
När allting är hemskt.
Till dig som är liten och finns inuti. 
Av Linnéa Regnlund

Är du splittrad och har små delar inuti som du vet mår dåligt kan du berätta för dem 
att jag skrivit något till dem. Kan de inte läsa själva kanske du kan läsa det för dem, 
och så kan de titta på bilderna.

Kanske kan ni skriva ut dessa sidorna och lägga på ett särskilt ställe så de vet var de 
hittar det när det blir hemskt och de behöver komma ihåg vad man kan göra. Kanske 
kan ni lägga lite snälla saker som är bra att ha när man mår dåligt på samma ställe, 
tex ett mjukisdjur, en skiva med en saga och telefonnumret till någon ni kan ringa.

Är du en liten del som läser detta själv vill jag säga hej. Det är 
dig jag skriver till. Jag hoppas jag kan hjälpa dig lite, även om 
jag inte kan vara hos dig.

Jag vet att det kan vara hemskt att finnas till. Och att du är 
liten och förmodligen väldigt rädd. Jag vet att man kan bli 
rädd för sånt som andra tycker är fånigt att bli rädd för. 

Jag tycker inte du är fånig. Jag är ledsen att du är ensam. Är 
man rädd behöver man nån som är snäll mot en, så man kan 
bli mindre rädd igen.

Om det finns någon där som har slagit dig eller gjort dig illa på 
något annat sätt måste du hitta någon som är stor och kan 
hjälpa dig att ringa till polisen. 

Man får inte slå dig, man får inte göra dig illa. Det är fel. Är det 
nån som gör det där du är nu måste du komma därifrån. 

Finns det andra delar som säger att det är rätt att skada dig så 
har de fel. Det är aldrig rätt att skada dig, inte på något sätt 
alls. De andra delarna får inte skada dig eller kroppen heller. 

Du ska aldrig bli skadad. Aldrig. Det är alltid fel. Du måste få hjälp då. 

Kolla om det finns någon stor inuti som kan hjälpa dig, så du 
slipper vara ensam. Vet du om det finns någon stor som är 
snäll och tar hand om dig ibland kan du säga namnet på den 
delen, säg att du behöver hjälp. Ropa inuti. Kanske kommer 
den delen fram då och kan hjälpa dig.

Finns det någon stor som är utanför kroppen och som du 
tycker är snäll eller trygg kan du försöka få vara hos den. Du 
kanske inte ska gå ut ensam, men om du vet hur man gör så 
testa att ringa. Du kan kolla i datorn med, kanske skriva ett 
meddelande. Det är bra om du hittar någon stor som kan 
hjälpa dig.



Ibland finns ingen. Bara du. Jag vet. Ibland är man helt ensam 
hur mycket man än skriker inuti eller till nån annan. 

Det är då man knappt vet om man kan fortsätta finnas. Ibland 
kan man vara så rädd eller tycka att allt är så hemskt att man 
vill dö. För att komma bort bara, för att det känns så omöjligt.

Dö inte. Du är värdefull. Jag vill att du ska finnas. Jag vet, du 
vet inte ens vem jag är, så kanske spelar det ingen roll. Men jag 
vill säga det ändå. 

Jag vill att du ska finnas. Jag vill inte att du ska dö. Jag har 
varit så liten och rädd, och ensam inuti. Jag vet. Det är så 
hemskt att det inte går att orka. 

Men du borde få ha det bra. Inte såhär. Om du dör får du 
aldrig ha det bra. Om du klarar att inte dö så kan det bli bra 
sen. 

Det är hemskt att vänta och det kan vara hemskt jättelänge. 
Jag vet. Men dö inte. Jag vill att du ska ha det bra. Det är så 
det alltid borde ha varit, du borde ha fått vara trygg. 

Ingen skulle ha gjort dig illa. Och ingen borde göra dig illa 
nånsin igen. Inte du heller. Har någon sagt att man får göra dig 
illa så ljög de. Man får inte ljuga. Det är fel.



Saker du kan göra.

Om ingen stor kan hjälpa dig kan du testa att göra dessa 
sakerna. Blir det hemskare av dem ska du inte göra dem. Men 
kanske känns nån av dem lite snäll. Kanske kan något vara bra 
för dig, så du orkar vänta tills det finns någon stor hos dig.

Leta upp ett mjukisdjur och krama eller klappa på det, så 
du inte är helt ensam. Kanske kan du säga det som är 
hemskt till mjukisdjuret, eller så kan det bara vara snällt 
att få hålla i det.

Ta ett täcke eller en mjuk filt och ha om dig så det blir 
mjukt och så du inte behöver frysa. Kanske känns det lite snällare då.

Du kan titta på bilder av eller tänka på de människorna du 
tycker om, eller såna saker som du tycker om. Så blir det 
lättare att komma ihåg att de finns. 

Jag brukar titta på bilder på mina vänner, och ibland letar jag 
upp nyckelpigor eller igelkottar på internet, för jag tycker de är söta. Eller så 
tänker jag på en kanin jag hade när jag var liten som var helt mjuk och som 
jag brukade sjunga för.

Kanske kan du skriva ett brev till någon som är trygg, så kan 
det kännas som att hon eller han finns lite närmare. Har ni 
en terapeut kanske du kan skriva ett brev och ta med det dit 
nästa gång. Kan du inte skriva går det lika bra att rita.

Måla en bild av något du tycker om. Eller måla bara med 
din favoritfärg, ett helt papper fullt. Eller hur många 
papper som helst. Du får. Känns det snällt är det bra att 
göra det.

Om du vet att du ibland är ensam och att världen är hemsk 
då, be någon som är stor och trygg skriva eller rita en lapp till 
dig så du kan titta på den och komma ihåg att den personen 
finns. Kanske kan han eller hon skriva något som är snällt, 
eller telefonnummer om du får ringa dit, eller något du ska 
komma ihåg att göra när det är hemskt.



Bläddra i en bok som har många fina bilder.

Titta på en film som du vet inte är farlig.

Lyssna på musik eller lyssna på en saga.

Håll något du tycker om i handen. Kanske något som är 
mjukt. Eller något som du fått av någon som är snäll. Eller 
bara något som är fint. Det är bra att ha något i handen 
tycker jag.

Det kan vara bra att dricka te eller något annat varmt. Kanske 
varm choklad om du vet hur man gör det. Akta bara så du inte 
bränner dig.

Kom ihåg att ingen får skada dig. Att det är viktigt. 

Ibland när jag glömmer det hela tiden brukar jag sätta ett 
plåster på handen, så kommer jag på det varje gång jag ser 
det. Att jag inte får skada mig. Att det är viktigt. 

Om du kan så försök vila eller sova. Ibland är det för hemskt. 
Jag vet. Men om det går är det bra.

Vänta. Stå ut och vänta. Det kommer lugna sig även om 
det inte känns så. Till slut kommer nån stor som kan 
hjälpa dig så att det blir bättre igen. Ge inte upp.

Alla bilder är från iconfinder.com


