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Et bankende hjerte, et svulmende
bryst og glødende kinn: uttrykk
som knytter følelser til ulike
deler av kroppen finnes på nesten
alle språk.
Ifølge en studie publisert i tidsskriftet ”Proceedings of the National
Academy of Sciences” har forskere
nå funnet ut at disse subjektive
assosiasjonene er universelle. De
samme følelsene blir langt på vei følt
på de samme stedene, uavhengig av
en persons opprinnelse.
Et team fra avdelingen for Nevrovitenskap og Biomedical Engineering
ved Aalto Universitet i Finland, gjennomførte eksperimentet ved hjelp
av mer enn 700 frivillige fra Sverige,
Finland og Taiwan.
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Deltakerne ble vist emosjonelle
videoer, bilder av ansiktsuttrykk og
provoserende historier designet for
å utløse visse følelser. Ved hjelp av
datagenererte menneskelige silhuetter ble de deretter bedt om å kartlegge hvor på kroppen de hadde følt
noe, og så legge til varme eller kalde
farger for å vise om ”aktiviteten” var
økende eller avtagende.
Kilde: www.independent.co.uk
PNAS | January 14, 2014 | vol. 111 | no. 2 |
651

Gult viser områder med økt
følelsesintensitet mens blått representerer
områder med redusert følelse.
Bilde copywright: Lauri Nummenmaa, Enrico
Glerean, Riitta Hari, og Jari Hietanen .
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Nora Astrup Dahm
er gestaltterapeut (MNGF) og coach, og ny fast
redaksjonsmedarbeider i GESTALT. I tillegg til
å drive egen praksis i Oslo og Bærum, er hun
utdannet steinerskolelærer, og har lang erfaring og
utdannelse innenfor yoga og meditasjon. På side
26 intervjuer hun psykolog Gry Stålsett om følelser.

Innhold
LEDER

Hennning herrestad
er gestaltterapeut MNGF, praktiserende filosof og
nestleder ved RVTS Øst. I sin faste spalte I TIDEN, kaster
han seg over et tabulagt tema om grensekrenkelser fra
terapeutens side i terapirommet. Les hans artikkel Sex,
skyld og skam hos psykoterapeuter på side 52

s 52

s 26
Espen Braathen
er gestaltterapeut og veileder MNGF, og førstelektor
ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Han
har en master på forholdet mellom mindfulness og
awareness, og er nå i gang med en doktorgrad om nærværskompetanse og relasjonelle ferdigheter. På side 22
har han tatt en kaffe med psykolog Aslak Hjeltnes for å
snakke om nettopp følelser og mindfulness.

s 22

Jenny askvig
er gestaltterapeu MNGF med en treårig utdannelse i
psykisk massasje, en videreutdanning i traumebehandling
gjennom Somatic Experiencing og en etterutdannelse
ved Gestaltakademin i Stockholm om nervesystemet,
hjerneforskning og tilknytning. I denne utgaven har hun
og Erik Tresse skrevet en artikkel om hjernen, følelser og
gestaltterapi.

s 16

I DIALOG MED: Leslie greenberg - emosjonsfokusert
Spørsmål og svar til og fra opphavsmannen till Emosjonsfokusert Terapi (EFT)
GESTALT & METODE: Hjernen er alene. Eller?
Et forsøk på å belyse gestaltterapi, følelser og hjernens oppbygning
ENquette: Fire gestaltterapeuter svarer på spørsmål om følelser

en kaffeprat om følelser
Gestaltterapeut Espen Braathen i dialog med psykolog Aslak Hjeltnes
ABC om følelser
Gestaltterapeut Nora Astrup Dahm intervjuer psykolog Gry Stålsett
GESTALT & METODE: månen er en gul ost
Gestaltterapeut Rolf Aspestrand skriver om “Borderline” og gestaltterapi
FAGESSAY: A REQUIEM FOR GESTALT
Gestaltterapeut Rolf Aspestrand aktualiserer Isadore Froms tanker
Intervjuet: en bokdebutant med et bredt blikk
Vi har intervjuet Vikram Kolmannskog om hans ny bok og mer
SIDESTILT: Ellen Beate Dyvi fører oss gjennom

Birgitte gjestvang
Gestlatterapeut Birgitte Gjestvang er høyskolelektor ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI) og
driver egen praksis i Oslo. I fjor tok hun et
halvt års opphold i USA og drømmen om å
reise til Esalen gikk i oppfyllelse. Les hennes
reisebrev på side 41.

s 41

Rolf Aspestrand
er gestaltterapeut og veileder (MNGF) og har
gjennomført en spesialisering i psykopatologi
og samtidslidelser ved Instituto di Gestalt HCC. I
denne utgaven bidrar han med et spennende blikk
på diagnosen ”Borderline”, og et eget fagessay
om Isadore Froms håp for Gestaltterapien.

s 28 / s 31

Angelica bråten
driver egen praksis som coach i Bråten Måten, med
spesialisering på temaet identitet. Hun er 31 år gammel firebarnsmor med et ekstra stor hjerte til
mennesker med stor bagasje. I kronikken på side 52
skriver hun om et tema hun kjenner
godt: Identitet og adopsjon.

s 52

Bianca schmidt
jobber som terapeut, coach og veileder. Hun er gestaltterapeut og sexolog og driver i dag egen praksis i Oslo.
I sin faste spalte ”INNTRYKK” på side 40 deler hun
små og stor betraktninger fra livet og terapirommet.

s 40
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GEstalt i verden: ESALEN
Les Birgitte Gjestvang sitt reisebrev fra Esalen Institute i California
BOKESSAY: SANSENES MAGI - å se mer enn du ser
Heidi Gaupseth har lest og skrevet om boken til David Abram
KRONIKK: ADOPSJON OG IDENTITET
Angelica Bråten skriver levende og innsiktsfult om temaet
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Hun er så emosjonell! Han er så følelsesstyrt! Ikke være så irrasjonell!
Den negative klangen i mange slike uttrykk gir kanskje et slags bilde av følelsenes
plass i vår tid og kultur. Å reagere med følelser har blitt (og kanskje blir) møtt med
mange merkelapper: Det er hysterisk, barnslig, umodent, ustabilt, nevrotisk, ufornuftig og så videre. Det kan virke som om vi ikke tåler så mye av dem - hverken hos
oss selv eller andre.

Samtidig vet vi at følelser er viktige, at vi trenger dem. Vi merker det når vi har gitt
dem utløp, på riktig sted og tid, etter å ha grått, ledd, eller vært sint; at vi føler oss
lettere, bedre og ferdige på en måte. Stikkordet her er riktig sted og riktig tid. Det er
ikke lett.

Idealet er å møte hverandre med en slags kontrollert og rolig rasjonalitet. Vi møter
hverandre med tanker. Hvordan vi blir berørt av hverandre følesesmessig har ingen
naturlig (eller edruelig) plass mellom oss. Det hører til terapirommet. Følelser gjør
oss sårbare. De avslører hvordan vi egentlig har det. Noen ganger tenker jeg på oppveksten og ungdomstiden min som en evig øvelse i å håndtere, regulere og undertrykke eller unnvike følelsene mine, og jeg tror ikke jeg var alene. Ved å unndra meg
følelsene mine og deres informasjon, ble det imidlertid veldig vanskelig for meg å ta
gode valg for meg selv. Terapi hjalp. Det er godt å være voksen. Det er kanskje det å
være voksen betyr?

I dette nummeret kan du lese hva grunnleggeren av Emosjonsfokusert Terapi, Leslie
Greenberg har å si om temaet. Du kan lese om professor emeritus Arne Vikans nye
bok, hvorfor psykolog Gry Stålsett mener at følelser er psykisk lim, om Gestaltterapi, følelser og hjernen og om mye annet. Vi håper du gjør det med interesse,
glede, overraskelse, tristhet, sinne, avsky, forakt, frykt, skam eller skyld, som er alle de
grunnleggende følelsene de fleste fagpersoner kan enes om.
At følelser er livsviktige for oss, er alle enige i.
Følelser er i vinden.
Ha en god og følelsesrik vår!

Norsk Gestaltterapeut
Forening

Erik Tresse er gestaltterapeut MNGF med egen
Norsk Gestaltterapeut Forening,
Postboks 3162 Elisenberg,
0208 Oslo.
Telefon: 90 61 85 12
styret@ngfo.no
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praksis i Oslo. Han er også utdannet seminarleder
under familieterapeuten Jesper Juul og jobber 50%
som Erfaringskonsulent på Voksenpsykiatrisk avdeling,
Vinderen. Opprinnelig er han utdannet tekstforfatter
med mange års erfaring fra kommunikasjonsbransjen.
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Emosjonsfokusert
en rasjonell tilnærming til følelser

Følelser
er sentrale
i alle
endringsprosesser

8

redaktøren i dialog med:

Q&A

leslie Greenberg startet sin terapeutkarriere med
Klientsentrert terapi (utviklet av den amerikanske
psykologen Carl Rogers) og Gestaltterapi på 70-tallet.
På 80-tallet utviklet han etter hvert sin egen terapeutiske retning og ble en av opphavsmennene til den nå
internasjonalt anerkjente Emosjonsfokusert terapi (EFT).
I dag er han en verdensledende autoritet på følelser i
psykoterapi. – Etter min utdannelse i Gestaltterapi fra
1971-1974 og gjennom å studere endringsprosessen, ble
jeg overbevist om at følelser er sentrale for terapeutisk
endring, sier han. Jeg sendte ham noen spørsmål og
fikk noen svar.
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Redaktøren i dialog med: leslie Greenberg

Q: Opprinnelig startet du din psykoterapeutiske utdannelse i gestaltterapi på syttitallet. Praktiserte du som
gestaltterapeut på noe tidspunkt?
A: Ja, men jeg integrerte alltid Klientsentrert terapi og Gestalt.

og Klientsentrert terapi. Fra Gestaltterapi og Eksistensiell
terapi videreførte jeg viktigheten av valg som den ultimate
faktoren for det vi gjør. Så, kort oppsummert: økt bevissthet,
betydningen av behov, jobbe med her og nå, fenomenologisk
praksis, og arbeid med kroppsliggjøring og eksperimenter.

Q: Hva var grunnen til at du etablerte EFT og ikke videre- Q: Hvordan vil du beskrive forskjellene mellom Gestaltterapi og EFT?
utviklet Gestalt som metode?
A: Fra sitt utgangspunkt i ”den tredje
A: Gestalt hadde ikke en teori om
Leslie
Greenberg
kraften” innen psykologi (også kalt
følelser. Den tok heller ikke utgangsNAVN:
punkt i datidens psykologiske teori
eller forskning, og den var basert for
mye på en esoterisk gurumodell hvor
du lærte fra dine lærere og deres stil.
I tillegg syns jeg at den Perls-aktige
metoden jeg lærte la for mye vekt
på frustrasjon og konfrontasjon; jeg
trodde på viktigheten av empati og
en god allianse. Det individualistiske
fokuset passet heller ikke helt inn.
Selv om den relasjonelle ”jeg og dumodellen” til Buber ble fremhevet,
ble den ikke vektlagt på en måte jeg
forsto i de Gestaltterapi-stilene jeg
så. Jeg syns at empati manglet.
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BOSTED: Toronto, Canada
YRKE:

Jeg tok med mye fra gestalt: fokuset på her og nå,
samt bruk av strukturerte eksperimenter, spesielt stoldialoger ...

Professor Emeritus i psykologi ved York Universitet, Toronto, Canada

Dr. Leslie Greenberg (født 30. september 1945) er en kanadisk psykolog og
opphavsmannen til Emosjonsfokusert
terapi for enkeltpersoner og par. Han

humanistisk psykologi Red. Anm.) har
EFT utviklet seg videre. Ved å lene seg
på forskning innen følelser, kognisjon
og nevrovitenskap, og på forskning
rundt endringsprosessen i psykoterapi (Greenberg, 1986, 2010), er EFT en
behandling som er neo-humanistisk,
prosessorientert og følelsesfokusert.

EFT er basert på moderne vitenskapelig teori om følelser og hvordan
vi fungerer nevrologisk, der den
York Universitet i Toronto, og leder også
terapeutiske stilen innebærer emsin egen klinikk der. I mer enn 40 år
patisk respons med utgangspunkt i
har han forsket på hva som fungerer i
klientens referanseramme, snarere
psykoterapi sentrert rundt spørsmål om
enn Gestaltstilen med observasjon
empati,
terapeutisk
prosess,
allianse
og
fra terapeutens referanseramme (*
Q: Hvor mye av Gestaltterapien og
Red. Anm. på slutten av artikkelen).
hva helt konkret, tok du med inn
følelsenes funksjon for mennesker. Han
Gestalt er i dag mer relasjonell enn
i EFT?
har skrevet en rekke artikler og bøker
EFT, hvor fokuset er mer på å etablere
A: Jeg tok med mye fra gestalt:
om følelser i terapi og mottatt flere priser
en arbeidsallianse og bruke bestemte
fokuset på her og nå, samt bruk av
for sin forskning. I 2012 ble han tildelt
former for stolarbeid for spesifikke
strukturerte eksperimenter, spesielt
den prestisjetunge American Psycholoterapeutiske faser, heller enn å jobbe
stol-dialoger som jeg brukte til
gical Association og i 2010 ble han
med den relasjonelle kontakten. Vi
selvkritiske splittelser, til ”unfinistildelt
Carl
Rogers-prisen
(Carl
Rogers
legger mer vekt på konkrete tiltak ved
hed business” og til avbrytelser av
spesifikke markører i forløpet i stedet
selvet. Egentlig tok jeg mest fra selve
utviklet Klientsentrert terapi på 50-tallet.
for å bruke det som skjer mellom klipraktiseringen. Fra teorien var jeg
Red anm).
ent og terapeut. Jeg tok betydningen
påvirket av betydningen av behov, og
av behov som en viktig grunnleggende
av forestillingen om at selvet dannes
prosess fra Gestalt. Hvordan behov
på kontaktgrensen i stedet for at det
oppstår, derimot, forble et mysterium. I EFT har jeg forsøkt å
er en fast struktur.
forstå tilblivelsen av behov gjennom hvordan ulike følelsesTanken om at organismen i utgangspunktet er sunn, at
skjemaer aktiveres, og gjennom å se behov og følelser som
bevisstheten om hva vi føler er en kilde til viktig informaintimt sammenvevde. Av disse to er likevel følelser den mest
sjon og at organismen gjør det beste den kan for å overleve,
grunnleggende erfaringskomponenten, og behovene utvier også noe jeg tok med meg fra både humanistisk Gestalt
er professor emeritus i psykologi ved

kles gjennom en samhandling mellom
følelser og miljø.

Emosjonsfokusert Terapi (EFT)
Emosjonsfokusert Terapi er en behandlingsmetode som fokuserer på
følelsene som avgjørende for hvordan
vi har det, hvordan vi tenker, hvordan
vi forstår oss selv og andre, og hvordan vi opptrer i livet. Utgangspunktet
er at følelser er livsviktige indre
prosesser som gjennom evolusjon
er utviklet for å hjelpe oss med å
håndtere livets krav og utfordringer.
De hjelper oss til å forholde oss
aktivt til våre behov, enten behovet er
knyttet til akutt overlevelse, til viktige
personer i livet, eller til å orientere oss
i en komplisert sosial verden. Målet
med EFT er å sørge for at følelsene til
den som søker hjelp blir mer forståelige og håndterlige, og at gjennom et
bedre forhold til egne følelser vil en
kunne lindre ens indre smerte.
(Kilde: Norsk institutt for emosjonsfokusert Terapi
http://www.nieft.no/nieft/emosjonsfokusertterapi)

Så EFT er annerledes ved at man
hverken jobber så relasjonelt (spesielt
ved korttids-terapi), eller med kontaktprosesser og feltsensitiv praksis.
Sistnevnte begrep, feltsensitiv praksis,
syns jeg er for abstrakt og jeg bruker
det ikke på noen bestemt måte, og jeg
har ikke eksplisitt integrert jobbing
med kontaktprosesser i EFT. Jeg jobber
med følelser - både med å ankomme eller gripe en følelse, noe som er beslektet
med å gjenerobre (eie) den, men også
med å forlate, ved å endre følelser med
følelser. Dette var ikke tydelig i Gestaltteorien som satte oppmerksomhet
(awareness) som mål. EFT gir dermed et
annet fokus enn Gestaltterapi, som hevder at økt oppmerksomhet vil føre til
valgmuligheter. Jeg ser på følelser som
motiverende, og som vårt primære meningssystem som gir informasjon om
hvordan behovene våre kan tilfredsstilles. De bidrar til hensiktsmessige
handlinger. Når følelser derimot blir
overveldende og mister sin informasjonsgivende funksjon, trenger de å bli
regulert.
Q: Både du og Sue Johnson er nevnt
som opphavspersoner til EFT på
Wikipedia - kan du gi en kort gjennomgang av utviklingen av EFT til
våre lesere?
A: EFT vokste ut av en forskningsorientert tilnærming til å forstå endringsprosesser i psykoterapi (Greenberg,
1979, 1986; Rice & Green, 1984),
kombinert med en interesse for rollen
emosjoner har for menneskelig fungering (Greenberg & Safran, 1984, 1987).
På York Universitet (i Toronto, Canada.
Red anm) i 1970-årene begynte Laura

Rice og jeg å se på terapeutisk endring
som et resultat av både en støttende relasjon muliggjort av den klientsentrerte
tilnærmingen, og virkningen av viktige
enkelthendelser i terapien, noe som
førte til bestemte endringsprosesser og
ulike endringer.

Etter en tid oppdaget vi at visse viktige
endringer eller hendelser i terapien ble
markert ved at klienten gikk inn i visse
faser (markører) hvor han/hun var
mottagelig for bestemte typer intervensjoner. Klientene ble sett på som aktive
problemløsere hvis innsats kunne
understøttes med spesifikke intervensjoner av terapeutene. Vi kalte klientens og terapeutenes innsats for å endre

Jeg ser på følelser som
motiverende, og som vårt
primære meningssystem
som gir informasjon om
hvordan behovene våre
kan tilfredsstilles.

et problem for terapeutiske oppgaver.
Dette førte til den prosessdiagnostiske
tilnærmingen til differensierte intervensjoner ved ulike markører, som er
kjennetegnet på EFT. De to første oppgavene vi gikk løs på var 1) endringen
av problematisk adferd ved systematisk
utforskning av følelser tatt fra Klientsentrert terapi og 2) å løse kritiske
selv-splittelser ved stoldialog hentet fra
gestaltterapi (Greenberg, 1979; Rice &
Green, 1984). Dette markerte begynnelsen på utviklingen av den tilnærmingen
vi senere betegnet som EFT.
Etter min utdannelse i Gestaltterapi
(1971-1974) og gjennom å studere endringsprosessen (Greenberg & Pinsof,
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Redaktøren i dialog med: leslie Greenberg

1986; Rice & Green, 1984), ble jeg overbevist om at emosjoner
er sentrale for terapeutisk endring. Jeg oppdaget også at følelser hadde blitt oversett eller ikke blitt klart begrepsfestet,
i de fleste teorier om menneskelig funksjon og psykoterapi.

Opprinnelsen til EFT ble presentert i de to bøkene, Patterns
of Change (Rice & Green, 1984) og Emotion in Psychotherapy
(Greenberg & Safran, 1987). Fra starten var målet mitt å
studere endringsprosessen og å artikulere følelsenes rolle i
individuell terapi og i parterapi, ikke å utvikle en merkenavnterapi. Utviklingen av merkenavnet EFT kom senere, fordi vi
trengte et navn på parterapi-tilnærmingen.
I individuell terapi hadde jeg analysert hvordan folk løste
intrapsykiske konflikter og sett at oppmykningen av den
kritiske delen var avgjørende (Greenberg, 1979; Greenberg
& Clarke, 1979; Greenberg & Webster, 1982). Dette kunne
ligne på hvordan par løste konflikter, så da utviklet jeg et
forskningsprogram ved Universitetet i British Columbia for
å se om par løste interpersonlige konflikter på samme måte
som intrapsykiske konflikter. For å gjøre dette utviklet jeg en
Emosjonsfokusert parterapi-manual (EFT-C) sammen med
min doktorgradsstudent, Sue Johnson (Greenberg & Johnson,
1986, 1988). Hun ble dermed med først ti år etter at grunnarbeidet på EFT hadde begynt, men var involvert i utviklingen
og bruken av EFT i parterapi.

12

I 1986, etter at jeg hadde jobbet mye med par og familier i
5 år ved British Columbia, og veiledet den første avhandlingen om EFT parterapi av Johnson, skrev vi den første boken
om parterapi sammen, og jeg begynte å spre den. Jeg flyttet
tilbake til York Universitet og gjenopptok fokuset på eksperimentelle endringsprosesser i individualterapi, særlig på
hvordan mellommenneskelige emosjonelle skader kunne
løses(Greenberg & Malcolm, 2002; Paivio & Greenberg, 1995)
og behandling av depresjon (Greenberg, Rice, & Elliott, 1993;
Greenberg & Watson, 2006; Greenberg, Watson, & Goldman,
1998). På dette tidspunktet overlot jeg utviklingen av EFT
parterapi til Sue Johnson. Sue Johnson og hennes kolleger
populariserte senere vår opprinnelige tilnærming til par
(Greenberg & Johnson 1988) og utviklet en mer tilknytningsbasert tilnærming (Johnson, 2004), som vesentlig utvidet
anerkjennelsen av EFT for par. Selv om jeg tror at tilknytning
er viktig, er jeg imidlertid fundamentalt sett fortsatt en følelsesteoretiker. Jeg anser vekst og identitet samt tilknytnings-

behov som like viktige og at de alle er motivert av emosjoner
snarere enn å anse dem som grunnleggende drivkrefter i
seg selv. Jeg ser ikke på Sue Johnsen som opphavet til EFT
generelt, men hun samarbeidet om utviklingen av partilnærmingen som min doktorgradsstudent og har lagt mye arbeid i
å utvikle og spre den.
Etter 1986 skisserte Laura Rice, Robert Elliott og jeg i felleskap ut de grunnleggende prinsippene for en prosess-eksperimentell tilnærming, basert på en markørdrevet behandling
som fokuserer på en endring av følelsesskjemaer (Greenberg,
Rice, og Elliott ) som jeg senere kalte Emosjonsfokusert terapi for enkeltpersoner (Greenberg og Paivio 1997, Greenberg
2002).

Q: Hvordan vil du definere følelser? Og hvor mange finnes det egentlig?
A: Seks grunnleggende følelser er nesten universelt akseptert
av alle evolusjonære teoretikere - sinne, tristhet, frykt, avsky
samt glede/lykke
Jeg anser vekst og identitet
og overraskelse/
samt tilknytningsbehov som
spenning/interesse. Jeg anser også like viktige og at de alle er
motivert av emosjoner snarere
skam som grunnenn å anse dem som grunnleggende. Oppfatleggende drivkrefter i seg selv.
ningen av at disse
er gitt ved fødselen
og at de lett kan
gjenkjennes ved ulike ansiktsuttrykk, blir utfordret av konstruktivistiske krefter som hevder at vi kun kan gjenkjenne
dem fordi vi allerede har gitt dem slike merkelapper. Det er
imidlertid sannsynlig at det finnes distinkte emosjoner, men
hvor mange er uklart.
Q: I et videointervju med New Therapists fra 2011 hevder
du at menneskers første reaksjon på en situasjon er å
reagere følelsesmessig, kan du utdype dette litt?
A: Det limbiske systemet, en del av hjernen som alle pattedyr
har felles, er ansvarlig for de grunnleggende følelsesreaksjonene våre. Det styrer mange av kroppens fysiologiske
prosesser og påvirker dermed fysisk helse, immunsystemet
og de fleste av kroppens store organer. Le Doux (1996) identifiserte to ulike baner for å produsere følelser: Den korte og
raske amygdala-banen, som sender automatiske nødsignaler
til hjernen og kroppen og aktiverer instinktive svar, og den
lengre og tregere neocortex-banen, som produserer følelser

avstedkommet fra tanken. Selvsagt er
det hensiktsmessig å reagere raskt i
enkelte situasjoner, mens andre ganger
fungerer man best ved å integrere
kognisjon i en følelsesmessig reaksjon
(ved å reflektere over følelser). EFT ser
individet som grunnleggende affektive
i sin natur. Emosjoner setter i gang
en grunnleggende måte å prosessere
på(Greenberg, 2015; Le Doux, 1996).
Frykt setter i gang en frykt-prosesseringsmekanisme som søker etter fare;
tristhet informerer oss raskt om tap, og
sinne om krenkelse.

Q: Du startet som forsker for å studere endringsprosessen. Hvordan
tror du vi endres? - Hvordan skjer
endring i terapi?
A: Forskningen vår har vist at endring
skjer ved hjelp av en god terapeutisk relasjon som hjelper klienten til å nærme
seg, og oppleve sine smertefulle følelser,
tåle dem og symbolisere dem i ord og
gi dem mening. Slik kan informasjonen
følelsene gir brukes til å finne relevante
(adaptive) handlinger, og forandres når
deres budskap ikke lenger er relevante/
brukbare.
Q: Du deltok på en internasjonal forskningskonferanse som ble arrangert
av Gestalt International Study Center
(GISC) i mai 2015 hvor du presenterte dine tanker om prosess-forskning.
Her hevdet du blant annet at for at
psykoterapi skal bli anerkjent som
en anvendt vitenskap, må forskning

ikke bare vise evidens på effekt, men
også spesifisere endringsprosessene
som fører til disse effektene. Hvorfor
er dette så viktig?
A: Selv om jeg tror på viktigheten av
empiriske undersøkelser av psykoterapi, har vektleggingen av kliniske
studier som gullstandarden ledet oss
bort fra forståelsen av endringsprosesser. I sammenheng med den evidensbaserte behandlingslinjen, måtte terapier
manualbaseres og effektene testes for
å ha gyldighet og få legitimitet. Det er
imidlertid ikke slik at det å gi en grønn
pille med 5 ingredienser til en person
gir så veldig mye kunnskap, selv om
det hjelper ham. To faktorer er viktige;
absorberte personen ingrediensene,
og hvordan fremmet disse ingrediensene endring? Dette er hva prosessforskning forteller oss. I lang tid var
det kjent at barken på et cinchona-tre
kurerte malaria, men det var først
mange år senere det ble kjent at det var
kininen i barken som virket helbredende, og det tok lang tid før man fant
ut hvordan det fungerte så den kunne
brukes og distribueres som en legitim
behandling.

Selv om jeg tror
på viktigheten
av empiriske
undersøkelser av
psykoterapi, har
vektleggingen
av kliniske studier
som gullstandarden ledet oss bort
fra forståelsen av
endringsprosesser.

Q: I løpet av alle de årene du har
jobbet med mennesker, ser du noen
endringer i typer av problemene folk
har?
A: Ja, jeg tror det har dreid mer mot narsissisme, traumer og spiseforstyrrelser,
samt ting som Internett-avhengighet.
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Redaktøren i dialog med: leslie Greenberg

BOKTIPS:
av: Espen Braathen

Q: Er det visse kvaliteter som er mer viktig for en psykoterapeut
enn andre? Hva mener du er de viktigste egenskapene en psykoterapeut bør ha?
A: Nærvær/tilstedeværelse, empati, medfølelse.
Q: Hvorfor tror du EFT har blitt så populær?
A: Som et alternativ og en reaksjon til CBT (Cognitive Behavioural
Therapy=Kognitiv atferdsterapi. Red anm). Når man kun fokuserer på
kognisjon og adferd, går man glipp av essensen av hva det er å være
menneske.

Q: Hvordan blir EFT tatt i mot i ulike land og kulturer?
A: Jeg tror den blir akseptert overalt, selv om noen land først reagerer
i tråd med noen kultursensitive særegenheter, som f. eks. den asiatiske
bekymringen over å ikke miste ansikt i forhold til seg selv og andre,
og enkelte vestlige mer uavhengighetsorienterte kulturer som ser på
mykhet, sårbarhet og behov for andre med motvilje.
Q: Til slutt: Hva mener du er de viktigste psykologiske utfordringene for mennesker i den vestlige verden i dag?
A: Emosjonell kompetanse, som hovedsakelig innebærer evnen til å
akseptere sårbare følelser av skam, frykt og tristhet, evnen til ikke å
trenge kontroll, spesielt kontroll av følelser. I tillegg er utviklingen av
fellesskap og støtte uten å svekke egen identitet viktig.

INNFØRING OM EMOSJONER
Leslie Greenberg har skrevet en rekke
bøker og vært medforfatter på enda
flere. Her er et lite knippe:

Emotion-focused Therapy:
Coaching Clients to Work Through Their
Feelings
(Leslie S. Greenberg, 2002/2. ed. 2015)

Emotion-Focused Therapy
for Depression
(Leslie S. Greenberg and
Jeanne C. Watson, 2006)

Emotion-Focused Therapy
(Theories of Psychotherapy)
(Leslie S. Greenberg, 2010)

Arne Vikan er professor emeritus ved NTNU, og litte-

*Red. Anm: Beskrivelsen av gestaltterapi og ulikhetene opp mot EFT som Leslie Greenberg gir
i sitt svar her, samsvarer ikke med hvordan jeg som redaktør oppfatter at moderne gestaltterapi
har utviklet seg.
Intervjuet er gjort på e-post og oversatt av meg. I EFT skiller man tildels mellom affekter, emosjoner og følelser. I dette intervjuet er begrepene følelser og emosjoner brukt om hverandre.
Vil du lære mer, er den norske boken om ”Emosjonsfokusert terapi” en god start.
Kilder:
http://www.nieft.no
https://iseft.wildapricot.org
http://www.emotionfocusedclinic.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Greenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotionally _focused_therapy

Facilitating Emotional Change:
The Moment-by-Moment Process
(Leslie S. Greenberg PhD and Laura N.
Rice, 1996)

Emosjonsfokusert terapi
Å forstå og forandre følelser
Jan Reidar Stiegler, 2015
Den første boken på norsk om EFT.
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Det som særlig interesserer
meg som leser, er Vikans
fokus på ansiktet og rollen
han tillegger det i teori og
forskning om emosjoner.
Vi bruker ansiktet vårt til
å dekke grunnleggende
behov, skriver han.

raturlisten viser at han publiserer internasjonalt innenfor
emnet han har skrevet bok om. Vikan er grundig i sin
formidling. Han forklarer det biologiske grunnlaget for
emosjoner, og han har også et kapittel om kultur og
emosjoner. Underveis i boken viser Vikan til studier og
eksperimenter som ligger til grunn for hans forståelse av
emosjoner. Boken har både tema- og navnindeks som
gjør det lett å anvende den.

Innføring OM emosjoner
Arne Vikan (2014).
Trondheim: Akademika
forlag

Jeg åpner boken til Vikan med spenning og forventning.
Innledningsvis avklarer han sin begrepsbruk. Han anvender
emosjoner for begrep og ord vi til daglig bruker for å beskrive
hva vi opplever, kjenner i kroppen og reagerer i forhold
til.«Emosjoner gir uttrykk for det som er viktig for oss. Det
betyr at emosjonene er en vei å gå hvis en skal følge Sokrates’
oppfordring om å kjenne seg selv».
Det er særlig det universelle i emosjoner som Vikan er
opptatt av. Han tar utgangspunkt i Izard (The psychology of
emotions, 1991) sin liste over sentrale emosjoner; interesse,
glede, overraskelse, tristhet, sinne, avsky, forakt, frykt,
skam og skyld. Han går gjennom følelsene og beskriver hver
og en etter funksjon, opplevelse, årsaker og konsekvenser.
Vikan er vitenskapsmannen som er opptatt av kausalitet, og
han legger til grunn at emosjoner er kognitivt forårsaket.
De utløses som følge av noe i organismen eller omgivelsene
våre. Her kan jeg følge han, og samtidig mener jeg at følelser
ikke utelukkende er kognitivt forårsaket. En fenomenologisk
forståelse av emosjoner vektlegger også at emosjoner opptrer
i innersonen vår fordi vi som mennesker hele tiden trenger å
være i kontakt med oss selv og våre omgivelser.
Det som særlig interesserer meg som leser, er Vikans fokus
på ansiktet og rollen han tillegger det i teori og forskning
om emosjoner. Vi bruker ansiktet vårt til å dekke grunnleggende behov, skriver han. Jeg vil her trekke fram Emmanuel
Lévinas oppgjør med subjektstenkningen. Hos Lévinas viser
den andre seg for oss som ansikt; nakent, uforbeholdent, uten
beskyttelse og vergeløst. Når den andres ansikt trer fram, er
dette et grunnleggende etisk forhold som kommer før enhver
individsentrert psykologi. Levinas er, som vi gestaltterapeuter kan kjenne igjen, fundamentalt relasjonell i sin tenkning.
Det er først gjennom den andres eksistens vi kan forstå
verdens mening.
Vikans bok er vel verdt å fordype seg i og favner vidt i sin
beskrivelse og analyse av emosjoner. Grundigheten hans
imponerer meg. Han er lett å følge og etterrettelig i sine
henvisninger til forskningslitteraturen og beskrivelsene av
psykologiske eksperimenter. Jeg savner likevel mer om
forskningen på mindfulness og hva den bidrar til i vår forståelse av affektbevissthet og emosjonsregulering.
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Gestaltterapi er en grunnleggende relasjonell terapiform inspirert av mange tankeretninger;
filosofiske, åndelige og psykologiske. I denne spalten forsøker vi å belyse gestaltteori,
modeller og begreper.

PAUL McLEAN: DEN TREENIGE HJERNEN

NeoCortex / Logikkhjernen

Oversiktskart eller forenklet modell av nervesystemets

NeoCortex er det øverste laget av hjernen og det som har
utviklet seg sist. Denne delen blir ofte omtalt som den
tenkende hjernen. Den kontrollerer språk og kommunikasjon, og de fleste kognitive funksjoner som evnen til
rasjonelle vurderinger og planlegging. Her ligger vårt
faktiske biografiske minne i kronologisk rekkefølge
og evnen til å resonnere, løse problemer og til å være
fleksibel.

hierarkiske oppbygging

TEKST: Jenny Askvig/Erik Tresse

Gestaltterapi, følelser & den tredelte hjernen

HJERNEN ER ALENE. ELLER?

Det limbiske systemet

Moderne gestaltterapi er en relasjonell terapiform som aktivt
utforsker det som skjer mellom terapeut og klient. Hva har
dette med hjernen å gjøre?
”Nærværende relasjonsbygger” er en betegnelse som passer

den moderne gestaltterapeuten som hånd i hanske. I vår teori
og vårt begrepsapparat ligger det implisitt et fokus på forholdet; til verden, til omgivelsene, til menneskene vi omgås.
Det er vår tilpasning, vår kreative tilpasning, til omgivelsene
som er verdt å undersøke i terapirommet - for den utspiller
seg også her og nå. Med en empatisk, dialogisk holdning kan
vi være medvandrere til klientens oppdagelse av sine tidlige
tilpasningsstrategier i livet. De som kanskje en gang var hensiktsmessig, men som nå låser og stenger. Å innse at vi selv er
aktive i vår egen misere, kan være smertefullt og skremmende og tvinge frem spørsmål som; hva skal jeg gjøre, hvordan
skal jeg være nå, oppføre meg eller reagere?! Med god støtte
kan det samtidig være et gjennombrudd i psykoterapien og
bli et nytt fotfeste for å gå andre veier, gjøre nye ting.

Den tredelte hjernen er en modell som ble lansert av den

amerikanske nevrologen Paul MacLean på 1960-tallet.
Modellen er nyttig for å kunne forstå og håndtere følelser,
og danner også utgangspunkt for en moderne forståelse av
relasjonelle traumer. I denne forståelsen kan emosjonelle sår
som har oppstått i relasjon - også heles i relasjon.
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Da Paul MacLean utviklet sin teori om den tredelte hjernen,
innebar den allerede en forståelse av at delene var forbundet
med hverandre gjennom massive nerveforbindelser og at den
fungerte som tre hjerner i en – en triune. MacLean forklarer
betegnelsen triune som at helheten er større enn summen av
delene, fordi utvekslingen mellom de tre hjernestrukturene
inneholder mer informasjon enn de samlet ville omfatte om

Det limbiske systemet ligger over reptilhjernen og blir
ofte kalt følelsessenteret. Det har stor betydning for vårt
samspill med omgivelsene og motiverer oss til å handle
på en mer avansert måte enn reptilhjernen. Det regulerer blant annet atferd som handler om tilknytning og sosialt samspill, det regulerer vårt følelsesliv og responderer på fare og trusler, og styrer hukommelsesfunksjonen
og hormonproduksjon involvert i stressreaksjoner.

de fungerte hver for seg. Forenklet kan man si at vi har en
overlevelseshjerne: reptilhjernen, en emosjonshjerne: det limbiske systemet som ligger over og rundt reptilhjernen, og en
logikkhjerne: neocortex som ligger over og rundt de to andre.

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier,
som nettopp baserer seg på at helheten er mer enn summen
av delene. Vi har en tendens til å danne meningsfulle helheter
av det vi ser og erfarer, og denne helheten er vår primære
virkelighet - det vi først oppfatter, som når vi ser en film: vi
oppfatter det ikke som en rekke bilder på rad, men som en
sammenhengende helhet.
Viktigheten av å ikke redusere mennesket til en rekke enkeltdeler, ligger i kjernen av gestaltterapien. Både tankene,
følelsene og de kroppslige sansningene våre er like viktige og
gis like stor betydning.

EMOSJONSHJERNEN

Paul MacLean kaller det limbiske systemet for ”det følelsesmessige mentaliseringsnivået”. Her registreres stemningsskifter via indre og ytre sanseinntrykk, og det er i dette
området sterke følelser settes i gang. Det er her de rå følelsene av glede, sinne, sorg, angst, trygghet, lyst etc oppleves
og kommer til uttrykk – også de følelsene som ikke nødvendigvis har forbindelse til de mentaliserende funksjonene i
neocortex. De fleste av oss har for eksempel fornemmet en
følelses- eller stemningsmessig tilstand som irritasjon eller
glede, som vi ikke umiddelbart kan forbinde med en årsak før
vi tenker igjennom hva som har skjedd forut for følelsen eller
fornemmelsen. Følelsen kan da sies å være fastholdt på det
limbiske nivået.

Reptilhjernen/ Hjernestammen

Følelsessenteret – det limbiske systemet

Reptilhjernen er den eldste delen av hjernen og er også
kjent som den primitive hjernen. Den ligger innerst og
nederst i hjernen. Den regulerer alle autonome funksjoner som instinktiv adferd og kroppslige reflekser
som pust, hjerterytme, kroppstemperatur, blodtrykk,
blodsirkulasjon, søvn/våkenhet, appetitt og kroppslig
opplevelse av trygghet og fare. Her handler alt om overlevelse og beskyttelse.

Det limbiske systemet styrer også hukommelsesfunksjonen og hormoner involvert
i stressreaksjoner. Den limbiske regionen samhandler gjennom flere kretsløp som
forbinder tre viktige strukturer, nemlig hypotalamus, amygdala og hippocampus.
Hypotalamus overvåker kroppens
indre tilstander og hjelper til med å
fastholde dem innenfor et tilpasset og
balansert nivå. Den er forbundet med
hypofysen og de påvirker hverandre
gjensidig. Hypotalamus har forbindelse
til resten av hjernen og er hovedsenteret for samspillet mellom nervesystemet og de hormonproduserende
kjertler. Den er involvert i kontroll av
kjønnshormoner, stresshormoner, søvn,
temperatur, sult og tørst.

Amygdala er en liten kjertel som hele
tiden søker etter sensoriske stimuli
over hele hjernen og er klar til handling
ved det minste tegn til fare. Den spiller
en stor rolle i formidlingen av frykt
og aktiverer til kamp- og fluktatferd.
Den tar seg av emosjonell og somatisk
organisering og farger hukommelse og
erfaringer. Amygdala er normalt ikke
tilgjengelig for bevisst bearbeiding.

Hippocampus befinner seg ved
siden av amygdala og spiller en rolle
for læring og hukommelse. Den gjør
det mulig å huske ting og hendelser
fortløpende og forbinder minner med
tid og sted. Hippocampus er i stand til
å hindre overaktivering av det sympatiske nervesystemet med kamp- og
flukttilstander, og har en regulerende
funksjon med innflytelse på aktiviteten
i hypotalamus og amygdala.
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Gestaltterapi er en grunnleggende relasjonell terapiform inspirert av mange tankeretninger;
filosofiske, åndelige og psykologiske. I denne spalten forsøker vi å belyse gestaltteori,
modeller og begreper.

Hjernens utvikling
Hjernen har altså en laginndeling som legger premissene for
vår fungering. I en artikkel i ”Badeliv”, forklarer overlege
Arild Jervell ved Modum Bad at hjernen utvikles gradvis:
reptilhjernen som styrer impulsene og sansene våre, er moden allerede ved fødselen. Det limbiske systemet som styrer
følelsene våre, modnes raskt gjennom de første leveårene og
er ferdig ved 12-13-års alderen. Neocortex som er høysetet
for fornuften, er endelig ferdig ved 25 års-alderen. Alle de
tre nivåene er viktige, og i en velfungerende hjerne er det
god samhandling eller kommunikasjon mellom disse tre.
Når kommunikasjonen fungerer dårlig, kan man oppleve
psykiske vanskeligheter, eller som Arild Jervell beskriver det:
” …at hode og kropp ikke spiller på lag” eller at ”fornuften sier
én ting mens følelsene sier noe annet.”
I Gestalterapi er målet å øke ”awareness”, altså å øke oppmerksomheten om hva som skjer i indresone(kroppen),
mellomsone(tankene) og ytre sone(omgivelsene tatt inn
gjennom sansene). Når det ikke er samsvar eller kontakt
mellom disse størrelsene i oss, lider vi. Det er mange måter
å få kontakt på, og gestaltterapi var lenge kun kjent for sin
eksperimentelle stil. I dag står empati, autentisitet og dialog
i sentrum.

Tilknytning og utvikling av nervesystemet
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Relasjoner har betydning for utviklingen av nervesystemet
og vår evne til selvregulering. Dette skjer best gjennom trygg
tilknytning med verken for mye eller for lite stimulering. Den
danske utviklingspsykologen Susan Hart påpeker at spedbarn ikke selv kan sette seg i en tilstand av høy arousal (høyt
aktiveringsnivå i hjernen) som er nødvendig for å stimulere
nervesystemet, som f eks ved intens glede og latter. Barnets
nervesystem trenes i å kunne romme en økende arousel
(hjerneaktivering) gjennom lek og latter, og utvikler gjennom
dette en større grad av resiliens (evne til å tåle motstand) og
mulighet til å regulere seg selv. Psykoanalytikeren og spedbarnsforskeren Daniel Stern viser til at på samme måte som

mat er nødvendig for at kroppen skal vokse, er stimulering
nødvendig for at hjernen skal modnes.

En av de alvorlige konsekvensene av tidlige traumer som
overgrep, er store problemer med å regulere nervesystemet.
Mangelfull og usunn regulering i samspillet mellom omsorgsperson og barnet, gjør barnet utrygt og kan føre til ulike grader av manglende regulering og modning. Når et barn gang
på gang for eksempel blir utsatt for ydmykende, krenkende
eller skremmende situasjoner, medfører det en overproduksjon av cortisol og hele systemet overbelastes.

Terapi hjelper

Det er mange forskjellige terapiformer i dag som vektlegger
det å møte og forstå sine egne tanker, følelser og kroppslige
reaksjoner på en ny måte i relasjon. Relasjonen til en gestaltterapeut kan være en mulighet til å utforske og regulere sitt
eget nervesystem i trygt samspill med en annen. I terapirommet vil det relasjonelle feltet organisere og reorganisere
seg hele tiden. Judith Beermann Zeligson som er pedagogisk
leder ved Gestaltakademin i Stockholm, har utviklet en egen
modell for dette som hun kaller ”Feltanalyse med awareness”.
Her ser hun på hvordan figur (hva som trer frem) og grunn
(hva som går i bakgrunnen) organiserer seg i forskjellige
relasjonelle felt. I en kaotisk felt med ingen eller liten organisering, vil klientens behov først og fremt være trygghet og
sikkerhet. Her kan terapeuten romme, holde og vise omsorg
gjennom å støtte og fokusere på kontaktfunksjoner som å se,
høre, lukte osv.
I et mer polarisert (eller differensiert) felt vil klienten søke
mer bekreftelse, og terapeuten kan her gi en tydelig ramme
og struktur. Her handler det om å balansere ved å bekrefte
klienten, regulere nervesystemet og nyansere gjennom
undervisning. Ved å forstå egne handlinger og sette sine egne
følelser inn i en sammenheng, kan man redusere en følelse av
f. eks skam. Ved å jobbe med polariteter, for eksempel gjennom en velkjent gestaltterapi-teknikk som stolarbeid, kan

klienten bli bedre kjent med ulike sider ved seg selv. Ofte kan også sider som synes
uforsonlige, som tilsynelatende står i direkte opposisjon til hverandre, forenes
og integreres. Å få klienten til å endre seg, er ikke et arbeidsmål i gestaltterapi.
Endring er en konsekvens av å anerkjenne og akseptere forholdene slik de fremstår, slik de ER. Det er ressursene klientene har i seg selv, ressursene til å velge, vi
tror og ”heier” på. Å velge noe nytt og bedre er først mulig når du ser at du har flere
muligheter og støtte nok til å tørre det.
En av verdens fremste eksperter på nevrobiologi og tidlige traumer, Dr. Bruce
Perry, er opphavsmannen til begrepet ”nærværende relasjonsbyggere” og sier
dette om relasjonens betydning:
– Gode relasjoner reparerer en skadet hjerne. Vi vet hjernen er skapt for relasjoner,
mens samfunnet mer og mer legger opp til isolasjon. Traumet vil isolasjon. Men det
leges kun i relasjonen. Dette vil få konsekvenser for måten vi gir hjelp på. Dette krever
nærværende relasjonsbyggere som gir trygghet. På den måten kan vi påvirke hjernens
utvikling ved å gi krenkede barn det de ikke har fått i oppveksten: trygghet, forutsigbarhet, god rytme, hjelp til å regulere følelser og gode relasjoner.
Nyere forskning viser at hjernen vår er plastisk, det vil si at den har evnen til å endre seg under påvirkning av forholdene som omgir den - hele livet. Den forandrer
seg svært lite i både størrelse og utseende, men den utvikles og de nevrale kretsløpene transformeres hele tiden. Det betyr at det er mulig å endre seg. Den franske
psykologen og gestaltterapeuten Serge Ginger mener at all læring eller psykoterapi virker direkte inn på elektriske overføringer i hjernen og på hjernens indre
biokjemi, produksjon av hormoner og nevrotransmittere som dopamin, serotonin,
adrenalin, testosteron, osv.
Hjernen er alene.
Hjernen er alene, alene med hjernen,
synger De Lillos.

The triune brain
Teorien til Paul MacLean om ”the triune
brain” har møtt motforestillinger fordi
den gir et kunstig inntrykk av at hjernen
er avgrenset i tre tydelige, separate deler.
Nyere forskning tyder på at hjernens
psykologisk funksjoner er langt mer sammensatte og ikke kan stedfestes så spesifikt. Noen mener også at den impliserer at
følelser/emosjoner er mer primitive enn
tenkning og logikk, noe som tilbakevises
av blant andre den anerkjente professoren i nevrovitenskap, Antonio Damasio.
Hans forskning i nevrovitenskap har vist
at følelser spiller en sentral rolle i all sosial kognisjon og beslutningsprosesser.
Til tross for teoriens unøyaktige tekniske
forklaring på hjerneaktivitet, er det
fortsatt en av de mest hensiktsmessige
tilnærmelsene vi har til hvordan hjernen
rent psykologisk fungerer. Modellens forenklede fremstilling har også en forklaringskraft som har bidratt til at den blir
brukt av flere ledende fagmiljøer rundt
traumer og av den anerkjente traumeeksperten og opphavsmannen til metoden
Somatic Experiencing, Peter A. Levine.

Det er mye som tyder på at den ikke er det.

Kilder: Jervell, Arild (2014 ) Hvordan skal vi håndtere ”følelseshjernen”. Badeliv et magasin fra Modum Bad nr. 1 2014, side 6-8.
Hart, Susan (2011) Den følsomme hjernen. Oslo: Gyldendal.
Ginger, Serge (1999) Kontaktens kunst, kapittel 6. Gestalt og hjernen.
Judith Beermann Zeligson, Gestaltakademin i Stockholm
Bruce Perry, intervju på RVTS Sørs konferanse ”Bedre for barn” i 2012: http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/
Somatic experiencing beginning module 1.
Wikipedia: Om Triune_brain / om Limbic system /
TED Talks: Antonio Damasio ”The quest to understand consciousness”
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ENQUETTE
Å definere følelser er ikke enkelt. Men vi vet at følelser oppstår som en reaksjon i møte med noe(n) som
angår oss, noe som skjer oss, utvendig eller innvendig. Vi vet at det er en sammenheng mellom følelser
og behov, mellom følelser og tanker, mellom følelser og drivkraft. Blant mye annet. Vi har spurt fire
gestaltterapeuter om hvordan de arbeider med følelser i terapirommet, og hvilke teorier de støtter
seg til i dette arbeidet.

Hvordan arbeider du med følelser?
Hvilke teorier støtter du deg til her?
Heidi minde
Utdannet Gestaltpsykoterapeut
i 2008 fra University of Birmingham, med pågående etterutdanning ved Norsk Gestalt Institutt.
Hun har lang erfaring med lederog organisasjonsutvikling og
har undervist ved flere Master
of Executive Management-programmer ved Handelshøyskolen
BI. Heidi har privatpraksis hos “BA21 Psykoterapi & Veiledning”
i Oslo og Kristiansand.

Hvordan arbeider du med følelser i terapirommet?
Følelser kan varsle farer, nærmest før vi aner det, skape gryende gledessommerfugler og omhylle en selv med tyngende
sirup av skam. Følelser er motivasjon – det gir retning og
kraft, til selvets glede og besvær. Egentlig er ikke ”følelser”
annet enn ulike (fysiologiske) hormonkombinasjoner
som alltid er tilstede og former våre kreative tilpasninger –
former deg selv. Arbeidet med affekter og emosjoner blir
dermed helt sentralt, til enhver tid, i et terapeutisk arbeid.
Noen ganger som figur, og ofte som grunn. Sentralt i mitt
terapeutiske arbeid ligger meningsdannelse gjennom
akseptering og utforskning av egne følelser, samt trening
på emosjonell regulering.

Hvilke teorier støtter du deg til i dette arbeidet?

Utover klassisk gestaltteori lener jeg meg i stor grad til
Jon T. Monsens arbeid omkring affektbevisshet og klassisk
fysiologisk stressteori i hovedsak basert på Everly & Latings
verker.

Cecilie Dale
Gestaltterapeut (MNGF) med egen
praksis i Oslo og på Eiksmarka
legekontor i Bærum. Driver i tillegg GestaltArena sammen med
sine kollegaer i TerapeutHuset. Er
tidligere utdannet innen kommunikasjon og har mange års
ledererfaring med personalansvar.

Hvordan arbeider du med følelser i terapirommet?
Tillit og trygghet i relasjonen mellom klient og terapeut er
fundamentet for utvikling i terapiforløpet, og grobunn for
at klienten skal kunne arbeide med sitt indre liv og utforske
sine følelser.
”To heal a suffering, one must experience it to the full” sa
Arnold Beisser. Jeg tenker at det er et viktig poeng i terapi å
nettopp anerkjenne de følelser som er. Vi mennesker kan i livene våre bruke mye tid og krefter på å legge lokk på eller holde vanskelige følelser på avstand. Terapirommet er derimot
et trygt sted å utforske følelser vi kanskje ikke vedkjenner
oss. Hva er disse følelsene og hva gir de uttrykk for? Følelser
kan opptre i mange former, kanskje er irritasjon uttrykk for
sorg, eller munterhet en måte å holde ut noe uutholdelig på.

Hvilke teorier støtter du deg til i dette arbeidet?

I arbeid med følelser, og generelt i terapirommet, har jeg stor
tro på Beissers paradoksale endringsteori. Når vi aksepterer
det som er, vil det som er, endre seg. Min intensjon er å øke
klientens awareness i øyeblikkets opplevelse av følelser, og
tanker og handlinger. Å anerkjenne det som er i situasjonen,
kan ses på som første skritt mot en forandring og integrering
av følelser.

#*&:-D%!!<3?
Linda Klem

SISSEL MELAND

Gestaltterapeut MNGF, med egen
praksis ved HEL samtaleterapi
og coaching i Bærum. Har også
master i økonomi og ressursforvaltning fra UMB, med hovedkurs i organisasjonspsykologi
og ledelse.

Driver Aksept Gestaltpraksis
stort sett med individuell gestaltpsykoterapi og gestalt-coaching.
Er koordinator i Norsk Gestaltterapeut Forening. På fritiden jakter
hun på nye projiseringer, ved hjelp
av kamera.

Hvordan arbeider du med følelser i terapirommet?

Hvordan arbeider du med følelser i terapirommet?

Følelsene finner vi i indre sone av oppmerksomheten vår.
Det å virkelig kjenne etter hva man føler er for mange en
krevende øvelse. I møte med klienter er det kanskje de
som har stengt av følelsene sine, som har berørt meg mest.
Mennesker som gjennom sine erfaringer, for eksempel i
oppveksten, har brukt defleksjon som sin tilpasning til
situasjonen. Det er blitt et mønster å forsvinne fra følelsene og virkeligheten. Hvis man åpner for fort, kan det
føre til ubehag og et kaos av følelser som flommer over.
Å tegne følelser er en fin inngang. Spesielt hvis følelsene
kan bli overveldende, er det kanskje tryggere å jobbe med
dem ”utenfor” kroppen først. Stolarbeid der ulike følelser,
kanskje motsetninger, plasseres i hver sin stol er en metode
jeg ofte bruker. Følelsene er ofte lettere å kjenne på dersom
man fysisk flytter seg fra en situasjon (stol) til en annen.

I starten på en klientrelasjon kan jeg noen ganger få plutselige fornemmelser eller smerter i kroppen. F.eks. halsvondt
da jeg hadde en klient som ved utforskning oppdaget at
hun var redd for å si hva hun mente. Eller jeg fikk vondt i
skulderen når det dukker opp noen usunne leveregler, ofte i
tilknytning til frykt, hos en annen klient. Jeg opplever mer av
slike uttrykk for følelser enn følelsesutbrudd - som selvsagt
også forekommer. Ved gråt oppmuntrer jeg klienten
til å være i den og la det tårene uttrykker få komme ut, enten
i form av ord eller bevegelser.

Hvilke teorier støtter du deg til i dette arbeidet?

Teorier jeg jobber med er spesielt oppmerksomhet/awareness-soner. Hva er følelser og hva er tanker? Forsiktig
gradering for å nærme seg ”ufarlige følelser” – det kan være
å kjenne kulde eller varme, noe som er ufarlig i forhold
til klientens tema. Kreativ tilpasning og teorien om selv,
har jeg brukt mye, spesielt når det gjelder å endre fastlåste mønstre som ikke lenger er hensiktsmessige. Å øke
oppmerksomheten i tiden mellom impuls og handling, gir
mulighet for å ta nye valg.

Hvilke teorier støtter du deg til i dette arbeidet?

Felt-teorien er alltid med meg i terapirommet. Etter oppklaring av hvem som påvirker hvem, altså er det jeg eller
klienten som egentlig har vondt i halsen, dukker ofte kontaktformene opp hos meg. Gjerne en blanding av introjekter,
projeksjoner og retrofleksjon. Jeg er glad i å jobbe med
disse og bruker ofte projeksjonsverktøy, stolarbeid eller
bildebruk f.eks. Når det gjelder spenninger som har satt seg
i kroppen og kanskje til og med vært med på å skulpturere
kroppen, støtter jeg meg ofte til Kepners ”Body Process”, boken om hvordan klientens stillinger, bevegelser og kroppslige erfaringer er relevant for terapi. Jeg er også
glad i Staemmlers Endringsmodell.
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Espen Braathen i dialog med: psykolog aslak hjeltnes

Tekst: Espen Braathen
Foto: Espen Braathen

E N KAFFE PRAT
OM FØ L E L SE R
Jeg møter Aslak på vårt stamsted,
Kaffemisjonen i Bergen. Det er en
regnfull dag utenfor. Typisk
bergensk vær. Dette har blitt vårt
stamsted. Det var her vi møttes
første gang. Den gang kom Aslak
bort til meg og undret seg på om
ikke jeg var Espen som drev med
mindfulness på Haraldsplass.
Dette ble begynnelsen på etter
hvert mange samtaler over en
kaffekopp om mindfulness,
psykoterapi, følelser og livet.

I dag presiserer Aslak at han ikke er komfortabel med å bli
oppfattet som en talsmann for mindfulness eller emosjonsfokusert terapi. Det er fint for meg å vite. Jeg er slett ikke
interessert i en representant for en profesjon eller en forsvarer av en fagretning. Jeg er opptatt av samtalen med en
kollega som jeg vet kan mye om sin hovedinteresse, og gjerne
villig deler både av sin kunnskap og livserfaring.
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Når vi nå er i gang, opptakeren på iPhonen går, og jeg merker
min egen interesse og engasjement, undrer jeg meg over hva
som er følelsen hos Aslak akkurat nå.
– Jeg er spent og usikker, og glad for at gestaltmagasinet
velger følelser som temanummer. Jeg er veldig opptatt av følelser; hva følelser er og hvorfor de er så viktige i livene våre.
Når er de med på å skape lidelse, bedring og heling? Hvordan
bør vi forholde oss til følelser?

Jeg har nylig sittet og lest Arne Vikans bok ”Innføring i
emosjoner” og vet at følelser består av ulike komponenter;
opplevelse, kroppslige reaksjoner og atferd. Alle er med å organisere det fenomenet som vi gestaltterapeuter leter etter;
det som figurerer i relasjonen mellom min klient og meg. Det
er slett ikke like lett å vite hva følelsen er i situasjonen. Jeg
spør Aslak hva en følelse er.
– Det er litt paradoksalt at ingen har en helt god definisjon
på det. Det er det mest umiddelbare og tilgjengelige for oss,
og på en annen side er det det mest ugjennomtrengelige og
uforståelige ved oss. Vanskelig å måle, vanskelig å enes om
hva det er eller hvor mange følelser vi har. På den ene siden
er det enkelt å beskrive. Følelser handler om en kroppslig
reaksjon på ting som skjer i verden og som berører våre
behov i bestemte situasjoner, og som motiverer oss til ulike
former for handling. Det handler om å møte disse situasjo-

kulturen lærer oss. Den andre siden her er at
måtene vi lærer oss å forholde oss til følelser
på, kan være usunne eller skadelige. Vi kan
lære oss å stenge av og kontrollere følelsene
for mye. Å rasjonalisere følelsene er også en
måte å være i verden på. Vi lærer oss tidlig å
beskytte oss mot de følelsene som er vanskelige, særlig når viktige omsorgspersoner i
oppveksten ikke er tilgjengelige.

nene. Følelser er også formet av evolusjonen,
og disse synes å gå igjen på tvers av kulturer,
som sinne, frykt, glede, skam, tristhet og
sorg. Vi ser samtidig også kulturelle variasjoner, og at historiske epoker har ulike
måter å uttrykke følelser på. På den andre
siden er det noe uutgrunnelig over følelsene
våre. Følelsene er noe vi ofte ser som vårt
indre, vårt mest private, personlige, dypeste,
samtidig som følelsene våre er noe vi deler
med alle andre mennesker, noe av det mest
universelle vi har.
Han tar en slurk kaffe og fortsetter:

– La oss liste opp noen grunnfølelser:
Glede, frykt, sinne, skam, tristhet, avsky,
overraskelse, nysgjerrighet, skyldfølelse.
Mange av følelsene våre er negative. Vi har
veldig mange ulike negative følelser som har
spesifikke funksjoner. Skyld; jeg har gjort
noe galt. Skam; det er noe galt med meg, jeg
må passe på så jeg ikke blir stengt ute av gruppen min. Tristhet for å forsone seg med tap og
for å komme seg videre i livet. Sinne beskytter oss og setter nødvendige grenser. Det er
en skjevhet fra naturens side i det at det er
færre positive enn negative følelser. Det er
menneskelig å ha negative følelser, og det er
ikke så lett å bli kvitt dem.
Aslak har mye å formidle. Han tar seg god tid
og stillheten kommer ofte som tenkepauser.
Da sitter vi begge stille. Det er ikke så mye
jeg trenger å si. Jeg oppdager at jeg blir spent
på fortsettelsen, og den kommer:

– Vi lærer oss å kontrollere følelsene våre.
Å regulere dem som det heter. Det er for
å kunne fungere i en sosial verden. Vi må
kunne legge lokk på noe og styre følelsene,
f. eks. å vise sinne til rett person på rett tid
og sted på rett måte, og vurdere om det er
trygt; vil vedkommende hjelpe meg her. På den
ene siden trenger vi å ha kontroll på følelsene våre for å kunne fungere i en menneskelig
verden. Det er noe familien, samfunnet og

Aslak Hjeltnes
Aslak Hjeltnes er psykolog
og stipendiat ved institutt for klinisk psykologi,
UiB. Aslak er trent både i
mindfulness og emosjonsfokusert terapi. I sitt
doktorgradsarbeid forsker
han på endringene til unge
voksne som går i mindfulness-basert psykologisk
behandling, han undersøker
hvordan mindfulness kan
hjelpe eller ikke hjelpe unge
mennesker som strever
med sosial angst. Aslak ble
høsten 2015 opptatt i det
første kullet til det norske
Vitenskaps-Akademiets
ambisiøse og viktige satsing: Akademiet for yngre
forskere. På deres nettside
skriver Aslak at hovedinteressene hans handler om et
enkelt spørsmål: Hvorfor vi
mennesker har følelser?

– Det kan handle veldig mye om tilknytning; den emosjonelle læringen som skjer
i våre tidlige relasjoner: Kan jeg søke trøst
når jeg er lei meg, kan jeg bli sint når noen går
over mine grenser? I terapi er det ofte slik at
klienten har lært at det er farlig å ha visse
type følelser. De kan ha såkalte «affektfobier»; «det er farlig å bli sint», for da går
relasjoner i stykker eller man opplever vold;
Hvis jeg først begynner å gråte, vil jeg åpne en
smerte som aldri vil ta slutt. Vi kan bli redde
for følelsene våre og stenge dem av. Det er
mye forskning som peker i den retningen.
Vi så det vel egentlig først med holocaustoverlevende og deres familier. Mange hadde
utviklet det vi i dag kaller «aleksitymi»; en
manglende evne til å oppfatte og sette ord på
følelser. Kapasiteten til å kunne kjenne igjen
ulike følelser eller håndtere sterke følelser
er redusert. Dette skjer ofte med mennesker
som har vært utsatt for langvarige traumatiske opplevelser. Fellesnevnere er at de har
vansker med å sette ord på hva de føler og
har behov for i ulike situasjoner. Og når vi
ikke kan kjenne igjen våre egne behov, kan
det bli vanskelig å ta gode valg i møte med
andre.
E: Jeg blir minnet på aggressivitet, som helt
grunnleggende handler om å gå mot en grense. Det er en fin modell for dette i arbeidet til
Brigitte Martell (kjent fransk gestaltterapeut.
Red. anm.) om sex. Ofte har vi en tendens til
å tenke negativt om aggressivitet, men vi
hadde ikke greidd oss uten.
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Vi lærer oss tidlig å beskytte oss mot de følelsene
som er vanskelige, særlig når viktige omsorgspersoner
i oppveksten ikke er tilgjengelige.
– Når vi snakker om følelser, så snakker vi om familier av ulike tilstander; sur,
misfornøyd, irritert, sint, aggressiv, rasende. Og vi snakker om ulik grad av intensitet. Og de ulike følelsene våre finnes i både gode og destruktive former. Dette er en
gammel tanke som går langt tilbake, for eksempel til den kristne læren om dødssyndene og kardinaldydene. Vi har sunne følelser og usunne følelser. Noen følelser
fører til frelse, mens andre kan bære rett i fortapelse.
E: Jeg har lyst til å trekke fram mindfulness i det vårt oppmerksomme nærvær
kan være til hjelp og støtte for å regulere følelser.

– Ja, mindfulness kan brukes på ulike måter. Det er en måte å være i vanskelige følelser på. Vi kan trene oss opp til å være i det som er, når vi har det vondt:
er redde, sinte, skammes - til å romme disse tilstandene uten å måtte fylle på ved
eks. å utagere, ruse seg, ta det ut på noen andre. I tillegg er mindfulness en måte å
utforske våre erfaringer på; hva kjenner jeg i kroppen nå, hva betyr det, hva trenger
jeg når jeg føler det slik. Mindfulness kan hjelpe oss til å romme følelser, men også
til å utforske disse. Når vi stresser, handler det ofte om at vi trenger å beskytte oss
mot farer. Da er forsvaret oppe. Når vi senker skuldrene slik vi gjør i vår mindfulnesspraktisering, har det vi bærer på en tendens til å flyte opp. Da er spørsmålet:
hvordan er vi med det? Øyeblikket og nåtiden er formet av fortiden. Det betyr at
gamle følelser kan komme opp, og vi kan undersøke hvordan vi har det med sorg,
angst, traumer o.a.. Dette kan skje når vi kjenner etter og lytter til kroppen, og
ikke stenger av. Mindfulness kan distansere oss litt fra det, men også hjelpe oss til
å gå dypere inn i det. Dette kan undersøkes nærmere i det relasjonelle aspektet;
eks. i terapi.

E: Dette ligger nært opp til hvordan vi i gestalt arbeider med følelser, der vi tar utgangspunkt i det relasjonelle. Det som er det er, og etterhvert kan vi romme at det
er sånn det er og det er akkurat slik jeg opplever det. Etterhvert kan jeg anerkjenne
at det er jeg som har det slik og begynne å undersøke det. Mindfulness og regulering av følelser har vært tema i samtalen vår, Aslak. Avslutningsvis: Hva er gaven
med å praktisere mindfulness?
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– I begynnelsen hadde jeg nok en forestilling om at bare jeg praktiserte lenge nok,
hardt nok og mye, så ville jeg bare oppleve positive følelser; glede, ro, kjærlighet og
alle disse tingene. Med årene har jeg sett at livet er mer komplisert. Å bli kvitt de
vonde følelsene handler for meg i dag om å kunne la dem være. Og når de kommer,
kan jeg møte dem på en litt mer vennlig, aksepterende og medfølende måte. Ikke
være så redd for dem i meg selv eller hos andre. Det som har vært viktigst for meg
over tid er å gi slipp, å se på disse erfaringene som en del av det å være et levende
menneske. Og forsøke å ta så kloke valg som mulig for hvordan jeg vil møte hver situasjon, hver følelse, hvert menneske. Vi trenger ikke å kalle dette for mindfulness.
Det trenger ikke være avhengig av skoleretninger. Det handler kanskje dypest sett
om forsøket på å forstå hva som bor i menneskenes hjerter. Her finner vi igjen mye
visdom fra de ulike verdensreligionene, de filosofiske systemene og terapeutiske
skoleretningene.

”Feelings”
Feelings, nothing more than feelings
Trying to forget my feelings of love
Teardrops rolling down on my face
Trying to forget my feelings of love
Feelings, for all my life I’ll feel it
I wish I’ve never met you, girl
You’ll never come again
Feeling, woo-o-o feeling
Woo-o-o, feel you again in my arms

Det kan handle veldig
mye om tilknytning; den
emosjonelle læringen som
skjer i våre tidlige
relasjoner: Kan jeg søke
trøst når jeg er lei meg,
kan jeg bli sint når noen
går over mine grenser?

Feelings, feelings like I’ve never lost you
And feelings like I’ll never have you again in my heart
Feelings, for all my life I’ll feel it
I wish I’ve never met you, girl; you’ll never come again
Feelings, feelings like I’ve never lost you
And feelings like I’ll never have you again in my life
Feelings, woo-o-o feeling it,
woo-o-o, feeling again in my arms
Feelings

”Feelings” ble en megahit i 1974 med tekst skrevet av den brasilianske sangeren Morris Albert, basert på den opprinnelig sangen ”Pour
toi” av Loulou Gasté fra 1957. Opp igjennom har den blitt sunget av størrelser som Ella Fitzgerald, Nina Simone, Salena Jones, Angelica Maria, Petula Clark, José José, Caetano Veloso, Engelbert Humperdinck, Muslim Magomayev, Shirley Bassey, Glen Campbell, The
O’Jays, Sarah Vaughan, Walter Jackson, Sergey Penkin, Julio Iglesias, Dobie Gray and Johnny Mathis m.fl.
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Nora astrup dahm spør: psykolog gry stålsett
Tekst: Nora Astrup Dahm

om eksistensiell behandling av tilbakevendende depresjon. Hva er det som driver deg i
ditt arbeid?

”skru volumet ned” slik at den ikke overdøver alt annet her og nå.

Foto: Privat

Samme sted skriver du at følelser er psykisk
lim – hva mener du med det?

– Jeg mener at følelsene limer sammen våre
opplevelser og tenkemåter. De er sentralt
knyttet opp til meningsdannelse og hukommelse. De er derfor en viktig inngangsport
i terapi.

Du snakker om perfeksjonen som vår samtidslidelse, og om skammen som følger av å
ikke kunne oppnå fullkommenhet. Heldigvis
er dette noe som flere og flere nå snakker om,
men likevel virker det som om det må mer enn
ord til for at de som virkelig trenger det skal
kunne ta det inn. Hva tror du dette kommer
av?

OM F Ø LE L S E R
- Vi har utviklet en selvbedøvende
samtidskultur som produserer flere
psykiske lidelser og mer smerte, sier
Gry Stålsett, som er spesialpsykolog
ved Modum Bad. Hun holder et kurs
som heter “Følelsenes ABC”. Vi tenkte
derfor at hun kanskje kunne gi oss
i Gestaltmagasinet en liten ABC om
følelser, og det fikk vi.
Det gjør godt å lese i din tekst at følelsene er logiske, og at det
ikke finnes noen rasjonalitet uten gjennom følelsene. Vi må
altså gjennom følelsene våre for å bli rasjonelle. Likevel er det i
vårt samfunn en nærmest vanemessig nedvurdering av følelser
til fordel for fornuft, og vi er vant til å snakke om følelser kontra
fornuft, som om de er motsetninger. Hvorfor tror du er det så
lett for oss å ikke ta følelsene våre på alvor?
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– Det er mange grunner til det, blant annet det rasjonelle
paradigmet som du peker på, der en har en tendens til å definere følelser som irrasjonelle. Men de er dypt logiske informasjonssystemer. Vi mangler kunnskap om følelser - vår tid
er en alexitym tid. Alexitymi er en diagnose som innebærer
at en mangler språk for nyanser i følelseslivet. De som særlig
mangler dette er de med kroppsorienterte lidelser som for
eksempel spiseforstyrrelsene; men også mange med depresjon mangler språk for følelser. Det er vanskelig å ta følelsene
på alvor når en ikke kjenner dem, ikke kan skjelne mellom
dem og alt bare blir indre uro.

GRY STÅLSETT
Gry Stålsett er spesialpsykolog ved Modum Bad,
der hun har arbeidet i over
tjue år med blant annet til-

Du skriver at bedre regulering av følelser kan gi bedre livskvalitet. Samtidig skriver du at vi fortrenger følelser som en naturlig
smertelindringsstrategi, noe som imidlertid også kan gjøre at vi
mister kontakten med følelsene våre og blir numne. Hva vil det
si å kunne regulere følelser på en god måte?
– Å regulere følelser på en god måte krever følelses-bevissthet, og en evne til å romme følelser, altså å ikke avspalte eller
fortrenge dem. Det handler også om verdier og holdninger
til følelser; er de akseptable eller er de forbudte? Å kunne
regulere følelser på en god måte, handler om ikke å la seg
overvelde - drukne i følelser eller svinge med dem som i en
berg og dalbane, og heller ikke pansre seg så mye at en ikke
har kontakt med dem. Det handler om å kunne føle følelsene,
slippe dem opp, men også kunne sette dem på vent eller
litt til side, når det trengs. Noen ganger trenger man en
”volumknapp” som justerer følelsen opp så en kan merke den,
lese den og utrykke den, andre ganger trengs det å

– Det er komplekst fordi det handler om
idealselvet som en hele tiden måler seg
opp mot. Ofte er dette idealselvet urealistisk perfekt, og den indre domstolen kan
være svært hard og skamutløsende når en
ikke strekker til. En trenger derfor både
holdningsbevissthet hos den enkelte - å
bli bevisst egne høye krav og spørre om
en egentlig er enig i disse kravene. Hos
mange er disse kravene ubevisste internaliseringer av samfunnets verdier.
Dernest trenger mange hjelp til å utvikle
selvempati i møte med egen sårbarhet. De
som virkelig trenger dette, trenger også
hjelp til mentalisering og metarefleksjon.
Mentalisering handler om å kunne skjelne
mellom indre tilstander og ytre virkelighet, samt å romme motsatte følelser. Mange
som strever med å ta inn det destruktive i
perfeksjonskravene, kan også ha varianter
av denne type mentaliseringssvikt.

Et litt mer personlig spørsmål til slutt: Du har
jobbet ved Modum bad i over 20 år, drevet
med behandling, forskning, fagformidling og
mye mer. I tillegg har du skrevet doktorgrad

bakevendene depresjoner,
komplisert sorg og kriser.
Hun er en av landets fremste eksperter på skam,
og har fordypet seg i klinisk
religionspsykologi.
Stålsett har også skrevet en
doktorgrad som omhandler
eksistensielle og religiøse
temaer i psykoterapi.
Hun er en aktiv samfunnsdebattant og er blant annet
opptatt av prestasjons- og
suksesskulturen i samfunnet vårt, og hvordan det
ikke er rom for å vise
sårbarhet.

– Jeg blir utfordret av en behandlingskultur
som har vært dominert av symptombehandling og psykofarmaka. En god del behandling tar ikke høyde for å bygge inn det å
fremme psykologiske prosesser i individet
som kan forebygge tilbakefall, noe som gjør
at vi får mange ”svingdørspasienter” - de
kommer igjen og igjen eller kalles behandlingsresistente. Jeg har også opplevd dette
på nært hold i eget liv. Dette synes jeg er et
nederlag på vegne av faget vårt, fordi vi har
nok kunnskap til å kunne bidra til å hjelpe
mennesker til å endre sine liv. Da trenger
vi et annet språk som favner de eksistensielle grunnvilkårene, meningsdannelse og
følelser. Vi trenger også kriterier for å vite
når en terapeutisk prosess går i riktig retning. Det at det for eksempel betyr bedring
hvis en paranoid pasient blir narsissistisk
underveis i endringsprosessen, men at det
er en endring til det verre hvis en beveger
seg fra en narsissistisk posisjon til den
paranoide. Derfor trenger vi forskning og
diagnostisk evaluering, men denne må også
inkludere eksistensielle problemstillinger
og potensialer for vekst, så en ikke låser
mennesker til ”merkelapper” og offerrollen.
Jeg er opptatt av å åpne framtidsrommet for
den enkelte.

Vi har utviklet en selvbedøvende samtidskultur, noe som produserer flere psykiske
lidelser og mer smerte. Det er fascinerende
og spennende å være med på å utvikle et
fagområde der en også med forskning i
hånd kan bidra til å skape en motkultur som
gir mer status til følelser, til det menneskelige. For meg gir det mening og retning i
eget liv å holde på med dette.
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Gestaltterapi er en grunnleggende relasjonell terapiform inspirert av mange tankeretninger;
filosofiske, åndelige og psykologiske. I denne spalten forsøker vi å belyse gestaltteori,
modeller og begreper.

M Å N EN ER L AGE T AV OST
Gestaltteoretisk oversettelse av Borderline-språk
I møte med en annens virkelighet som
oppleves ukjent, er det lett å bli moralsk
eller normativ, også for en psykoterapeut.
Den italienske psykiateren og gestaltpsykoterapeuten Giovanni Salonia
beskriver i artikkelen ”The Moon is
made of cheese” måter å møte
ambivalensen og forvirringen
som kan oppstå i et
borderline-felt.

Tekst: Rolf Aspestrand

G

iovanni Salonia er sterkt inspirert av tankene til Isadore From (1918-1994),
en toneangivende skikkelse i utviklingen av gestaltterapi og en nytenker
innen gestaltterapi-teori som tidlig la vekt på den empatiske relasjonelle
tilnærmingen.
Salonia starter med å referere til en forelesning av Isadore From der From beskriver et relasjonelt felt fra terapirommet som faller innenfor det ICD-10 definerer
som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse – Borderline type.
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For en gestalt-psykoterapeut som bygger sitt arbeid på fenomenologisk metode,
er det uvant å lese en gestaltterapi-teoretikers tydelig bruk av diagnosebegreper.

Frykten for å krenke eller skape konflikt gjør at vi
kan kjenne behovet for å holde tilbake. Samtidig
ønsker vi heller ikke å miste vår integritet, lyve og
si oss enige i at ”månen er laget av ost”.

Vårt teoretiske fundament tilsier at vi kan forstå mennesker
bedre uten diagnoser, og at vi oppnår et bedre samarbeid
med våre klienter når merkelappene ikke kommer i veien
for relasjonen. Samtidig skaper nettopp bruken av Borderline-diagnosen i denne artikkelen en forfriskende klarhet i
eksemplene der Salonia løfter fram gjenkjennelige fenomener
og ikke minst konkrete intervensjoner fra ulike situasjoner i
terapirommet.
Artikkelen gir et perspektiv og et språk til en Borderlinedynamikk der påstander og utsagn kommer raskt, og med en
implisitt forventning om enighet. Polariserende, sort/hvitt
uttalelser kommer hurtig – og kan gi følelsen av å bevege seg
på en knivsegg mellom konfluens og forståelse på den ene
siden, og isolasjon og avvisning på den andre. Samtidig kan
feltet preges av både behovet og frykten for å differensiere og
nyansere – som om uenighet vil kunne krenke, skamme eller
skape sinne i relasjonen.

Poesi er også virkelig

Isadore From har beskrevet hver Borderline-erfaring som:
’en fornektelse av muligheten for å kunne oppleve seg selv
sammen med den andre’. Dette er en klargjørende og interessant hypotese som kan utforskes i et felt preget av de
fenomener From her fortsetter å beskrive: ’En person kan for
eksempel si: «Månen er laget av ost»’, en i følge From poetisk
påstand. From trekker frem at vi her lett kan komme til å
svare: ”Du tar feil”, vi vet at månen ikke er laget av ost. Men vi
kan også merke at det er risikabelt å si dette til en person i et

TEKST: Rolf Aspestrand
er gestaltterapeut og veileder (MNGF)
hos Sentrum psykoterapi & veiledning
i Oslo. Han er siviløkonom, har master
i samfunnsmedisin og i kommunikasjonsvitenskap. Han har gjennomført
spesialisering i psykopatologi og
samtidslidelser ved Instituto di Gestalt
HCC, og arbeider for å styrke den
vitenskaplige tilnærmingen til
gestalt-psykoterapi.

borderline-felt. Frykten for å krenke eller
skape konflikt gjør at
vi kan kjenne behovet
for å holde tilbake.
Samtidig ønsker vi heller ikke å miste vår integritet, lyve og
si oss enige i at ”månen er laget av ost”. Den kreative tilpasningen for å opprettholde kontakt og samtidig ikke forlate
mine sannheter kan da bli å si: ”Ja, de er begge gule”.
Isadore From maner til forsiktighet i det han definerer som
Borderline-relasjonen: ’Aldri fortell dem at de tar feil; i stedet
lytt til deres opplevelse og beskrivelse av verden. Hvis du observerer historien til disse menneskene, også deres historie fra
barndommen, er det ofte nettopp dette ’du tar feil’ -språket som
ble brukt av omsorgspersonene i deres liv – og det er nettopp
dette språket som har gjort at de ikke har fått bekreftet sine
erfaringer fra sine nærmeste omgivelser’.
Paradoksalt kan klientene oppleve at dette fortsetter i deres
voksenliv - at deres utsagn møter motstand, blir misforstått
og at bekreftelsene uteblir - igjen. Hvordan de i dag selv er
med på å skape denne dynamikken, er ofte ukjent og en del
av lidelsen.

Bygge nye erfaringer

For oss som lener oss til gestaltterapi-teori vil arbeidet i en
slik dynamikk nettopp være å utforske relasjonen på en måte
der historien ikke nok en gang får gjenta seg; der vi sammen
ser om vi kan bygge ny erfaring sammen med klienten.
Det nye kan være å støtte/beskytte klientens opplevde
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Gestaltterapi er en grunnleggende relasjonell terapiform inspirert av mange tankeretninger;
filosofiske, åndelige og psykologiske. I denne spalten forsøker vi å belyse gestaltteori,
modeller og begreper.

erfaringer – i dette tilfelle at vi ser og
anerkjenner det klienten sier at de opplever eller ser, å lytte og prøve å forstå
hvordan dette utsagnet gir mening for
ham eller henne. Uten å korrigere eller
differensiere. Hvordan dette i praksis
lar seg gjøre er et av Salonias hovedanliggende i artikkelen.

Isadore From gir oss et nytt eksempel:
’I en relasjon der vi organiserer oss i et
såkalt Borderline-felt ville han/hun kunne si til meg: «Du ser trist ut i dag». Da vil
jeg som terapeut ikke svare, «Jeg er ikke
trist» (slik jeg ville ha kunnet gjøre med
en klient der Borderline-organiseringen
ikke er fremtredende, og jeg for eksempel
kunne ha fremhevet muligheten for at
dette kunne være en projeksjon). Men her
ville jeg kjenne etter og for eksempel si:
«ja, jeg er trøtt i dag». Jeg ville altså ikke
benekte det han/hun fortalte meg, men
jeg ville heller ikke fortelle en løgn; så på
denne måten beskytter jeg og bekrefter
hans erfaring, samtidig som jeg ikke mister meg selv og sier noe som ikke er sant. ’
From presiserer videre: ’hvis jeg eller
vi ikke hadde funnet en konkret forklaring på denne påstanden om at ’du ser
trist ut’, kan jeg si til ham: ’Jeg kan ikke
kjenne igjen det du ser, og vi ser ikke ut
til å finne en konkret forklaring på dette
sammen akkurat nå. Men hvis du har
sett det, så må det være noe sant i det.
Så la oss fortsette. Skulle du føle den
samme følelse eller se noe lignende en
annen gang, tar vi det opp igjen: så vil vi
sammen finne ut hva du ser’.
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From beskriver her klientsituasjoner
der utfordringen ikke primært er
mangel på ’awareness’ eller bevissthet
om det sanselige eller emosjonelle som
skjer. I en såkalt Borderline-situasjon,
er det snarere mangel på klarhet som

savnes - et udekket behov for å forstå
sammenhenger og få klarhet om hvem
som eier erfaringen. Det vil også si, i
følge Giovanni Salonia, å bli bedre kjent
med ambivalensen og forvirringen
som oppstår mellom autonomi og

Det vil si (...) å bli bedre
kjent med ambivalensen og
forvirringen som oppstår
mellom autonomi og
avhengighet som preger
Borderline-feltet.
avhengighet som preger
Borderline-feltet.

Tillit til klientens sannheter

For å finne det som forbinder og skaper
sammenheng, er det i følge Salonia ikke
hensiktsmessig å intensivere klientens
følelser ved å forsterke det som er i
en Borderline-situasjon. Heller ikke å
hjelpe klienten å fortolke, eller å verbalisere det følelsesmessige innholdet;
eller å finne ut av hvem som har rett,
eller peke på klientens manglende
evne til å representere seg selv og sine
følelser. Salonia holder fast på at det
først og fremst handler om aktivt å
lytte og finne bakgrunn og konsistens
til de fragmenter av sannheter som ligger i det ”avvikende” eller ambivalente
språket. Altså ikke å be om eller etterstrebe ’normalisering’ av verken språk
eller adferd, men finne veier sammen
til det han kaller en kreativ restitusjon.
Nettopp som i det poetiske utsagnet:
”Månen er laget av ost”. Å finne det som
forbinder og gir sammenheng – den
gule fargen – til de to elementene, osten

og månen; og som igjen skaper sammenheng og klarhet i relasjonen mellom
oss (klienten og terapeuten).
Terapeuten må i følge Salonia våge å
ha tillit til klientens sannheter eller
affirmasjoner, selv når disse ikke
gir umiddelbar mening eller kan
høres rare ut. Salonias hypotese
er at når disse blir gjenkjent og
assimilert over tid, vil de gi oss
intime og sammenhengende sannheter - hvis vi evner å opprettholde interessen for å oversette
fortolkningen fra ”feil” til å være
”for meg foreløpig ukjent”.
Salonia gir avslutningsvis nok
en nyttig presisering: samværet i et
Borderline-felt har behov for høflighet
og respekt, mer enn en oppfordring
til varme. Salonia beskriver lidelsen i
borderline-feltet som ”opplevelsen av å
ha blitt lurt eller sveket når det oppstår
affektiv varme”, og at det i første omgang vil kunne oppstå forvirring og fortvilelse når relasjonell varme oppstår.
Det er med andre ord viktig å bygge
en trygg og forutsigbar grunn, før den
relasjonelle varmen kan begynne å
figurere, tåles og bekreftes.

Salonias beskriver til sist en klients
tilbakemelding som han mener oppsummerer alle terapeuters oppgaver og
ønsker: «Takk! Hvordan forsto du, ut fra
det jeg sa, hva jeg mente – men ikke var
i stand til å si.’
Kilde: ”The Moon is made of cheese” (2013),
Giovanni Salonia, psykiater, gestalt psykoterapeut
og vitenskapsdirektør for GTK, Journal of Psychotherapy, utgitt av Gestalt Therapy Khyros (GTK) Institute,
september 2013, nr 4.
Les mer på http://aspestrand.no/psykoterapi
(Oversettelse til norsk og forkortelser av sitater er gjort
av artikkelforfatter.)
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A RE QU IEM FOR G ESTALT
Isadore Froms håp fra 1994
om at gestaltterapi skulle
gjenoppstå – etter det han selv
kalte fagmiljøets forsømmelse
av hva gestaltterapi-teorien er.
Er dette en forsømmelse vi
finner igjen i vårt eget fagmiljø?
Etter 32 års klinisk praksis som gestaltpsykoterapeut holdt Isadore From i 1994
et foredrag i New York om sin bekymring
for gestaltterapiens skjebne. Her beskrev
han ulike tendenser av sammenblanding,
forenkling og utvanning av fagbegreper
som han mente stilte gestaltterapi-teorien
i fare for å reduseres og endres til noe den
ikke er.

Dette foredraget som senere ble gjengitt
som artikkel i The Gestalt Journal XVII, no.
2, fanget min interesse da jeg selv etter
10 års klinisk erfaring fra terapirommet,
merket en tendens som stadig melder seg:
Når jeg står fast med en klient og det ikke
er klart hva vi står i eller hva jeg er en del
av, kan jeg komme til å gjøre en eller flere
av følgende:
• fortolke
• bli løsningsfokusert
• lene meg til en årsak/virkningssammenheng
Jeg lener meg med andre ord ikke lenger
til gestaltterapi-teorien.

TXT: Rolf Aspestrand

Isadore From (1918-1994) var en av grunnleggerne og medlem av New York Institute for
gestaltterapi i mer enn førti år. Han gjennomførte
kurs og arbeidsgrupper over hele USA og Europa,
og var en viktig lærer for mange ledende gestaltterapeuter. Dermed ga han et unikt bidrag, særlig
gjennom sin vekt på teorien om gestaltterapi som
presenteres i ”Gestalt Therapy: Excitement and
Growth in the Human Personality” (Perls, Hefferline
og Goodman 1951). – Med sitt skarpe fokus på
detaljer i språk og praksis, og hans vidd og sjarm,
fostret han en interesse for kunnskap, og tydeliggjorde teorien, praksisen og ånden som ligger i
gestaltterapien, skriver Perry Klepner på nettsidene
til New York Institute.
”Reflections On Gestalt Therapy After Thirty-Two
Years of Practice: A Requiem for Gestalt,” av
Isadore From ble utgitt i 1994,
det året han døde. Essayet er
med i en spesialutgave
av International

From bevegelsen fra gestaltterapi til
gestalt som en bevegelse fra et teoretisk
fokus til et teknikkfokus, noe som kan
etterlate et inntrykk av at gestaltterapi i
hovedsak er en rekke teknikker og metoder (i.e. projeksjonsstolen, polariseringsarbeid, ”her og nå”) som kan brukes til
mye og kombineres med andre metoder
eller teorier. From lister opp noen av de
trendene som oppstod på ’70 og ’80 tallet
i New York: ”Gestalt og NLP”, ”Gestalt og
psykoanalyse”, ”Gestalt og Bioenergi”,
”Gestalt og Zen” m.m. og gir utrykk for
sin bekymring: ’Som om
gestaltterapi var kompatibelt med alt
mulig annet. Som om det kan blandes og
brukes i kombinasjon med andre filosofier,
teorier og metoder uten å miste sin verdi
eller sitt innhold’.

Gestalt Journal fra 2011,

Når jeg leser dette 40 år etter, spør
jeg meg selv om dette er den samme
Den er tilgjengelig i Kindleversjon på Amazon.
tendensen vi ser i vårt fagmiljø i dag.
Noe som for meg gjør foredraget utfordrende, viktig og inspirerende.
som i sin helhet er en

hyllest til Isadore From.

”A Requiem for Gestalt” er en advarsel basert på erfaringer

gjort i utviklingen av fagmiljøet og faget gestaltterapi i New
York mellom ’60 og ’90-tallet. Froms bekymring var at fagmiljøet beveget seg fra gestaltterapi til ”Gestalt”. Et begrep
som for ham representerte en folkebevegelse eller ulike
interessegrupper som kun var begeistret for ulike deler av
gestaltterapi-teorien, ikke helheten. I artikkelen beskriver

I foredraget går From systematisk gjennom ulike deler av
gestaltterapi-teorien og forsøker å tydeliggjøre et skille fra
det han beskriver som nye fortolkninger under ordet ”Gestalt”. Disse fortolkningene beskriver han som en forenkling
og en reduksjon av den unike kompleksiteten i gestaltterapiteorien. En utvikling der det faglige fokuset handler om
teknikker som kun er til for å ’gi innsikt eller ’awareness’;
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PANICK ATTACKS
eller der ”Her og Nå” eller det å ”gå fra
hodet til kroppen” (som om hodet ikke
er en del av kroppen), blir nye idealer
som skal etterstrebes, sammen med en
rekke andre introjekter og dogmer i ny
orddrakt.

I denne forståelsen er kun deler av
teorien i fokus, men altså ikke gestaltterapi-teorien der nettopp kombinasjonen av ulike og klart definerte teorier
brukes sammen i psykoterapi. Som Joe
Wysong sier i sin innledning i The Gestalt Journal: ’Som om Perls, Hefferline
og Goodman ikke var bevisste i sin bruk
av ordet ”terapi” sammen med ”gestalt”.
De skapte en teori for psykoterapi, ikke
en filosofi å skulle leve etter, eller en teori
for organisasjonsutvikling eller ledelse’.
Froms påstand er at vi gestaltterapeuter kan komme til å gå til andre retninger for å supplere med flere teknikker
eller metoder når vi går tomme for
våre egne, og med dette gå glipp av den
rikdommen og substansen som ligger i
dybden av gestaltterapi-teorien.
Og det er nettopp her jeg kjenner
meg så godt igjen.

From kaller de nye ’Gestalt’-trendene
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for ’å gjøre Gestalt’ som en gjøren av
teknikker og metoder. Og hans klare
beskjed var: Dette er ikke gestaltterapi:
’Jeg har etter 32 år aldri måttet ty til en
annen metode eller teori for å finne svar
eller kunne jobbe som gestaltterapeut
med mine pasienter’. Han hevdet at gestaltterapi er nok – at vi ikke trenger å
gå andre steder, og at det er nettopp når
vi forlater gestaltterapien til fordel for
en annen metode, teori eller teknikk, at
vi mister det unike gestaltterapi-teorien kan tilføre psykoterapien.

Inspirerende, utfordrende og tankevekkende lesning fra From. Han ba oss
ikke å gå tilbake til gestaltterapi, men
om ’å sette i gang med gestaltterapi - ta
den fram fra glemselen – og gjenskape
den til det den er’. Froms gjennomgang
av gestaltterapi-teorien er sjelden og
støttende lesning. Særlig i de situasjonene eller terapitimene der jeg har vært
fristet til å gjøre noe helt annet en det
mitt teoretiske grunnlag tilsier – finne
en teknikk eller løsning – bare for
ikke å kjenne på, forholde meg til, eller
utforske smerten, frustrasjonen eller
tomheten som oppstår i meg sammen
med klienten.

Hva er gestaltterapi i følge From?

Gestaltterapeuten arbeider i følge From
med ett fokus: å befinne seg ved kontaktgrensen med klienten. I det område
der den kreative tilpasningen tar form.
Ikke for å tolke eller skape nye introjekter om hva som er formålstjenelig eller
”god helse”, men for å muliggjøre en ny
erfaring for klienten i relasjon.”
Her og nå skal ikke brukes eller oppnås
som et nytt introjekt eller ideal, og
ikke som et uttrykk for at fortid eller
framtid ikke er viktig. Både det å huske
og det å planlegge skjer i øyeblikket.
Her og nå er i følge From ment som en
mulighet for å gi fortid eller framtid
mindre oppmerksomhet (ikke fjerne
den), og nettopp utvide mulighetene til
å oppdage, utforske og merke seg selv i
relasjonen i det den faktisk finner sted.

From peker på det han mener er en faglig misforståelse i det han kaller å ’gjøre
Gestalt’: hvis vi ofte tar i bruk teknikker
som for eksempel ”den tomme stolen”,
står gestaltterapeuten i fare for å gjøre
som Freud og psykoanalysen i sin tid
gjorde; at vi nettopp tar oss selv ut av

relasjonen eller indirekte setter oss bak
klienten, og dermed fjerner oss fra å
være i det samspillet som oppstår mel-

’Som om Perls, Hefferline og
Goodman ikke var bevisste
i sin bruk av ordet ”terapi”
sammen med ”gestalt”. De
skapte en teori for psykoterapi, ikke en filosofi å skulle leve
etter, eller en teori for organisasjonsutvikling eller ledelse’.
		Joe Wysong
lom oss og som vi kan lære fra. Vi kan
raskt komme til å skape en situasjon
der gestaltterapeuten blir en stemme
som dirigerer et drama. Her minner
From oss også på at ”den tomme stolen’”
kommer fra Morenos psykodrama – og
ikke fra gestaltterapi. From beskriver psykodrama som en interessant
psykoterapeutisk metode, men som
skiller seg fra gestaltterapi ved bl.a.
ikke primært å være opptatt av kontakt
og kontaktformer slik gestaltterapien er.

From berører videre det fenomenologiske og eksistensialistiske perspektiv, og det feltteoretiske perspektiv
som danner de siste delene av den
grunnleggende, unike og nødvendige
kombinasjonen av gestaltterapi-teori i
arbeidet med psykoterapi. Han peker på
hvor lett det for eksempel er å glemme
feltteorien i praksis, som når vi som
gestaltterapeuter sier: ”jeg retroflekterer” eller ”du projiserer”. Som om feltteorien ikke lenger er relevant – det at
vi retroflekterer, eller hvordan vi holder
tilbake impulser sammen, som del av et
felt og en kreativ tilpasning og en måte
å kontakte hverandre på.

Denne anmeldelsen av Froms foredrag
gir ikke plass til å gå nærmere inn på
dette, men jeg håper eksemplene pirrer
leserens nysgjerrighet. From deler
sine betraktninger over gestaltterapiteoriens historie. Han lar oss forstå
skillet mellom gestaltpsykologi og
gestaltterapi-teori. Og med dette
tydeliggjør han hva det innebærer å
være gestaltist og hva han mener det
er å være gestaltterapeut. Han ber oss
gestaltterapeuter å søke mer kunnskap i vår egen teori. Han ber oss gå i
dybden av det teoretiske fundamentet, i
stedet for å søke oss til andre teorier og
metoder når det oppleves for krevende
å holde oss til våre egne.
Det jeg gjenkjenner fra mitt eget
kliniske arbeid, er hvor krevende det
faktisk er å gjennomføre gestaltterapi
og gestaltterapi-teorien i praksis. Jeg
finner støtte i Froms foredrag når det
viser meg der jeg fraviker mitt teoretiske grunnlag, ofte uten at jeg selv
merker det eller er klar over det. From
inspirer meg til å våge å holde meg til
gestaltterapi-teorien, og gir meg lyst
til å søke en dypere forståelse for - og
kunnskap om - faget mitt.
Kanskje Froms foredrag kan gi en
spennende fagdiskusjon blant oss
gestaltterapeuter i NGF og vår egen
fag- og profesjonsutvikling i Norge?

Alle oversettelser, sammendrag og forkortelser av
referert tekst er gjort av Rolf Aspestrand.
Artikkelen fra Froms foredrag vil bli tilgjengelig på
nettisiden til NGF

AND POST MODERNITY

av: Rolf Aspestrand

Dette er en bok med seks artikler om panikk-angst og fobier
i vår samtid. Forfatterne er alle praktiserende gestalt-psykoterapeuter: Gianni Francesetti (psykiater), Giovanni Salonia
(psykolog), M. Spagnuolo Lobb (psykolog), Christina Filippi (komunikasjonsspesialist), Michela Gecele (psykiater), Maria Mione
(psykolog), Elisabetta Conte (psykolog). Forordet er skrevet av
Dan Bloom, jurist og autorisert klinisk sosialarbeider.
Boken beskriver sammenhengen mellom sosiale endringer og
hvordan disse er med på å endre uttrykkene i den psykiske
lidelsen panikk-angst.
Giovanni Salonia tar bl.a. for seg sosiale endringer i vår samtid
og knytter dette til et evolusjonsperspektiv. Han beskriver
panikk-angst som en av mange naturlig og mulige responser til
endring og utvidelse av selvet i vår tid.
Francesetti beskriver panikk-angst som en tilstand knyttet til
vekst, utvidelse og endring av grunn, slik at ulike fenomen kan
og vil figurere på en annen måte enn tidligere.
Salonia utforsker dette videre med den paradoksale opplevelsen
av implosjon og tap av grunn som panikkangst-erfaringen ofte
beskrives og oppleves som – der ingen ting kan figurere klart
eller tydelig over tid. Fenomen og følelser som absolutt ikke gir
en opplevelse av vekst og utvidelse – men som i følge Salonia og
Francesetti nettopp kan være det.
Boken er spekket med konkrete intervensjoner, verbatim, teoretiske kontekst og forståelse. Den er med på å gi panikk-angstbegrepet mening og betydning, i en samtid der vi ser at nettopp
denne tilstanden øker i omfang i vår del av verden. Anbefales på
det sterkeste!

Panic Attacks and Post
Modernity
Gestalt Therapy
Between Clinical and
Social
Perspectives.
Gianni Francesetti RED,
2009
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INTERVJUET: Vikram Kolmannskog

En bokdebutant med
et bredt blikk
Vikram Kolmannskog er gestaltterapeut, jurist
og samfunnsviter med doktorgrad i rettssosiologi. Han har jobbet med Flyktning- og
klimaspørsmål for blant annet Flyktninghjelpen,
og har spesialisert seg på menneskerettigheter
og internasjonal rett. Et bredt interessefelt, som
han påpeker ikke kunne vært mulig uten god
støtte fra andre. I dag driver han egen praksis
på St. Hanshaugen i Oslo og underviser på
Norsk Gestalt Institutt.

– Som gestaltterapeuter har vi et blikk på helheten, og vi kan blande oss mer inn i samfunnsdebatten, sier bokdebutant Vikram
Kolmannskog. Vi treffer ham en desember ettermiddag i 8 varmegrader i Slottsparken for en prat. Det blir en prat
om langt mer enn bare boken.
av: Erik Tresse

?

Du har nettopp gitt ut den første
norske boken om gestaltterapi på
mange år, Hvordan kjennes det?
– Bare at du sier det, at du spør, gjør
meg så glad, nesten så det bobler litt.
Det er så gøy! Jeg har drømt om å være
forfatter siden jeg var bitteliten egentlig, men selv nå, etter at jeg har gitt ut
en bok, syns jeg det virker litt pretensiøst å si det, så jeg kaller meg fortsatt
skribent. Kanskje jeg kan kalle meg
forfatter etter neste bok, sier han og ler.
Han forteller at han har holdt på med
den i over 2 år. At han har byttet forlag
en gang, og at han er veldig glad for akkurat det fordi utgiverforlaget Flux har
vært fantastisk.
– De har en visjon og lever den ut, syns
jeg. Prosessen med min bok har vært
preget av en respektfull dialog, og jeg
har hele tiden opplevd at de var på lag
med meg og boka.

?
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Hvordan har responsen vært?
– Mottakelsen har vært veldig fin, både
innad i gestaltterapi-miljøet og utenfor.

Jeg har fått tekstmeldinger fra både
kjente og ukjente, noen også med bilder
av boken på seiltur og andre steder. Det
gjør meg glad. Jeg er glad for at den også
når ut til folk som ikke er terapeuter.
Fortellingene handler jo om livet, og
jeg håper de kan interessere og berøre
mange.

?

I den faglige innledningen i
boken knytter du gestaltterapiens
fremvekst mye tettere til Laura Perls
enn mange kanskje var klar over –
var det et bevisst valg?
– Ja. Hun har jo lenge kommet i skyggen
av Fritz som likte seg godt i rampelyset. Jeg er nok også litt nærmere henne
i min terapeutiske stil enn den mer
konfronterende ektemannen - selv om
jeg bruker stolarbeid, noe hun var mer
kritisk til. Hun mente vel at det kunne
forstyrre relasjonen mellom terapeut
og klient, og jeg er også oppmerksom
på det. Hennes største inspirasjon var
jo nettopp filosofen Martin Buber, som
hun først og fremst beundret for hans
respektfulle og gode måte å møte
mennesker på i praksis.

Innledningen i boken er noe av det
klareste og beste jeg har lest på
norsk om polaritetsteori.
– Å takk!

?

Hvorfor er du så opptatt av denne
delen?
– Hm… Jeg har lenge vært opptatt av
polaritetsteorien. Det har kanskje
noe med verdsettelse av mangfold og
kompleksitet å gjøre? Polaritetsteorien
innebærer jo at det er flere paradoksale sannheter om hver enkelt av oss.
Jeg kan være både selvhevdende og
omsorgsfull for eksempel. Vi er ikke
endimensjonale.

Han veier ofte ordene sine frem og
tilbake, smaker på dem og finner ofte
selv motsvar, som om han er i en vedvarende dialog. En forsker, tenker jeg, som
undersøker…
– Samtidig tror jeg at noen sider av meg
er mer fremtredende enn andre, og
at jeg ikke bare kan endre på det. Det
handler blant annet om tidlige tilknytningserfaringer. Jeg har for eksempel

et relativt stabilt trekk som man kan kalle uttrykksfull eller
temperamentsfull. At jeg kan akseptere det uten å tenke at
jeg MÅ integrere mer av motpolen, være rolig for eksempel…
Han pauser litt før han fortsetter:
– Ideen om at vi skal integrere alle polariteter i oss, hele tiden
være i vekst og bevegelse, kan jo også være slitsomt og altfor
mye å kreve. En kvalitet ved oss kan være både positiv og
negativ, avhengig av situasjonen og relasjonen man er i. Det
er befriende, syns jeg. Ingen av oss har alle kvaliteter, og vi
trenger ikke å finne alt i oss selv; det handler om å verdsette
mangfoldet i samfunnet. Samtidig kan ulikhet være veldig
frustrerende og vanskelig, ikke minst i parforhold. Det blir
vel særlig tydelig i den siste fortellingen i boken som handler
om forelskelse, parforhold og brudd.

?

Du er også opptatt av dialog, og i vår verden trengs
kanskje det mer enn noensinne?
– Ja, og her er det også viktig å utfordre seg selv litt. Se på
venstresiden for eksempel, som jeg oftest identifiserer meg

med. I flyktningdebatten er vi de gode i våre egne øyne, og
høyresiden er de kalde og kyniske. Fra deres ståsted er vi
på venstresiden derimot naive, og de er de fornuftige. Når
det blir oss og dem – en polarisering - på den måten, blir
det ingen fruktbar dialog. Flyktningene kan da bli først og
fremst en brikke i et identitetsspill. På et nivå tenker jeg at en
slik polarisering er roten til veldig mye ondt i verden. Det er
viktig at vi forsøker å se hvilke kvaliteter, hvilke verdier, som
ligger i den andres posisjon, i motpolen. Vi bør spørre oss selv
litt oftere om vi er med på å opprettholde et oss/dem-skille,
eller om vi er dialogiske og også kan se det gode hos våre
meningsmotstandere.

?

Hva er det som gjør at du er så opptatt av dette?
– Det er nok mange grunner til det. Fra jeg var liten har jeg
alltid vært interessert i både sosial rettferdighet på den
ene siden og personlig vekst og åndelighet på den andre. Jeg
tenkte lenge at dette var to forskjellige veier å gå karrieremessig, men har etterhvert opplevd at jeg kan integrere dem
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og at det handler om å utforske og intervenere på forskjellige
nivåer. Man kan for eksempel intervenere på et individuelt
nivå eller på et samfunnsmessig nivå. Og alt er i gjensidig
påvirkning hele tiden; samfunnet er tilstede i individet i form
av normer, politiske oppfatninger, kulturelle koder, osv, og
hver og en av oss bidrar til å forme og utvikle disse i samfunnet. Gestaltterapi passer meg godt, fordi vi som gestaltterapeuter er opptatt av helheten, relasjonene mellom delene og
relasjonene mellom deler og helheten.

– Dette kommer også frem i fortellingene mine. Klientene
har sine personlige utfordringer samtidig som fenomenene
som dukker opp er tett knyttet til samfunnet. Ta for eksempel fortellingen fra fengselet som blant annet omhandler
konsekvensene av isolasjon, som i de verste tilfellene juridisk
sett defineres som tortur. Eller fortellingen om transpersoner som lever med sosialt stigma og til og med krav om
kastrasjon for å endre juridisk kjønn. Begge deler bryter med
grunnleggende menneskerettigheter. Dette er problematiske
fenomener både på et personlig og samfunnsmessig nivå.
Det er nødvendig å intervenere også på samfunnsnivået og
arbeide for endringer.

?

Syns du vi gestaltterapeuter burde bry oss mer og
blande oss mer inn i samfunnsdebatten?
– Ja. Jeg tenker at vi har ett blikk på helheten og relasjonene –
vi er ikke psykoterapeuter som kun fokuserer på enkeltmenneskers indre psyker. Vi kan også intervenere i omverdenen
og den større situasjonen. Samtidig er vi jo også forskjellige
mennesker; noen vil og kan først og fremst jobbe individualterapeutisk, andre vil og kan vise tydeligere samfunnsengasjement. Det har jeg respekt for. Igjen, jeg er opptatt av at
vi som mennesker er forskjellige, og det er helt fint. Ifølge
polaritetsteorien utfyller og muliggjør jo forskjellige kvaliteter hverandre heller enn å stå i motstrid. Det er ikke bare én
måte å være verken menneske eller gestaltterapeut på.

?
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I historiene/fortellingene fra ulike terapisituasjoner
med klienter avslører du også mye om og av deg selv.
Hvorfor er det så viktig å gi av seg selv som terapeut?
– Jeg kan dele av min oppmerksomhet for å øke klientens
oppmerksomhet. Når jeg deler hva jeg føler og kroppslig
fornemmer, kan det blant annet gi klientene informasjon om

hvordan de påvirker et annet menneske. Oppmerksomhet
(awareness) og dialog er jo sentralt i vår metode. Jeg inspireres av Bubers dialogiske filosofi og jeg som terapeut berøres
også av møtene, men samtidig er det jo sånn at terapien først
og fremst skal handle om klientens vekst. Det er ikke en
venne-relasjon, en ren Jeg-Du-relasjon. Jeg deler ikke ukritisk
av meg selv eller min personlige historie.

Ett mål med denne boken var å vise at også terapeuten er et ufullkomment
og helt menneske. Jeg ønsket å lage fortellinger om menneskelighet i all sin
kompleksitet.

Han snakker fort og engasjert, bøyer seg litt frem.
– I fortellingene skriver jeg også en del om skam som det kan
være mye av i terapirommet. Mange kommer jo fordi de på
en eller annen måte opplever at de er feil som mennesker. Jeg
tror at vi som terapeuter lett kan komme til å skamme klienter, kanskje særlig om man forsøker å endre på dem. Også
jeg som terapeut kan oppleve skam, at jeg ikke er en god nok
terapeut for eksempel. Noen ganger velger jeg å dele noe om
min skam med klientene. Det kan være med på å gjøre meg
mer menneskelig og normalisere fenomenet.

– Man kan jo også lett skamme seg for å skamme seg. Det blir
en ond sirkel. Jeg som er homofil har for eksempel denne normen om at jeg bør være stolt og åpen homofil. Da kan jeg lett
komme til å skamme meg når jeg i noen situasjoner likevel
kjenner skam. Men skam er helt vanlig, og vi kommer ikke ut
av det ved å skamme oss for skammen.

?

Var det noe av målet med boken å vise det?
– Ett mål med denne boken var å vise at også terapeuten er et
ufullkomment og helt menneske. Jeg ønsket å lage fortellinger
om menneskelighet i all sin kompleksitet. Jeg har fått mange
tilbakemeldinger fra både gestaltterapeuter,
psykologer og folk som tilhører andre terapitradisjoner om at
dette var godt å lese, at de ofte har kjent på egen utilstrekkelighet i terapirommet, men at det har vært en ensom og tidvis
skamfull erfaring.
– Så vil jeg til slutt også si at skam ikke bare er negativt. Det
kan være et signal om at man har tråkket over noen viktige
grenser. Dette blir spesielt tydelig i den ene fortellingen om
møtene med en overgrepsutsatt klient. Da må vi som terapeuter også evne å ta ansvar for egne feilgrep og beklage. Det
kan styrke en Jeg-Du-relasjon og være en transformerende
erfaring for noen klienter.

?

Hvordan er hverdagen din nå? Hvordan balanserer du
alle dine interesser og eventuelle oppdrag?
– Jeg har flere skriveprosjekter på gang og bidrar også inn i et
større forskningsprosjekt om menneskerettigheter, og så har jeg
en 50% ansettelse på NGI, noe som egentlig var litt skummelt
fordi jeg er så glad i å styre min egen tid og mine egne prosjekter.
Men jeg elsker å undervise og forske der. Nå har jeg ansvaret for
en klasse som jeg skal følge i fire år. Å være en del av gruppeprosessene som foregår og å undervise på den erfaringsbaserte
måten skolen legger opp til, er veldig givende.

– NGI og kollegaene er dessuten utrolig støttende. Mye handler
om det, tenker jeg, det dreier seg om å ha støtte i omgivelsene.
Det at jeg kunne skrive denne boken, og drive med så mye jeg har
lyst til og få gjennomført en rekke av prosjektene mine, handler i
stor grad om å ha et støttende miljø. Det gjelder for oss alle, også
våre klienter. Vi er tilbake til min opptatthet av den større situasjonen, som inkluderer både personen og omgivelsene.

den tomme stolen
Fortellinger fra gestaltterapi
Vikram Kolmannskog,
Flux Forlag, 2015

”Den tomme stolen” ble lansert høsten 2015 på Norsk Gestalt Institutt hvor
Vikram er ansatt som 1. amanuensis.

01

2016

37

38
Foto: Kristin Witberg

01
2016

Alt på tvers av de fem rytmene musikken representerer. I
teorien til 5rytmer, som jeg ikke har lest så mye av, og på det
nivået som kalles Heartbeat, kobles det én følelse til hver av
rytmene: Frykt, sinne, sorg, glede og medfølelse. Det betyr ikke
at det er dette vi er ment å føle når vi danser de enkelte rytmene.
De fem rytmene representeres ved musikken, ikke ved at dansen
skal være sånn eller slik når akkurat den ene eller andre rytmen
spilles. Dansen har ingen koreografi eller gitte dansetrinn. Den trenger ikke å se veldig ulik ut i for eksempel flyt og kaos, og den gjør det
gjerne. Dansen er heller aldri den samme som forrige gang jeg danset.
Rytmene gir en struktur, og innenfor strukturen er dansen fri. Også når
vi danser sammen. Det er også en vesentlig del av det, for meg. Å oppleve
hvordan jeg forholder meg til eller blir påvirket av en annen danser, eller
en gruppe av andre dansere.
5rytmer er en praksis.
Mitt første møte var en varm sommerdag for cirka ti år siden. Naboen
min spurte om jeg ville være med å danse en torsdag kveld, på Balletthøyskolen. Det var uvant, med dette disco-konseptet og folk som
danset på alle mulige måter, på blanke ettermiddagen. Og jeg likte det.
Og det skulle ta lang tid før jeg tok kontakt med det igjen. Da var
jeg blitt gestaltterapeut, og jeg var på EAGTs gestaltkonferanse i
Krakow. Den svenske gestaltterapeuten Helena Kallner hadde en
workshop og lot oss danse, samtidig som hun viste oss hvordan
hun ser de fem rytmene i sammenheng med gestaltterapiens

Det regner, det er mørkt, det er vinter i Oslo - og jeg
er tung, dorsk og sliten i hodet, og på vei ut døren fra jobben. Jeg er fristet til å dra hjem. Tross motstand styrer jeg
meg selv i motsatt retning, mot Balletthøyskolen mellom
Tøyen og Grønland.
Jeg skifter i garderoben, til myke behagelige klær og
finner veien til Studio 5, der døren står vid åpen. Lyset
er dempet, det spilles rolig musikk, og jeg ser at det er
andre som er kommet før meg.
Jeg ankommer, ved å begynne å bevege meg, i myke,
små bevegelser. Vi gjør det hver på vår måte. Noen
ligger helt stille.
Jeg vet at jeg kan forvente å ikke bli snakket til nå.
Jeg blir rolig. Jeg faller inn i meg selv, lar kroppen bevege seg, i tillit til at jeg vil finne min dans. Kroppen
vet hva den trenger, og den gjør som den vil.
Læreren styrer musikken og introduserer de fem
rytmene. Først flyt, så stakkato, kaos, lyrisk og til
slutt stillhet; alltid i denne rekkefølgen. De representerer en bølge, som vi danser oss igjennom i løpet av
to til tre timer.
Mens jeg danser skifter følelsene, og tankene. Samtidig er det som om kroppen bestemmer helt selv. Jeg
vet ikke hva den kommer til å finne på. Kroppen overrasker meg med sine påfunn. Jeg opplever meg selv,
gjennom å bevege meg. Og jeg endres, gjennom dansen.
Underveis kjenner jeg ofte både ro og uro, tristhet,
kjedsomhet, kraft, irritasjon, sinne, melankoli og glede.

LIVETS DANS

Ellen Beate Dyvi, født 1963, cand. polit. fra Universitetet
i Oslo, gestaltterapeut fra NGI. Praksis i Riddervoldsgate
4 i Oslo, i fellesskap med fire andre gestaltterapeuter.
www.gestalt-terapi.org og www.gestaltterapeutene.org

Kilde: Wikepedia
Les mer om 5rytmer på:
http://www.dans5rytmer.com
http://www.5rhythms.com
Kallner, Helena: “Dancing dialogue, Gestalt therapy and the 5Rhythms. An obituary for Gabrielle Roth (1941-2012) in British Gestalt Journal, Volume 22,
1 (2013).
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ved overgangen til 2016, var Hege Tanding Sørensen fra Vestfold, som
har praktisert 5rytmer en god stund. Jeg spurte henne hva 5rytmer er
for henne:
– Først og fremst er 5rytmer frihet og glede for meg, og en veldig nødvendig del av livet mitt. Den kobler hodet til resten av kroppen og gjør
at jeg slipper alle tanker og grublerier, og heller er til stede her og nå.
Dansen har lært meg å lettere akseptere og leve med livets opp- og
nedturer. På dager som er tunge er det lettere å finne mening,
fordi de fem rytmene har lært meg at det går over. Og på bra
dager prøver jeg å nyte livet der og da, fordi jeg vet at de også
går over. I 5rytmer danser vi en bølge, og etter hvert har jeg
begynt å se på livet som en bølge. Jeg kan være fastlåst og ha
stivnet i et mønster, men så danser jeg og mykner opp igjen
og får andre perspektiv på tingene. De fem rytmene har også
lært meg å være mer ydmyk og åpen for andre mennesker
og deres historier. I bunn og grunn «sliter» vi alle med det
samme og har det samme følelseslivet. 5rytmer handler for
meg om å gi slipp og slippe livet inn – og møte de sorgene og
gledene som kommer. Jeg elsker det!
Jeg slutter meg til denne entusiasmen.
5rytmer lar meg oppleve at jeg er en kropp, i bevegelse, i samspill med andre, også utenfor dansegulvet. Dansen gir meg mer
klarhet, i hvordan jeg har det, i meg selv, og i mine relasjoner.

kontaktsyklus. Det ga mening for meg. Og
jeg skrev litt om det i en artikkel som er publisert i Gestalt nr. 1, i 2014.
Jeg kom hjem og begynte etter hvert å søke etter dansemuligheter. Det
er fortsatt timer hver torsdag på Balletthøyskolen, akkurat som for
over ti år siden. Det er også andre muligheter, i Oslo og andre steder
i Norge. Og det finnes introduksjonskurs. Det meldte jeg meg på, og
fikk nyttig lærdom om hvordan dette konseptet er tenkt, og at det
passer for meg.
Det er snakk om å praktisere, ikke for å bli bedre. Kanskje for å
komme dypere, eller videre. Mest for å holde på. Ikke så annerledes enn yoga, på den måten.
Det skjer noe nytt hver gang, i denne dansen, som er helt fri – og
likevel styrt, av en lærer, som setter sitt preg på hvordan det blir,
med sitt musikkvalg og sin måte å være på. En av mine favoritter
er Hege Gabrielsen. En erfaren 5rytmer-lærer som gir timer og
workshops, på ulike steder, ofte flere ganger i uken. Like engasjert og til stede hver gang, er min erfaring.
Dans 5rytmer i hele verden.
Jeg danset så å si ukentlig i Oslo i ett år, før jeg fant ut at jeg
kunne reise med de fem rytmene. Eller til dem. Dansen kan oppsøkes mange steder, på alle kontinenter. Min første reise gikk
til Berlin og en workshop som kombinerte dansen med teater og
skuespill. Og i nyttårshelgen nå sist var jeg i Värmland og danset;
det ble en fin rituell overgang til et nytt år.
En workshop er annerledes enn en kveldssesjon. Det er mer
arbeid når det er workshop. Vi får oppgaver. Det er ikke helt ulikt å
være på en samling på NGI under gestaltterapeututdanningen.
Blant danserne, fra mange land i verden, som jeg traff i Värmland

5rytmer:
Den amerikanske danseren Gabrielle Roth (1941-2012) utviklet 5rytmer sent på 1970-tallet. Gestaltterapigrunnleggeren Fritz Perls
inviterte henne til å undervise i dans ved Esalen Institute i California, og Roth startet arbeidet med å finne en struktur for dans, som
transformativ prosess. Som et resultat av dette arbeidet ble 5rytmer-bølgen med flyt, stakkato, kaos, lyrisk og stillhet skapt. I dag
bruker mange hundre 5rytmer-lærere over hele verden Roths tilnærming i sine danseklasser.
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Opp og
ned med følelser
Frykt, glede, sorg og sinne er velkjente følelser. Vi vet hvordan de kjennes. Alle har følt dem. Selv de som ikke
anerkjenner følelsene sine og projiserer
på andre har opplevd dem. Men hva er
egentlig følelser? Kan vi styre dem? Kan
de ta oss til nye høyder? Følelser kommer og går. En evinnelig bevegelse som
bølger mot en strand. De kan rase gjennom oss eller slå oss i bakken. Andre
ganger løfter de oss høyt og lekent. Det
bruser i oss av glede. Så faller de til ro
og bølger rolig inn og ut. Det er en evig
dans.

Som terapeuter jobber vi med følelser.
Min antagelse er at de fleste opplever
en eller annen variant av følgende:
- støtte klienten til å få bedre grep på,
bearbeide eller endre uønskede følelser.
Men hva kjennetegner uønskede følelser? Vi verdivurderer jo ikke følelser.
Alt har sin plass og er en nødvendig del
av det hele. Likevel er det lett å enes om
at vi stort sett foretrekker å være fylt
av godfølelsene. Ikke alltid selvfølgelig.
Det er kraftfullt med skikkelig sinne.
For ikke å snakke om den bittersøte
følelsen av å syns litt synd på seg selv.
Likevel ønsker de fleste mer glede,
kjærlighet og lykke enn sinne, sorg og
skam.

Følelser kan virke uforutsigbare, lunefulle og uforståelige. I andre perioder
har vi en opplevelse av
å ha kontroll. Det kan
kjennes som vi styrer
Følelser kan virke
følelsene. Styrer oss selv. uforutsigbare, luneVåre liv. En illusjon?
fulle og uforståelige.
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Jeg våger meg (likevel)
utpå og innrømmer at
jeg har min favoritt for
tiden. Som terapeut liker
I andre perioder har jeg å jobbe med skam.
Vi vet det går an å
vi en opplevelse av å Skam er følelsen som
får lurke og vokse i det
påvirke følelser. En ny
ha kontroll.
skjulte. Den drar oss
tanke, ny bevegelse, nytt
destruktivt med seg i sin dystre dans.
fokus, indre justering av kjemi og horVi vil helst ikke vise skammen til noen.
moner eller ytre påvirkning. Alt påvirVi skammer oss jo.
ker hverandre synergetisk. Likevel er
det krevende å få full oversikt. Følelser
Årsaken til favoriseringen kan beskrikan virke innfløkte og kompliserte.
ves ved hjelp av en metafor. Luftballonger stiger til nye høyder ved hjelp
Likevel kan vi fundere. Velge en liten
av to enkle prinsipper. Pøs på med lett
flik av tematikken og kontemplere. En
varmluft eller gi slipp på tunge sandherlig aktivitet på rygg en sommerdag.
sekker. Ikke så annerledes enn oss og
Vi kan se på skyene som passerer en
våre følelser.
etter en. Akkurat slik mindfullness beskriver at følelser og tanker svever forbi
Følelser kan plasseres i forhold
i sin egen takt. Kontempler gjerne med
meg. Eller tenk ditt. Tenk nytt. Det er en til hverandre. Noen kjennes lette,
tunge, mørke eller eller lyse. Dr. David
himmel full av teorier og muligheter.

Bianca Schmidt

jobber som terapeut, coach og veileder.
Hun er gestaltterapeut og sexolog og
driver i dag egen praksis i Oslo. I denne
spalten deler hun små og stor betraktninger fra livet og terapirommet.

ESA
“On ancient ground, opening new horizons”

“Pioneering Deep Change in Self & Society”
http://www.esalen.org

Esalen Institute er et kurssenter
i Big Sur på Monterey-halvøya

Hawkins har laget en kalibrering av
følelser. Dr. Hawkins, en nydelig tenker,
beskriver prosessen i boken Power v.s.
Force. Følelsene eller tilstandene rangeres utfra hvor høyt eller lavt de vibrerer
på en skala fra 0-1000. Uten å evaluere
dem som bedre eller dårligere. Alt har
som sagt sin plass.
På skalaen til Dr. Hawkins legges skamfølelsen helt nederst. Skam vibrerer på
20. Ikke så rart. Vi kjenner til hvor tung,
lammende og ødeleggende skam kan
være. Skam fanger oss fort i en nedadgående spiral. Hver nye skamtanke eller
handling drar ned. Skamtrollet i hodet
får alt til å virke logisk. Det ER noe feil
med meg. Jeg bør skamme meg.
På den andre siden av skalaen finner
vi kjærlighet på 500 og enda høyere:
fryd og glede. Kroppen kjennes lett når
den er glad.
Skamtrollet er en herlig sandsekk å
kvitte seg med. Troll sprekker (som
kjent) når de tas frem i lyset. Når noen
våger å lufte sine skamfulle tanker og
møtes med kjærlig respekt, så sprekker
skamtrollet. Ballongen går opp. Du kan
fylle tomrommet med så mye lettende
latter, glede og fryd du bare ønsker. Alt
ettersom hvor langt du vil fly.

i California, grunnlagt i 1962 for
å finne alternative løsninger

på det moderne menneskets
krise. I 1960-årene ble instituttet et møtested for noen av

verdens fremste intellektuelle.
Det ble arrangert kurs og

konferanser med ledende skikkelser innen datidens humanistiske psykologi. Fritz Perls,

gestaltterapiens ”far”, var der

fra 1964 til 1969 og ble en varig
innflytelse.

I dag er Esalen Institute ledet
av Gordon Wheeler og ver-

denskjent for sine muligheter
for selvransakelse og selvutvikling – på godt og vondt,
som gestaltterapeut Birgitte
Gjestvang skriver i sitt reisebrev
på neste side.
01
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DRØMMEN OM
ESALEN
Reisebrev fra Birgitte Gjestvang

BIRGITTE GJESTVANG
Birgitte Gjestvang er høyskolelektor
ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI), og
driver også Oslo Gestaltsenter hvor
hun gir individual, par og gruppeterapi. Hun er medforfatter av boka
UNG SORG (Aschehoug 2008), og
har også mange års erfaring som
journalist og leder i NRK P2. I fjor tok
hun et halvt års opphold i USA og
drømmen om å reise til Esalen gikk i
oppfyllelse.
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Har du noen gang
jobbet som stuepike
uten å få betalt? Har
du noen gang vasket
skitne toaletter, fjernet
møkkete lakener og
redd opp senger til nye
gjester – og betalt for
å gjøre nettopp det?
Det har jeg gjort, helt
frivillig. Rom etter rom,
toalett etter toalett
– på Esalen institute på
Big Sur i California.
Helt siden jeg fikk et forhold til gestaltterapi, ble Esalen Institute et sted jeg
stadig hørte om, leste om, og drømte om
å komme til. Her bodde Fritz Perls i flere
år på 60-tallet, da Esalen ble etablert,
og i dag kan du leie det fineste rommet
med den beste utsikten i et lite rundt
steinhus nettopp med navnet Fritz

Perls. Det var visstnok her på Esalen at
Perls utviklet «hot seat», eller det som i
dag kalles «open seat».
Og så gikk altså min drøm om å komme
til Esalen i oppfyllelse, eller kanskje
det blir riktigere å si: Og så ryddet jeg
plass, tok noen valg og fløy fra Norge til
San Fransisco. Leide bil og kjørte videre
langs Highway 1 og Big Sur, for så å
komme til et av de vakreste og villeste
stedene jeg noen gang har vært. Esalen
ligger tett på Stillehavet, langt fra by
og folk, og nærme natur og dyreliv.
Jeg har ikke tall på hvor mange hvaler
jeg har sett hoppe og sprute i bølgene.
Og lyden av sjøløvenes snøftende hvin
har blitt en vane. Seler og fugler i alle
størrelser og farger er en del av min
stuepikejobb. Ja, for å kunne få oppleve
dette vakre stedet over tid har jeg valgt
å jobbe for kost og losji. Det betyr at jeg
betaler omtrent tusen dollar for å kunne
bli her i fire uker og delta på et såkalt
«workstudy». Det innebærer at jeg kan
bli med på workshoper, meditasjon,
yoga, delta i «open seats» med erfarne

– Esalen er ikke en endestasjon - ikke et livsstopp,
sier Josef London, som har bodd her i 24 år

gestaltterapeuter, bade i de varme kildene - mot at jeg også
er villig til å skrelle poteter, skrubbe toaletter, jobbe i hagen,
eller stå i vaskeriet og brette tøy. Og vi er mange mennesker
fra ulike land som velger denne måten å være her på. Jeg bor
på et lite rom med en kvinne fra Japan, en fra Australia og
en fra Canada. Og ingen, ingen virker særlig vant til å stå på
knærne i timevis og vaske, skrubbe, luke for så å være med
på workshops på ettermiddagen. Og bare så det er sagt; arbeidet er hardt. Lange skift med ulike typer gjøremål, og min
yndlingsjobb er å vaske nede ved de varme kildene, for da
kan jeg stå ute med kost og såpe i bølgebrus og solskinn.

Esselen - indianerne

Lenge før Fritz Perls og andre søkende mennesker som Joan
Baez og George Harrison fant veien hit var det Esselenindianerne som holdt til her. Stedet ble regnet som hellig
og helende, for her møtes tre ulike vannkilder: Saltvann fra
Stillehavet, friskt ferskvann til å drikke og varmt helende
kildevann fra fjellene, eller det som kalles «hot springs».
Det er lett å forestille seg hvordan det varme kildevannet
må ha begeistret indianerne i en tid da det ikke var noe som
het varmtvann fra springen. Og vi er mange som fortsatt
lar oss begeistre av de varme vannkulpene som ligger på en
fjellhylle rett ut mot havet. Du kan komme hit når som helst
på døgnet og legge deg i et varmt bad i kveldsmørke, mens
du titter opp mot stjernehimmelen. Eller du kan ligge her i
strålende morgenlys og havutsikt mens kroppen våkner til
liv. Kanskje har du bestilt en massasjetime av en av Esalens
dyktige massører. Da er det bare å tusle noen få skritt og
legge deg på massasjebenken som enten er innendørs eller
utendørs. Og her er det stille, et lite skilt med «quiet» gir deg
roen du trenger for å ta imot og nyte.
Over ti tusen gjester kommer til Esalen i løpet av
ett år; en liten landsby med søkende mennesker. Mange unge
har funnet veien hit, kanskje for å ta en pause mellom studier
og jobb og tenke over livet videre. Men her er også flere eldre
og mennesker midt i livet - som jeg. Esalen har ingen religiøs
forankring og workshopene, foredragene og konferansene

har ulike temaer som meditasjon, terapi, dans, yoga, kosthold, klimaspørsmål og politikk.

Esalen - et sted å reise fra

– Esalen er ikke en endestasjon - ikke et livsstopp, sier Josef
London som selv har bodd her i 24 år! Det var de som grunnla
Esalen som framhevet dette, fortsetter han. Og det gjelder
fortsatt, men noen må jo bli her for å skape kontinuitet, og jeg
er en av dem.
Josef er fra Brasil og kom hit som ung og søkende.
Den gang visste han ikke at han skulle bli så lenge, men her
møtte han også kjærligheten. Han giftet seg med Montgomery som han var samme med i 20 år, men som dessverre
døde brått for fire år siden. – Det var selvfølgelig veldig tøft
å miste min aller nærmeste etter så mange år, men det var
utrolig bra at jeg bodde akkurat her. Jeg hadde så mange gode
og støttende mennesker rundt meg, og de er her fortsatt, som
en liten familie. Josef har ansvaret for sikkerheten på Esalen,
det vil si at alt fungerer i forhold til brann og annen type sikkerhet. Stedet er stort og med så mange besøkende er dette
et viktig ansvar. – Men denne jobben er ikke vanskelig, sier
han. Og det fine med den er at jeg har tid til egne prosesser og
gjøremål ved siden av. Jeg får jo også mat servert hver dag til
faste tider, av verdens beste kokker. Jeg har rett og slett den
beste jobben i verden, utbryter han med et stort smil. Josef
er også en av dem som leder «open seats». Her foregår det litt
annerledes enn jeg har opplevd i Norge. Du kan komme og
gå som du vil. Det betyr at den som har satt seg i den tomme
stolen for å jobbe, kan risikere at folk går og nye kommer til
mens du er midt i en prosess. Jeg var på flere «open seats» og
opplevde aldri at noen gikk, og heller ikke at nye kom til. Og
da jeg selv satt der midt i en tåreflom, var jeg glad for nettopp
det. Og hvem vet, kanskje hadde det ikke gjort noe som helst.
Når jeg spør Josef på hvilken måte gestaltterapi påvirker
Esalen i dag, framhever han at det er en viktig del av deres
historie, og at gestaltterapiens filosofi fortsatt preger stedet.
Og det er kanskje ikke så rart, for Gordon Wheeler er president i styret på Esalen.
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Esalen institute er på mange måter et slags paradis med rosehager,
lavendelbusker, grønnsaksåkre, vakre hus og varme kilder med utsikt til
Stillehavet. Men i tillegg til solskinn, blomster og bølgeskvulp er dette stedet
også en plass for selvransakelse og selvutvikling – på godt og vondt.

Josef forteller at de på Esalen bedriver gestaltpraksis, og med
det mener han en måte å kommunisere på. Nede i vaskeriet
henger det et stort håndskrevet oppslag med retningslinjer
for hva som skaper god kommunikasjon: Si jeg i stedet for
du, ikke baksnakk, snakk heller direkte med den det gjelder.
Retningslinjer som lyder så velkjent. Og det er kanskje ikke
med hensikt, men for meg gir det en ekstra dimensjon at
dette oppslaget henger på vaskeriet: Stedet for renselse og
nye hvite lakener, stedet for nye muligheter!
“Esalen is neither a school, nor a church, nor a spa, nor an
inn, nor a monastery . . . and yet its utterly unique mixture
contains a bit of all of the above.”
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Denne teksten finner du på Esalens hjemmesider, og den
beskriver stedet på en fin måte. Men velger du å bli med på
et «workstudy» slik som jeg, står du ikke i fare for å tro at du
befinner deg som gjest på et SPA-opphold. Som stuepike blir
jeg kjent med sider i meg selv jeg ikke vet så mye om. Polaritetene tyter fram, for å si det på den måten. Den snobbete
Birgitte har jeg fått utforske. For mens jeg står på knærne og
skrubber kommer det av og til gjester forbi som jo ikke vet at
jeg egentlig ikke er en stuepike, og jeg tar meg selv i å få lyst
til å rope til dem: Hey, right now I`m cleaning your shit, but
I`m not just a maid. Actually I`m very smart! Og hva handler
vel dette om? Projeksjoner, introjeksjoner, retrofleksjoner,
og helt sikkert mye mer. Jeg får meg selv midt i fleisen. Og det
hender også at noen av gjestene takker meg for at jeg bidrar

til å holde stedet så pent og rent, og noen forteller med et smil
om munnen at de også har hatt akkurat samme jobb
som meg, men at de nå er her som gjester.
– Et opphold her på Esalen kan hjelpe deg til å bli mer «aware», sier Josef, og kanskje mer bevisst på hvordan du kommuniserer og velger å leve. Her bor du tett på mange, det er
intenst og du får en unik mulighet til å utforske og bearbeide
hvordan du relaterer og håndterer ulike mennesker
og situasjoner.

Sex, drugs and rock`n roll

Når jeg spør Josef om hvordan Esalen har endret seg over
tid, er han ikke veldig interessert i å snakke så mye om det.
Men jeg gir meg ikke så lett og spør om rykter fra 60-tallet,
om fri sex og «drugs»? – Den tiden er over, sier han bestemt
og fortsetter: Hit kommer det mennesker som søker å leve
autentisk, noen i sårbare faser i livet, og det vi har å tilby må
være seriøst og ordentlig; alt fra maten, rommene, servicen
og workshopene. Han bekrefter at stedet har vært i stadig
utvikling, og understreker at det har vært til det beste.
– Det er så flott å se alle de unge menneskene som kommer
hit i dag, det er jo de som er framtiden!
Når jeg ber han om å utdype hva han synes er den største
forskjellen fra da han kom hit for snart 25 år siden, avfeier
han meg bare med et smil og utbryter:
– Good old days is here and now - right here, right now!
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nå. Han fortsetter med å dele eksempler
og historier fra sine mangeårige antropologiske studier av urfolks levevis og
tenkesett. Han beskriver hvordan urfolkene skaper mening gjennom ”kroppens
stille samtale med tingene”. Tenkningen
og historiene kan virke magiske, sier
han, men må ikke forveksles med overtro. I en genuin, muntlig urfolkskultur
forblir den sanselige verden gudenes tilholdssted. Det er ingen overtro, hevder
han, men et resultat av den menneskelige bevissthet om hvordan menneskene
hører sammen i et gjensidig, rytmisk og
subtilt samspill med en besjelet jord.

Persepsjon og språk i en mer-enn-menneskelig verden

Sansenes magi
– å se mer enn du ser

Tekst: Heidi Gaupseth
jobber som gestaltterapeut og
veileder Oslo og på Nesodden.
I 2015 fullførte hun Villa Sultutdannelsen - ”Psykoterapi for
spiseforstyrrelser». Hun er lærer ved
Norsk Gestalt Institutt, og i denne
spalten skriver hun om bøker hun
har blitt berørt av.

”Sansenes Magi”! Bokas tittel ropte på meg der den
stod blant bøkene på Narvesen. På en travel og forblåst vinterdag måtte jeg vente og slo i hjel ventingen
der inne. Pålagt dødtid er gull verdt og kan åpne for
møter en ikke vet om.

B

oka har berørt meg like magisk
som den fant meg. Den er en kjærlighetserklæring til alt levende,
luften som omgir oss og jorden vi står
på. Den er lyrisk som et kvad i formen
og til tider like mytisk og vanskelig.
Den er radikal i sin form og innhold og
utfordrer min tenkning, men taler hele
veien til min sansning - jeg gripes og jeg
begriper. Abram presenterer for meg en
filosofi for et nytt århundre – så selvfølgelig, og samtidig radikalt.
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Abrams tar utgangspunkt i hvordan
mennesket i tusener av generasjoner betraktet seg selv som en del av et større
natursamfunn. Vi hadde aktive relasjoner ikke bare til andre mennesker, men
til andre dyr, planter og naturlige objekter, eller det han kaller ”en-mer-enn
menneskelig” verden. Abram spør seg
så: ”Hvordan ble vestlig sivilisasjon så
fremmedgjort (…) Eller mer spesifikt,
hvordan mistet det siviliserte mennesket all følelse av gjensidighet og rela-

sjoner til en besjelet naturverden (…)
?; Hvordan brøt sivilisasjonen ut av og
forlot den animistiske eller deltagende
erfaringsformen som er kjent i alle
stedsbaserte urkulturer?” Intet mindre.
Og han gir meg sitt svar – han forteller
en historie.

I

nnledningsvis redegjør Abram
for sitt vitenskapssyn og metode.
I kapitlet med navnet ”Filosofi på
vei til økologi” tar Abram meg med inn i
filosofene Edmund Husserls og Maurice
Merleau-Pontys univers. Deres filosofiske betraktninger om persepsjonens
deltakende natur og hele den fenomenologiske tradisjonen og teorien om
kontakt og gjensidighet som gestaltterapien hviler på, presenteres her i en
form som gir mening til de ellers så vanskelig originaltekstene. Dette kapitlet
alene er verdt lesingen for den som er
opptatt av fenomenologisk utforsking,
intersubjektivitet og hvordan mening
skapes i en gjensidig påvirkning her og

Sansenes Magi
Å se mer enn du ser
Forfatter: David Abram
Forlag: Flux (2005), fjerde bok i Paradigmeserien
Første utgivelse: 1996
Originaltittel: The Spell of the Sensuos.
David Abram (f. 1957) er økolog, sosialantropolog og filosof med stor innflytelse på miljøbevegelsen i USA og
internasjonalt. Han har doktorgrad i
filosofi. Han er en erfaren tryllekunstner
som har bodd med magikere i Indonesia, Nepal og Amerika. Sansenes magi
er hans første bok.

rende for folks atferd og talemåte. Hvem
vil vel havne i helvete? De greske filosofene bidro gjennom å etablere et skille
mellom menneskets intellekt og den organiske verden. Senere fikk vi Descartes
med sin ”jeg tenker altså er jeg”. Dette
er kortversjonen. Abram selv tar leseren
med på en spennende reise i ordet, meningsdannelsen og språkutviklingens
univers. En fascinerende historie og en
grundig og troverdig innfallsvinkel til
”vår tids fremmedgjøring” som i følge
Abram, har lagt til rette for vår skjødesløse og ødeleggende omgang med naturen, menneskenaturen inkludert.

H

D

Prosessen ble godt hjulpet av kulturene
hvor skriftspråket skjøt fart, hos de gamle hebreere og grekere. Med hebreerne
ble Gud objektifisert og plassert i himmelen. Den monoteistiske gudetroen ble
lovfestet og polariseringen mellom den
rette tro og overtro ble etter hvert sty-

Abram sier selv at dette kan høres ut
som en enkel troserklæring, men hevder
at det gir fremragende og innlysende

vordan kunne mennesket ødelegge sin gamle gjensidighet
med den naturlige verden?
Forfatteren besvarer sitt innledende, og
for meg nærmest altomfattende spørsmål, ved å fortelle historien om hvordan
overgangen til et fonetisk skriftspråk
var det som satte fart i vår dualistiske
tenkning og fjernet språket fra den
umiddelbare sansningen. Han viser
hvordan språket er mer enn et system
av regler og tegn, og at det har sin opprinnelse i den sansbare naturen. Med
utviklingen av skriftspråket ble språket
låst i en eksklusiv menneskelig diskurs.
Menneskets persepsjon og bevissthet
endret seg til å betrakte menneskene
som adskilt fra naturen og ikke lenger i
et avhengighetsforhold til denne. Naturen mistet sin stemme og språk.

et er bare i en sansemessige
tilknytningen til naturen vi
kan beholde vår rest av menneskelighet, hevder Abram. Bare slik vil
vi legge merke til smerten i oss selv når
vi ikke handler i overenstemmelse med
naturen selv. Han skriver: ”Våre øyne
har utviklet seg i et subtilt samspill med
andre øyne, og våre ører er i sin form avstemt etter ulvens hyl og gåsens tuting.
Når vi stenger for disse andre stemmene, og fortsetter å dømme disse andre
sansemåtene til utryddelse og glemsel,
frarøver vi våre egne sanser integritet,
og våre egne sinn den sammenheng de
er knyttet til. Bare i kontakt og utveksling med det ikke-menneskelige (natur,
min tilføyelse) er vi fullt ut menneskelig.” Det lyder som poesi, og forteller
meg om en dyp, erfaringsbasert innsikt.
En innsikt koblet med filosofens og forskerens nysgjerrighet, kløktige analyse
og engasjement for alle jordens levende
og utdøende vesener.
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mening så snart vi erkjenner hvor avhengige vi er av de utallige andre organismene vi har utviklet oss sammen
med. Og jeg har ingen problemer med
å følge ham. Jeg slutter ikke å forundre
meg over skaperverkets finstemte gjensidighet og har til nå ikke sett noe som
kan overgå mysteriene i naturen selv. En
holdning jeg bærer med meg inn i terapirommet hvor jeg utforsker og søker etter det menneskelige i enhver atferd eller kreative tilpasning. Det å gå inn i en
gjensidig, kreativ utforsking av det som
er, med nysgjerrighet og åpenhet for det
som måtte komme, er like risikabelt som
livet selv - for terapeuten og for klienten.
Jeg velger å berøre og la meg berøre, på
godt og vondt. Slik kommer vi begge i
kontakt med vår menneskelighet. Slik
snakker jeg og Abram samme språk.

N
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år jeg leser boka til Abram,
skjønner jeg at det jeg gjør i terapirommet fortsatt er radikalt,
og at det strider mot et vitenskapsparadigme som er rådende i store deler
av samfunnet. Radikalt i dag, men som
Abram så vakkert beskriver og som jeg
”vet”, hviler min gjøren på en tusenårig bevissthet om hva det vil si å være
menneske. Jeg kjenner et slektskap med
Abram og det han skriver om. Å skrive
”om” boken har for meg vært nesten
umulig. Hver nye setning jeg har påbegynt, hver nye tanke jeg har gjort meg
og alle følelsene boken vekker i meg, har
syntes umulig å gjengi med ord. Jeg klarer ikke å uttrykke meg bedre enn originalen. Det minner meg om de gangene
jeg forsøker å forklare hva gestaltterapi
er. Det som i terapirommet oppleves
som så sant, så ekte og meningsfullt,
blir raskt forvandlet til simpel magi og
overtro, når vi forsøker å sette ord på
det. Vi erfarer og vi vet noe mer enn før,

men ute av kontekst blir erfaringen ofte
bare ord og ikke et språk som gir mening. Abram har klart det kunststykket
å skrive om et svært krevende tema, og
det blir aldri ”bare ord”.
Selv beskriver han sin intensjon slik:
”Ved å konsentrere meg om det skrevne
ord har jeg mindre ønsket å demonstrere en bestemt tese enn en bestemt
holdning, en bestemt tenkemåte og
spørsmålsstilling til enhver faktor man
kunne velge. Det dreier seg om en tenkemåte som etterstreber stringens uten
at vi mister vårt dyreslektskap med
verden rundt oss – et forsøk på å tenke
i samsvar med sansene, å tenke og reflektere uten å bryte vår sanselige forbindelse med uglene og vinden. Dermed
er det en tankemåte som ikke forbinder
sannhet med statistiske fakta, men med
kvaliteten i relasjoner”. Kan det sies
bedre, nei tenker jeg og lar Abrams ord
stå – så nærme ”das Ding an sich” som
jeg kan komme.

A

Abram fortsetter: ”en sivilisasjon som uforsonlig ødelegger
selve det levende landet det
bebor er ikke på godfot med ”sannheten”, uansett hvor mange antatte fakta
den har samlet om verdens beregnbare
egenskaper”. I denne boken har han forsøkt ”å gjenforene leseren med en type
bevissthet som går forut for og underligger det lese- og skrivekyndige intellektet, en tenke- og talemåte som streber
etter samsvar ikke med skriftlige nedtegnelser, men med den sanselige verden selv, og med de andre legemer eller
vesener som omgir oss. Overfor en slik
muntlig bevissthet er det å forklare ikke
å presentere et sett ferdige årsaker og
argumenter, men å fortelle en historie.
Det er det jeg har prøvd å gjøre på disse
sidene. ”(…) en historie må bedømmes

etter hvor vidt den gir mening. Å ’gi mening’ må her forstås i sin mest direkte
betydning: å gi mening er å vekke sansene.”

D

enne boka gir mening. Mest av
alt gir den mening til å fortsette
å jobbe helhetlig og relasjonelt
ut ifra en bevissthet om hvordan menneskene hører sammen i et gjensidig,
rytmisk og subtilt samspill med en besjelet jord. Og det selv om ”beregnbare
fakta” eller faglige autoriteter, prøver å
si at det ikke finnes forskningsmessig
bevis for metoden. Urfolkene visste om
speilnevronene, de erfarte virkningen i
sin gjensidige utveksling med naturen.
Psykoterapi er et relasjonelt fag og denne boka gir et meningsfullt rasjonale for
å fortsette å utforske den menneskelige
væren i relasjon og med relasjonen selv
som ”metode”. Slik kan jeg også bidra til
å endre menneskenes ødeleggende omgang med all natur – menneskenaturen
inkludert.

Trøtt på alla som kommer
med ord, ord
men inget språk
för jag till den snötäckta ön.
Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna
breder ut sig åt alla håll.

Vår oppgave er å
ta opp det skrevne ord,
med all dets styrke.
Tålmodig og grundig
må vi skrive språket
tilbake til landskapet.

Jag stöter på spåren av
rådjursklövar i snön.
Språk men inga ord.
Tomas Tranströmer, sitert fra boken, s 131
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Tekst/foto: Erik Tresse

GESTALT & forskning

boklansering av Malcolm Parlett
Her kommer noe annet
Malcolm Parlett var i Norge i februar
for å promotere og snakke om sin siste
bok: ”Future Sense – Five explorations
of Whole Intelligence for a world that is
waking up.”

Tekst: Nora Astrup Dahm

Et pilotprosjekt FRA NGI

core

Clinical Outcomes in Routine Evaluation

Det er viktig å øke kunnskapen om og
kvaliteten på gestaltterapi, og legge
til rette for kommunikasjon med

Økt fokus på brukermedvirkning og dokumentasjon av effekt av psykoterapi, bidrar
til at flere og flere terapeuter systematisk
ønsker feedback fra klienter, kanskje særlig
innen offentlig psykisk helsevern. Det finnes
mange ulike skjemaer og løsninger å velge
mellom. Norsk Gestalt Institutt har gjennomført et pilotprosjekt med CORE
(Clinical Outcomes in Routine Evaluation)
som blant annet er standard i Storbritannia.
Norsk Gestalt Institutt (NGI) bestemte i 2013 at de ville be-

nytte spørreskjemaet CORE for å få et forskningsbasert svar
på spørsmålet om hvordan gestaltterapi virker i praksis, noe
det ennå ikke er gjort noe forskning på i Norge. Prosjektgruppen ved NGI består av Gro Skottun og Daan van Baalen i
tilegg til Heidi Mjelve fra UiOA. Foreløpig er det kun gjennomført et pilotprosjekt for å undersøke hvordan bruken av
et spørreskjema påvirker terapiforløpet. Dette prosjektet er
grundig beskrevet i Norsk Gestalttidskrift nr. 2 høst 2015.
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Et grunnleggende prinsipp i gestaltterapi er å utforske det
som til enhver tid oppstår i relasjonen med terapeuten. Det
har derfor vært en bekymring i fagmiljøet til hvordan bruk
av spørreskjemaer vil påvirke relasjonen mellom terapeut
og klient. Ville et spørreskjema legge for mange føringer og
forventningspress til innholdet i timen, var blant bekymringene. NGI igangsatte derfor et pilotprosjekt i 2013 for å
undersøke hvordan den terapeutiske relasjonen ble påvirket
ved bruk av et CORE spørreskjema.

andre fagmiljøer innen psykoterapi

Prosjektgruppen understreker at det er for tidlig å trekke
noen bastante konklusjoner, men noe av det som kom frem
var:

		Prorektor Gro Skottun ved NGI.

Viktige temaer kom opp

Flere av terapeutene i pilotprosjektet opplevde at aktuelle
temaer kom raskere opp enn ellers, noe som ga dem betydningsfull informasjon om eventuelle utfordringer klientene
opplevde. Denne informasjonen kan også være viktig å ha
dokumentert dersom det skulle skje noe i ettertid.

Tryggere forkontakt

Det viste seg at dersom utfyllingen av skjemaene skjedde
i begynnelsen av timen, opplevde flere av terapeutene at
det skapte en slags struktur. Det kan antas at dette gjorde
forkontakt-fasen tryggere, en fase som ellers kan oppleves
noe utrygg.

Tydeligere i terapeutrollen

Terapeutene opplevde at de ble mer tydelige som terapeuter:
bruk av spørreskjemaet gjorde at forholdet mellom terapeut
og klient ble mer profesjonelt.

Evaluering av terapien

Gjennom jevnlig bruk av skjemaene over tid, var det mulighet
for terapeut og klient å sammen se på hvordan utviklingen
hadde vært, noe som også er den opprinnelige hensikten
med skjemaet.

Det kom fram at skjemaene ble brukt ulikt; en
av terapeutene ba klienten utfylle det før timen
(slik bruken opprinnelig er tenkt), mens flere av
terapeutene brukte det som et relasjonelt verktøy
i selve terapien. Å benytte skjemaet relasjonelt i
selve terapien så ut til å ha en gunstig påvirkning
på terapiforløpet.
– Disse erfaringene vil vi ta med oss videre og vektlegge i kommende opplæring av CORE. Utfordringen
for oss i NGI er imidlertid mangel på ressurser, både
menneskelige og økonomiske, så arbeidet går med
museskritt, men det går fremover. Vi håper flest
mulig engasjerer seg til dette viktige prosjektet, sier
Gro Skottun.

CORE (Clinical Outcomes in Routine Evaluation) ble utar-

beidet i England i 1998 som et samarbeid mellom
forskere og praksisfeltet. Målet var å lage et evalueringssystem som ville hjelpe psykoterapeuter
fra forskjellige retninger til å se utviklingen i
klientarbeidet og måle hva som fungerte og ikke.

Malcom Parlett, Ph.D, medgrunnlegger av Gestalt Psychotherapy Training
Institute i England og tidligere redaktør av British Gestalt Journal i 15 år. Internasjonal veileder og foredragsholder, med en rekke artikler og publikasjoner.
Boken setter seg fore å ansvarliggjøre oss, og vise oss
at vi kan påvirke verden.
– Alt som skjer i verden, er også vårt ansvar. Om vi
finner vår lidenskap og agerer utfra den heller enn
av plikt, vil vår påvirkning bli mye større og ha mer
energi, sier han inspirert.

I boken definerer Parlett fem dimensjoner eller utforskningsområder basert på gestaltterapi-teori som
alle er sammenvevde og viktige i denne oppvåkningen
som allerede har begynt, mener han: Responding to
the situation • Interrelating • Embodying • Experimenting • Self-recognising.
– Vi trenger flere ord og begreper på viktige forståelser
innen Gestalt slik at flere kan dra nytte av vår teori.
Verden trenger å endres og folk har allerede begynt å
våkne, sier han. – Jeg bare slår inn en åpen dør, for at
det skal gå litt fortere.

Future Sense:
Five Explorations of Whole Intelligence
for a World That’s Waking Up
Malcolm Parlett Ph.D. (2015)
Matadorbooks
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IdentitetÅ bli meg, sammen med deg.
og adopsjon
Som adoptert har jeg vært litt ekstra interessert i spørsmålene rundt
adopsjon og identitet. For ca ni år siden begynte jeg å forme ideen om
å starte et hjelpetilbud for adopterte. Jeg hadde selv mange spørsmål og
søkte svar og kompetanse. Da det ikke var noe tilbud å finne, bestemte
jeg meg for at det var på tide å skape det.

TEKST: Angelica Bråten

Samtidig begynte jeg et aktivt søk etter min identitet. Det første som
slo meg var at det var viktig å finne mitt genetiske opphav. Det gikk
overraskende fort og enkelt, og kun fire måneder etter satt jeg på
flyet på vei tilbake til der min livsreise startet. Møtet med familien
min var oppklarende, og gav meg en umiddelbar ro. Men følelsen av
tilhørighet uteble. Det slo meg at mitt spørsmål rundt identitet ikke
nødvendigvis handlet så mye om hvor jeg kom fra, eller hvor jeg var,
men om følelsen av å være en del av noe. Jeg higet etter en relasjon
der jeg kunne føle at det var et vi. Et oss.

Identitet: Adoptert

Angelica Bråten
er en 31 år gammel firebarnsmor med et ekstra
stort hjerte for mennesker med stor bagasje. Hun
har lang og bred egenerfaring med temaet adopsjon
og ønsker å bruke kunnskapen hun har fått til å støtte
andre i sine prosesser i livet. Hun er i ferd med å fullføre coaching utdannelsen på NGI og har startet
egen praksis som coach i Bråten Måten, med fokus
på identitet.
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I 2007 engasjerte jeg meg i etableringen av en forening for adopterte.
I denne foreningen kunne jeg i stor grad oppleve dette vi’et. Det var
godt. Andre adopterte i foreningen fortalte også hvordan de endelig
følte en tilhørighet når de var sammen med andre adopterte. Etter
en stund ble det imidlertid uenigheter, og jeg kom skjevt ut. Da vi ble
uvenner, ble den sterke tilhørigheten som dratt vekk under bena på
meg. Når jeg ikke lenger hadde dem, føltes det som jeg ikke hadde
noen å oppleve tilhørighet med. Opplevelsen av å bli forlatt, ble
sterkere og mer fremtredende enn noen gang før. Jeg hadde smeltet
så mye sammen med gruppen at den var blitt min identitet. Jeg var
så konfluent med foreningen at jeg ikke klarte å skille mellom dem
og meg. Sammen med dem viste jeg hvem jeg var. Uten, så klarte jeg
ikke å definere meg selv. For når jeg ikke engang passet sammen med
adopterte, hvem var jeg da?

Å bli til sammen med andre

Gjennom gestaltstudiet har jeg fått en større forståelse av hvordan
vi blir til i relasjoner. Min forståelse nå er at vår identitet blir formet
i møte med andre. Avvisningen som jeg opplevde gjennom bruddet

Barn på barnehjem er smertelig klar over konsekvensen av ikke å
bli valgt til adopsjon. De vil ende på gata, alene.
med foreningen, gav meg en bekreftelse
på at jeg ikke var bra nok. Ikke god
nok til å passe inn. Opp igjennom livet
hadde jeg fått vite at jeg var en person
som var adoptert. Når ”adoptert” ble
uklart, hva annet kunne jeg være?
I mitt liv har jeg levd med mange mennesker i vanskelige livssituasjoner. Min
mor var alene, fattig og dypt traumatisert. Dette var den første personen
jeg ble til med. Min mor evnet også å
elske og å gi kjærlig emosjonell omsorg.
Jeg ble til i møte med dette også. På
barnehjemmet ble jeg til med voksne
som var emosjonelt distanserte, eller
som det populært kalles; som hadde
en ”profesjonell tilnærming”, som for
et barn kan oppleves som avvisning.
Her ble jeg også til med andre barn
som bar på frykt og redsel. Både fordi
de hadde mistet sine foreldre og fordi
deres fremtid var bygget på usikkerhet om hvordan de selv skulle overleve.
Barn på barnehjem er smertelig klar
over konsekvensen av ikke å bli valgt til
adopsjon. De vil ende på gata, alene. Jeg
ble til sammen med disse barna, i dette
feltet.

Uforutsigbarhet

Til slutt fikk jeg tildelt foreldre. Så
flyttet jeg, til et nytt land, med et helt
nytt språk. Jeg skulle bli til med nye
foreldre. Dessverre var det uforutsigbare foreldre som utøvde både fysisk og
psykisk vold. Jeg ble til her også, i møte
med ustabile omsorgspersoner i et
”hjem”, valgt av andre, fylt med frykt.
På barneskolen møte jeg lærere som
observerte hyppige gråteanfall fra meg,
men de voksne holdt tilbake spørsmål
og bekymringer. Dermed holdt jeg
tilbake opplevelsene. Da jeg ikke lengre
orket å holde tilbake, møtte jeg et
barnevern som ikke ville erkjenne at
deres romantiserte bilde av adoptivfo-

reldre kunne være feil. I møte med dem
ble alt ansvaret skjøvet over på meg
som ungdom. Det var jeg som skulle
jobbe med å ivareta mine foreldres
følelser.
Selv i møte med psykologer og spesialister, ble jeg fortalt om hvilket ansvar
jeg hadde. Til den dagen jeg møtte en
psykolog som lurte på hvordan det var
med MEG. I møte med henne kunne jeg
føle meg selv. Sammen med henne var
jeg kun usikker når jeg var usikker, ikke
som en konstant opplevelse i relasjonen mellom oss. Og med henne ble det
tydelig for meg hvor mye usikkerhet jeg
hadde møtt hos voksne i hele oppveksten.

Ansvarsfordeling

Som barn tok jeg ansvar for usikkerheten. Jeg trodde det var jeg som skapte
denne usikkerheten ved å være meg.
Eller som de voksne i livet mitt hadde
beskrevet det, ved å være ”adoptert”. Å
være adoptert ble for meg som å bære
en drakt som tiltrakk seg usikkerhet,
hvor enn jeg gikk. Og hver gang jeg tok
ansvaret for andres usikkerhet, ble
drakten tyngre å bære. Adopsjonen ble
tyngre å leve i. Hver gang andre ikke
tok ansvaret for sin egen usikkerhet
i møte med meg, la de på flere lag på
drakten min. Etter hvert ble drakten så
tung og full av lag at den helt kamuflerte hvem som var inni drakten.

I dag forstår jeg mer, og jeg har begynt
å plassere ansvaret hos dem det gjelder.
Når en voksen slår et barn, er det den
voksne som har en usikkerhet hos seg
selv. Det er den voksne som er utrygg.
Ved å slå, hever de seg kanskje over det
akkurat da, men de føler seg generelt
små og svake. En slik oppførsel er som
regel et resultat av en dårlig opplevelse
av seg selv. I møte med et barn er det
lett å projisere dette over på barnet. Og
barn samarbeider, så de tar det i mot

med åpne armer. Barn tar også lett over
ansvaret og former seg etter hva som
kan tilfredsstille den voksnes behov
for å føle seg bedre. En helt umulig oppgave, naturlig nok.

Når jeg blir tydelig, kan jeg puste.

Når jeg forstår min rolle i slike møter,
og kan legge ansvaret tilbake til den det
gjelder, blir det lettere for meg å puste.
For eksempel har jeg akseptert at å si
ifra når noe ikke er greit, er viktig for
min helse. Selv når det oppstår sterk
motstand fra andre. For hvert ansvar
jeg kan gi tilbake, ser jeg mitt behov i
møte med mennesker tydeligere. Jeg
har kjent på hvordan det er å velge
projeksjoner jeg vil ha fra andre. Når
jeg ikke kjenner meg igjen i andres
meninger om meg, så velger jeg å ikke
gjøre dem til min sannhet. Da klarer jeg
i større grad å ivareta meg selv i møte
med andre. Med det blir jeg også tydeligere. Når jeg blir tydeligere, forstår jeg
også at jeg passer inn i hele verden. Når
drakten kommer av, så er jeg faktisk
ganske så menneskelig. Uansett hvor
jeg ble født eller endte opp.

Litt fakta om adopsjon

I Norge er det totalt ca 19.000 adopterte via
internasjonal adopsjon.
I 2014 ble det gjennomført 368 adopsjoner i Norge,
hvor av 142 var av barn fra utlandet.
Av dem som ble adoptert fra utlandet kom flest fra
Asia, etterfulgt av Sør- og Mellom-Amerika. Det er flest
guttebarn og vel halvparten av barna er i aldersgruppen
0 til 2 år når de kommer til landet.
Alkohol- og rusmisbruk er mer utbredt blant
internasjonalt adopterte enn i normalpopulasjonen.
Det er høyere forekomst av selvmord og selvmordsforsøk og hyppigere kontakt med psykisk helsevern blant
internasjonalt adopterte enn i normalpopulasjonen.
Kilde: NRK /SSB
Rapport 2013:8, Nasjonalt folkehelseinstitutt
”Adopterte barn, ungdom og voksne:
En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse,
psykisk helse og bruk av hjelpetjenester”
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GestaltArena
En treningsarena for studenter og nyutdannete
For mange er det en krevende prosess å starte egen praksis, og mange har behov for en arena hvor de kan holde
gestaltterapien levende. Dette har gestaltterapeutene Nina
Taasen, Cecilie Dale og Kristiane Rivedal i Oslo gjort noe
med. De startet GestaltArena i 2014 - en treningsarena
med kollegaveiledning åpen for studenter og ferdige utdannete getaltterapeuter.
– Vi kommer sammen og trener på å jobbe med det vi har så
tro på; awareness og fenomenologi, forteller de tre.
Tilbudet er spesielt interessant for terapeuter som har en
liten praksis, eller som ikke bruker gestalt i sin daglige
jobb. Men alle er velkomne, understreker de, enten man er
nyetablert eller en garvet terapeut.

– GestaltArena er vår måte å holde ferdighetene våre skarpe
og levende og samtidig skape et miljø. Da vi gikk på NGI ville
vi bare ha mer gestalt, vi fikk ikke nok! Derfor startet vi
GestaltArena. Nå har vi holdt på i to år og tilbakemeldingene
har vært over all forventning, forteller Kristiane Riverdal.
GestaltArena for terapeuter arrangeres jevnlig fra våren
2016, og deltakelse gir profesjonell faglig oppdatering
(PFO).
for mer informasjon, sjekk ut GestaltArena på Facebook eller gå til:
www.terapeuthuset.no
www.gestaltarena.no

Norsk Gestalttidsskrift er
et fagtidsskrift godkjent
som publiseringskanal
på nivå 1, utgitt av Norsk
Gestalt Institutt.
Godkjenningen betyr
at det er meritterende
(kompetansegivende) å
publisere artikler der.
Tidsskriftet ønsker for
øvrig å avspeile mangfoldet i gestaltpraksisen ved å
åpne opp for ulike uttrykksformer og sjangre, og temainnholdet varierer. Her er det mye interessant lesning.
For abonnement eller kjøp, ta kontakt med Norsk Gestalt
institutt.

Nina Simone - Feelings (1976)

Menneskets beste venn er likere oss enn vi tror.

Nina Simone gjorde fire opptrede-

I en studie fra Ungarn (2014) ble en rekke hunder trent opp til å ligge stille i en hjernescanner
der de fikk høre nesten 200 klipp av menneskestemmer, hundestemmer og andre lyder. Både
menneskelydene og hundelydene hadde forskjellig følelsesmessig innhold – helt fra triste ynk
og gråt til latter og begeistret bjeffing. Deretter
gjennomførte de den samme prosessen med
mennesker for å sammenligne hjerneaktivitet.
Forskene ble forbløffet over at hjernene til de to
artene så ut til å reagere ganske likt.

ner på Montreux-festivalen mellom
du se flere opptak fra 1976. Jeg
fant ett hvor hun synger hitlåten
”Feelings” med en intensitet og
uforutsigbarhet som bare denne damen kunne. Alle hennes Montreux
opptredener finnes visstnok på DVD
- Nina Simone live at Montreux.

The quest to understand
consciousness
Antonio Damasio, en verdensledende forsker innen nevrovitenskap, har vist at følelser spiller en

- Hvordan staver
man kjærlighet?
spurte Nasse Nøff.

Ved hjelp av forskning,
erfaring og med fine
eksempler fra litteraturen, samtaler de erfarne
parterapeutene Sissel
Gran og Cathrin Sagen
om kjærlighet, forelskelse
og avvisning. Med stor
respekt for vår iboende sårbarhet ser de
på hvordan vi tar med
tilknytningsmønstre inn
i parforholdet. Inspirerende og lærerikt, for alle som
er eller har vært i et forhold, eller som jobber med par
eller parproblematikk (det vil si alle).

http://www.britishgestaltjournal.com
http://www.newyorkgestalt.org/
http://www.gisc.org/gestaltreview/
http://www.esalen.org/

1968 og 1990. På Youtube kan

Kilde: Forskning.no
Forskningsreferanse:
A. Andics, M. Gácsi, T. Faragó, A. Kis, Á. Miklósi, VoiceSensitive Regions in the Dog and Human Brain Are Revealed by
Comparative fMRI, Current Biology, 20. februar 2014.

Podcast: ”Kjærlighetslabben” med Sissel
Gran og Cathrin Sagen.

WHAT’S ON:

Gestaltterapeutene Kristiane Rivedal, Cecilie Dale og Nina
Taasen har tatt initiativ til en ny treningsarena for å utvikle
terapeutferdigheter i awareness og fenomenologi.

VOFF

- Man staver ikke
kjærlighet, man
føler den,
svarte Ole Brumm.
Alan Alexander Milne

sentral rolle i sosial kognisjon og
beslutningstaking. I dette foredraget
spør han.”Hver morgen våkner vi
opp og gjenvinner bevissthet - det
er en fantastisk faktum - men hva
er det vi gjenvinner?” Han bruker
dette enkle spørsmålet for å gi oss
et innblikk i hvordan hjernen skaper
vår selvfølelse. ”The brainstam is
the grounding for the self” hevder
han med overbevisende kunnskap.

en hukommelsesfølelse

(for de over 43)

Det er trådene
linjene
veven av øyeblikk innenfra
de svangre strengene
av klorofyll og lys
som blender oss
som skremmer oss
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sex, skyld og skam
		hos psykoterapeuter
Gestaltterapiens mest dominerende figur Fritz Perls, innledet et seksuelt forhold til
en av sine pasienter og avviste at det var noe galt i det. I dag ville han blitt fratatt sin

7-9 % av mannlige
terapeuter, og 2-3 % av
kvinnelige terapeuter,
har vært involvert i
seksuelle grensekrenkelser

rett til å være lege og behandler. Framfor å fordømme ham, ønsker jeg å bruke Perls’
case for å analysere de temaene caset bringer fram: terapeutens ansvar, krenkelse
og svik, skyld og skam, soning og forsoning.
Fritz Perls – guru og grensekrenker
Fritz Perls er uten tvil Gestaltterapiens mest dominerende
figur. Han var en karismatisk, tysk, jødisk psykiater og psykoanalytiker. Han bodde mange år i eksil i Syd Afrika før han
emigrerte til USA like etter annen verdenskrig. I USA var han
sentral i å grunnlegge gestaltterapi som terapeutisk retning
og som bevegelse. Han utgav en rekke bøker og etablerte
flere institutter for gestaltterapi. Hans terapisesjoner ble
kjent fra både scene og film. Som for Paul Goodman (medforfatter av Gestalttherapy Perls et.al 1951. Red.anm), var det
motkulturen på 1960-tallet som virkelig gjorde ham kjent.
Fra sin base i Esalen i Big Sur, California, ble han kjent over
hele USA som en av hippietidens ”guruer”.

Hans biografer Clarkson og Mackewn (1993) skriver om en
side ved Perls som fortsatt er ømtålig å snakke om. I 1956
da Perls var 63 år gammel flyttet han fra kona Laura Perls
i New York til Miami. Der grunnla han et nytt institutt for
gestaltterapi. Her ble han terapeut for Marty Fromm, en gift
kvinne på 32 år. De ble elskere samtidig som han fortsatte
som hennes terapeut. Perls avviste at det var noe galt i dette.
Marty Fromm har også forsvart deres seksuelle forhold med
at det hjalp hennes selvutvikling. Likevel skriver Clarkson og
Mackewn (1993, s 23):
”… we believe that Perls’ attitude towards sexual contact between therapist and client was irresponsible and unethical, and
it would not be tolerated in the current Gestalt field which has
established specific codes of ethics for Gestalt psychotherapists
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to safeguard the safety of clients and forbid the sexual exploitation of clients by therapists.”
Denne moralske vurderingen og forsikringen om Gestaltterapiens skikkelighet i dag, midt i en historisk utlegning av
Perls’ liv, indikerer hvor pinlig denne affæren er for nåtidens
gestaltterapeuter.

Som lege handlet Perls mot legeetikken. Allerede den 2300
år gamle hippokratiske lege-eden inneholder setningen: ”I de
hus jeg kommer skal jeg komme til de sykes beste, og enhver
bevisst urett eller skade skal ligge meg fjernt, og særlig seksuelt samvær med mann eller kvinne, fri eller slave.” (Mesel,
2014, s 99) Hvis dette hadde hendt i Norge i dag, så ville Perls
handlemåte vært i strid med både de etiske prinsippene til
Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF), Den norske legeforenings etiske regler og Helsepersonelloven § 4. Fritz Perls,
gestaltterapiens grunnlegger, ville antakelig ha blitt ekskludert av NGF, fratatt sin autorisasjon som lege av Statens
helsetilsyn og blitt fradømt retten til å praktisere som lege av
domstolene. For en skam det hadde vært.

Terapeuters seksuelle grensekrenkelser

Framfor å fordømme Perls, ønsker jeg å bruke Perls’ case for
å analysere de temaene caset bringer fram: terapeutens ansvar, krenkelse og svik, skyld og skam, soning og forsoning.
Jeg støtter meg tungt på boken ”Når noe går galt – Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten” av filosofen og
teologen Terje Mesel (2014). Når jeg videre refererer sidetall

Boktips:

NÅR NOE GÅR GALT
FORTELLINGER OM SKAM, SKYLD
OG ANSVAR I HELSETJENESTEN
Forfatter: Terje Mesel
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Cappelen Damm

alene, er det til denne boken. Mesel har
dybdeintervjuet 23 helsearbeidere om
opplevelser av skyld og skam knyttet til
rollen. Blant disse er to leger i samme
situasjon som Perls. Mesel kaller dette
en historie om seksuelle grensekrenkelser fra terapeutens side (s 98). Seksuelle grensekrenkelser rommer alt fra
kynisk utnyttelse til kjærlighetsforhold
mellom terapeut og klient. Den første
typen leser vi om i avisenes rettsreferater, men den siste typen er antakelig
den vanligste.
Hvor vanlig er dette? I de 6 årene
jeg satt i Faglig Etisk Råd (FER), som
behandler klager mot gestaltterapeuter tilsluttet NGF, behandlet vi 1 slik
klage. Jeg fikk 1 telefon om en sak av
den første typen. Denne kunne vi ikke
behandle fordi terapeuten ikke var
medlem av NGF. Kanskje holdes flere
slike forhold skjult fordi klienten ikke
vil klage inn terapeuten. Seksuelle
grenseoverskridelser er den viktigste
årsaken til tilbakekalling av helsepersonells autorisasjon nest etter rusmiddelmisbruk (s 101). En norsk studie fra
1992 bekrefter utenlandsk forskning
som anslår at 7-9 % av mannlige terapeuter, og 2-3 % av kvinnelige terapeuter, har vært involvert i seksuelle
grensekrenkelser (s 107).

Hvordan oppstår slike situasjoner når
alle leger og psykoterapeuter lærer på
skolebenken at dette er helt galt? Mesel
er slått av hvordan informantene selv
ikke skjønner hvordan dette kunne
skje. En informant sier: ”I ettertid synes
jeg det er underlig at jeg kunne oppleve
at det likevel var rett i dette spesielle
tilfelle. Gjøre det til et unntakstilfelle.”
(s. 102) En annen beskriver en tankemessig kortslutning:

Henning Herrestad
Henning Herrestad er gestaltterapeut MNGF og praktiserende filosof
med doktorgrad i filosofi. Arbeidsfeltet hans er selvmordsforebygging
og sorgbearbeiding. Han arbeider i
dag som nestleder ved RVTS Øst og
skriver fast for GESTALTmagasinet
under vignetten I TIDEN.

”Knausgård beskriver at tankene, hvor
enn fantastiske de er, har en begrensning,
nemlig at de trenger en viss avstand for
å fungere. Alt innenfor den avstanden
er overlatt til følelser. Og jeg opplever at
hun kom innenfor den avstanden, slik at
min fornuft, som jeg hadde stolt på, ikke
var nok. Mine tanker var overlatt til det
følelsesmessige. Og der var det for mye
lengsel etter nærhet.” (s. 103)
Kanskje er psykoterapeuter enda mer
utsatt for denne type kortslutning
enn leger. Mesel påpeker at det er mer
sannsynlig at fastleger opplever dette
enn for eksempel kirurger. Men selv om
fastleger er alene med pasienten på sitt
kontor, sitter de gjerne bak et bord med
en PC, har kort tid til konsultasjonen og
kø utenfor. Psykoterapeuter arbeider
enda mer alene og har mer tid sammen
med klienten. At selve psykoterapien
aktiverer sterke følelser hos klienten og
sterk empati hos terapeuten, er gjerne
tegn på at terapien er virksom. I terapisituasjonen kommer både klienten og
terapeutens sårbarhet fram. Klienten
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vil ofte tillegge terapeuten egenskaper
klienten savner eller har opplevd i noen
av sine nære relasjoner (s. 111).
Professor i psykiatri Pål Guldbrandsen
(2011) er en av få leger som har turt
skrive om dette emnet ut fra sin egen
erfaring:
”Da hun gråt hadde jeg merket en
bevegelse i underlivet. En antydning til
ereksjon. Det overrumplet meg. Jeg satt
jo der og jobbet. Erotikk var ikke i
mine tanker. Hva var dette? … Det
gikk opp for meg at jeg i konsultasjoner med kvinner hadde
kjent en ørliten erotisk spenning
av og til. I det minste en tiltrekning. Og alltid i gode samtaler,
der jeg opplevde at mine råd
og ideer var til hjelp. … Kan det
være slik at om en kvinne treffer
en mann som viser forståelse og
evne til å hjelpe, så dukker varmere
følelser opp? Ikke bare hos mannen? At
konsultasjoner mellom mannlige leger
og kvinnelige pasienter en og annen
gang kan likne jomfru-i-nød-situasjoner?
Ridder på hvit hest erstattet av mann i
hvit frakk? …Helsetilsynet har årlig saker
med utilbørlig atferd. Det er kanskje
noen som er notoriske overgripere. Men
de fleste, tror jeg, har bare ikke oppdaget
ridderfaktoren i tide.”
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Jeg finner Guldbrandsens bekjennelse
fascinerende selv om han jo innrømmer dette fordi han selv oppdaget
ridderfaktoren i tide, og ikke fulgte sitt
begjær. Det fascinerende er at han fikk
ereksjon av en kvinne som gråt. Hans
overraskelse antyder at ereksjonen var
en biologisk respons. Hvorfor kan en
mann bli erotisk stimulert av en kvinne
som gråter? Handler det om at et signal
om underkastelse og avhengighet gir
mannshjernen signal om at han kan

vente seg sex? Kan kvinner bli erotisk
stimulert av en mann som viser interesse, omsorg og makt til å hjelpe? Om
vi snur situasjonen; er det sannsynlig
at kvinner blir erotisk stimulert av en
mann som gråter, som viser underkastelse og avhengighet? Kvinner jeg har

Hvorfor kan en mann
bli erotisk stimulert av en
kvinne som gråter?
Handler det om at et
signal om underkastelse
og avhengighet gir mannshjernen signal om at han
kan vente seg sex?

spurt har svart nei på det siste spørsmålet og ja på det forrige, uten at dette
kan sies å være noen vitenskapelig
undersøkelse. Jeg spekulerer på om
kvinnelige terapeuter i møte med menn
som gråter kjenner mer på varme
følelser av omsorg enn av erotikk. Kan
det faktum at det så ofte er menn, og
sjelden kvinner, som begår seksuelle
grensekrenkelser, handle om biologi
mer enn at menn har en moralsk karakterbrist?
Ridderfaktoren dreier seg om roller
like mye som biologi. Den handler om
menn som får bekreftet sin mandighet ved å opptre som en handlekraftig
redningsmann, og om kvinner som får
bekreftet sin kvinnelighet ved å finne
en mann som vil redde dem. Det følger

et fortellerskjema vi har hørt igjen og
igjen siden tidlig barndom. Det er med
på å forme en samfunnsstruktur der
menn langt heller vil være redningsmenn enn selv å søke hjelp, og der
flertallet av pasienter og klienter er
kvinner. Men selv om dette er utbredte
rolleforventninger, klarer de fleste å
unngå grensekrenkelser. Mesel viser til
studier av hvilke helsearbeidere som
havner i slike situasjoner, og illustrer
dem med følgende sitat (s 108):
”The archetypal lovesick therapist is
an aging man who, when experiencing a crisis of illness, bereavement,
marital problems, career setbacks and
disappointments, of fears of mortality,
seeks reassurance and validation in
an emotional attachment to a younger
female patient.”
Terapeuters seksuelle grensekrenkelser har mange likhetstrekk med utroskap i parforhold. Den utro vet det er
galt, og setter parforholdet i fare, men
gjør det likevel. Hvorfor? Sissel Gran
(2015) svarer slik:
”Fordi utroskap ofte handler om en
lengsel etter emosjonell kontakt, vitalitet, frihet og seksuell intensitet og et
ønske om å gjenvinne de delene av seg
selv man har mistet i forholdet. Den utro
leter egentlig ikke etter en annen, men
etter seg selv.”
Man kan miste seg selv i både forhold
og i arbeid. Mesels informanter forteller
om en ensomhet og emosjonell slitasje
i rollen både som ektefelle og som terapeut (s 108-109). Ideelt sett burde en
slik utsatt terapeut hatt andre kanaler
for bekreftelse og fornyelse enn gjennom å innlede et forhold til en klient.
Her peker Mesel på hvordan hans informanter har manglet tid til egenreflek-

sjon og arenaer for refleksjon sammen med kollegaer (s 109).
Vår tabuisering av seksuelle grensekrenkelser bidrar til at få
tør å snakke om sin sårbarhet med kollegaer.
Selv om vi kan forstå at terapeuter gjør seksuelle grensekrenkelser, er det viktig å understreke at terapeuten alene
er ansvarlige for dem. Fordi terapeut/klientforholdet er et
asymmetrisk maktforhold, er det helt og holdent terapeutens
ansvar å unngå seksuelle grensekrenkelser. Det er terapeutens ansvar å unngå å la seg forføre, og terapeuten kan ikke
gi klienten skyld for at grensekrenkelsene skjer (s. 115).

Seksuelle grensekrenkelser skader klienten

Dersom en terapeut utnytter klientens underlegne maktposisjon til å utnytte klienten seksuelt, er vi i et landskap der
vi snakker om seksuelle overgrep. Vi har mye kunnskap om
hvordan det skader offeret gjennom traumereaksjoner, ødelagt selvfølelse, ødelagt tillit med mer. Når det er snakk om en
gjensidig kjærlighetsrelasjon, er det vanskeligere å få øye på
hvordan klienten blir skadet av terapeutens grensekrenkelse.
Vi så at Marty Fromm forsvarte det seksuelle forhold til Fritz
Perls med at det hjalp hennes selvutvikling.

feil grunnlag, og klarer ofte ikke å endre relasjonen til en
likeverdig relasjon.

Hvor lenge etter et terapeut/klientforhold er det fare for at
asymmetrien gjenoppstår om det innledes et kjærlighetsforhold? Det er kanskje umulig å si. På den ene siden har begge
blitt kjent gjennom terapirelasjonen. Den vil alltid være der
som en bakgrunn. På den annen side går man etter at terapiforholdet er avsluttet inn i andre roller, og møter hverandre
i nye roller. Når man er klar for å inngå et kjærlighetsforhold
er det umulig å lage noen regel for. Gestaltterapeuter har
et etisk prinsipp som sier: ”Gestaltterapeuten erkjenner det
ansvaret han/hun fortsatt har for relasjonen til en klient etter
at det profesjonelle oppdraget formelt er avsluttet.” Dette angir
ingen karenstid, men pålegger gestaltterapeuten en generell
aktsomhet overfor tidligere klienter. Aktsomheten mot å
inngå et kjærlighetsforhold på gale premisser vil høre inn
under dette ansvaret.

Terapeutens skyld ved seksuelle grensekrenkelser

Som nevnt tidligere, er det helt og holdent terapeutens
ansvar å unngå seksuelle grensekrenkelser. Det vet terapeuHvorfor er det at terapeuten innleder et seksuelt forhold til
ter ut fra sin utdannelse, og ut fra de etiske prinsipper og
en klient ikke til klientens beste? Mesel påpeker hvordan
juridiske regler de må forholde seg til. Det innebærer at når
rollene som terapeut/klient og rollene i et kjærlighetsforhold
de likevel gjør slike grensekrenkelser, så har de en moralsk
er ulike. Terapirelasjoner har en asymmetrisk maktstruktur
skyld for det. Skyld oppstår når en part krenker en annen
der terapeuten har mest makt, ansvar og kunnskap. Fokuset
part, og jeg har vært inne på hvordan terapeuten krenker
er på klientens sårbarhet, ikke på terapeutens sårbarhet. Et
klienten. Om terapeuten fornekter en slik skyld, for eksemkjærlighetsforhold trenger derimot å være et forhold melpel ved å skyve skylden over på klienten og framstille seg
lom likeverdige partnere som tar likt ansvar. En av Mesels
selv som et offer, blir krenkelsen og skylden overfor klienten
informanter beskriver hvordan han er låst i noe som både er
verre og vedvarende. Selv om terapeuten og klienten har et
en umulig kjærlighetsrelasjon og en umulig pasientrelasjon
kjærlighetsforhold, er terapeuten skyld i at klientens liv blir
(s. 98).
mindre godt enn om hun var i et likeverdig kjærlighetsforhold. I tillegg krenker terapeuten gjerne
Det er da nærliggende å tenke at man kan
et helt nettverk av andre parter. Om han alt
Fordi terapeut/
unngå dette ved å avslutte terapeut/klier i et forhold, krenker han sin partner eller
klientforholdet er et
entforholdet straks gjensidige romantiske
ektefelle og øvrige familie. Fordi seksuelle
asymmetrisk maktforfølelser oppstår. Men hvor lenge må det
grensekrenkelser svekker publikums tillit
hold, er det helt og
gå før det å innlede et kjærlighetsforhold
til terapeuter, har terapeuten også skyld i
holdent terapeutens
ansvar å unngå seksuikke er en grensekrenkelse? Noen mener
forhold til sine kollegaer.
elle grensekrenkelser.
terapeuter aldri kan innlede kjærlighetsforhold til tidligere klienter, andre at det må
være en karenstid på noen måneder eller år, og
at klienten da må ta initiativet, mens andre igjen
mener at det ikke behøver å være noen karenstid (s. 113).
I første sesong av fjernsynsserien ”In treatment” følger vi
psykoterapeuten Paul som forelsker seg i en ung kvinnelig
klient, som idoliserer ham. Hans terapiveileder får veldig
tydelig fram hvordan et forhold som er innledet ut fra følelser
som er oppstått i en asymmetrisk terapirelasjon, ofte forblir
preget av denne asymmetrien. Partene har forelsket seg på

Hva kan så terapeuten gjøre når han er skyld
i seksuelle grensekrenkelser overfor en klient?
Da er tiden inne for å vise moralsk integritet ved
å ta ansvar for situasjonen. Han må være tydelig overfor
klienten på at han alene har skyld for situasjonen de er i, og
at han erkjenner å ha krenket klienten og de andre som er
berørt av situasjonen. Å ta ansvar innebærer med andre ord
å være åpen om hva man selv har tenkt og gjort som har ført
til krenkelsene uten å fraskrive seg skyld, selv om man ikke
hadde full forståelse og kontroll over alt som skjedde. Å ta
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ansvar innebærer også å være villig til å gjøre opp for seg,
å betale det man skylder, slik at det kan skje en forsoning. Et
slikt oppgjør kan ha elementer av å sone en straff eller å bøte
på skaden gjennom et reparasjonsarbeid. Man kan ikke alltid
klare å reparere all skade eller oppnå full forsoning, så ofte
blir både soning og reparasjonsarbeid symbolske handlinger.
Det krever en veldig sterk moralsk integritet å håndtere en
slik moralsk skyld helt alene. De fleste har behov for støtte
fra andre for å klare å reflektere over hva de har gjort og
hvordan de kan gjøre opp for seg. Til dette trenger man
en profesjonell veileder, og gjerne kollegafellesskapet i en
veiledningsgruppe. Etiske faginstanser som Faglig Etisk Råd
(FER) i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) har også en
veiledningsfunksjon. Terapeuter kan legge fram situasjoner
de står i, for å avklare om de er skyldige i grensekrenkelser,
uten at noen klager dem inn først. Det viser moralsk integritet at man selv tar initiativ til å legge fram en sak framfor å
bli klaget inn.
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frem når forholdet mellom person og gjerning ikke lenger kan
opprettholdes. Når man er blitt sine handlinger, skammer man
seg over hva man er, ikke over hva man har gjort. Da er faren
stor for at ens eget selv så å si blir ubeboelig.”
Mesel viser til forskning som viser at skamfølelsen avbryter vår evne til empati (s. 50). Når man skammer seg, blir
man som et såret dyr som vil gjemme seg for å slikke sine
sår. Skammens retning er mer avstand og isolasjon framfor
nærhet og reparasjon. Den ene av Mesels informanter sier (s.
121):
”Jeg har lett for å unnvike, det er en del av skammen, den
unnvikelsen, unngå å møtes der en blir konfrontert med det jeg
skammer meg for. Og med etter hvert å bryte litt relasjoner,
ikke oppsøke de fordi det er skambelagt. Det er flaut å treffe de,
det å unnlate å fortelle det til andre har med skammen å gjøre –
det å oppleve meg selv reflektert hos den andre som noe feil. Det
er det jeg vil unngå.”

Jeg tror vi så sjelden får høre om seksuelle grensekrenkelser
fra terapeutene selv fordi de kjenner så sterk skamfølelse at
Terapeutens følelser av skyld og skam
de unngår å fortelle om det. Kanskje de også unngår samEn ting er å være skyldig, en annen ting er å føle skyld og
menhenger der de kan bli konfrontert med det de skammer
skam. Billedlig sett er skyldfølelse en fornemmelse av at
seg for. Antakelig er det flere som slutter som terapeuter
noen er sinte på meg fordi jeg har krenket dem. Følelsen av
framfor å ta seksuelle grensekrenkelser opp i
skyld formidler en tanke om at jeg har gjort noe
veiledning og forsøke å gjøre opp for seg.
galt. Men bare refleksjon kan gjøre klart om
Blant personene Mesel intervjuet hadde
jeg faktisk er skyld i å ha krenket noen.
mange gått i årevis med tunge bører
Følelsen av skyld kan oppstå uten at
av skyld og skam for det som skjedde.
man egentlig kan peke på noen krenSkamfølelse
er
Mesel gjentar ofte at dette delvis
kende handlinger. Og mange gjør seg
billedlig en følelse av
skyldes at deres ledere og kollegaer
skyldige i grove grensekrenkelser
at noen forakter meg.
har sviktet i sin oppfølging. De
uten å kjenne noen skyldfølelse. Den
Det er en følelse som
opplevde fraværende og unnvikende
som føler skyld spør seg selv om han
ledere, og kollegaer som er tause
overvåker min sosiale
bør endre atferd for å opprettholde
eller bagatelliserer skylden. Mesel
gode relasjoner til mennesker han er
status.
skriver (s. 130):
i kontakt med. Mesel hevder skyldfø”Kollegial moralsk nivellering,
lelsen henger sammen med empati med
eksempelvis ved at det glattes over og legges
den man har krenket, og at skyldfølelsens
lokk på, synes å forsterke skam og selvforakt.
positiv funksjon er å gi en trang til å gjøre opp
Motsatt medfører det å være en støttende kollega og å
for seg (s. 50). Det å evne å overvåke sine relasjoner til
bidra til åpenhet, at skammen og selvforakten får mindre plass.
andre, og å reflektere og handle ut fra behovet for å reparere
Hvis målet er at den som har begått feil, skal gis mulighet til
relasjoner, er hva det vil si å være et moralsk menneske.
gode oppgjørsprosesser, i forhold til både seg selv og andre, er
dette etter min mening helt nødvendig.”
Skamfølelse er billedlig en følelse av at noen forakter meg.
Det er en følelse som overvåker min sosiale status. Å skamme
For at terapeuter skal komme ut av den moralske apatien
seg, innebærer en fornemmelse av at man er feil, at man ikke
skamfølelsen setter dem i, trenger de å få støtte til å klare å
passer inn, at man er utstøtt, en paria. Skamfølelsen er verre
ta opp situasjonen i veiledning. Veilederen og kollegaene har
enn skyldfølelsen fordi den angriper selvbildet sterkere.
en viktig oppgave i å hjelpe terapeuten i å skille mellom perSkyldfølelse og skamfølelse kan henge sammen når det at
son og gjerning. Terapeuten trenger å få bekreftet at de fortjeg har gjort noe galt, blir uttrykk for at det er noe galt med
satt aksepterer ham som del av fellesskapet og anerkjenner
meg. Mesel skriver (s. 126): ”Skammen og selvforakten vokser

I TIDEN
ham som en dyktig kollega selv om han har gjort seg skyldig i seksuelle
grensekrenkelser. Terapeuten trenger hjelp til å reflektere over sin
egen skyld, og hvordan han kan gjøre opp for seg, framfor at veileder og
kollegaer unnskylder ham eller bagatellisere det han har gjort.
Gestaltterapeuter er forpliktet på at: ”Hvis en gestaltterapeut finner at
en kollega handler i strid med NGFs Etiske Prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF, gjør han/hun kollegaen oppmerksom på dette.” Og hvis
dette ikke fører til noe, er gestaltterapeuten forpliktet til å klage kollegaen sin inn til NGF. Det er lett å tenke på dette som en sladreparagraf,
men det er også et vern for den som blir klaget inn mot å la følelsene av
skam og skyld fortrenge ansvaret for å rydde opp etter seg.

Hva hindret Fritz Perls i å ta ansvar?

Friz Perls avviste at han gjorde noe moralsk galt i å ha et seksuelt forhold
til sin klient Marty Fromm. Tilsynelatende kjente han verken skyldfølelse
eller skam for det han gjorde, enda han fortsatt var gift med Laura Perls.
En mulig forklaring er at han var flink til å avspalte og fortrenge slike følelser. På den annen side fikk han mye anerkjennelse for sin evne til å fange
opp hvilke følelser som rørte seg i hans klienter. Det er grunn til å tro at
han da også må ha hatt god evne til å kjenne sine egne følelser.
En av Fritz Perls egne hovedidéer var at samfunnet, gjennom foreldre,
lærere og andre myndighetspersoner, påtvinger oss en rekke normer
vi lærer å godta uten å vurdere om de er bra for oss. Perls mente vi i
tidlig barndom ble skremt til å ”svelge” slike normative budskap, som
han kalte ”introjekter”. Bak denne teorien lå et helt menneskesyn om
mennesket som et selvregulerende vesen som tar til seg og ”fordøyer”
det som bringer vekst og utvikling, og som ”spytter ut” det som ikke
kan fordøyes. Gestaltterapien skulle gjenskape evnen til selvregulering
samfunnet hadde forstyrret. Jeg tror Perls opplevde forholdet til den
31 år yngre Marty Fromm som en vitamininnsprøytning, og at han avviste all kritikk som forsøk på å påtvinge ham introjekter. I dag tolker
vi hans teori som en oppfordring til å reflektere over normative budskap, som for eksempel forbud mot seksuell kontakt mellom terapeut
og klient, for å vurdere om man er enig eller uenig i begrunnelsen for
normen. Jeg tror at dersom Fritz Perls hadde ”tygget på” kritikken, slik
hans egen teori sa man burde, ville han kunne sagt seg enig i at han
skadet Marty Fromm, sin kone Laura Perls og den gryende bevegelsen
av gestaltterapeuter.
Referanser
Clarkson, P. & Mackewn, J. (1993). Fritz Perlz. London; Sage Publications.
Gran, Sissel (2015). Helt normal utroskap? Morgenbladet nr 46/20-26 nov, s 28-30.
Guldbrandsen, Pål (2011). Ridderfaktoren. Utposten 8: 26-27.
Mesel, Terje (2014). Når noe går galt – Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten.
Oslo; Cappelen Damm Akademisk.
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Faglig Etisk Råd (FER)
Faglig Etisk Råd (FER) er klageorganet i Norsk Gestaltterapeut Forening
og behandler klager mot gestaltterapeuter tilsluttet Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF). Andre foreninger har tilsvarende organer.
Om det er klienten som klager terapeuten inn for FER blir terapeuten
part i en klagesak. Hensikten med en slik sak er å avgjøre om terapeuten har brutt terapeutforeningens etiske prinsipper. Fordi slike råd ikke
kan etterforske saker og framskaffe bevis, er de nødt til å gjennomføre
klagesaken alene ut fra partenes framstilling av saken.
Et ledd i klagesaksbehandlingen er at terapeuten skriver et tilsvar til
klagen. Det er lett å tenke at terapeuten da skal forsvare seg, gjerne
ved å benekte klagerens påstander. Men egentlig er dette terapeutens
anledning til å ta ansvar i betydningen å svare tilbake på hva slags
vurderinger som førte til at terapeuten gjorde det hun gjorde. Hvorvidt
vurderingene var gode og handlingene var riktige, er det så opp til FER
å vurdere. Terapeuten viser ansvarlighet ved å være ærlig om hva som
skjedde og om hvilke intensjoner hun hadde med det hun gjorde.
Om FER konkluderer med brudd av etiske prinsipper, kan FER pålegge
terapeuten å ta saken opp i veiledning. Tanken er at veiledningen skal
hjelpe terapeuten til å opptre med moralsk integritet. Hvis saken dreier
seg om seksuelle grensekrenkelser, er alvoret i krenkelsene så stort at
FER kan anbefale styret i NGF å vedta at terapeuten suspenderes fra
verv i NGF og ekskluderes fra NGF midlertidig eller for alltid.
Gestaltterapi er i Norge ansett som en form for alternativ behandling.
Selv om man er utdannet gestaltterapeut, får man ikke autorisasjon
som helsepersonell. Men noen har utdannelser som har gitt dem slik
autorisasjon, og da kan klienten også klage dem inn for Helsetilsynet.
Om man også tror det kan være grunnlag for en rettsak, for eksempel
om erstatning, bør man rådføre seg med en advokat. FER kan anbefale
klienten å søke råd hos advokat. Gestaltterapeuter betaler forsikring
som blant annet skal sikre dem advokathjelp om det blir en rettsak.
Etiske råd som FER er en del av det sivile samfunnets selvjustis. Staten
overlater til ulike bransjer å regulere egen virksomhet. Gestaltterapeuter
og andre alternative behandlere er innrømmet momsfritak mot at de
utøver en slik selvjustis. Terapeuter som ekskluderes fra NGF lider
dermed også økonomisk tap ved tap av momsfritak.
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Det begynner å bli lyst igjen. Solen står litt høyere på himmelen og lover bedre tider. Her en dag stod jeg og så på
den blå himmelen gjennom vinduet, mens jeg tok en stor
slurk av kaffen og nøt en overveldende følelse av takknemlighet. Ikke en sky å se der ute. Det fikk meg til å tenke på
mine tidlige år.
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Victoria Campbell
er 34 år og andreårsstudent på
gestaltterapistudiet ved NGI i
Oslo. Hun er ansatt på Prosjektskolen Kunstskole, hvor hun har
jobbet i åtte år som blant annet
rådgiver og administrasjonsleder. Hun har en lidenskap for
mennesker, gestaltterapi og
skrivekunsten.

Som barn hadde jeg alltid store forventninger til våren. Jeg elsket å være vitne til
den skarpe vårsolen som laget små bekker
av den harde mars-snøen, istappene som
smeltet, påskeliljene som brøt fram gjennom en fortsatt kald bakke. Det var det
samme hvert år. Jeg brøytet vei gjennom
akebrettene, hentet fram sykkelen bakerst
i boden og brukte hele ettermiddagen på
å finne balansen bak styret. Etter mange
timer ute, kom jeg inn på mammas kjøkken
og kjente duften av nybakte rundstykker
blande seg med lukten av grønnsåpe og
vinduspuss. Våren var et faktum og med
den fulgte den store vårrengjøringen.
Med ett ble jeg røsket ut av nostalgien
og fokuset skiftet fra den skyfrie himmelen der ute, til alle skyene på vinduet mitt.
Store håndavtrykk fra små barnehender,
snutemerker fra hunden og noe som lignet
på restene av en fluevinge, åpenbarte seg
på den store glassflaten foran meg. Jeg så
på klokken og ble klar over at det bare var
en halvtime til kollokviegruppen skulle
samles hos meg. Jeg tok en ny slurk av
kaffen, som nå var blitt kald, og begynte å
telle. Jeg har en leilighet med åtte vinduer. Mamma hadde et helt hus, og hun
hadde aldri skyer på vinduene. Og hvor
ofte hadde hun egentlig vasket taket med
Salmiakk? Hadde jeg Salmiakk? Slik stod
jeg og lot meg selv bli overveldet av alt jeg
burde igangsette før jeg kunne tillate meg
å slippe våren til.
Jeg ble grepet av en liten porsjon panikk.
Jeg holdt pusten. Dette var en velkjent følelse, og som så mange ganger før, spredde
den seg i kroppen da jeg ikke nådde opp
til de tillærte sannheter om hvordan ting

burde være. Hvordan jeg burde være.
Burde. Så begynte jeg å puste igjen, og jeg
kjente smilet bre seg i ansiktet. For som
student på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
har jeg lært at jeg kan smake på nettopp
disse sannhetene og spytte dem ut om
jeg ikke ønsker å beholde dem. Og det var
akkurat det jeg gjorde nå, med det varme
sollyset i ansiktet. Jeg trenger ikke å gjøre
det akkurat slik som mamma gjorde det,
tenkte jeg. Jeg vendte tilbake til kjøkkenet,
fylte kaffekoppen med varm kaffe, satte
de frosne rundstykkene fra Kiwi i stekeovnen og ventet på gjestene mine med god
samvittighet.

Jeg er kommet over halvveis i studiet og
dette er bare noe av det jeg har lært. Det
er en stor gave å kunne være oppmerksom
på hva som skjer i hodet og i kropp når jeg
kjenner på presset om å være perfekt. Jeg
kan ta dype magedrag, og kjenne på hva
det er jeg holder på med. Jeg kan rolig gå av
min egen forventningskarusell og sortere
ut hva som er viktig for meg. Ta et bevisst
valg om jeg ønsker å nyte den blå himmelen utenfor, eller fokusere på skyene på
vinduet. Jeg kan lære dette videre til barna
mine, og kanskje en dag dele erfaringen
med klienter.
I skrivende stund står vinduene fortsatt
uvasket. Jeg kommer til å finne fram
nalen, men først har jeg noen kapitler med
pensum jeg skal lese. Ikke fordi jeg bør,
men fordi jeg kan, fordi jeg vil! Jeg er en
fugleunge som sluker alt av litteratur som
skolen anbefaler meg å lese, og det smaker
så innmari mye bedre enn dårlig samvittighet!
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hva nå? Siri M. Andersen

Siri Merete Andersen har tidligere vært leder for NFP og sittet i styret i NGF. Hun er brennende engasjert og vi spør.
Hva gjør du nå?
Akkurat nå går jeg en yogalærer-utdannelse på Axelsons
Body Work School. Har ikke tenkt å bli yoga lærer, men å
utforske og lære mer om kropp og hvordan jeg kan integrere
det enda mer i terapirommet. Jeg
ser at yoga-filosofien har mye til
Siri M. Andersen
felles med Gestalt, og det blir slik
at Gestalt blir enda mer tydelig for
meg når jeg studerer yoga. Jeg har
også lært mye om meg selv i prosessen og i utviklingen av min egen
yoga-utførelse. En del av utdannelsen er Yoga somatics hvor jeg
kjenner igjen tankesettet, øvelser
og teori fra Gestalt og bøkene til
Ruella Frank. Utrolig spennende
å se på Gestalt fra denne fysiske
vinkelen.

Hva trives du med i gestaltterapi-miljøet?

Hva gjør du i fritiden?

Jeg trives godt med å bidra inn i foreningen og i NFP (Norsk
Forbund for Psykoterapi). Jeg synes det er spennende
hvordan gestaltfaget har utviklet seg i Norge og verden, og
jeg trives veldig godt med å være en del av denne utviklingsprosessen. Jeg liker å være med å bygge opp et miljø, som jeg
håper vil komme mange yrkesgrupper og mennesker til gode.
Jeg tenker det er faglig viktig at vi på en
eller annen måte binder sammen psykoterapimiljøet i Norge og verden forøvrig.
Jeg skal delta på EAGT sin konferanse på
Sicillia i september og gleder meg stort
til å se hva som har beveget seg i miljøet
de siste 3 årene.

Jeg praktiserer mye yoga, og om vinteren blir det langrenn så sant det er snø.
Om sommeren er jeg en aktiv seiler og
golfspiller. Min mann og også våre barn
er viktige deler av min fritid. Barna har
nå flyttet hjemmefra, men vi er flinke
til å lage felles møtepunkter for hele
storfamilien. Jeg elsker å stelle i stand
fester og selskap, noe våre venner nyter
godt av.

Siri Merete Andersen har tidligere vært

Hva savner du?

Jeg savner et større fellesskap og engasjement fra gestaltterapeutene. Jeg
skulle ønske det var flere “fysiske møteplasser” hvor vi kunne mingle, utveksle
og lære av hverandre. Jeg blir så utrolig
inspirert og stolt når jeg treffer andre
gestaltterapeuter som deler sine erfaringer og kunnskap. Jeg savner at vi har
en ren Gestalt-konferanse hvert år hvor
vi utforsker hva som er nytt i gestaltterapi forskningen, og deler av hverandres
erfaringer og kunnskap.

Jeg lever i en moderne familiekonleder for NFP og sittet i styret i NGF.
stellasjon med mine og dine barn.
Hun har sin fulltidspraksis på Høvik,
Tor og jeg har vært sammen i 16 år
hvor hun har spesialisert seg på par.
og vi har erfart hvor utfordrende
I 2010 tok hun en Master of Science
det kan være å integrere familier
in Gestalt Psychtherapy på Middlesex
sammen, og hvilken lykke det er
University i samarbeid med Metanoia
når vi får det til. Jeg ser i min priInstitute og NGI. Siri deltar for tiden på
vate praksis at det er mange som
Hva har påvirket og inspirert deg som
en yogalærer utdannelse og utforsker
sliter med å integrere familier og at
gestaltterapeut?
det er mange forskjellige uforutGestalt har ikke bare påvirket meg,
hvordan dette kan brukes i sammensette utfordringer som dukker
men endret meg og mitt livssyn. Det var
heng med Gestalt.
opp, og jeg tenker at jeg har mye å
utrolig spennende i sin tid å begynne
bidra med. Jeg kommer derfor til å
på studiet på NGI, hvor jeg har tatt det
starte en samtalegruppe med tema
meste av utdannelser som de har å tilby.
”bonusfamilien”, og inn i fremtiAv den grunn har NGI vært en stor
den ligger en drøm om kanskje å ta en doktorgrad nettopp
bidragsyter for mitt grunnsyn på gestaltteorien, og jeg tenpå dette emnet, som en forlengelse av mastergraden jeg tok
ker da spesielt på Daan sin kjærlighet til fenomenologien som
i 2010. Det å begynne en samtalegruppe med tema ”bonusjeg også har fått et nært forhold til. Jeg blir også meget inspifamilien” vil være en god start på et forskningsprosjekt jeg
rert av klientene mine og det samarbeidet vi gjør i terapiromikke vet hvor ender!
met eller forskningsrommet som jeg kaller det.
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Noe du vil legge til?

Jeg har som sagt involvert meg mye i
NFP og har sittet som styreleder der i
noen år. Det har vært en litt turbulent
periode mellom NGF og NFP de siste
årene, og jeg håper av hele mitt hjerte
at samarbeidet vil finne en god og konstruktiv form med det nye NGF-styret.
Jeg har som sagt stor tro på at vi kan
utveksle erfaringer på tvers av fagmiljøer innenfor pykoterapien, og at det
vil styrke alle deler av fellesskapet. Jeg
tenker at NGF og NFP må utforske hva
som er den beste formen for samarbeid
– OG det har jeg full tillit til at de vil
klare.
Så til slutt vil jeg oppfordre alle gestaltterapeuter i Norges land til å se hva de
kan bidra med inn til NGF. Slik John F.
Kennedy sa det - spør ikke hva NGF kan
gjøre for deg, spør hva du kan gjøre for
NGF!
Med ønske om en vår full av vekst og
inspirasjon!
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KONTAKT
Sissel Meland er koordinator og tar seg av den daglige driften.
Hun treffes på tlf 90 61 85 12 (onsdag kl. 14-16) eller på
e-post styret@ngfo.no
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Styrets medlemmer ble valgt for to år under årsmøtet 11.
mars 2016. Styret et valgt som gruppe og er konstituert
med følgende hovedansvarsområder.
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NORSK GESTALT TERAPEUT FORENING
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Gestaltterapi bygger på et verdigrunnlag
forankret i menneskerettighetene, der
mennesker anses som frie, unike individer som
alle har det samme menneskeverdet. Gestaltterapeuten skal vise respekt overfor samtalepartnerens velferd, integritet, verdighet
og autonomi. Dette skal gjelde uavhengig
av tro/livsanskuelse, etnisk tilhørighet, kjønn,
seksuell legning, alder, funksjonshemning
eller sosial status. Gestaltterapeuter MNGF er
forpliktet til å drive virksomhet og behandling
i henhold til norsk lovgivning og i henhold til
vedtatte etiske retningslinjer.
For mer informasjon, se www.ngfo.no.

Kvalitetssikring og utvalg:
Faglig etisk råd er NGFs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig-etisk praksis. Rådet behandler
alle klager og virksomheten samsvarer med faglig-etiske
kriterier til organisasjoner som foreningen er tilsluttet.
Faglig Etisk Råd består av:
Ingunn Jørstad
Margareth Svendsen
Liv Aagaard
Ketil Øyesvold Melhus
Klage:
Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem
av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske
prinsipper eller vedtekter, kan klienten sende en klage til:
Norsk Gestaltterapeut Forening,
Postboks 3162 - Elisenberg, 0208 Oslo.
Klagen vil bli videresendt til Faglig Etisk Råd som oppretter et klageutvalg som behandler og tar stilling til klagen.
Klager og påklagede vil holdes orientert i henhold til
gjeldende retningslinjer for klagegang.
- Klagen må begrunnes.
- Klagen sendes skriftlig i vanlig post, ikke med e-post av
hensyn til personvernet.
Alle gestaltterapeuter MNGF er dekket av en gruppeforsikring som ivaretar klienten ved eventuelle erstatningssaker.

VALGkomiteen
Valgkomiteen skal sikre et tilstrekkelig antall kandidater til
de ulike vervene og gjøre dette kjent for årsmøtet før valg.
Espen Braathen
Vibeke Visnes
Laila Vågenes

HÅNDBOK FOR
TERAPEUTER

SPORENE I KROPPEN ETTER TRAUMER

Dette er en bok med
øvelser til bruk i psykoterapi

Kursene henvender seg til psykologer, psykoterapeuter og
andre fagpersoner som vil undersøke og lære en praktisk og
kroppslig forståelses- og behandlingstilnærming av traumer.
Undervisningen inkluderer fokus på direkte egenerfaring og
mindfulness/terapeutisk nærvær.

Veiledersertifiseringsutvalget
Veiledersertifiseringsutvalget (VSU) gjennomgår søknader og
anbefaler sertifisering av gestaltterapeutveiledere for NGF i
henhold til vedtatte kriterier. Endelig godkjenning av veiledere skjer av styret. Søknader sendes til styret@ngfo.no per
e-post, merk emnefeltet med ”Veiledersertifisering+navn”.
Nina Wadel
Trygve Lie
Solveig Naug

Profesjonell faglig oppdatering (PFO)
Veiledning, videreutdanning, spesialisering, faglig oppdatering/ kursing er en sentral del av det å være praktiserende
gestaltterapeut og en viktig del av vår profesjon - ikke minst
fordi gestaltterapi har en unik tilnærming til kontakt i den
terapeutiske relasjonen. Alle praktiserende gestaltterapeuter
MNGF skal i løpet av en treårsperiode ha minst 75 timer
(à 60 min) PFO, inkludert gestaltterapeutisk veiledning på
egen praksis med NGF- eller EAGT-sertifisert veileder. Har
du spørsmål angående dette, send en mail til styret@ngfo.no,
merk emnefeltet med ”PFO”.

Pris: kr.200,Bestill: froyasforlag@gmail.com
Forfattere: Astrid G. Bjørnø og Frøydis Kværk

Introduksjonskurs:

RE GESTALTTERAPI - PSYKOTERAPI

Din samtalepartner i Vestfold!
- Individualterapi (studentrabatt)
- Parterapi
- Gruppeterapi
- Kurs
- Foredrag

INGUNN DAHL KARLSEN

REG.GESTALTTERAPEUT MNGF og SOSIONOM

Industriveien 2A, 3174 Revetal
Mobil:

413 06 400 ingunn@rgt.no

www.rgt.no

Faglig etisk råd (FER)

1 - 3 juni. Pris 3.800,- (3.500,- for påmelding før 15.mars)
22 - 24 september. Pris 3.800,- (3.500,- for påmelding før 15. juli)
Etterutdanning: 12 dager. Oppstart neste kull
10 - 12 januar 2017 Pris: 4 x 4500,-inkludert lunsj.
(4100,- pr samling ved påmelding innen 1.10)
Sted: Kamaklinikken, Grini Mølle, Bærum.
Kursledere: Psykolog/kroppspsykoterapeut Veslemøy Merton og
Fysioterapeut/kroppspsykoterapeut Espen Andli.
Påmelding veslemoy.merton@gmail.com
Les mer: www.sporeneikroppenettertraumer.com

www.kamaklinikken.com
Tlf: Espen Andli + 45 60836228
Mail: espenandli@hotmail.com

www.sporeneikroppenettertraumer.com

PSYKOTERAPI VEILEDNING COACHING ORGANISASJONSUTVIKLILG

PSYKOTERAPI VEILEDNING COACHING ORGANISASJONSUTVIKLILG

TIL GESTALTKOLLEGER

Studenter ved NGIs program «Relasjonsledelse i organisasjoner»
tilbyr gratis konsulentbistand.

Ønsker du faglig påfyll? Vi håper at noe av dette kan være interessant for deg?

Onsdag 20. april, og torsdag 21. april, begge dager ca. fra kl. 09-12.30

TRAUMEARBEID

ETTERUTDANNING FOR GESTALTTERAPEUTER

Vil du lære mer om å arbeide som gestaltterapeut?

Programmet inneholder fem samlinger med temaer som gestaltdiagnostikk vs. medisinsk diagnostikk og paradigmer, ar¬beid med
kropp,seksualitet, traumer, grupper, parterapi, fordypning i stol-arbeid og arbeid med indre dialoger.
Etterutdanningen er et toårig tilbud til gestaltterapeuter som ønsker videre faglig utvikling og økt kunnskap. Utdanningen har inspirerende og anerkjente lærere fra inn- og utland. I etterutdanningen legges det vekt på å gi studentene økt kunnskap om seg selv i
terapeutiske relasjoner, hvordan de arbeider med klienter og hvordan de kan utvikle seg videre som terapeuter. I tillegg vil etiske og
juridiske problemstillinger og dilemmaer bli synliggjort og drøftet.
Veiledning i gruppe er inkludert i programmet. Veiledning på eget arbeid vil dessuten hjelpe studenten til å knytte sammen og
integrere teori, metode og praksis.
Studiet har ingen skriftlig eller muntlig eksamen. En til to av samlingene vil ha engelsk som undervisningsspråk.

VEILEDERUTDANNING

Et toårig utdanningsprogram for deg som vil veilede andre.

Dette er en videreutdanning for deg som er utdannet gestaltterapeut eller gestalt coach og som ønsker en gestaltfaglig veilederutdanning. Studiet gir fordypning og oppdatering i gestaltteori med vekt på veiledningsteori.
Utdanningen lærer deg å se veilednings- og terapisituasjoner i et større perspektiv gjennom at du blir trent i å observere, analysere
og reflektere. Dette kan du bruke for å øke andres oppmerksomhet, noe som så kan skape ny innsikt og forståelse for de som søker
veiledning.
Undervisningen foregår i en blanding av veiledning på egen veiledning, litteraturstudier, fagdiskusjoner og opp¬gaveskriving.
Veiledning i gruppe, samt co-veiledning er inkludert i programmet. Studiet avsluttes med muntlig og skriftlig eksamen.
Studiet utgjør en del av NGFs krav til godkjenning som veileder for NGFs medlemmer.

RELASJONSBASERT LEDELSE

Ettårig program med gestalt i organisasjon og ledelse.

Programmet tar for seg arbeid i organisasjoner på gestaltfaglig grunn. Undervisningen er erfaringsbasert og prosessuell. Programmet retter seg mot ledere og andre som ønsker mer innsikt om utvikling og ledelse av mennesker og organisasjoner. Fokus i
programmet vil være personlig lederskap, utvikling og ledelse av grupper og team, konflikthåndtering, endringsledelse og praksis i
organisasjoner.
Veiledning i gruppe er inkludert i programmet.
Søkere uten gestaltfaglig bakgrunn men som har relevant arbeidserfaring kan også søke dette programmet. Studiet har ingen
skriftlig eller muntlig eksamen.

For mer informasjon, se:

Dersom du synes det hadde vært spennende med «nye øyne» inn i din ledergruppe, ditt team e.l. ta kontakt snarest for mer informasjon.
Arbeidet som utføres i bedriftene er underlagt taushetsplikt og erfaringene vil kun bli drøftet med andre studenter i utdanningsprogrammet.

Vil du lære mer om å arbeide med traumatiserte klienter?

NGI tilbyr ettårig etterutdanningstilbud i psykoterapeutisk arbeid med mennesk¬er som har traumatiserende erfaringer. Programmet vil bygge på gestaltterapeutisk grunn. Fokus vil med det være en situasjon- og relasjonsbasert måte å arbeide med dette på. I
programmet vil vi gjennomgå gestaltteoretisk tilnærming og forståelse av traumer. Vi vil arbeide med flere metodiske tilnærminger
tilpasset ulike situasjoner og terapeutisk forståelse. Undervisningen er erfaringsbasert og prosessuell kombinert med gjennomgang
av gestaltteori og teori om traumer.
Programmet vil tematisk inneholde blant annet kropp og traumer, traumer og seksualitet, traumer i par-relasjon og familie, relasjonstraumer og sammenhengen mellom tilknytning og tidlig traumatisering. Programmet vil i tråd med gestaltteoretisk forståelse
og metodikk være tuftet på humanistisk og eksistensiell teori og fokusert på menneskets mestringsevne og muligheter for utvikling
og endring.
Veiledning i gruppe er inkludert i programmet. Studiet har ingen skriftlig eller muntlig eksamen. En av samlingene har engelsk som
undervisningsspråk.
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TILBUD OM GRATIS KONSULENTBISTAND

gestalt.no

Interessert? Kontakt Elisabeth Røst på 918 35 915 eller elisabeth@gestalt.no

LEDIG PLASS
Annonsere i neste magasin?
Kontakt:
Elisabeth Helene Sæther
elisabeth@ i relasjon.no
M: 930 24 400

Her er litt luft, pust ut og nyt det . . .

Traume uTdannelse For gesTalT TeraPeuTer - 2016
i oslo - kull 4 - med erika Beata Thorkildsen, gestaltterapeut, mngF

Traume Terapi bevirker, gjennom en trygg forankring i kroppen, til at utskilte og emosjonelt styrte deler av vår psyke får komme til uttrykk. Den
samme trygge forankring, kombinert med gradvis tilnærming, sikrer oss mot å bli re-traumatisert. Dernest gir den oss et trygt ståsted, fra hvilket vi
tillater oss å fullende prosessene knyttet til disse delene. Traumer er symptomer som følger av at disse prosessene nyttet til disse delene ikke blir
fullendt. De uttrykker seg på alle nivåer i nervesystemet - og særlig på de lavere, som på grunn av vår kulturelt betingede impulskontroll, på denne
måten ikke får komme til uttrykk.
Du får på dette kurset en rekke redskaper til skånsom og trygg regulering av disse tilstandene gjennom gradvis utladning av de tilbakeholdte
energiene knyttet til emosjonelt styrte deler - uttrykt gjennom aktivering ( Sinne, Frykt og Immobilisering ). Det blir en del teori kombinert med
praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå reaksjoner i egen kropp og hvordan du selv kan regulere d eg som
terapeut. Vi vil også bl.a. se på konsekvensene i et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av traumer på familie, tilknytning og par relasjoner.

modul 1 : 23.04 - 24.04 introduksjon til traumearbeid inspirert av komb. mellom gestalt og somatic experiencing
Traumer og det Autonome Nervesystemet / Traumer - som symptomer knyttet til en Ufullendt Defensiv Respons og Immobilisering.
modul 2 : 28.05 - 29.05 dissosiasjon ( unngåelsesadferd ved ikke lenger å assosiere seg med kropp og følelser )
Tap av kontakten med kroppsfornemmelser, bevegelser, emosjoner, minnebilder og kognitiv forståelse, Splittelser og
fragmentering, Metoder til å møte et traumatisk materiale uten å vike unna for frykt.
modul 3 : 27.08 - 28.08 utviklingstraumer
Tilknytningsformer i et disfunksjonelt oppvekstmiljø, Uselvstendig, Ambivalent, Unngående og Disorganisert tilknytning
modul 4 : 01.10 - 02.10 enkeltstående traumer / sjokk traumer
Bilulykker, Brann, Drukning, Fallulykker, Naturkatastrofer, Operative Inngrep, Overgrep og Vold
modul 5 : 26.11 - 27.11 Traume arbeide - med kropp / berøring - reetablering av balanse og et fullstendig sanseapparat
Utladning, Reorganisering, Integrering, Orientering og Tilbakevending til her og nå.
Info : www.se-terapi.no Kurset holdes i en gestaltterapeutisk ramme med teori / praksis og teller som 52,5 timer PFo.
Kontakt : erika Beata Thorkildsen, gestaltterapeut, Psykoterapeut, mngF, seP ( Somatic Experiencing Practitioner )
Send påmelding til : bea@se-terapi.no - Mob : 9795 8797 / Oslo - Majorstua
Pris : Kr 12.000 for hele kurset - delbetaling Kr 3.000 pr Modul. Ved å melde deg på, forplikter du deg til å betale kurset i sin helhet.
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Telemarksving

Forbedre kommunikasjon

Løse konflikter

og Mindfulness

Unngå maktkamper i parforholdet
Se nye muligheter, istedenfor
gamle begrensninger

- Glede og sansevarhet på fjellski!

Gjenopprette tilliten,
nyt samlivet!

THE RELATIONAL GESTALT INSTITUTE OF NORWAY

24 - 26 mars på Gjendesheim eller 3 - 5 mai på Finse

Lær å gå sakte på ski.
Kjenn hvordan langsomhet
og lek gir økt sansevarhet
og tilstedeværelse. Og
grunnlag for ny trygghet,
energi og svingteknikk.
Ski-gong og yoga før
frokost åpner for sanseinntrykk fra fjellet, oss
selv og skiene. Vi utforsker
i 2 døgn hvordan vi gir - eller holder tilbake - vekt fra
både trygt gulv og glatte
ski. Utstyr kan leies.

har gleden av å invitere deg til workshop
3 dagers samling i Oslo 2016.

Rich Hycner Ph. D. San Diego, California

Mobil # 916 150 89
eller # 917 20 386

Velkommen!

www.askerhelsesenter.no

Marianne og Matthew

“THE THERAPIST AS RELATIONAL ARTIST“
relasjonens dimensjon og plass
i den psykoterapeutiske samtale
Tema

:

Hva er ”The Relational”?
Når teori blir praksis.
Hvor bevisst er du din relasjonelle kompetanse?
Fordeler og ulemper.

Ph.D.Rich Hycner

:

GESTALTVEILEDNING

MNGF i TRONDHEIM

ELISABETH HELENE SÆTHER
M: 930 24 400
elisabeth@irelasjon.no

www.irelasjon.no

Forfatter av flere bøker.

Pris: kr 3.750,- inkl full pensjon,
3 retters middag og 4-6 sengs rom.
Kurset er til PFO-behandling.
Kontakt: ptgamme@gmail.com

www.GAMMEskiogkajakk.no
tlf 917 33 698
NB! Skitimer v Oslo frem til 17.mai

PROJEKSJONSKORT

Har i 30 år arbeidet tett sammen med Miriam
og Erv Polster.

Helt unike bildekort uten tekst eller
andre føringer

Holder workshops og foredrag i Japan, Brasil,
Irland, Skottland og England.

PAKKE med 24 kort: kr 450,- + porto
BESTILLING: sissel@akseptgestalt.no

Har siden år 2000 kommet til oss hvert år.
Dette er en samling mange gleder seg til! Velkommen du også!
Sted

:

Slottsparken Thon Hotell i Oslo

Tidspunkt

:

09. Sept. 2016 kl. 18:00 – 21:00
10. Sept. 2016 kl. 10:00 – 18:00
11. Sept. 2016 kl. 10:00 – 17:00

Pris

:

nok 3.500,- ( 380,-€ )

Info

:

Cecilie Dramsdahl  0047 952 20 500

Les mer

:

http://relasjonellgestalt.blogspot.com

life is a matter
of the heart

GESTALT nr. 2/2015
Påmelding

:

relational.gestalt@gmail.com

Samlingen godkjenner deg 15 Timer (60 min) P.F.O.

Bruksforslag vedlagt i pakken

Fridtjof Nansensplass 8  0160 Oslo  0047 952 20 500

akseptgestalt.no
01

2016
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