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Du som leser av Gestaltterapeuten får bære
over med at dette blir en meget personlig
”Redaktøren har ordet”. Jeg har nemlig blitt
mamma. Igjen. Jeg (ok, vi da) ﬁkk en sønn
for ti dager siden. Og for pappaen og meg
er det henholdsvis femten, og tolv og ni
år siden sist. Det merkes! Første døgnene
med Simon (sønnen) satte meg rett tilbake
til de to forrige gangene jeg hadde nyfødte
babyer: Hjelp!! Var det bleieskift før pupp,
eller var det omvendt? Kanskje skift både før
og etter? Hva med rap - må han rape etter
hver amming? Var det annenhver pupp, eller
var det viktig å tømme den ene helt før jeg
tilbyr den andre? Hva om han sovner midt i
maten – kan jeg legge han da, eller må jeg
vekke han? Bør han spise så ofte som dette
da? Hva om han får vondt i magen? Å nei,
nå bæsjet han på teppet – det bør vel vaskes
med en gang? Tenk på alle bakteriene! Eller
bør han utsettes for bakterier for å styrke
immunforsvaret? Er det for kaldt her? Bør vi
sove med vinduet igjen nå? Må han ligge
med ullteppe under dyna? Tenk hvis han blir
syk! Bør vi unngå antibiotika da?
Og slik fortsatte min indre dialog de
første dagene med nyfødt baby. Jeg slet
meg ut med alle reglene som jeg ikke
husket nøyaktig, jeg ble engstelig og kjente
meg som en usikker ung mor. Igjen.
For nesten en uke siden skjedde imidlertid en forandring. Jeg satt og ammet (igjen!)
og plutselig ﬁkk jeg opp et bilde: Jeg står
midt oppe i en diger grønn container full
av gamle ubrukelige ting. Jeg hiver tingene
opp i lufta og ut av containeren. Utslitte
klær, skrøpelige møbler og ubrukelige
gjenstander fyker opp fra containeren, mens
hendene mine stadig griper etter ﬂere ting.
Dette skal tømmes! Alt skal endevendes!
Containeren med all den gamle dritten
er mitt symbol på mine egne introjekter
(regler som starter med bør, skal og må).
Og dem er det plutselig blitt mange ﬂere
av nå som babyen har kommet ut av magen
min. Jeg satte meg selv tilbake 10-12 år.
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Artikkel av Thomas W. Kjos-Kendall
Den gangen var jeg midt i 20-årene, nybakt
mor og svært belest på alt av litteratur om
spebarnsstell. Jeg slukte andres råd rått.
Selv om reglene jeg lærte meg til dels var
motstridende. Jeg ble fullstendig forvirret og kjempeusikker. Sånn vil jeg ikke ha
det denne gangen, sa jeg til meg selv idet
containeren var tømt. Begynn å SE isteden!
Se på babyen din. Hva er det han forsøker
å fortelle deg? Ikke tell timer siden sist han
ﬁkk mat. Se heller på uttrykket i fjeset hans!
Hør på klynkelydene! Er han trøtt nå som
det bare er 20 minutter siden sist lur. Ja,
han glipper jo med øynene og gjesper så
kjevene står i spenn.
Jeg koser meg med Simon om dagen.
Han er jo så tydelig! Behovene hans står i
kø, og jeg gjør hva jeg kan for å dekke dem.
Han skriker når han har vondt i magen (som
da jeg spiste mat med masse hvitløk her en
kveld), han smatter og vender ansiktet mot
siden når han er sulten, han trives med å
ligge på teppet og hikke og se på hendene
sine. Han klarer ikke å spise med bæsj i
bleia. Ikke litt en gang. Jeg har nemlig prøvd
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å lure han. Men han trives utmerket selv om
han har ﬂekker på klærne og uvasket hår!
Han synes det er lettere å sove i bilsetet
enn i vogna foreløpig (aha, der har jeg et litt
fastsatt introjekt igjen, merker jeg; babyer
skal sove ute i vogna si i frisk luft!) Nei,
tenk – denne babyen sover bedre i setet sitt
under et bord på Kaffebrenneriet, enn ute i
vogna på terrassen.
Jeg SER og HØRER bedre nå. Introjektene tygges grundigere også. Og veldig
mange av dem spyttes ut (eller hives opp
i lufta). Gestaltutdanning og noen ﬂere års
livserfaring kommer Simon til gode. Jeg
snuser, fornemmer, ser, hører, koser, prater,
er nær han på en helt ny og frisk måte. Her
og nå. Med hele sanseapparatet skrudd på.
Det er vidunderlig og avslappende! Takk for
at du leste dette – jeg VILLE skrive det sånn.
Kos deg med resten av Gestaltterapeuten
også! Masse deilig inspirasjon og nyttig
informasjon.
God høst!
Siw Stenbrenden

Vel overstått sommer kjære kollegaer.
Som en klok lederkollega med ganske likt
antall medlemmer i sin organisasjon skrev
i sin leder:
” Det å være leder for en forening som
dette innebærer å være daglig leder,
personalsjef, økonomiansvarlig, kundeserviceansvarlig, fagforeningsmann, politiker,
pedagog, sekretær og ikke minst likemann”. Ikke ulikt min foreningsleder-kollega kan vår forening nå smykke seg med
”et eget sekretariat”. Så er det i det minste
en post mindre å tenke på..

Fra lederens synsvinkel

Jeg beklager, men nå
Blir det faktisk mye bedre. Det vil nok
glede mange, men spesielt de få, og vel
så viktige, som i løpet av det siste halvåret
har etterlyst tilbakemeldinger på problemer
eller innmeldinger, og manglende tilbakemeldinger generelt på sitt medlemskap i
NGF.
Til dere som har opplevd dette, vil jeg
virkelig beklage mangelen på tilbakemeldinger eller for sen tilbakemelding, dette er
og blir uakseptabelt. Dette er vårt ansvar som tillitsvalgte, uansett om vi er en
forening som er basert på frivillig innsats.
Vi har fått et stort ansvar som vi i styret skal
forvalte så godt vi kan, også i forhold til
de etiske retningslinjene og prinsippene vi
manøvrerer etter. Med årsmøtets velsignelse og mandat skal styret være bevisst
ansvaret for driften av NGF.

Her og Nå
På årsmøtet i mars i år ﬁkk vi igjen bekreftet
ønsket som styret i NGF har ytret, og vi ﬁkk
endelig vedtatt en konsulentstilling, en fungerende sekretær i 20 % stilling. Stillingen
ble besatt i juni.
Ragnhild Høgebøl har så langt gjort en
enestående jobb med opprydning av
medlemsmassen og ubesvarte henvendelser, dermed har hun allerede langt overgått
sine pliktige 20 %.
Så jeg håper at de av dere som har vært
uheldige i kommunikasjonen med oss,
er seg bevisst at sekretæren er nyansatt.
Det gleder hele styret å se at ”hjertet” i
organisasjonen har fått en vellykket og god
transplantasjon.
Vi ser også at klagesaker tar en større del
av tiden vi bruker i styresammenheng, på
godt og vondt. Vi er glad for å få større
kjennskap til klagesakene som til enhver
tid vil være der. Og jeg håper at MNGF
terapeutene ser at klagesaker ikke er

Fortid, her og nå
og fremtid
GLENN D. ROLFSEN
GESTALT/PSYKOTERAPEUT MNGF
OSLO GASTALTTERAPI
WWW.GESTALTTERAPI.NET

MNGF å registrere oss i registeret. Det er
mange som mener at de ikke tjener nok
til å bli momspliktige, mange kaller det
veiledning, coaching, kurs, parutvikling,
workshop og andre ting som ”tilsynelatende” ikke er momspliktige. Men en
gang for alle: Alle tjenester som gjøres
av en som titulerer seg som gestaltterapeut MNGF, og ikke er helsepersonell, er
momspliktige, etter at man har opptjent et
visst minstebeløp godt under 100 000,- for
inneværende år.
Derfor kan man også si at gestaltterapeuter MNGF som ikke betaler moms og ikke
er helsepersonell – bryter NGF sine etiske
prinsipper om forsvarlighet og praksis innenfor gjeldende lovverk og god forretningsskikk. Og dette uansett hva vi personlig måtte mene om merverdiavgiften. Ved
å bryte de etiske prinsippene, gir man også
avkall på forsikringsordningen man har som
MNGF terapeut.

Derfor håper vi også at du har
betalt kontingent og sendt inn
egenerklæringsskjema for 2008 –
har du ikke gjort det – vil du heller
ikke motta forsikringsbevis, og ved
unnlatelse av disse to, strykes du
også fra vårt medlemsregister, inntil
dette er gjort.

udelt negative, men også er en økning
av oppmerksomhet som ikke minst blir
muligheter for å utvikle oss som terapeuter.
Brosjyren til NGF sier – ”problemer er også
muligheter”, det bør gjelde for oss også.

Vær så snill å ta kontakt med oss om du
ikke har mottatt faktura, eller lurer på noe i
den forbindelse.

Momsfritak fra høsten 2008?

Nå som sekretariatet er på plass, skal
vi de tillitsvalgte, som årsmøtet ba oss
om, ferdigstille et forslag om Profesjonell
Faglig Utvikling (PFU) som vi har hentet fra
paraplyorganisasjonen som representerer
psykoterapiforbundene i Europa (EAP). Visjonen kan være at PFU skal kunne bidra til
mer interaksjon mellom MNGF terapeuter
og resten av samfunnet, og dermed også
øke awarness til det norske samfunnet og
våre kommende klienter. Samtidig som vi
vil kunne kvalitetssikre MNGF terapeuter,
som er vår overordnede målsetting.

Etter å ha pratet direkte med Finansdepartementet sent i mai, er jeg mer optimistisk enn noen gang. Og det sier ganske
mye om den lille praten. NGF og NFP har
i mange år vært optimistiske og dertil
pessimistiske etter en liten stund – med
gode grunner er det nå også begrunningsfullheter det kan vises til. En av dem er at
Helsedepartementet har svart positivt på å
knytte momsfritaket til registerordningen
i Brønnøysundregisteret til Finansdepartementet, noe vi har vært usikre på. Deretter
spør ﬁnansdepartementet SABORG om
”når” vi ønsker å knytte momsfritaket til
registerordningen. SABORG svarer som de
ﬂeste barn har svart i sommer om de vil ha
is nå eller senere...

Neste skritt

Og til slutt vil jeg nevne at vi har stor
oppmerksomhet på at gestaltterapi ikke
skal miste sin egenskap som et alternativ i
tillegg til den offentlige helsetjenesten.

Nå er det på tide

God terapeutisk høst!

Ikke bare for departementene og politikerne, men for oss som gestaltterapeuter

Glenn D Rolfsen
Leder

Utgiver Gestaltterapeuten:
Norsk Gestaltterapeut Forening, Postboks 3162, Elisenberg, 0208 Oslo
E-mail: styret@ngfo.no, www.ngfo.no, Telefon: 90 61 85 12
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TEMA GESTALT I PRAKSIS

Alt er mulig
i et parforhold...
AV: SIW STENBRENDEN

4

5

Gestaltterapeuten nr.2-2008

Gestaltterapeuten nr.2-2008

TEMA GESTALT I PRAKSIS
INTERVJU MED BENTE VIKEBØ OG
RAGNAR KAREM
AV SIW STENBRENDEN
ganger, får paret fullt fokus og muligheten
til å komme hverandre i møte.

Opp en trapp og inn en dør – og der står Ragnar Karem
smilende i gangen til huset han deler med kjæresten
Bente Vikebø. Paret deler mer enn bare bolig – de har i
tillegg felles arbeidsplass, begge er de (blant annet)
gestaltterapeuter og de har også det samme fokuset for
tida: mer og mer parterapi og mer og mer kropp!
Gestaltterapeuten er på besøk i det hyg- mangel på mening. Yogaen gav meg
gelige huset til Bente og Ragnar på Høvik så mye at jeg etter hvert tok en treårig
utenfor Oslo. Ved spisestuebordet deres utdanning i faget. Etter dette hadde jeg
går timene fort, mens praten sjelden stil- fremdeles en ubalanse i meg, og valgte da
ner. De har så mye interessant å fortelle! De å hoppe av jobben som administrerende
gløder begge to! Hun lys, fager, intuitiv og direktør. Omtrent samtidig startet jeg i
feminin. Han solid, trygg og veldig mann. gruppeterapi i personlig utvikling. Etter et
Hverdagen deres er fylt av terapiarbeid med møte og en samtale med en daværende
student ved Norsk Gekroppslig fokus. Grupper, par,
staltinstitutt, begynte jeg
individualklienter. Yoga, gesnart ved NGI selv, forteller
stalt og massevis av livserfar- I dag lever både
Ragnar smilende og kikker
ing er utgangspunktet. Vi har
Ragnar og Bente av og bort på Bente, som altså
avtalt at vi skal snakke om hele
startet i samme klasse!
deres virke som psykoterapeu- med gestalt og yoga
ter – vi ender imidlertid opp
med å snakke nitti prosent om
Bente om sin prosess:
par-arbeid. Ingen tvil om hvor energien til
Jeg drev egen klesbutikk i Oslo, reiste
disse to ligger for tida…
masse på messer til utlandet og fulgte
-Vi tror alt er mulig i et parforhold, utbryter på en måte familietradisjonen videre ved
å drive med tekstiler. En dag møtte jeg
Bente og Ragnar nærmest i kor. De to
en venninne som hadde begynt på en
bobler over av energi og rørende historier
utdanning i psykosyntese. Hun snakket et
om kjærester som ﬁnner tilbake til hverandre og intimiteten sin i kursene deres. Selv språk jeg kjente fra inne i meg selv, og den
gamle drømmen om å lære mer om, og å
ble Bente og Ragnar et par i andre klasse
jobbe med noe innen psykologi, våknet til
på Norsk Gestaltinstitutt, og etter å ha
live. Så da startet jeg på NGI, og har faktisk
vært kjærester noen år, for så å bryte med
hverandre, fant de sammen igjen og erfarte levd av å drive egen terapipraksis siden
jeg gikk ut av videreutdanningen i 2004,
også selv at ALT er mulig.
forteller hun stolt.

Bakgrunn fra næringslivet
Mens Bente har drevet egen butikk i 20 år,
har Ragnar bakgrunn som siviløkonom og
bedriftsleder innen bank og ﬁnans. Dette
var før de begynte å utforske og jobbe med
egen utvikling. For Ragnars del, startet det
hele med yoga.
-Jeg meldte meg ”tilfeldigvis” på et yogakurs da jeg i en periode i livet opplevde
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I dag lever både Ragnar og Bente av og
med gestalt og yoga. Begge har egne praksiser med utviklingsarbeid for enkeltpersoner, par og grupper. I tillegg underviser
Bente ved Gestaltakademiet i Kristiansand,
mens Ragnar driver Yogaskolen i Asker og
Bærum på tiende året. Sammen underviser de i parterapi ved Gestaltakademiet i
Kristiansand.

-Å få de to i paret til virkelig å møtes på
autentisk vis, er selve målet, sier Bente.

Bygger intimitet
I løpet av samtalen med Bente og Ragnar,
kommer spesielt han inn på zen-buddismen ﬂere ganger. Ragnar er opptatt av å
understreke hvordan gestalt har noe av
sin bakgrunn herfra, og hvordan han og
Bente jobber med å roe sinnet og å bygge
intimitet hos de parene og gruppene de
har, nettopp med zen-teknikker. Ragnar
forklarer:
-Disse zen-teknikkene er ”oppmerksomhetsklokker” eller hjelpemidler til å roe
sinnet for å bli mer tilstede i det som er.
Denne sammenhengen mellom zen og
gestaltpsykologien, har inspirert meg til å
skrive boken ”NÅ” sammen med min gode
venn Michael de Vibe. I boken bruker vi
dagligdagse situasjoner som når vi møter
andre, vasker hendene, spiser eller kjører
bil som slike oppmerksomhetsvarslere.
Da får vi hjelp til å erfare det livgivende
som skjer når vi åpner oss for livet slik det
utfolder seg i dette øyeblikket.

Bente. De drar med andre ord med seg
gamle mønstre og erfaringer inn i forholdet, og ”tror” at dette er noe som hører til
her og nå, mens det i virkeligheten kanskje
bare minner om noe gammelt og blir tolket
til å gjelde nå. Vi jobber derfor mer og mer
med å synliggjøre historien til de to i paret
vi arbeider med. Dette er virkelig kraftfullt
for paret, sier hun ivrig.

De som velger å gå hos Bente og Ragnar,
har allerede investert ressurser og vilje fra
før oppstart ved å melde seg på, og betale
hele kursrekken. Slik føler de
seg forpliktet til å gi av seg
selv, og til å følge opp, og vanskelig å få enkelte
da har de allerede kommet klienter til å være her
et stykke på veien, forklarer
og nå og da velger de
hun.

som terapeuter å bruke
kroppen som verktøy

Bente og Ragnar erfarer at
det kan være vanskelig å få
enkelte klienter til å være her
og nå, og da velger de som
terapeuter å bruke kroppen som verktøy.

-Mange av oss har ”store hoder”, har
kanskje lang akademisk utdannelse hvor
intellektet har vært det bærende element.
Dermed kan vi være lite vant med og villige til egenreﬂeksjon og det å gå inn i oss
selv, for eksempel via kropp og følelser.
Tankearbeid er ikke nok for å komme
hverandre i møte, og da er det nyttig å
jobbe med kropp i parterapien, sier Ragnar.
Og legger til at han og Bente nok stadig
kommer til å arbeide mer og mer kroppsorientert med parene ”sine” fremover.

Kræsjer på historiene sine

Nuet er jo intimitetens og kjærlighetens
arena, sier Ragnar og siterer fra boken sin:
”Vær stille min tanke, så jeg kan høre mitt
hjertes tale”.

Bente og Ragnar har jobbet mye som
parterapeuter, og tillater seg etter hvert å
ﬁlosofere litt rundt egne erfaringer, og om
de kan se noen tendenser.

-Ja, skyter Bente inn. Når vi jobber med par,
prøver vi ikke å ﬁkse problemene deres – vi
snakker i det hele tatt lite om problemer.
Isteden bygger vi intimitet – vi leter etter
positive ting i ”vi`et” – ”vi`et” får ros! På
den måten øker paret sin bevissthet rundt
egne ressurser, mens problemene deres ser
ut til å avta tilsvarende.

-Det kan se ut til at mennesker velger seg
en partner som kan heale områder hos
en selv som ikke har fått nok støtte eller
tilfredsstillelse av foreldrene, sier Ragnar,
og understreker at dette bare er antakelser
og en tendens som han og Bente av og til
drøfter i tomsomhet.

Parene som Bente og Ragnar jobber med,
går på kurs hos dem. I halvannen time, sju

-Noe som vi imidlertid er helt sikre på, er
at par kræsjer på historiene sine, fortsetter

Gjennom å arbeide terapeutisk med historiene til
partnerne, oppnår paret økt
gjensidig forståelse og de
kan gi hverandre nødvendig
og tiltrengt støtte.

-Da er vi tilbake til det vi
snakket om tidligere, sier
Ragnar, at vi kanskje nettopp på grunn av
våre historier, er bra for hverandre. Og hvis
vi drar den litt videre, kan det virke som,
eller man kan i alle fall undre seg over, om
par ofte treffes gjennom et healing-behov.
-Og da kan vi snu problemene til et healing-potensiale, overtar Bente. Og gjentar
hvor viktig det er at paret møter hverandre
autentisk – og at sjansen for slike møter
øker veldig når historiene til hver av partnerne er gitt oppmerksomhet, og dermed
ikke lengre står i veien for paret.

Prisverdighet
Det er tydelig at terapeutparet på Høvik
har funnet sin drømmetilværelse jobbmessig. Ved å veksle mellom å arbeide med
enkeltpersoner, par og grupper, undervise
i yoga og i gestalt og ved å utvikle seg videre sammen, er de to stadig i bevegelse.
Og de opplever altså at de kan leve av det
de liker aller best å gjøre! I forhold til det
å leve av terapien og undervisningen sin,
kommer Bente med et hjertesukk:

høyest timepris, og jeg kjenner at jeg blir
provosert av lavpristilbud og gratis prøvetime. Vi gestaltterapeuter er verdt mer
enn som så, og vårt arbeid skal betales for,
understreker hun.

Siviløkonomen Ragnar er helt enig:
-Psykoterapi er en av de tjenestene i vårt
samfunn som har en paradoksal sammenheng mellom pris og etterspørsel. På det
økonomiske fagspråket kalles dette for
negativ priselastisitet. I dagens marked
vil dette kunne innebære at en timepris
på for eksempel under kr 500 vil kunne
gi redusert etterspørsel. Etterspørselen vil
trolig ikke bli særlig påvirket av om du tar
kr 500 eller kr 700, mens timepriser over kr
700, kanskje vil redusere etterspørselen i
noen grad. Den alt overveiende påvirkningen av etterspørselen etter gestaltterapi,
er kvaliteten på arbeidet og anbefalinger.
Prisen er underordnet, bortsett fra at det
er fundamentalt viktig å være pris-verdig,
avslutter han.
Se også: www.romforpar.no,
www.yogaundervisning.no

-Jeg vil føle at den jobben jeg gjør er
prisverdig, sier hun. Med det mener jeg at
arbeidet mitt er verdt en viss pris, og den
prisen skal jeg ha for jobben jeg gjør. Jeg
er nok blant de gestaltterapeutene som tar
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KRISTIN BORGE
STYREMEDLEM I NGF

SISTE NYTT FRA STYRET

• www.psykoterapikonferansen.no
• Årsmøte 27. februar 2009
• Workshop 28. februar og 1. mars
2009 med Sylvia Fleming Crocker,
Ph.D.
MEDLEMSAVGIFT:
Økt medlemsavgift kommer godt med i
en voksende medlemsorganisasjon som
NGF. Beløpet ligger likevel ca _ under
f.eks sykepleierforbundets medlemsavgift. Økningen kommer likevel godt med i
arbeidet med å drifte og utvikle en stor og
økende medlemsmasse. Den økte medlemsavgiften er med å drifte SABORG slik at
organisasjonen kan fortsette sin virksomhet.
Medlemsavgiften er i tillegg med å dekke
økt medlemskontingent til paraplyorganisasjonen Norsk Forening for Psykoterapi (NFP). NFP arrangerer Norges første
psykoterapikonferanse i november 2008!
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KVALITETSKRAV TIL GESTALTTERAPEUTER MNGF:
Continuing Professional Development
(CPD) er en ordning som er tenkt som
et minimumskrav for kvalitetssikring av
praktiserende gestaltterapeuter MNGF.
CPD ordningen benyttes i dag av European
Association of Psychotherapy (EAP). Det
vurderes også å bli tatt i bruk av European
Association of Gestalttherapists (EAGT).
Norsk Forening for Psykoterapi (NFP) ønsker
også å benytte seg av denne ordningen.
I tillegg er dette i tråd med anbefalinger
fra SABORG. Kravet samsvarer også med
European Certiﬁcate of Psychotherapy (ECP)
som benyttes av EAP.

Forbered dere til:
NFPs Psykoterapikonferanse
11 - 13. november 2008
Meld deg på! Se på disse sidene!
http://www.psyko-terapi.no/konferansen/psykoterapikonferansen.pdf

henvendelsen
• Tidspunkt for første gangs kontakt og for
videre terapeutisk kontakt med klienten.
Opplysningene skal holdes nedlåst og skal
oppbevares minimum i 5 år.

MERVERDIAVGIFT:
Dagens status i arbeidet om fritak av
merverdiavgift kommer fortsatt ikke
medlemmene til gode. Likevel arbeides
det intenst med saken. Dette betyr at det
fortsatt er håp om gjennomslag for NGFs
sak. Det vil altså si at styret ikke har gitt
opp. Finansdepartementet signaliserer
nemlig enda sterkere at de vil godta fritak
av merverdiavgift for MNGF. De ønsker å
knytte fritaket opp til Brønnøysunds register
for alternative behandlere. Styret har likevel
ikke mottatt skriftlig bekreftelse på dette.
Dialogen gjør derfor at styret fortsatt er
svært optimistiske.

REGISTERORDNINGEN:
Det er nå registrerte per d.d. 78 praktiserende gestaltterapeuter i Brønnøysundregisteret for alternative utøvere. Styret
er svært glad for hver stemme, men dette
er dessverre ikke mange nok til at det skal
kunne påvirke utfallet for godkjenning av
ordningen og momsfritak. Styret oppfordrer derfor innstendig og pånytt at alle
praktiserende gestaltterapeuter registrerer
seg i Brønnøysundregisteret.
Den enkeltes registrering er av stor betydning fordi Finansdepartementet, som nevnt

fortsatt vurderer antallet
registrerte MNGF i forhold til om
de vil gi NGF momsfritak.
ovenfor,

Dette gjelder også de medlemmer som
allerede har fritak fra moms (sykepleiere
etc.). Derfor teller hver innmelding. Hvis
forslaget om fritak ikke går igjennom, vil
dette også ramme de som ikke er momspliktige.

DOKUMENTASJONSPLIKT:
Norsk Gestaltterapeut Forening vedtok
dokumentasjonsplikt på årsmøtet 7. mars
2008. Dette omfatter et minimumskrav av
dokumentasjon som du som praktiserende
MNGF er forpliktet til å følge. Også Gjensidige Forsikring stiller krav om dette i sin
avtale med NGF.
Også sammenslutningen for alternative
behandlerorganisasjoner, SABORG, har
vedtektsfestet dokumentasjonsplikt for de
organisasjonene som er tilknyttet SABORG.
Norsk Forening for Psykoterapi (NFP)
har vedtektsfestet denne plikten for sine
medlemsorganisasjoner. Det er dermed en
ordning som er påkrevd for å ha forsikring
og som medlem i NFP.
Vedtak på årsmøtet 7. mars 2008:

KRAV OM DOKUMENTASJONSPLIKT:
Enhver gestaltterapeut MNGF plikter å føre
dokumentasjon av sitt arbeid med klienter.
Opptegnelsen skal minimum inneholde:
• Navn, fødselsdato og adresse
• Angivelse av det som ligger til grunn for

Ordningen skal sørge for kvalitetssikring av medlemmene ved tilegnelse av
fagkunnskap, veiledning og på annen måte
aktiv tilegnelse av psykoterapi. Denne
ordningen, som er i tråd med CPD, kan
oppfylles i samsvar med nedenforstående
punkter:
• Videregående eller tilleggsutdannelse i
profesjonell psykoterapi utdannelse/kurs
• Profesjonell veiledning for psykoterapi
praksis/klinisk/gruppearbeid og like
manns veiledning.
• Psykoterapi konferanse/symposium deltagelse
• Profesjonell aktivitet med psykoterapi
(bli valgt i styre eller komité og møtedeltagelse.)
• Deltagelse i ekstra psykoterapeutisk
trening som veileder/lærer/foredrags
holder eller forsker.
• EAP ønsker med denne ordningen å stille
krav om at alle terapeuter skal ha 50
ak tive timer i snitt per år. Dette skal være
av totalt 300 timer på seks år.
Medlemmene vil kanskje stille spørsmål
til disse kravene. Mulige innvendinger
kan være hvordan ordningen skal passe
inn i norske forhold. Argumenter for CDP
ordningen har noen fordeler med seg som
innbefatter at praktiserende terapeut ikke
trenger å ”innrapportere” hvert år, men
isteden hvert sjette år. En annen fordel
vil også være en økt frihet til å sikre seg
faglig oppdateringer og veiledning på ulike

måter. Ved å tilfredsstille kravet til medlemskap i EAP får NGF være en del at en større
samorganisasjon for å øke sin troverdighet
som medlemsorganisasjon, og dermed
høste fordeler av et europeisk samarbeid.
Styret velger altså å legge frem saken i GT
og på denne måten gi dere medlemmer
mulighet til å vurdere ordningen. Dette vil
gjøre det mulig for medlemmene å være
med på prosessen ift. CPD ordningen. Styret oppfordrer dermed medlemmene til å
komme med tanker og forslag. På årsmøtet
2008, la styret frem arbeidet med CPD som
et punkt på handlingsplanen. Det vil derfor
være en mulighet for at et endelig forslag
legges frem på årsmøtet i februar 2009.

NY KONSULENT:
Styret har nå vært så heldig å kunne gi
ansvaret for drift av foreningen til Ragnhild
Høgebøl. Denne store og viktige begivenheten skjedde 16.juni i år. Styret er veldig
fornøyd med denne ordningen. Det er også
slik at du som medlem kan ringe henne på
NGFs telefon hvis du har noen spørsmål.
Lettest tilgjengelig er hun nok likevel på
NGFs mail adressse.

WEB:
Hjemmesidene vil oppdateres jevnlig.
Web-ansvarlig etterlyser artikler som
omhandler gestaltterapi. Sendes inn til:
styret@ngfo.no

Tilbakemeldinger kan sendes til NGFs
e-post: styret@ngfo.no

NYTT MEDLEMSKAP FOR PENSJONERTE GESTALTTERAPEUTER:

VALG AV NY PRESIDENT I EAGT:

Styret vedtok før sommeren å tilby pensjonistmedlemskap. Dette innebærer
samme fordeler som studenter. Dette
innebærer også tilsendelse av Gestaltterapeuten. Foreningen har allerede fått sitt
første medlem. Vi gratulerer!

På årsmøtet 2008 skal det velges ny
president i EAGT. Ken Evans som har vært
en stødig, engasjert og tilstedeværende
leder som nå takker for seg. NGF takker for
hans innsats og engasjement også for NGF.
Valget innebærer at MNGF som har søkt
om medlemskap i EAGT kan være med å
påvirke denne prosessen.
Styret oppfordrer medlemmer til å søke
medlemskap. Søknadsprosessen er noe
endret og krav til medlemskap er det
mange MNGF som med stor sannsynlighet
tilfredsstiller. Se EAGTs web sider: http://
www.eagt.org

Om noen av våre medlemmer ønsker ytterlige informasjon om hvordan vi jobber,
prosessen videre, andre spørsmål eller
har bidrag, så send gjerne en e-post til
styret@ngfo.no

Gå inn å se da vel: www.ngfo.no
Send gjerne inn artikler om gestalt i
media til styret.

Vi gleder oss over at Ragnhild
Høgebøl er vår nye konsulent. Du
når henne lettest på NGFs mail
adressse.
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NGF TESTER

NGF test av Klientjournal og
regnskapssystem
GLENN D. ROLFSEN
STYRET I NGF, APRIL 2008

Del I
Produktet heter Psykbase
og er levert av IN3 Support AS

Styret i NGF har lenge hatt et ønske om å kunne veilede NGF medlemmer til å ta de riktige valgene
når det gjelder kasseapparater og
klientjournalmuligheter.
Derfor har styret i NGF startet ut testing av markedslederne på vårt viktigste verktøy, foruten oss selv som
menneske og terapeut, vår utdanning og foreningstilhørighet, nemlig teknologi. Datateknologi som er en av
vår tids kvalitetssikringer, og som evner å bevare våre
klientnotater slik at de tilfredsstiller praktiserende terapeuter sine krav for MNGF terapeuter. Den kan også bidra til at vi holder oss innenfor god regnskapsskikk, samtidig som den gir oss
muligheten til å sikre oss slik at vi ikke
bommer på avtaler med våre klienter.

Gestalt i fokus plutselig
Så ble det til at jeg bestilte Psykbase,
og dro på en av mange oppstarts- og
brukerkurs som duoen i selskapet holder i
ﬂere av de største byene i Norge.
Der var jeg selvsagt den første psykoterapeuten – og ikke minst gestaltterapeuten
produktutviklerne hadde møtt. Jeg satt på
kurs i Vika ved Aker Brygge i Oslo sammen med 21 psykologer og 8 psykiatere
– det ble en festelig lunch, alle hadde sitt å
melde når det gjaldt gestaltterapi. –”kjente
jeg han og hun? – hadde jeg hørt om han
og hun? – hvordan var miljøet
i Bergen? – var det Goodman
som sa.., Eller var det Hefferline kanskje?
Om jeg ikke kjente en nederlandsk morsom og klok mann
som het noe med Daan et
eller annet, han var jo en ﬂott
terapeut..

– hvor
fører vi
momsen?

Undertegnede startet testen av dette
produktet 01.01.07 frem til i dag
08.08.08– og har derfor beskrevet en
subjektiv opplevelse av programmet
som er utviklet i Norge av så vidt vi kjenner til - to personer, en psykolog og en
dataprogrammerer. NGF vil presisere at
vi ikke har noen tilknytning til IN3 Support og jeg har
personlig betalt kostnadene og kursing i forbindelse
med testen. Som alt annet NGF involverer seg med, har
ikke styret i NGF noen økonomisk eller annen tilknytning til testen enn at vi ønsker NGF medlemmene det
beste produktet markedet kan tilby. IN3 er en av ﬂere
leverandører som ikke er klar over å ha blitt testet eller
skrevet om.
Og dette er en subjektiv test fra en gestaltterapeut
MNGF i 100% praksis uten gode datakunnskaper – det
er en brukertest – ingen produkttest.

10 av 9 tar ikke feil – gjør de vel?
Første gang jeg hørte om Psykbase var da jeg fortalte
min kollega, som er klinisk psykolog, at jeg skulle
kjøpe meg et kasseapparat. Hun så på meg og lurte
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på hvorfor jeg ikke bruker Psykbase, og
fortalte videre at alle hennes kollegaer som
har privat praksis bruker dette. Hun kjenner
nesten ingen som driver praksis som ikke
bruker psykbase.

Ikke helsepersonell tydeligvis..
Etter lunch ble det mer spennende – rent
data- akademisk. Jeg ble varm i trøya og
stilte et ganske nytt spørsmål, nå så 29 mer
eller mindre kloke sett med øyne på meg,
som om jeg skulle ha en diagnose de aldri
hadde hørt om tidligere, - når jeg spurte
det fatale og dumme spørsmålet – hvor
fører vi momsen?
Nedturen kom riktignok ganske fort – det
fantes ikke regnskapsprogram for Merverdiavgift eller moms som vi kjenner så altfor
godt. Men heldigvis er det bare uker eller
måneder til før vi skal bli unntatt merverdiavgiften, så jeg så det mellom ﬁngrene
denne gangen...også.

Gestaltterapeuten nr.2-2008

bruken av psykbase. Jeg har alle mine
å utbedre kvalitetssikringen og sikkerheten
klienter siden 2003 lagret inne på min
i forhold til helsepersonell sin journalplikt
”psykbase”. Der har jeg navn, adresse, tele- og datatilsynets konsesjonslovgivning. Det
PsykBase er et journalsystem for klinisk
fon, e-post og annen relevant kontaktinﬁnnes også en fullverdig diagnoseoversikt
virksomhet innenfor psykiatri og psykologi. formasjon. Noe av det viktigste er selvsagt med koder, statens satser i forhold til henPsykBase egner seg både for en enjournalføringsfunksjonen. Løpene journal,
visningssatser mm. For helsepersonell, for
keltstående privatpraksis og for større
kladd og en hovedjournal.
eksempel lege og gestaltterapeut, ﬁnnes
ﬂerbrukermiljøer, slik som private sentre og Jeg har min kalender – timeavtaler med alle det også et fullverdig system om den nye
offentlige voksenpsykiatriske poliklinikker.
klienter – som jeg setter opp enkelt etter
”blåresept” rutinen. Det er også satser for
PsykBase har vært på markedet siden 1993, hver time som er avsluttet. Der legger jeg
henvisninger, diagnoser og annet som blant
og er nå det mest utbredte
også enkelt inn en forutannet er et krav med tanke på refusjonsorjournalsystem blant privatpraktalt takst for hvert møte.
dninger.
tiserende psykiatere og psykolG7 = par terapi som er lik
oger. Per i dag er det over 1000
Konklusjon
.......kroner og ungdom
brukere av PsykBase fordelt
under 18 som er G-8 den
Først og fremst anbefaler jeg alle med
over hele landet.
er lik.....kroner og vanlig
klinisk praksis om å vurdere sine behov
Viktige fordeler med Psykkonsultasjon er G-5 som
for enkel regnskapsførsel, timeavtaler
Base er: Spesielt tilrettelagt for
er lik......kroner. Alt dette
og klientjournaler. Det ﬁnnes i psykbase
psykiatri/psykologi, blant ankommer automatisk opp
løpende journaler – hovedjournal, selv
net tilrettelagt for psykiatrisk
dersom jeg legger inn
med forslag til tekst – og spørsmål. I tillegg
hovedjournal, kliniske kartlegriktig kode.
ﬁnnes det uvante vakre muligheter for å
gingsskjema,
gruppeterapi
knytte dokumenter til hver enkelt klient
mm. Brukervennlig; oversiktlig
Regnskap
– du kan skrive ut bekreftelse på alle timer
og effektiv tilgang på relevant
Jeg kan kjøre et månedsregnskap med
klientene har hatt – med klokkeslett, dato
informasjon og oppgaver. Vi tilbyr gunstige
kontant innbetaling – for jeg kan skrive
og dag og antall timer, og selvsagt beløpet
priser på kjøp og brukerstøtte. Ved praksis
ut kvittering på mottatt beløp fra klienten
vedkommende har brukt. Du kan lage
under 50% tilbyr vi en redusert pris for kjøp
med et enkelt tastetrykk ”mottatt” – og da
statistikker på mannlig og kvinnelige klienav PsykBase.
kommer det kvittering ut av skriveren på
ter – snitt timer per uke, mnd og år.
klientens
navn
og
terapeutens
fulle
navn
Dette er med andre ord et verktøy som
• Pasientkort med god oversikt over releog
adresse,
med
beløp
og
avtaledato
og
for meg etter snart 2 års bruk blir mer og
vant informasjon; kartotekopplysninger,
tidspunkt selvsagt.
mer spennende. Det tar lang tid å sette seg
behandlingsperioder, diagnoser, mediTrenger
vedkommende
en
giro
–
tar
det
to
grundig inn i – men det tar kort tid å lære
siner, sosialt nettverk, avtaler mm.
tastetrykk:
”giro?”
og
”skrive
ut”?.
Svarer
å bruke det som et fullverdig kasse, journal
Avtalebok med funksjonalitet tilsvarende
jeg ja, er jobben gjort.
og timeliste system.
MS Outlook, samtidig som all funksjonal
Selvsagt
kan
det
være
noen
som
ikke
itet for klinisk praksis er direkte tilgjen
betaler og da kan jeg lett ﬁnne ut hvem og Terningkast tilhører tabloidene og nyhetsgelig.
når forfallsdato var – og et nytt tastetrykk
pressen. Derfor kan en passende beskriv• Kontakter; register over samarbeidspart
sørger for første purring. Nå kan jeg også
else for psykbase være et fungerende
nere som offentlige kontorer og oppse hva som er utestående til enhver tid
”Selvorganiserende Prinsipp”
dragsgivere; kontaktpersoner, adresser,
– og også se hva jeg har tjent den siste
avtaler, korrespondanse, giroregninger
måneden – eller forrige, eller hele fjoråret.
Priser og ytterligere informasjon ﬁnner du
med mer.
Regnskapsførere setter pris på skjematiske
på www.psykbase.no
• Regnskap; takster, giroutskrift for egenkvalitetssikrete utskrifter som sparer bilag
andeler, regningsﬁl til trygdekontor
og jobb selvsagt. Og det er forpliktelser
Ny test kommer i neste nummer av Gestalt(psykiatere), psykologregninger, oversikt
med alle systemer – og forpliktelsen er at
terapeuten våren 2009
over utestående.
systemet må følges til enhver tid. Held• Automatiserte og effektive løsninger for
igvis er dette et system som over 1000
Forskriftene om Pasientjournal
føring av journal, epikrise mm. bidrar til
psykologer og psykiatere bruker per i dag
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/hogode rutiner for journalføring / dokumen
– og de har holdt på i lang tid med akkurat 20001221-1385.html
tasjon.
• Rapporter over virksomheten; ventelister,
pasientpopulasjon, behandlingsaktivitet
osv.
• Tilrettelagt for psykiatriske kartleg
gingsskjema; utregning av proﬁler/rap
porter med graﬁske fremstillinger.
• Høy grad av sikkerhet: All pasientinfor
masjon og alle dokumenter er beskyttet i
NGF årsmøte og Workshop med
SQL server database.

IN3 beskriver sitt produkt slik på
sine sider.

Jeg kan kjøre
et månedsregnskap
med kontant
innbetaling

NB: se annonse s. 15 og 16!

Daglig gestaltterapeutisk drift
Slik min hverdag er blitt nå, kan jeg ikke
se hvordan arbeidsdagen ville vært uten

Sylvia Fleming Crocker 27. - 29.
februar 2009
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Bruk av vold er for overﬂadisk,
Vi trenger et mye bedre redskap
Å bruke gestaltterapi i arbeidet med klienter
som har sinnemestringsproblemer
AV: TORBJØRN AAS

Noen ganger er sinne berettiget. Det ﬁnnes en type
positiv aggressivitet som er nødvendig for oss. Når vi
må sette grenser, hevde vår rett eller ta den plassen vi
behøver, kan vi ha behov for sinne.
Problemene med sinne oppstår når sinne
dekker over andre følelser eller behov, og vi
i tillegg har et kraftig temperament. I slike
tilfeller kan vi bruke sinne i ren fortvilelse,
fordi vi kanskje ikke ser noen andre muligheter. Noen tyr til psykisk eller fysisk vold
eller de ødelegger gjenstander. Da kan sinne
føre til konﬂikter eller til at andre mennesker
blir redde for oss og trekker seg unna, som
igjen kan gi konsekvenser i form av samlivsbrudd, samarbeidsproblemer på jobben, tap
av kunder eller jobb eller tap av venner. Eller
det kan, hvis vi er av den innadvendte typen
og ofte holder sinne tilbake, gi oss problemer
i form av muskelplager og depresjon og at
vi blir utålelige å være sammen med – sure,
sarkastiske, negative og ekle.
Sinne er faktisk skadelig både for helse
og hjerne. Forskning har vist at hyppig sinne,
enten vi vender det utover eller innover, kan
gi høyt blodtrykk, hjerte/kar-lidelser, muskelspenninger, hodepine og depresjon, og at
hyppig aggresjon kan redusere intelligenskoefﬁsienten (IQ) betydelig over tid.

har lært en gang tidlig i livet. Mønsteret kan
være utadrettet eller innadrettet sinne. Og
ting kan skje fort! Når det hele er over, kan vi
være helt uforstående: hvorfor i all verden ble
jeg så sint, eller: hva har jeg gjort? Muligens
er det også slik at hukommelsesfunksjonen, i
ekstreme tilfeller, kan bli så redusert at vi ikke
husker hva vi har gjort. Anger og skam er
også helt vanlige reaksjoner etter et raseriutbrudd.

Over og ut med katarsis-metoden

Det er naivt å tro at vi kan lære å mestre sinnet bedre gjennom katarsis-aktiviteter. Slike
aktiviteter – å slå på pute, ta en løpetur eller
hyle og skrike – kan riktignok få ut sinneenergien der og da, men det hjelper oss ikke til
noen varig løsning på sinnemestringsproblemer. Dette blir grundig diskutert av FrankM. Stämmler i hans nye bok ”Ego, Anger and
Attachment. A critique of Perls’s Aggression
Theory and Method” (kom ut sommeren
2008). Jeg vil påstå at katarsis-metoden er
gammeldags når det gjelder arbeid med sinnemestringsproblemer.
Når autopiloten tar kontrollen
Når klientene kommer til meg for å jobbe
Når vi ikke har god nok kontakt med oss selv, med sinne, enten i en gruppe eller i individuvåre følelser og våre behov, kan vi lett miste
alterapi, er de som regel svært motiverte. De
kontrollen med sinnet vårt. Vi legger skylden forstår at de må gjøre noe med problemene
for vårt sinne på andre mennesker, tolker
sine. Likevel er det vanlig at de legger
andres utsagn og handlinger i hytt og pine,
skylden for sitt eget sinne over på en annen.
fyrer opp med fordømmende tanker og lar
I terapisituasjonen må vi derfor undersøke i
sinnet utvikle seg. Tilslutt tar autopiloten over hvilken grad klienten er villig til å ta ansvaret
og vi har ingen kontroll lenger. Når vi har mye for sitt eget sinne.
sinne-energi i oss, blir de kognitive evnene
Dette er en prosess som kan ta lang tid.
– språk, fornuft, læring, hukommelse osv.
Terapeuter som arbeider med par, opplever
– midlertidig sterkt redusert. Og når evnen til dette ofte: begge partene i et parforhold kan
å foreta fornuftige valg er svekket, går vi lett
skylde på den andre for problemene som
inn i et sinnemønster som vi sannsynligvis
paret har.
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Zinkers kurve - nok en gang
Når jeg skal hjelpe klienter med sinnemestringsproblemer, forsøker jeg å lære dem til å
bli kjent med sitt eget sinne og fremfor alt det
som ligger bak sinnet, og dessuten hjelpe
dem til å uttrykke sinnet på en bedre og mer
effektiv måte. Den velkjente Zinkers kurve
(psykofysiologisk syklus) er en god hjelp for
meg når jeg skal forklare dette for klientene.
Når sinneprosessen går så fort at klienten
ikke er klar over hva som skjer, må jeg lære
klienten å stoppe opp, bli mer oppmerksom på seg selv, og å lytte til signalene fra
kroppen, følelsene og tankene. Dette gjør
jeg vanligvis gjennom fantasireiser, hvor vi
kan ”spille tilbake” opplevde situasjoner da
klienten mistet kontrollen over sitt sinne.
Tanken bak er at når klienten har gjort dette
noen ganger i terapisituasjonen, vil han etter
hvert bli mer bevisst oppmerksom, integrere
den nyvunnede oppmerksomheten i sin egen
hverdag og etter hvert også ta denne i bruk
når situasjonen tilsier det.

Stopp på rødt lys!
Noe av det første jeg lærer klienten som
trenger hjelp til å mestre sitt sinne bedre, er
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å identiﬁsere og gjenkjenne tidlige signaler i
sinneforløpet. Klienten har vanligvis ikke noen
problemer med å ﬁnne frem til disse, når
han får hjelp. Et eksempel på et slikt signal
kan for eksempel være ”nummenhet”, ”uro i
magen”, eller ”stramming i brystet”. Ofte vil

klienten. Det er selvsagt av største betydning,
i gestaltterapeutisk tradisjon, at arbeidet med
tankene er fenomenologisk basert. De tankene klienten uttrykker, danner utgangspunkt
for videre utforsking av klientens behov.

Jeg vil hevde at alle
som er motivert for det,
kan lære å mestre sitt
sinne på en bedre måte.
Gestaltterapi er en ﬁn
metode til dette
– som virker!

slike signaler være en del av de fysiologiske
prosessene som skjer automatisk i kroppen i
en stress-situasjon. Når klienten har lært seg
disse tidlige signalene, vil han være i stand til
å reagere og stoppe sinneutbruddet før han
er kommet så langt at de kognitive funksjonene er blitt svekket. Vi kan sammenligne det
med traﬁkklys: når vi kjenner traﬁkkreglene,
vet vi at rødt betyr stopp!

Bak et ukontrollert sinne ligger som regel
noen følelser (andre enn sinne) og et udekket
behov. Når vi erkjenner og/eller uttrykker
våre følelser og våre udekkede behov, har
vi ikke bruk for sinne, i alle fall ikke i den
formen at sinnet skaper problemer for oss.
Vi kan isteden uttrykke følelsen og behovet
vårt. ”Jeg er lei meg. Jeg ønsket virkelig at

vi kunne snakke sammen om dette i kveld”
kan være et mye mer effektivt uttrykk enn et
ødeleggende og kanskje voldelig raseri over
at den andre avviste meg. Bruk av vold er alt
for overﬂadisk, vi trenger et mye mer presist,
tydelig og effektivt redskap!
Når behovene våre ikke blir møtt (eller
erkjent) vil ofte følelser som avmakt, bitterhet,
hjelpeløshet, redsel, fortvilelse, forvirring eller
skam komme opp. Disse er vanligvis ikke
gode følelser og det kan være ”enklere” å bli
sint enn å godta den andre følelsen. I raseriet
kan vi velte skylden over på det mennesket vi
er sint på, og den opprinnelige følelsen blir på
denne måten lettere å bære. Men med dette
ukontrollerte sinnet, følger også i mange
tilfeller de problemene som sinnet lett gir
oss. Når vi derimot uttrykker våre egentlige
følelser og våre behov, blir vi tydelige både
for oss selv og for andre og dermed lettere å
forholde oss til.

Personlighetsforstyrrelser og sinne
I noen tilfeller stikker sinnemestringsproblemene så dypt at det er nødvendig med
langvarig og dyp terapi. Dette kan være
tilfelle hos klienter med personlighetsforstyrrelser (særlig emosjonelt ustabile eller narcissistiske klienter). Hos en klient med narcissistiske trekk er det ikke nok å lære klienten å
uttrykke følelser og behov, han må også lære
å leve med sin sårbarhet. Når behovet for å
være grandios ikke blir møtt, kjenner denne
klienten en enorm smerte, som han gjør hva
han kan for å unngå, også å ty til raseri og
vold om nødvendig.
Jeg vil hevde at alle som er motivert for det,
kan lære å mestre sitt sinne på en bedre
måte. Gestaltterapi er en ﬁn metode til dette
– som virker!

Tankenes forbannelse og muligheter
I neste fase ser vi på klientens tanker under
sinneforløpet. Disse er svært ofte av dømmende og fordømmende karakter. ”Hun er
en idiot!”, ”Hun tror at det bare er hun som
kan noe!”, ”Hun gir meg aldri noe tilbake!” er
eksempler på slike tanker. Disse tankene har
både en negativ side og muligheter ved seg.
På den ene siden vil slike tanker gjerne forsterke et igangsatt sinne, det blir som å kaste
bensin på bålet. På den annen side er faktisk
tankene gull verdt, fordi de ofte inneholder
skjulte behov. Tanken ”Hun tror at det bare
er hun som kan noe”, kunne for eksempel
signalisert et behov for å mestre eller for
anerkjennelse. Terapeuten kan hjelpe klienten
til å bli bevisst på sine egne behov, gjennom
å arbeide med slike tanker sammen med
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Presentasjonsinfo:
Navn: Torbjørn Aas
Gestaltterapeut fra NGI,
videregående utdannelse.
Diplomøkonom BI
Partner i Follo Psykoterapi, en privat terapipraksis bestående av tre gestaltterapeuter
Terapierfaring med Individualterapi, gruppeterapi og parterapi siden 2000.
Var med å starte og drive sinnemestringsgrupper på REFORM Ressurssenter for Menn i
2003. Har holdt ﬂere metodekurs / workshops i
sinnemestring for terapeuter og helsepersonell
(neste kurs blir i Bergen i oktober 2008).
torbjorn.aas@fopsy.no
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Grav deg opp i tide
AV: BIANCA SCHMIDT

Jeg antar de ﬂeste kjenner til fjellvettreglene som noen
kloke erfarne fjellfolk har laget. Disse reglene gir som
kjent tips og påminnelser om hvordan man ferdes trygt i
fjellet.

Tenk så herlig det ville vært om det hadde
eksistert noen terapivettregler også. Disse
terapivettreglene ville være gode å ha når
jeg står fast eller har lagt ut på et langt
terapiforløp uten at jeg øyner slutten.
I dag er akkurat en sånn dag hvor jeg
kunne trengt noen enkle terapivettregler.
Jeg lurer på om jeg egentlig er fornøyd
med arbeidsdagen. Er jeg fornøyd med
den jobben jeg har gjort? Det er spesielt et
par av klientene som opptar meg. Jeg lurer
på om jeg virkelig har bidratt så de kan
komme seg ut av den mørke hulen de sitter
fast i. Disse klientene har i lang tid kjent
tungsinn, oppgitthet, tristhet, at livet mangler mening og at de ikke ser noen utvei.
Jeg har støttet, lyttet, gitt medfølelse og
virkelig strukket meg for å være der med
dem. Har det hjulpet? På tross av alle mine
anstrengelser må jeg nok dessverre fastslå
at det ikke har hjulpet nevneverdig. De er
like tunge og oppgitte som da de startet
terapiforløpet. De snakker fortsatt om de
samme temaene, og vi graver og graver
oss lenger og lenger ned i hulen.

dig. Den regelen liker jeg. Men hva skal jeg
gjøre om det viser seg å ikke være nødvendig å grave seg ned?

Vi må selvfølgelig komme oss ut
av den hulen. Vi må grave oss OPP.
For alt jeg vet, kan det jo hende
det er sol langt der oppe over den
mørke hulen vi beﬁnner oss i.
Så den første terapivettregelen jeg ønsker å
ha med meg er:
Grav deg ned om nødvendig og husk å
grave deg opp i tide!
Utfordringen som gjenstår, er å ﬁnne ut når
det er riktig å skifte retning på gravingen.
Ja ja, reglene kan vel ikke gi svar på alt
heller…

Jeg står fast, de står fast, vi står fast og
vi graver fortsatt nedover. For er det ikke
det man gjør hos en terapeut? Grave i det
vonde for å bli ferdig med det? Jeg tror
dette er en så innarbeidet ide om hva terapi
er, at jeg ofte tror på det, klientene tror på
det, og så graver vi litt til.
Det er til og med en fjellvettregel som
handler om det å grave seg ned. Det heter
at man skal grave seg ned om nødvendig.
Vent litt, ”OM nødvendig… AHA. Det var
terapivettregelen sin det”, tenker jeg.
Grav deg ned med klientene om nødven-
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NGF inviterer til årsmøte og Workshop med Sylvia Fleming Crocker, Ph. D:.D:

“ Revisiting Phenomenology in
Husserl and in the Methods of
Gestalt Therapy”
Sylvia Fleming Crocker, Ph.D.
Gestalt Therapist / Counselor / Trainer

Gestaltterapeuten nr.2-2008

“The focus will be on how we can accomplish
the task- set forth in early pages of the Perls,
Hefferline, and Goodman text (1951 pp.11-25)
- of making contact with the actual living of our
clients, and how that contact brings about fundamental changes in their living. This theoretical
orientation guides how I work with clients,
individually and in groups. My workshop will be
about 25 % theoretical and 75% experiential, and
will include one-on-one demonstrations, dramatic
dreamwork, as well as attention to the group
dynamics.”
Sylvia Fleming Crocker, Ph.D.

Årsmøte:
Fredag 27. Februar 2009
Kl. 18:00-21:00

Workshop:
Lørdag 28. Februar 2009
Kl. 10:00-18:00 - Lunsj: kl. 12:30-14:00

Søndag 1. Mars 2009
Kl. 10:00-18:00 - Lunsj: kl. 12:30-14:00

Sted: Håndverkeren Konferansesenter,
Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo
Pris: Medlemmer: kr. 1500,-.
Ikke medlemmer: kr. 2500,Bindende påmelding og innbetalingsfrist
innen 10. januar 2009
”I am a Gestalt therapist and trainer in private practice in
Laramie, Wyoming. I trained in Gestalt with Miriam and Erving
Polster and at the Gestalt Institute of Los Angeles, both in L.A.
and in Europe. I studied psychodrama with the late Leon Fine of
Portland, Oregon and with Elaine Goldman at Camelback Hospital in Phoenix, Arizona.I have a Ph.D. in philosophy, an M.A. in
comparative religion, and an M.S. in counseling. I formerly taught
philosophy at several universities and colleges, and I have been
a Gestalt therapist since 1980. A founding member of AAGT
(Association for the Advancement of Gestalt Therapy), I chaired

its Theory Development Committee for six years. I have written
numerous articles as well as a book, A Well-Lived Life: Essays in
Gestalt Therapy (1999, GIC Press), a comprehensive treatment
of Gestalt therapy’s theory, methods, and underlying values.
Because I am deeply convinced of the richness and power of
Gestalt therapy, I intend to devote increasing amounts of my
time to training others in the theory and methods of Gestalt
therapy, and to furthering Gestalt’s impact on the wider mental
health field.”

Seminaravgiften innbetales til bankkonto:
5082.08.43603
Gyldig kvittering er ditt registreringsbevis
Det vil være enkel servering med kaffe, te,
vann og frukt.
Seminaret foregår på engelsk!

En reise

i din biograﬁ.

Fra der og da
til

her og nå.
Grupper høst/vinter 2008 -09:
Fredag 21.nov. kl 16-21og
lørdag 22.nov.kl.10-18
Sted: Majorstua: Industrigt. 46 C
Fredag 6 febr kl. 16- 21 og
lørdag 7 febr kl. 10- 18.
Sted:Ottestad, Hamar
Pris: 2000 kr. pr. workshop

Workshop i biograﬁarbeid

Det er en betydelig forskjell på å aktualisere
seg selv og å aktualisere en ide om hvem
man burde være. Modenhet er å bevege seg
fra behov for ytre støtte til selvstøtte og dialog.
Denne workshopen er en reise i eget liv.
Vi arbeider med kreative oppgaver som leder
til opplevelser og nye erfaringer fra perioden
0-21 år, - en tid som er grunnleggende for våre
liv. De som ønsker å fortsette etter dette, kan
delta i videregående grupper.
Arbeidet er ment som støtte og inspirasjon på sporet av ulike tema eller «røde tråder»
du bringer med deg, eller oppdager underveis.
Røde tråder» kan være:
Reaksjoner, handlings-mønstre, eller situasjoner du ofte kommer opp i. Menneskemøter
du undrer deg over, eller er uferdig med.
Forhold eller hendelser du ønsker mer innsikt
i. Drømmer og ønsker som slumrer….
og venter på fremtiden.

For info og påmelding:
Gunn E. Frøseth Tlf. 920 61 800
gunnef@broadpark.no, www.terapirom.com
Eller: Annette aanerud tlf 97141675
anaaneru@bbnett.no ww.paintingplace.net
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NYHETSBREV FRA SABORG - AUGUST 2008
VED RITA AGDAL, SABORG

Utdanningsseminar 23.oktober
Vi arrangerer utdanningsseminar 23.
oktober fra klokken 9.00-16.00. Seminaret ﬁnner sted i YS-huset, Brugata 19. på
Grønland i Oslo. Vi inviterer organisasjoner
og utdanningsinstitusjoner innen alternativ behandling. Vi ber alle organisasjoner
videresende informasjon om seminaret til
aktuelle skoler. På seminaret vil NOKUT
delta for å orientere om forslaget til nye
kriterier for godkjenning av studietilbud
på fagskolenivå. Det vil også bli orientert
om kriteriene for å vurdere høyskoleutdanning, samt de utfordringer skoler opplever i
søknadsprosessen.

Representantskapsmøte og seminar
20.-21.november
Den 20.november arrangeres andre del
av seminaret om utdanning. Det blir også
diskusjon om felles klageorgan og andre
saker før representantskapet skal gjøre
sine vedtak den 21. Dette ﬁnner sted på
YS-huset i Brugata 19. Sett av dagene!
Påmelding og endelig program kommer
senere. Vi oppfordrer alle organisasjoner
til å sende inn forslag til vedtak og innspill
til valgkomiteen. Arbeidsutvalget vedtok i
fjor et forslag til retningslinjer for valgkomiteen. Disse vil bli fremmet som et forslag til
vedtak på representantskapsmøtet.

Nytt fra Helsedirektoratet
Kontaktforum for alternativ behandling ble
arrangert 12.juni. Sigrun Heskestad orienterte om Helsedirektoratet sitt arbeid med
feltet og ressurssituasjonen. Horia Hammich som har vært saksbehandler på feltet
en periode, gikk over i en annen stilling fra
1.september. Det vil komme en ny saksbehandler. Vegard Nore oppsummerte status
for arbeidet med tiltakene som skisseres i
Ot.prp. 27 (2002-2003). Konklusjoner er
oversendt HOD i brev om oppfølging av
Ot.prp nr 27 (2002-3) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv. I dette brevet heter det at bransjen må selv ta ansvar
for ﬁnansiering av SABORG, jf. føringer i
Ot. prp. 27. Tilskudd har likevel blitt gitt i
2008 pga utredningsarbeidet med fagplaner i VEKS- og MED-fag, dokumentasjons-

18

plikt og etablering av tilsyns- og klageordning for bransjen. Direktoratet råder i
samme brev myndighetene til å ﬁnne måter
å gjøre utøverregisteret mer populært på.
På sikt bør momsfritak kobles til utøverregisteret, og det bør innføres krav til MED- og
VEKS-fag samt dokumentasjonsplikt.
Dersom verken momsfritak eller slike forsterkede innholdskrav knyttes til registeret
bør det nedlegges.

Momsfritak

Videre mener Helsedirektoratet at de bør
slippe å vurdere terapispesiﬁkke krav, og at
alle registrerte utøvere fra registerets side
kun omtales som ”offentlig registrert alternativ behandler”. Kontaktforum videreføres
som et årlig møte som Helsedirektoratet
har ansvar for og forbereder i samråd med
SABORG og andre aktuelle aktører. HOD
bør vurdere lovens virkemåte, jf. våre
øvrige forslag og utredningene til SABORG.
En gjennomgang av erfaringene på feltet
bør forelegges Stortinget.

I 2005 foreslo Finansdepartementet å
innføre momsfritak for behandlere innmeldt
i registeret for alternative behandlere i
Brønnøysund. Dagens ordning gir momsfritak for 10 grupper. Etter at saksbehandlere er på plass igjen etter ferien, ser det
nå ut til at sakens skal avgjøres. Torunn
Nordberg i Finansdepartementet opplyser
at saken nå skal sendes fra saksbehandler
for endelig vedtak. Ettersom de juridiske
forholdene som ble tatt opp i høringsuttalelsene er avklart, er det sannsynlig at
forslaget vil tre i kraft i løpet av høsten.
Det vil bli gitt en overgangsordning for
terapeuter som har fritak per i dag, men
som ikke har blitt godkjent for registerordningen. Det er lagt opp til at alle som faller
inn under lov om alternativ behandling får
momsfritak på samme vilkår, det vil si gjennom medlemskap i registeret for alternative behandlere i Brønnøysund.

Felles klageordning

Markedsføring

Forslag til retningslinjer for et felles klageorgan er sendt til høring i aktuelle forvaltningsinstanser, pasient- og brukerorganisasjoner, og yrkesorganisasjoner. Høringssvarene skal sammenfattes i første halvdel
av september. Arbeidet startet i 2006 med
en utredning om eksisterende klageordninger og oversikt over klagesaker siste tre
år. Det er få klagesaker, og de ﬂeste skyldes
dårlig informasjon fra behandlere eller andre sider ved kommunikasjon og samhandling. Det er svært få saker som omhandler
medisinske skader og få saker som faller
inn under lov om alternativ behandling.
SABORG ønsker å styrke dagens klageordninger og etablere et overordnet anke- og
klage-organ.

På kontaktforum orienterte Gry Nergård
og Tonje Hovde Skjelbostad om Forbrukerombudets tilsyn med markedsføring
av alternativ behandling. På bakgrunn av
lov om alternativ behandling og tilhørende
forskrifter har Forbrukerombudet tilsyn med
markedsføring av alternativ behandling.
Det ble orientert om FOs arbeidsmetoder.
FO behandler klager, men det er svært
få klager innen alternativ behandling. FO
aksjonerte i februar og tok da opp saker på eget initiativ, etter undersøkelser
i markedet. Det ble sendt standardbrev
til en del terapeuter, om hva som anses
som brudd på reglene. Det ble en videre
saksbehandling med noen av sakene. Dette
er FOs vanlige arbeidsmetode. I tillegg
Et felles klageorgan for bransjen skal sikre
avholder FO møter, diskuterer på telefon,
erfaringsutveksling og fokus på klageorog blir stort sett enige om endringer med
dninger, og på den måte styrke både
pasientsikkerhet og likebehandling. Dersom dem som får klage på sin markedsføring.
FO kan bruke sanksjoner, men det gjøres
høringssvarene viser at det fremdeles er
bred enighet blant alternative behandleror- sjelden, hittil bare i TFT-saken. Det kan
ganisasjoner om å opprette et felles klage- sanksjoneres ved at det gjøres vedtak mot
og ankeorgan, kan retningslinjer for organet å gjenta, og å ilegge tvangsgebyr. FO vil
nå ut til forbrukerne med informasjon og
vedtas før utgangen av 2008. Finansieringsordninger for organet må imidlertid på holder foredrag og bruker media. FO har
sett på markedsføring med utgangspunkt
plass før det kan settes i drift.

i spørsmål om hvilke sykdommer og
lidelser man vil behandle og hva man vil
oppnå med behandlingen. FO har tatt fatt
i markedsføring av hypnoterapi, selv om
det i noen sammenhenger ikke regnes som
alternativ behandling. FO arbeider ut fra et
forbrukerperspektiv, og det er dette perspektivet som styrer hva de deﬁnerer som
alternativ behandling. Hva de deﬁnerer
som alternativ behandling er derfor ikke
nødvendigvis sammenfallende med deﬁnisjoner fra helsemyndigheter eller utøvere.
FO samarbeider blant annet med Helsetilsynet og Statens strålevern, og har kontakt
med SHdir og HOD. FO har i brev til
Helse- og omsorgsdepartementet påpekt
at regelverket ikke er tilfredsstillende fra
et forbrukerperspektiv. De slutter seg
til kritiske bemerkninger fra direktoratet
og mener at det bør være et tilsyn med
alternativ behandling og journalplikt også
for alternative behandlere. Regelverket
er ikke tilfredsstillende verken for behandlere, som ikke får si hva de gjør, eller for
forbrukere. Mange behandlingsformer har
per deﬁnisjon ingen dokumentert effekt,
det foreligger ingen offentlige/godkjente
krav til utdanning, ingen offentlig tilsynsmyndighet. Det er et problem at det bare
kan gripes inn mot markedsføring og ikke
mot utøvelse, selv om det er aktører som
opptrer i strid med alt bransjen selv går
god for. FOs retningslinjer blir oppdatert
etter nye avklaringer og ligger på hjemmesiden.

Økonomi
På grunn av et mindre tilskudd enn forventet fra Helsedirektoratet, ser arbeidsutvalget
seg nødt til å oppfordre til en innbetaling
av kr 20 per medlem i våre medlemsorganisasjoner. SABORGs økonomi er en
forutsetning for driften. Uten å kunne betale
lønn, er det heller ikke mulig å ha ansatte.
Det er vanskelig for medlemme i arbeidsutvalget å delta på møter uten å få en viss
godtgjøring som dekker deler av tapt
arbeidsinntekt. Etter vedtaket i Helse- og
omsorgskomiteen om at SABORG skulle
ha tilskudd til fortsatt drift i 2008, hadde vi
forventet et totalbudsjett på vel en million.

I realiteten har vi totalt et budsjett på under
kr 700 000, inkludert midler til arbeid med
et felles klageorgan. Organisasjonene har
innbetalt kr 100 per medlem. Det var antatt
at dette skulle være tilstrekkelig for å dekke
inn kutt i statsstøtte, men kuttet ble dessverre større enn antatt. På representantskapsmøtet i november fortsetter diskusjonene rundt økonomi. Det vil bli sendt ut
forslag som de enkelte organisasjonene må
ta stilling til før møtet.

Saborg består av følgende
Arbeidsutvalg:
Org sekretær:
Leder:
Nest leder:
Au medlem:
Au medlem:
Au medlem:

Rita Agdal
Christel Gundelach
Terje Varpe
Arne Korsvoll
Eirin Wikran
Glenn D Rolfsen

Viktig melding fra NGF
Det viser seg at etter utsendelse av faktura og
ytterligere to purringer står det over 270 000,utestående. Det vil si at det er mange som ennå
ikke har betalt.
Styret advarer derfor at medlemmer som
ikke har betalt kontingent, forsikring og ikke har
sendt inn egenerklæringsskjema vil bli slettet
som medlem av NGF.
Har du ﬂyttet, ny e-post, eller andre ting
som gjør at du ikke har mottatt giro eller sendt
inn egenerklæring – ta kontakt!
Noen av konsekvensene ved manglende
innbetaling og innsendt egenerklæring er:
* Du mister ditt medlemskap til foreningen
* Du mister din forsikringsordning
* Du mister retten til å kalle deg MNGF
* Du mister oppføringen på NGF sine sider
* Du mister oppføringen på Brønnøysundregisterets sider
* Du mister neste utgave av Gestaltterapeuten
* Du mister stemmerett ved årsmøte
* Du mister rabatten på workshop i regi av NGF

Og ikke minst vi mister våre kjære medlemmer. Ta kontakt med oss om noe er
uklart på styret@ngfo.no
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A GRIEF OBSERVED

Spirituality
and gestalt
therapy
AV: THOMAS W. KJOS-KENDALL

In honor of all our accomplishments that has become The
Norwegian Gestalt Institute (NGI), we gathered together
- NGI was celebrating its anniversary! I chose to go to the
seminar on Gestalt and Pastoral Care/Counseling (Sjelesorg).
The leader of the seminar was ill and
couldn’t make it. Because of a miscommunication, the message never made it to the
seminar resulting in our group of 30 waiting excitedly for someone to take the reins.
After some time the group challenged me
to take lead because I had an invested interest in the topic being a trained Lutheran
pastor, chaplain, gestalt therapist and soon
to be gestalt therapy supervisor. Actually,
to be honest, I think I was the only one
foolish enough to say yes to lead without
being prepared.
Kidding aside, it may very well be that
the work our group accomplished in the
end is directly connected to the mishap
that we didn’t have a leader with a predetermined agenda. I have been chewing
on this experience ever since. So much so
I have chosen to share the experience with
you.
We opened the group by “doing the
rounds” so that everyone who was willing
would put words on “where they were”.
Everyone present was invited to say something speciﬁc about what brought them to
a seminar on gestalt and pastoral care. One
of the major themes that blossomed up

20

even further to what gives ultimate meaning, “der grosse gestalt”. Like with most
everything we work with, the answers that
have worked in the past no longer serve
their purpose. We are thrust together into a
quest for new meaning. Such experiences
are an essential part of being human.
from our rounds and continued throughout
Even though people come for therapy
was the issue of boundaries. As a Gestalt
asking to work with their issues primartherapist, do I dare step over the boundary ily on the “neurotic” level, it is of the
into the realm of the faithful and spiritual
utmost importance to be aware that the
when the sign on our door doesn’t read “I
other levels are running parallel. Work on
work with Pastoral care and counseling?”
the one level impacts the other two. This
The more we talked, it became increas- impact is directly relational to the other
ingly clear that the boundary between
two levels. That is to say, work done on the
Gestalt and the spiritual was an important
neurotic plane will inform and effect both
issue for everyone there. Many sat with
the existential and spiritual planes as well.
an impression that introducing pastoral
The same is also true if one works seriously
issues into their work without declaring it in on the spiritual level this will have a very
advance was on the verge of being unethi- positive effect upon the work on the other
cal. At the same time, these very deep and two levels. If a therapist is not aware of this
important issues continually were coming
distinction, they can lose important awareup in therapy sessions, even with therapists ness that may help them further the work
who don’t espouse to being on any speciﬁc with their client.
journey of faith.
Allow me to take a little break from
What is spirituality?
my story to say some words about theory.
Throughout the literature, deﬁning the
Later I will share how this theory came to
word spirituality or even faith is considbe helpful in meeting one of the group
ered highly difﬁcult. In recent years many
member’s grief.
have looked to Ken Wilber’s work being
highly recognized for both his depth and
The three levels of Gestalt work:
breadth of experience and knowledge on
Neurotic, Existential and the Spiritual! this subject. Even Ken Wilber was not able
Together with our clients we move from
to come with a better explanation of faith
the neurotic level to the existential and
or spirituality and points to Paul Tillich one
Fortsetter side 22
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of the 20th century’s greatest theological
thinkers as having found the best explanation. It is interesting to note that Lara Perls
studied under Tillich and was inﬂuenced by
his thought.
Paul Tillich, in his search to ﬁnd
language that bridges the gap between
religions as well as with society at large,
created a complete theology without using
“canonical terms,” that is to say the authorized terminology typically used when
describing issues of faith. His deﬁnition of
spirituality and faith is “the state of being
ultimately concerned.”1 Faith is not simply
found through a process of intellect but by
an act of acceptance and surrender. 2
It is here that Gestalt therapists can and do
support the processes of faith and spirituality. We can choose to create a hospitable
place where we can experiment together
accepting and surrendering ourselves to
our lives and ultimately to the sacred.
Faith as ultimate concern requires the courage to make a personal commitment. The
risk involved in faith is related to the presence of uncertainty. The element of uncertainty in faith cannot be avoided, and must
be accepted. 3 Tillich argues that doubt is
included in every act of faith. 4 It is also here
in the polarity between faith and doubt that
Gestaltists have honed a great many skills
and tools to help our fellow wayfarers to
ﬁnd their own paths to the sacred.
People are very different. Each has their
own needs when working with spiritual
matters. The question is how can we best
meet them? I would like to share a bit of
theory that speaks directly to these different needs each of us have. I ﬁnd this theory
to be a very helpful guide in focusing my
awareness when working with “der grosse
gestalt.”

Three possible World views
Again let me share something from Paul
Tillich. He wrote that people fall into 3
basic ways of viewing the world. In any
given question whether having to do with
spirituality, religion, philosophy, politics or
even child upbringing, humans fall into one
of the three categories at any given time.
These categories or world views are so different from one another it is as if they were
living on completely different planets. For
simplicity sake let us call them:
Worlds A, B and C:

World A:

to stand on a soap box and tell the world
how it needs to change. Found the answer
is the key word here.

World B:
A person with the “World B” view knows
that there are many questions to be
answered and is in search for someone to
tell them the right answers. People with
this view tend to be members of clubs,
churches, self-development classes or political organizations hoping to ﬁnd answers.
Modern World B types might be found
reading in magazines, books or on the net
searching for the answers. Searching is the
key word here.

World C:
A person with the “World C” view is aware
of life’s questions and strives to become
aware of as many answers to the questions
as possible. They are able to hold these
answers in tension ﬁnding out which one
works speciﬁcally for a certain problem
without it having to be the absolute truth.
They can live well within life’s paradoxes.
Here, the key word is paradox. Each question has many answers that are held in
tension.

The Art of Meeting the Three
World Views
I was privileged having William (Bill) Baldridge as my CPE supervisor while I was
training to become a Lutheran chaplain.
Today, Bill Baldridge is professor of pastoral ministries and cross-cultural theology
at Central Baptist Theological
Seminary in Kansas City, Kansas and has written many articles about pastoral care and
counseling. In one of his lectures he addressed the issue
of how to contact these three
world views therapeutically. 5
First, he saw that humans
tended to fall into a simple bell
curve based on the three World
Views. That is to say that 20%
of the world’s population has
a preference of being World A
and 60% being World B leaving 20% of the general population being in World C.
He also became aware of a very important point that each of these World Views
had preferences in how they needed to be
met by others and speciﬁcally a therapist.

Meeting World C:
World C people are able to be in dialog
about questions and answers. They typically
need someone to dialog with them. They
need support to ﬁnd their own personal answer. They do not want pat answers knowing that these will not meet their needs.
Gestalt work, in general, offers much for
the continued development of those with
the World C view.
Humans change and so do their world
views. In fact, Bill Baldridge argues that
they can be very dynamic. Anyone has
the possibility of developing from World
A into World B. Once there, they can then
move on to World C. That may be one goal
to have in mind to support people in this
development, inviting them graciously into
the next World View.
Everyone who has a World C view has
integrated the other two. The dynamic
doesn’t stop there. When under pressure,
we typically change our world view to
meet that challenge. Often when under
crisis we tend to cling onto our dearest
values. That is to say that we move from
World C to a World A view.
Gestalt theory on the
“Awareness – Excitement
- Contact cycle”, “Contact
forms” and working on the
“Contact Boundary” excel
at mapping how it is that
humans stop themselves
in their own development.
They are also helpful when
understanding how it is
that we stop up in our
development between the
World views. These skills
that we have been trained
in can help guide us in
meeting and working with
people and their world views whether the
focus is neurotic, existential, philosophical
or even religious in nature.
Let me go back to my story.
The experience of grace became abundantly evident when one of the members
of our seminar shared that she had just
buried a loved one. I asked if she would
like to work with the group and she did.
Then I simply met her there. I just listened

“She is probably
a World C person
normally but when
in this crisis of losing
someone dear, she
moved naturally into
a World A position”

A person with a “World A” view knows
that there are many questions to be
Meeting World A:
answered in this life. They strive to have
“the” answer for every question. They are
World A people need us to listen to them.
not afraid and love to tell others about the
They do not like to be questioned because
truth. These are the type of people who like they seriously believe with their whole
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hearts that they have “the answer”. They
simply want to be heard.
Meeting World B:
World B people search for the right answers. They will ask their questions needing
us to lead them to answers. They will feel
met when we create a process where they
feel like we have given them the answers
they need.
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to her, sat with her, saw her tears, letting
her be; grieving. When the time was ripe, I
said that I couldn’t imagine how it was for
her. I shared that I too had lost my mother
and that I didn’t know whether my experience was like hers. I asked her what it was
like for her. I asked her if she was willing to
share. She was willing and shared with the
group her experience. The group too asked
her questions. was as if our seeing and asking helped her to wake and become aware
of what was happening to her. She said it
helped her being seen by us.
Creating a space where being in grief
was possible, where everything else had
little or no meaning, actually gave meaning. She thanked us all over and over again
because as she put it, it was exactly what
she needed. She simply needed to be seen
and heard, nothing more and nothing less.
To apply it to the theory I mentioned
above, I became aware that she was in
World A. Many of my questions conﬁrmed
this awareness. What we had to say had
little or no meaning for her in this moment
in her life. She is probably a World C person
normally but when in this crisis of losing
someone dear, she moved naturally into a
World A position holding on to the values
that are most dear. She simply needed to
be, to be heard, to be seen in her grief.
Being heard and seen made her experience
all the more real and helpful in her work.
The question still stands, how do we
deal with issues like these concerning
boundaries? I have decided to follow the
advice from the master Gestaltist, Joseph
C . Zinker. Although it is typical to use the
word experiment in most of Gestalt literature, Zinker said it emphatically in his 1999
seminar in Oslo, Norway: “if there is no
experiment then it isn’t Gestalt!” He writes
in his ﬁrst book about how the experiment
evolves. 6
1. Laying the groundwork;
2. Negotiating consensus between thera
pist and client;
3. Grading the work in terms of experi
enced difﬁculty for the client;
4. Surfacing the client’s awareness;
5. Locating the client’s energy;
6. Focusing awareness and energy toward
the development of a theme;
7. Generating self-support for both client
and therapist;
8. Choosing a particular experiment;
9. Enacting the experiment;
10. Debrieﬁng the client – insight and
completion.
I ﬁnd his insistence upon negotiating a
consensus or contract to speak directly to
this problem with needing a sign or not on

the door. Issues of where the boundaries
go between the client and I can be easily
decided. We describe to the client what we
are thinking and how we are planning on
experimenting. Then we ask if they could
imagine experimenting in this way. The
main focus is to ﬁnd an experiment which
the client is willing to do. If the original
idea is too much, the therapist grades it up
or down accordingly. And if the client gives
resistance, Zinker recommends using the
resistance itself as the experiment.

It is here in the consensus or contractual moment that I see as a perfect place
to negotiate about the experiment. If our
hypothesis has to do with working with
something of a spiritual nature, we can
negotiate with the client to see if that is
something they can be a part of. If not,
we can then grade the experiment like we
otherwise would do.
When working together with the
bereaved woman at the seminar, I simply
asked her if she would be willing to be a
part of an experiment where we would
explore her grief with her. I also mentioned
that she could stop at any time if it would
be too much. Given that we were in a
group situation, I also made sure that she
understood that I would make sure that the
group would respect her boundaries. I also
asked the group if they could be a part of
the same contract. When everyone agreed,
we began with the experiment of seeing,

hearing and asking about her grief.
After having agreed on a contract,
she didn’t need any signs saying that we
were working on a pastoral level. When
stuff about ultimate meaning came up, I
simply stopped a moment and re-negotiated. I asked if it was ok to move into those
areas. When she agreed then we continued
with the experiment. We can re-negotiate
anytime. This creates an atmosphere where
the client is given the opportunity to take
charge in their own therapy.
It is rather strange to say that I feel
fortunate that we didn’t have a leader that
came prepared with a manuscript or a set
agenda. Being invited to work with the
group off the cuff taught me to trust in
myself and the training we have in gestalt
work.
Being aware of the three World Views
and how to meet the different needs is
helpful in meeting our clients on the contact boundary. Knowing the importance
of consensus when considering a certain
experiment can help relieve anxiety about
where the boundaries go between therapist and client without having to advertise
beforehand.
I challenge you in your search for
ultimate meaning at the contact boundary
to be aware of and trust in the skills that
you already have. By their very nature, our
skills as gestalt therapists can and probably
do support the spiritual side of life that is
abundantly present within our therapy.
Have faith!
Sources:
1: Paul Tillich, Dynamics of Faith (New York: Harper &
Row, 1957).
2: Ibid., p. 7.
3: Ibid., p. 16.
4: Ibid., p. 20.
5: From a lecture in a series in Clinical Pastoral Education (CPE) by Bill Baldridge at Iowa Methodist
Medical Center. June 14, 1983.
6: Joseph Zinker, Creative Process in Gestalt Therapy
(New York: Random House, Inc., 1977) pp. 128.
(128-155).
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