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lEdER

Å leve er å utsette seg for noe. Å vise seg, sine behov og interesser, på jobb, i kjærlig-
het eller vennskap, for en annens smil eller rygg, skaper reaksjoner. En indre uro, 
bobler i brystet, en overraskende trøtthet, en plutselig klump i magen, eller kanskje 
et lavautbrudd i ens indre. Både gledene og lidelsene vi opplever i livet, kommer 
ikke kastende på oss som kjemiske forandringer i hjernen, eller som genetiske feil 
som plutselig slår ut uavhengig av ytre omstendigheter. De kommer i møte med 
mennesker, natur, hendelser, mat og drikke, rusmidler, kroppsanstrengelser, suk-
sesser, overbelastninger og nederlag. Våre tidligere erfaringer påvirker hvordan vi 
møter nye erfaringer. Vi blir til i møte med andre mennesker og verden. 
I relasjon til og i kontakt med.
 
Hvilken betydning våre relasjoner har for oss og for vår opplevelse av hvem vi er, 
blir stadig tydeligere. Nyere kunnskap om traumer, tilknytning og nevrovitenskap 
peker på at relasjonen, kontakten vi har med andre mennesker, er helt avgjørende 
for utviklingen av hjernen, for vår følelsesregulering, for vår psykiske helse. Det er 
slik vi utvikler oss fra starten av. Vår indre psykiske virkelighet, det intra-psykiske, 
skapes og speiles gjennom våre mellommenneskelige relasjoner, gjennom det 
inter-personlige. Og det tar ikke slutt før vi dør. Vår naturlige tilstand er utvikling, 
bevegelse, forandring. Det kalles å leve. Og blir livet for trangt, for fullt av presta-
sjon og for lite nærvær og samvær, mister vi kontakten med egne følelser og egen 
kropp. Da lider vi.
 
Hvordan vi er sammen - tonen, stemningen, temperaturen, avstanden, nærheten 
- den sanselige og følelsesmessige kvaliteten mellom oss - er ofte like viktig som 
hva vi gjør. Gestaltterapi-teoriens fundament er bygget på samskaping. Vi skaper 
relasjonen, dialogen og kontakten sammen, hele tiden. Det betyr at vi stadig må 
klargjøre og utdype hva vi mener med disse begrepene. I dette nummeret bidrar 
flere ledende gestaltterapeuter og -teoretikere til nettopp det: Lynne Jacobs fra 
USA, Jean-Marie Robine fra Frankrike, Miriam Taylor og Peter Philippson fra Eng-
land og Margherita Spagnuolo Lobb fra Italia. På hvert sitt vis løfter de også temaet 
ut av terapirommet og inn i samfunnet.
 
Til slutt vil jeg si tusen takk til alle som har bidratt til magasinet under min tid som 
redaktør: alle som har støttet, spurt og gravd, skrevet og lagd. Med dette nummeret 
takker jeg for meg. Neste nummer er i gode hender hos ny redaktør Nora Astrup 
Dahm. Det har vært en glede. God lesning.

Erik TrEssE er gestaltterapeut MNGF med egen 
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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Nora asTrup Dahm
er gestaltterapeut (MNGF) og coach, og påtrop-
pende redaktør av Gestaltmagasinet. 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. Les 
hennes intervju med Marit Slagsvold på side 52.

BIdRagsytERE

marghEriTa spagNuolo lobb

hENNNiNg hErrEsTaD
er gestaltterapeut MNGF, praktiserende filosof og 
nestleder ved RVTS Øst. I sin faste spalte i TiDEN 
skriver han denne gang om reparasjonsarbeid, 
konfliktløsning og forsoning. Les hans artikkel 
Psykoterapi og forsoning på side 58

Camilla WrighT

Camilla Wright er gestaltterapeut MNGF, har hovedfag 
i religionshistorie, og holder på med en doktorgrad i 
religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er 
i tillegg grunnlegger og styreleder i WeCare Psykisk 

helseprosjekt i Etiopia. I juni 2016 arrangerte hun og 
gestaltterapeut Elisabeth Helene Sæther flere kurs 

med gestaltterapi for psykologer i landet. Les mer om 
dette spennende prosjektet på side 39.

s 58

s 39

s 52

MS Lobb er psykolog, gestaltterapeut, og 
grunnlegger av Istituto di Gestalt HCC Italy som 
hun i dag leder. Hun er opptatt av å bygge bro 
mellom den medisinske sykdomsmodellen og 
gestaltterapiens som ser psykisk lidelse ut fra 
en relasjonsforståelse. Les hennes artikkel på 
side 34.

jEaN-mariE robiNE

Jean-Marie Robine er psykolog og utdannet i gestaltterapi, 
blant annet av Isadore From. Han er i tillegg utdannet 
innen en rekke andre humanistiske terapiretninger, par- & 
familieterapi og psykoanalyse. Han er grunnlegger av 
Institut Français de Gestalt-thérapie, og forfatter og /eller 
medforfatter av flere bøker om gestaltterapi. Les hans 
tanker om begrepene ’relasjon’ og ’dialog’ på side 22.

s 22

s 34

lyNNE jaCobs

Lynne Jacobs, Ph.D. er en amerikansk gestalt-
terapeut og psykoanalytiker som har publisert 
en rekke artikler, og to bøker om relasjonelle 

tilnærminger i gestaltterapi sammen med 
Rich Hycner. Les om hennes perspektiver på 

psykoterapi på side 18. 

s 18
pETEr philippsoN

Peter Philippson, M.Sc. er en britisk gestaltterapeut og 
-lærer, og en av grunnleggerne av Manchester Gestalt 
Centre. Han er en mye brukt internasjonal gjestelærer, 

og har skrevet en rekke artikler og bøker om gestalt-
terapi. På side 30 skriver han om gestaltterapi med 

utgangspunkt i det ’relasjonelle selvet’. 

s 30

miriam Taylor
Miriam Taylor er en engelsk gestaltterapeut, som har 
spesialisert seg på traumer, spesielt den relasjonelle 
integreringen av traumer og kroppens rolle. Hun under-
viser i Storbritannia og i utlandet, er faglig konsulent og 
sensor for Metanoia Institute i London, og medlem av 
organisasjonen “Relational Change”. Les hennes tanker 
om ’kontakt’ og traumer på side 26.

s 26
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Daan van baalen og gro skottun er to av 
grunnleggerne av Norsk Gestaltinstitutt. Siden starten i 
1986 og fram til i dag har 1250 studenter fullført terapi-
utdannelsen og 200 har fullført coaching-utdannelsen. 
I november 2016 feiret instituttet sine 30 år med en stor-
slagen jubileumskonferanse i Oslo. Over 200 deltagere 
og et stort antall workshop-holdere fra inn- og utland 
fylte Håndverkeren. Ekteparet Gro Skottun og Daan van 
Baalen ble intervjuet på scenen av magasinets redaktør 
Erik Tresse. På de neste sidene er en forkortet versjon 
av intervjuet. 

KjærlIghet, jobb og fag

redaktøren i  dialog med:

noRsk gEstalt InstItutts gRand old man & woman

w

Daan van Baalen
Gro Skottun

Foto: Bodil Fagerheim
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– Jeg har hørt at dere traff hverandre i forbindelse med en 
workshop med Judith Brown? 
Daan: – Ja, det var første gang jeg var i Norge. Det var ikke 
bare Judith Brown, det var også George Brown. Sjefen min 
ved universitetet jeg jobbet på i Nederland ba meg dra til 
Norge og møte George Brown, en berømt gestaltterapeut på 
den tiden. Workshopen var i Søgne, Kristiansand.

– Og der var det en dame som het 
Gro…?
Daan: – Ja, det visste jeg ikke! (lat-
ter) Det var ikke planlagt i det hele 
tatt. Jeg var sliten; jeg hadde kommet 
med fly og satt der på workshopen, 
også var det en dame som jobbet 
med George. Jeg husker faktisk ikke 
hva de gjorde sammen, men jeg 
husker at jeg så at den damen hadde 
veldig fin rompe. (Høy latter fra 
salen)

– Har du en umiddelbar kommentar, 
Gro?
Gro: – Jeg var litt redd han skulle si 
det! 

– Hva så du hos Daan først?
Gro: – Aller først så jeg en veldig 
sliten mann, og så tenkte jeg at det 
var liksom ikke så veldig spennende! 
(Høy latter, hun vender seg mot 
Daan, smiler og tar ham på armen)

– Når ble det spennende?
Gro: – Hvordan var det da? Jo! 
Workshopen var som sagt i Søgne på 
en folkehøyskole som ligger med ut-
sikt over sjøen, med en sti ned. Og så 
var vi mange som satt på et svaberg 
og så utover havet, og der satt Daan 
og tegnet og så utover, og så tenkte jeg - denne enslige man-
nen der, det var kanskje interessant ... Han så så alene ut. Og 
da våknet jo noe i meg. Så da inviterte jeg ham med på en tur. 
Og da var det egentlig gjort.

– Fra flere har jeg fått høre setningen: ”Det sies at hun var for-
elsket og at hun satt på hans fang – så trengte de en baby”. Var 
det sånn skolen ble født?
Daan: – Det var sånn at vi begge hadde en historie med 
ekteskap fra før, og vi hadde begge to barn. Ingen av oss var 
interesserte i å få et barn til. Vi ble også gradvis klar over at 
vi ikke hadde et samlet prosjekt og at vi ikke var en del av et 

fellesskap. Så Norsk Gestaltinstitutt 
ble faktisk vårt barn. Jeg kan også si 
at vi fortsatt er sammen fordi Norsk 
Gestaltinstitutt finnes. Jeg tror det er 
en sammenheng der også. Det er helt 
klart at vi som par har vokst, også 
takket være dere (håndbevegelse ut 
mot salen).

– Så på en måte er det skolen som har 
holdt ekteskapet sammen og ekteskapet 
som har holdt skolen sammen?
Gro: – Kanskje, ja. Det var Daan som 
var så klok å skjønne at vi måtte ha et 
felles prosjekt – jeg tenkte jo at kjær-
ligheten er nok (slår ut med hendene) 
– men det er jo ikke det, man må ha et 
felles prosjekt.

– Hvordan var den første tiden, da Gro, 
kan du fortelle litt om den? Jobbet du på 
Oslo Hospital da?
Gro: – Jeg jobbet som sosionom på 
Oslo Hospital. Det var jo et lite, psy-
kiatrisk sykehus og det var mye snakk 
om alle pasientene, og man visste ikke 
hva man skulle gjøre med dem. Derfor 
tenkte jeg at jeg kan bruke gestalt 
i jobben min. Grete Kandahl var en 
kollega av meg, og Grete og jeg hadde 
gått tre ganger hos Judith og George 
Brown i Søgne og blitt veldig godt 
kjent, og vi hadde vært i en terapi-

gruppe hos Aksel Smith sammen. Vi ville ha en gestaltutdan-
ning og Daan tok med seg programmet over fra Nederland. 
Skolen startet i fysioterapisalen på Oslo Hospital. Vi hadde en 
velvillig overlege. Vi hadde jo bare tenkt at dette skulle være 
en utdanning for oss. 

NaVN:

yrkE:

bosTED:

Gro Skottun & Daan van Baalen

Oslo, Norge

Lærere og veiledere ved 
Norsk Gestaltinstitutt (NGI)

Ekteparet van Baalen og Skottun traff 

hverandre på en gestaltterapi-workshop 

i Søgne med Judith og George Brown.

Daan jobbet da som forsker og lege 

ved et universitet i Nederland og Gro 

jobbet som sosionom på Oslo Hospital. 

Etterhvert vokste både kjærligheten og 

ideen med å starte en gestaltterapi-

utdanning i Norge seg stor nok, og i 

1986 så Norsk Gestaltinstitutt dagens 

lys i fysioterapisalen på Oslo Hospital. 

Daan van Baalen brakte utdannings-

programmet med seg fra den neder-

landsk/belgiske skolen for gestalt og 

psykosyntese (Multi-di-Mens). Siden den 

gang har de bygget opp en av de mest 

velrennomerte gestaltterapi-utdanninge-

ne i Norden. Norsk Gestaltinstitutt har 

vært en høyskole med offentlig godkjent 

eksamensrett siden 2003.

– Når var det dere skjønte at det kom til å bli en skole?
Daan: – Jeg jobbet på universitetet i Nederland. Jeg var for-
sker og hadde et forskningsprosjekt, og jeg skulle bli profes-
sor etter min sjef. Så ble det norske prosjektet et sidespor. Jeg 
fikk lov av min sjef å jobbe fire dager, og så kunne jeg jobbe 
én dag for meg selv. På den tiden på universitetet var det slik 
at jeg kunne gjøre på to dager det mine kolleger gjorde på en 
uke. Jeg jobbet for meg selv, og de andre bare satt på univer-
sitetet og gjorde ikke så mye. Så det var en mulighet med 
den inntekten jeg hadde i Nederland til å praktisere i Norge 
og møte Gro. For  utdanningen var ikke bare en utdanning 
for meg, det var veldig interessant, men det var også min 
billett til Norge. Når vi hadde satt en gruppe i gang, da kom 
spørsmålet – skal vi lage en gruppe til? Heldigvis hadde jeg i 
Nederland flere kolleger, og de var også veldig interessert i å 
bli med til Norge. Plutselig hadde vi to klasser og nok lærere 
som var interessert i å komme. Så kom en tredje klasse. 
Først hadde vi seksten studenter, og så hadde vi litt mindre, 
fjorten, tenker jeg, og tredje år hadde vi elleve. Da tenkte vi at 
nå går det ned, men så gikk det opp i stedet. Og så begynte vi 
å tenke ” nå går det”.

Gro: – Det var det fjerde året. Og femte året hadde vi to 
parallelle klasser.

– Dere har begge vært sentrale i det europeiske gestaltmiljøet 
og har vært med på å bygge opp et institutt i Praha. Og nå 
gjøres det samme i Budapest, Ungarn. Dere er begge involvert 
i utdanning og veiledning der. Hva inspirerer dere til å holde 
koken?

Daan: – Det begynte egentlig allerede i 1989, det åren muren 
falt i Berlin. Jeg var en gammel kommunist, så jeg var interes-
sert i å dra til Øst-Europa og se hvordan det var der. Så i 1991 
begynte vi med en utdanning i Praha. Det er nå et uavhengig 
institutt som fortsatt er våre  kolleger, og så gjorde vi i prin-
sipp det samme i Budapest.

Gro: – Også spør du hvorfor gjør vi det? Du skjønner det er jo 
Daan som gjør det. Daan starter, han begynner i Praha, og så 
kommer jeg inn etter hvert, også begynner han i Budapest, 
også kommer jeg inn etter hvert, for å få dette til å gå videre.

– Får du ikke bremset ham?
Gro: – Hva skjer da? (smiler lurt og hever pekefingeren) Jo, 
det har jeg jo prøvd mange ganger. Når jeg prøvde på det en 
stund, når vi var helt overarbeidet, når vi hadde altfor mye 
å gjøre, så sa jeg: ”Nå må du ikke starte noe nytt!”. Så svarer 
Daan: ”Hvis du sier det, så dør jeg!” ... Og det er kanskje sant. 
Hvertfall at noe i han dør. Og det var veldig konfliktfylt og 
vanskelig. Så da sa jeg: ”Ja, du får bare starte da, jeg skal ikke 
gjøre noe med det!” (begge ler). 

Daan: – Det er jeg som starter det, har ideene og kommer i 
gang, men administreringen, den kommer fra Gro. 

– Så det er rollefordelingen mellom dere. Dere virker jo som et 
ganske godt team?
Gro: – Det kan man av og til diskutere. Samtidig, så er det jo 
det vi er, han starter mye, men holder også veldig fast på det 
han tror på. Det er jo noe av det som har gjort at faget vårt 

REdaktøREn I dIalog mEd: daan van BaalEn & gRo skottun

Stemningen var god da to av grunnleggerne av Norsk 
Gestaltinstitutt, Gro Skottun og Daan van Baalen ble 
intervjuet på scenen under jubileumskonferansen i Oslo, 
18.-19. november 2016.
Foto: Nora Astrup Dahm

– Hva så du hos Daan først? – Aller først så jeg en veldig sliten mann, og så tenkte jeg at det var liksom ikke så veldig 
spennende! (høy latter, hun vender seg mot Daan, smiler og tar han på armen).
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har blitt så bra, at han har holdt fast på 
sine kjepphester - til stor fortvilelse av 
og til - men samtidig gjør han det. Og 
jeg er en som gjennomfører og ikke gir 
meg; når jeg først begynner, så slutter 
jeg ikke før det er ferdig. 

– Når skolen ble en høyskole i 2003, var 
det et imponerende stykke arbeid som ble 
nedlagt. Dere jobbet en hel sommer har 
jeg hørt?
Gro: (peker på seg selv)

– Ja, du jobbet. Daan… 
badet? (latter)
Gro: – Jeg kan ikke si at 
han ikke gjorde noen 
ting, men det var jo vel-
dig mange ganger søk-
naden gikk frem og tilbake. Den måtte 
skrives om, og rettes opp og så begynne 
på nytt igjen, og det gjør jo ikke Daan. 
Så det gjorde jeg sammen med noen an-
dre. Litt forskjellige underveis, for det 
var jo en lang prosess, fra det begynte 
første gang i 1997, da Kristin Austheim 
kom med ideen.

– Så det er ikke sånn at dere sitter rygg 
mot rygg på hver deres pc utover natten 
og skriver – med et glass rødvin, kanskje?
Gro: – Hvis du snakker om i dag? Nei, i 
dag sitter vi og ser på krim og drikker 
et glass rødvin! Men i gamle dager var 
vi jo på jobb til klokka var ni på kvel-
den. Ni til ni omtrent.

– Dere har vært gift og kjærester, ar-
beidskolleger – dere har ikke noen gang 
tenkt på å gi opp? 
Daan: – Nei. Jeg er engasjert i gestalt-
tenkning, og det er så interessant for 
meg med utviklingen, men vi har hver 
vår spesifikke kunnskap. Gro represen-
terte stabilitet i organisasjonen.

Gro: – Han kommer jo til å fortsette til 
ingen vil høre på ham mer (ler og ser på 
Daan).

Daan: – Det er sånn at for meg nå, når 
jeg er fylt 74, er risikoen at jeg ikke 
lenger kan vurdere om det jeg undervi-
ser i fortsatt har kvalitet og er lærerikt. 
Min gamle lærer måtte vi til slutt be om 
å stoppe, for det gikk ikke lenger. Så jeg 

håper at jeg også 
får høre det, eller 
forstår selv at nå 
må jeg stoppe. 
Foreløpig har jeg 
ikke hørt det.

– Hvem skal for-
telle det, Gro?

Gro: – Ikke meg, da! (latter) Nei, det 
må jo noen andre si. Jeg må jo si at noen 
ganger så har jeg tenkt at dette vil jeg 
ikke mer, jeg synes at det har vært man-
ge kriser underveis, og jeg synes jeg 
har vært nær ved å møte veggen noen 
ganger og virkelig tenke… Men dette er 
jo en skole, så når vi har vært ferdige og 
pustet ut omkring slutten av juni, så har 
vi jo hatt i hvert fall seks ukers ferie, så 
da har det gått.

– Du skal ha en workshop senere om 
hvordan skape en terapeutisk relasjon, 
og du har skrevet mye om ’kontakt’, ’kon-
taktformer’ og ’kontaktfunksjoner’. Hva 
er det med det som er spesielt interessant 
for deg innenfor gestalt, kan du si et par 
korte ord om det? 
Gro: – Ja, jeg skjønte i natt at selvsagt 
må vi utforske dette med ’kontakt’ og 
’kontaktfunksjoner’, for du kan ikke ha 
en relasjon uten å se og høre, og kjenne. 
Jeg er jo veldig praktisk, og tenker at 
teori skal være nyttig i praksis. Kon-
taktfunksjoner og kontaktformer er jo 

noe jeg bruker i terapirommet. Som når 
vi sitter her nå, og jeg svarer på spørs-
målene dine, så tenker jeg at vi har en 
kontaktform som heter ’projeksjoner’. 
Og da spør du, og da svarer jeg. Jeg 
synes dette er hjelpsomt å vite.(...) 
Nå foregriper jeg workshopen her. Men 
for å svare på spørsmålet, så tror jeg 
jo at ’kontakt’ er helt grunnleggende i 
enhver relasjon.

– Din workshop, Daan, dreier seg om 
”The law of pragnanz”. Kan du forklare 
kort om hva det er og hvorfor det er så 
interessant for deg? 

Daan: – (The law of) Pragnanz er en av 
de tingene jeg er blitt interessert i de 
siste årene, det at vi faktisk har røtter 
i gestaltpsykologien. Jeg visste ikke så 
mye om det i den tiden jeg lærte gestalt-
terapi. Jeg visste om Perls, Hefferline og 
Goodman, men ikke om det som hadde 
vært før. Jeg fant gradvis ut at det også 
er gestaltpsykologer som har en meget 
interessant litteratur og vitenskapelig 
tilnærming til menneskelig kontakt. De 
har faktisk beskrevet et lovverk, ”The 
law of pragnanz”, som jeg ble veldig 
interessert i. Jeg ville finne tilbake til 
forbindelsen mellom gestaltpsykolo-
gien og hva Perls tok med seg, til det 
vitenskapelige grunnlaget vårt. Det er 
faktisk ganske imponerende. ’Loven 
om pregnans’ sier at hver situasjon 
organiserer seg så godt som mulig. Det 
gjelder alt som organiserer seg, uansett 
når. For eksempel kan en klient i klas-
sisk psykiatri bli ansett som gal, mens i 
gestalttenkning er ”galskapen” den best 
mulige organisering i den situasjonen. 
Det kan være fiksert, det kan skape 
masse lidelse, men hele den ideen ble 
jeg veldig engasjert i.

– Du nevnte (i programmet) den me-
disinsk-vitenskapelige tankegangen, 
som du også har skrevet noe om, og 
den diagnostiske tankegangen innenfor 
medisinen...
Daan: – Som dere vet er jeg lege opprin-
nelig, så jeg har denne måten å tenke: 
Hva er feil i mennesket? Symptomer, 
syndromer osv. Det tok meg mange år å 
forstå at gestalt ikke tenker i ’sykdom’ 
eller hva som er ’feil’, men heller ser 
etter hva som er den kreative tilpasnin-
gen. Det tok mange år å virkelig forstå 
dybden av denne ideen. Og nå kan jeg se 
at alle mennesker som kommer i terapi 
eller gruppeterapi, alltid organiserer 
seg på best mulige måte. Og det har jeg 
mye fokus på nå, og det er interessant. 
Vi har også laget et forskningsprosjekt 
rundt dette – som høyskole må vi jo 
også vise til at vi driver med forskning.

– Både NGI og dere to har en høy stjerne 
i det internasjonale miljøet. Rektor Eli 
Borchsenius fortalte meg at hun var på 
en workshop i Frankrike, og der hadde 
en deltager kommet fram til henne med 
stjerner i øynene og bedt om å ta en selfie 
- fordi han ble klar over at hun kjente 
Daan! 
Og gjennom alle disse årene har dere fått 
en internasjonal vennekrets som er og 
har vært gjestelærere ved skolen. Hvor-
dan skal det gå videre uten dere?
Gro: – Jeg tror det går helt utmerket. 
Jeg må jo si at denne konferansen viser 
det. Jeg har egentlig ikke hatt noe med 

denne konferansen å gjøre, det eneste 
jeg har bekymret meg for har vært å 
bli intervjuet her, og for å ha workshop. 
Men ellers går jo dette så fint, og vi får 
så mange studenter nå, uten at jeg har 
hatt noe med det å gjøre. 

– Babyen er voksen, kanskje? Hva sier du 
til det, Daan? Du sa på 60-årsdagen din, 
står det i festtidsskriftet ditt, at du var 
bekymret for hvordan det skulle gå uten 
deg.
Daan: (smiler) – Sa jeg det? (Gro ler) 

– Det ble påpekt at det var en narsissis-
tisk uttalelse og du smilte og sa ja!
Daan: – Jeg tror at uten narsissister 
går verden ikke videre! (latter) Jeg må 
innrømme at ja, det er 
en egenskap jeg kjen-
ner i meg. Nå når jeg 
har blitt 74, liker jeg 
fortsatt å undervise 
når det er nødvendig, 
og så kommer det en 
generasjon etter oss 
og gestalt vil fort-
sette. For tre - fire år siden fikk vi litt 
mindre studenter. Det var litt mindre 
engasjement, men Gro og jeg fortsatte 
å drive instituttet på samme måte som 
vi alltid hadde gjort. Og nå har vi en 
ny generasjon som kommer inn, og Eli 
og Elisabeth driver organisasjonen. Vi 
har også nye lærere, og de fant ut at vår 
måte å drive instituttet på var ok, men 
de har skapt nye ting på nett, med mer 

moderne kommunikasjon og de medier 
som brukes nå. Så plutselig er dumpen 
over og vi har nå plutselig fire klasser. 
Det kommer en ny vind sammen med 
den nye ledelsen av instituttet. Det er 
ikke bare Eli og Elisabeth, men også den 
nye staben med lærere vi har. Nesten 
alle er eks-studenter av oss, og jeg har 
virkelig tillit til at de vil fortsette på en 
måte som er rikere enn vi hadde, med 
kvaliteter vi ikke hadde i vår tid. 
(...) 

Jeg kommer fra en 
periode der jeg var 
en guru, og det kan 
være veldig nyttig 
i begynnelsen, men 
det kan også bli en 
bremsekloss. Så 
kvaliteten på insti-
tuttet har endret 

seg, og jeg er veldig glad for det.

Gro: Jeg må si to ord om det, for vi var 
liksom gründere og ikke vant til å drive 
en business. Hvis jeg skulle se tilbake 
så tenker jeg at det vi ikke var... vi var 
gode til fag og til å få det til å gå, vi var 
ikke så veldig gode til, altså vi gjorde 
masse morsomt i staben vår, men vi… 

REdaktøREn I dIalog mEd: daan van BaalEn & gRo skottun

Det tok meg mange år å 
forstå at gestalt ikke tenker 
i ’sykdom’ eller hva som er 
’feil’, men heller ser etter 
hva som er den kreative 
tilpasningen.  
 Daan van Baalen

...jeg håper at jeg også får 
høre det, eller forstår selv at 
nå må jeg stoppe. Forelø-
pig har jeg ikke hørt det.
 Daan van Baalen

...Det var Daan som var så klok å skjønne at 

vi måtte ha et felles prosjekt – jeg tenkte jo 

at kjærligheten er nok – men det er jo ikke 

det, man må ha et felles prosjekt.
    Gro Skottun

Foto: Takk til NGI for lån av bilder, ukjent dato.
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Gestaltterapi
Lærebok i teori og praksis

Gro Skottun og Åshild Krüger, 
2017

Utgivelse mai/juni 2017

Hva er gestaltterapi? Dette spørsmålet får jeg ofte fra de som 
ikke beveger seg i gestaltmiljøet. Og jeg prøver så godt jeg 
kan å forklare uten, synes jeg selv, helt å lykkes. Så kom den. 
Boka som har ligget under flere juletrær i min krets denne 
jula. Som praktiserende gestaltterapeut og høgskolelektor 
ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI) er Marit Slagsvolds bok  ”Jeg 
blir til i møte med deg. En bok om relasjoner” en raus fortel-
ling som er personlig uten å bli for privat. Vi får innblikk i 
hennes liv der hun viser oss vei gjennom egenerfarte opple-
velser på godt og vondt, og hvordan gestaltterapien på sitt 
finurlige vis har hjulpet henne gjennom mange prøvelser. 
I bokas første del tar hun for seg hvem hun blir i møte med 
situasjoner, folk, opplevelser. Som barn, ungdom og voksen. 
Hun forteller om angst, depresjon og Sjøgrens syndrom. Om 
hvordan hun søker råd, prøver å finne svar og løse proble-
mene. Om hvordan hun i møte med gestaltstudiene opplever 
å finne en ny vei, en ny måte å bli til. I møte med. 

Bokas andre del er viet eksistensialismen og eksistensialis-
mens budskap. Jeg blir smittet av hennes boblende iver rundt 
dette temaet som jeg selv synes er spennende, vanskelig og 
tidvis altoppslukende. I bokas siste del tar hun for seg tolv 
helt konkrete øvelser som ikke bare kan brukes av gestaltte-
rapeuter. Enhver kan ha nytte av å bruke disse øvelsene. Selv 
ga både boka og øvelsene meg som leser ny innsikt. Jeg ble 
inspirert til å jobbe videre som gestaltterapeut og oppdaget 
meg selv igjen og igjen gjennom bokens mange beskrivelser 
og fortellinger. Det er en setning som har brent seg fast. Den 
kommer i bokas første avsnitt:
 ”Og når nå er nå, er ingenting for sent”.
Vakre ord som gir mening.

Hannah Wozene Kvam, gestaltterapeut og kunstner.
Les Nora Astrup Dahm sitt intervju med Marit Slagsvold på side 52.

JEG BLIR TIL I MØTE MED DEG

BoktIPs:

jEg blir Til i møTE mED DEg
En bok om relasjoner
Marti Slagsvold (2016). 
Cappenlen Damm

Jeg tror vi med fordel 
kan være litt grådigere 
på fullkontakt i livet vi 
lever. 
Sitat fra boka

mariT slagsVolD (f.1962) er utdannet gestaltterapeut 
fra Norsk Gestalt Institutt (NGI), med to års etterutdan-
ning. Hun har magistergrad i sosiologi fra Universitetet 
i Oslo fra 1991. I dag jobber hun som praktiserende 
gestaltterapeut ved Oslo Gestaltsenter, i tillegg til å 
undervise som høyskolelektor ved NGI. Marit har 
arbeidserfaring fra Barne- og familiedepartementet, og 
fra Høgskolen i Oslo med forskning på området sosial 
inkludering.
Hun er en av forfatterne av boken ”Venner for harde 
livet” om vanskeligheter i vennskap, og av boken 
”Ung sorg” om unge mennesker som opplever dødsfall 
(Aschehoug 2003, 2008). Kilde: gestalt.no

– Hvis vi skal hylle ’introjektene’ litt nå mot slutten så...: ”det jeg burde ha gjort mer 
av er…?”
Gro: (først stille). Nei, vet du hva, jeg burde ikke det, (latter) Takk skal du ha! 
Jeg skulle si, at jeg gjorde som best jeg kunne den gangen. Vi dyrket ikke staben, 
kanskje, vi dyrket faget og utbredelsen. Vi gjorde jo en kjempejobb. Men det er 
så fint med nye som kommer utenfra og som ser at vi må jo ta oss av hverandre 
også, og det synes jeg Eli og Elisabeth gjør.

– Har du et introjekt sånn på slutten, Daan?
Gro: – Nei, han har ikke det! (latter)

– (Henvendt til Daan) Hvis du skulle fullføre setningen: ”Det jeg burde gjort mer av 
er...” Gjerne si hele setningen. ”Jeg burde gjort..”
Daan: – Jeg så tilfeldigvis en presentasjon av Leonard Bernstein, den verdens-
berømt dirigenten. Han ville også være komponist; det var hans ideal å være 
komponist, å skrive musikkstykker. Han fant ut han kunne det, men at han var 
mye bedre som dirigent, han dirigerte fantastiske musikkstykker. Og jeg har 
begynt å innrømme at jeg ikke er en vitenskapsmann som skriver mye. Jeg er 
mer en som driver med workshoper, nye eksperimenter, driver med forskning, 
men jeg skal ikke skrive bøker. Det er ikke min stil. Så jeg må innrømme at jeg 
har tenkt på å skrive bok i mange år, men Gro får gjort det og Frank Staemmler 
får gjort det, så vi har nok mennesker som skriver bøker. Så jeg kommer til å 
fortsette å undervise og ha det morsomt!

– Takk, takk skal dere ha! 

(Applaus)

Norsk Gestaltinstitutt høyskole(NGI) har 
to utdanningstilbud som er godkjent av 
norske myndigheter, og er det eneste 
skandinaviske gestaltinstituttet som er 
fullt godkjent av de europeiske fagorga-
nisasjonene «European Association for 
Gestalt Therapists» (EAGT) og «European 
Association for Psycotherapists» (EAP) som 
«Training institute».

NGI har også aktivt bidratt til å starte 
Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF), 
Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) og 
et institutt i Tsjekkia. For tiden driver NGI 
også utdanning i gestaltterapi i Budapest. 
Gestaltterapi-teorien er sentral i både 
organisasjonen og i utdanningen som 
tilbys, med prosessorientert tilnærming, 
vektlegging av relasjoner og egenutvikling 
som viktige elementer. Administrasjonen 
er liten med under 4 årsverk til å betjene 
300 studenter.
For mer informasjon, se gestalt.no

REdaktøREn I dIalog mEd: daan van BaalEn & gRo skottun
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aNDrzEj/aNDrEas koNraD 
TrzECiak 
kommer opprinnelig fra Polen 
og er utdannet gestaltterapeut 
i Oslo. Han har også master i 
filosofi og er opptatt av eksisten-
sialismen. Bortsett fra gestalt-
terapi praktiserer han også ACT 
(Aksept- og forpliktelsesterapi) 
og synes at eklektisme  er beri-

kende for sin terapeutiske praksis. Han jobber for tiden som 
karrièrerådgiver og gestaltterapeut. 

hVa opplEVEr Du skapEr koNTakT?
Kontakt for meg har å gjøre med den gjensidige opplevelsen 
av engasjement, autentisitet og aksept. Jeg synes at empati 
er denne faktoren som er conditio sine qua non (kan ikke 
klare oss uten) for å kunne initiere gjensidig opplevelse av 
å knytte kontakt. Men den endelige kontakten i terapeutisk 
forstand opplever jeg når jeg og klienten min klarer å finne 
og sette i gang en forandringsprosess som vedkommende 
selv ønsker og velger, samt oppfatter som verdifull og 
hensiktsmessig for seg selv. Da klarer vi sammen å komme i 
kontakt med den kreative kilden til forandring, hvor vi opp-
fatter oss selv som to vesener som er i stand til å påvirke 
hverandre på et dypere eksistensiell plan.
 
hVorDaN arbEiDEr Du mED rElasjoNEN?
Primært prøver jeg ikke å fremstå som en «spesialist». Som 
oftest jobber jeg med klienter som også kommer som meg 
fra Polen. I mitt hjemland er relasjoner mellom mennesker 
litt mer formelle og folk henvender seg ofte til hverandre 
ved å bruke uttrykket «Herr» og «Fru». Det liker jeg ikke og 
jeg har for vane å spørre klienter om vi kan gå over fra «å 
være Des» til «å være dus». Relasjon for meg er å forholde 
meg til klienten primært som medmenneske og sekundært 
som profesjonell.

pål T. gammE 
har hatt egen praksis som 
gestaltcoach og -terapeut hos 
Iprosess siden 2010. Han har 
også utstrakt aktivitet med pri-
vattimer og kurs i svingteknikk 
på ski og havpadling - gjerne 
med sansevarhet/mindfulness 
som metode og inspirasjon for 
økt tilstedeværelse i ytre og 

indre natur.

hVa opplEVEr Du skapEr koNTakT?
Å tydeliggjøre det som er - nå: Ofte kontakter jeg uttrykk fra 
klienten som oppstår første minuttet i en terapitime. Det kan 
f.eks være non-verbalt, hvordan de åpner døren, de første 
skrittene eller ordene. Ved å forsterke dette uttrykket, kan 
det vise seg å være et viktig tema for klienten - og figuren 
fyller hele oppmerksomheten som indikerer høy grad av 
kontakt. Ofte dukker også en motpol opp eller jeg inviterer til 
å finne den.
 Jeg kontakter også fra innersone - og har blitt tryg-
gere til å dele hva som skjer i meg i møte med klienten. Noen 
ganger er det ikke så lett å oppnå kontakt og kanskje klienten 
har behov for å styre dialogen og snakke ”seg litt rundt grø-
ten” for at usikkerheten ikke skal bli for stor. Allikevel kan det 
være god støtte for klienten å ha en som lytter oppmerksomt 
og bekrefter deres opplevelser - og det som unngås, ”grøtens 
sentrum”, kan bli tydeligere.

hVorDaN arbEiDEr Du mED rElasjoNEN?
Å sette fokus på kroppslige uttrykk, krever at relasjonen har 
en viss trygghet ellers kan skam trigges - at klienten føler seg 
feil, eller at det blir for overveldende. Noen ganger forteller 
jeg om gjenkjenning fra eget liv - en slags allmenngjøring av 
at opplevelsene er noe som også jeg har kjent noe lignende 
av. Det kan fungere som en form for støtte og likhet, en slags 
konfluens der klient ikke føler seg helt alene i sine utfordrin-
ger. Likhet og trygghet i relasjonen - og noen felles opple-
velser å referere til  - kan også gi en konserverende effekt. 
Derfor forsøker jeg å se og oppleve møtet med klienter med 
friskest mulig øyne - som om det skulle være første gang.

kontakt og relasjon er to av grunnsteinene i gestaltterapi. Hvordan kommer det til uttrykk i praksis? 
Hvordan skape kontakt og hvordan arbeide med relasjon i terapirommet ?  vi har spurt fire 
gestaltterapeuter om deres praktiske tilnærming til dette.

Hva opplever du skaper kontakt?
Hvordan arbeider du med relasjoner?

EnQuEttE

ElisabETh EiE
Gestaltterapeut (MNGF/GPO) med 
egen praksis. Medgrunnlegger av 
Gestaltsentrum i Oslo, og tilknyttet 
NGI som veileder. Har blant annet 
videreutdanning i Somatic De-
velopmental Psychotherepy hos R. 
Frank (PhD) i New York, og holder 
Sansbar- og Sansevar-kursrekke 
sammen med Sigrun Skarsgard. 20 

års erfaring fra internasjonalt bistandssamarbeid.

hVa opplEVEr Du skapEr koNTakT?
Veldig enkelt sagt tenker jeg at det er vår sanselige tilstede-
værelse som skaper kontakt, og at kontakt bare kan skapes i 
relasjon, så de begrepene er nøye knyttet sammen. Vi snak-
ker jo om å ”feite kontakten” mellom oss, og det opplever 
jeg skjer blant annet ved at jeg forsøker å være vâr hva som 
foregår både i min inner- og  yttersone i møte med klientene, 
uten å forsøke å endre det. Hopper jeg for fort videre eller 
blir konfluent, opplever jeg mindre kontakt både med meg 
selv og med klienten.

hVorDaN arbEiDEr Du mED rElasjoNEN?
Det følger logisk av det første spørsmålet, jeg forsøker å 
være oppmerksomt til stede. Hvis vi har tatt oss en tur til 
fortellinger om fortid eller fremtid, trekker jeg oppmerk-
somheten tilbake til opplevelsen av relasjonen mellom meg 
og klienten her og nå i terapirommet. Jeg synes jeg har lært 
veldig mye av Ruella Franks tilnærming til kontakting gjen-
nom å bli oppmerksom på hvordan både jeg og klienten ut-
trykker oss gjennom våre grunnleggende bevegelser (hengi 
seg, skyve fra, strekke seg etter, gripe og slippe). Hva figure-
rer her i øyeblikket mellom oss? I dette fokuserer jeg også på 
det romlige aspektet, hvor, eller i hvilke dimensjoner foregår 
bevegelsene mest: i det horisontale (side til side, trang vid), 
vertikale (opp/ned) eller i det sagitale (fram/tilbake)? Og 
det kvalitative aspektet; hvordan gjøres bevegelsene, med 
høy eller lav intensitet, bundet eller fritt, brått eller gradvis? 
Jeg lytter og gjentar hva jeg hører og forsterker fenomener 
på ulike måter, men jeg erfarer veldig ofte at ved tydelig fo-
kus på de kroppslige bevegelsesfenomenene, skjer det mye i 
kontakten mellom meg og klienten. Jeg ser og hører bedre og 
det er lettere å romme den andre, uten ”å gå til helvete med 
klienten”, som førstelektor på NGI, Daan, ville sagt.

ElisabETh hElENE sæThEr
er gestaltterapeut med etter-
utdanning. Hun er opprinnelig 
utdannet lærer, har en femårig 
coachutdanning og to år med psy-
kosyntese. I dag jobber hun i egen 
praksis, holder kurs og coacher 
også ledere. Elisabeth har vært 
veileder ved NGI siden høsten 2015

hVa opplEVEr Du skapEr koNTakT?
Da jeg i sin tid startet som coach, hadde jeg en mentor og 
veileder. Jeg husker hun bøyde seg frem, så meg inn i øynene 
(jeg kan se hennes mørke grønne øyne for meg mens jeg sit-
ter her og skriver): ”Elisabeth, (lang pause) you teach what 
you have to learn”. Jeg hadde akkurat gitt firmaet mitt et nytt 
navn: I RELASJON og jeg tenkte i mitt stille sinn – åh ja, så det 
er det jeg skal lære, å være i relasjon. Med meg selv og med 
andre. I dag gir det mening! Jeg har sittet hundrevis av timer 
i relasjon med mine klienter og har gradvis blitt klokere. Jeg 
har gått fra å være en som skal ”fikse” andre (og da tror jeg 
ikke jeg har vært så mye i kontakt, verken med meg selv eller 
den andre) til en som har begynt å ”fikse” meg selv. Det er 
blitt tydeligere og tydeligere hvordan jeg opererer i verden. 
Det er ikke så farlig lenger – å skulle få til alt, eller være så 
flink. Det at jeg har jobbet med meg selv og nå klarer å være 
mer og mer tilstede i mine relasjoner, gjør at det rett som det 
er oppstår kontakt! Så nærvær og at jeg er tilstede i krop-
pen min gjør at jeg opplever kontakt både med mine klienter, 
kunder og mennesker ellers i livet. 

hVorDaN arbEiDEr Du mED rElasjoN?
Jeg husker en gammel kjæreste av meg sa til meg: ”Mind your 
own business”! Den gang skjønte jeg ikke hva han mente. I 
dag er jeg ikke så opptatt av å tilfredsstille andre og legge 
meg bort i alt og alle. Jeg byr på meg selv og min oppmerk-
somme tilstedeværelse. Det får holde ((-:
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Av: Erik Tresse

I denne artikkelserien har vi invitert fem tone-
angivende gestaltterapeuter som har bidratt til 
den relasjonelle dreiningen innen gestaltterapi til 
å kaste lys over begrepene ‘relasjon’ og ‘dialog’. 
For mange gestaltterapeuter er dette noe av 
kjernen i gestaltterapi. Men hva betyr disse 
begrepene egentlig og hvilke implikasjoner har 
det for utøvelsen av psykoterapien?

På de neste sidene kan du lese om hvilke 
perspektiver lynne jacobs, jean-Marie Robine, 
Miriam taylor, Peter Philippson og Margherita 
spagnuolo lobb velger å trekke frem i lyset. De 
har alle lagt vekt på ulike deler av spørsmålene, 
flere av svarene kommenterer hverandre eller 
gir ulike syn på samme teori. 

5 kjente gestaltteRaPeuteR 

Gestaltterapi er en grunnleggende relasjonell terapiform inspirert av mange tankeretninger; 
filosofiske, åndelige og psykologiske. under denne fanen forsøker vi å belyse gestaltteori, 
modeller og begreper. 

g e S ta lt
t e r a P I 
& MetoDe

Lynne

Vi utfordret dem til å svare på 
tre spørsmål.

1. Gestaltterapi blir beskrevet 
som en relasjonell eller dialog-
basert tilnærming. Hva betyr 
dette for deg? Hvorfor er det 
viktig? 
 
2. Hvordan skiller dette seg 
fra andre psykoterapeutiske 
metoder?
 
3. Hvilken egenskap (eller fokus) 
vil du framheve som viktigst for 
nye terapeuter - og hvorfor?

Jean-Marie PeterMiriam Margherita

relasjon & dialog?

3 sPøRsMål

lynne jacobs

jean-MaRIe RobIne

PeteR PHIlIPPson

MIRIaM tayloR

MaRgHeRIta sPagnuolo lobb
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Gestaltterapi blir beskrevet som en relasjonell eller dialogbasert tilnærming. 
Hva betyr dette for deg? Hvorfor er det viktig? 

– Jeg kan bare snakke for meg selv, ikke for hvordan andre gestaltterapeuter tenker rundt vår 
relasjonelle eller dialogiske tilnærming: Vår relasjonalitet er ureduserbar. Vårt slektskap med 
omgivelsene og med hverandre begynner ikke med oss som separate Selv, og med slektskapet 
som et tillegg. Vår eksistens er helt og holdent kontekstavhengig, og måten vi erfarer verden 
på har sitt utspring i vår kontekst. Det finnes ingen erfaring forut for slektskapet. Som Merle-
au-Ponty har vist gjennom sine artikler om den kroppslige virkeligheten, blir vi født inn i en 
verden som ”alltid allerede er der”. Hver erfaring vi gjør oss, inkludert den som skjer akkurat 
nå, mellom oss, blir født ut av og formet av hva jeg bidrar med og hva du bidrar med, sammen 
med vår kontekst, våre oppgaver og andre forhold som utgjør situasjonen. Din framvoksende 
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terapi er en prosess som 
innebærer å gjøre feil og å 
rydde opp, igjen og igjen.

Lynne Jacobs, Ph.D. er 
gestaltterapeut og psykoanalytiker, 
og en av grunnleggerne av Pacific 
Gestalt Institue (PGI) i Los Angeles 
sammen med blant andre Gary 
Yontef. 

subjektivitet, og min, er fullstendig gjensidig 
avhengige. Dette er en tydelig implikasjon av 
ikke bare vår epistemologiske* bakgrunn i 
fenomenologi, men også i feltteori. 

Feltteorien er en døråpner til dialogisk føl-
somhet. Det er en kort vei mellom å si at våre 
følelsesliv er fullstendig gjensidig avhengige 
av hverandre, skapt i et felt av gjensidig, 
emosjonell påvirkning til å si at kvaliteten 
på hele vår erfaringsverdenen avhenger av 
kvaliteten på relasjonene vi har. Jeg anser 
meg selv som å være radikalt ”relasjonell” i 
mitt kliniske arbeid. Jeg ser på den kliniske 
prosessen som en kontinuerlig samtale 
(enten uttalt eller stille) om hvordan mitt 
situasjonsperspektiv enten hindrer eller 
fremmer utvikling hos mine pasienter. Jeg 
anser meg selv for å være dialogisk, i den 
forstand at jeg tror at det er visse kvaliteter 
ved det å engasjere seg, som er kjent som 
”dialog”, som mest sannsynlig virker beri-
kende og fremmende på pasientene mine 
(og for meg selv).

Vår oppfatning av selvet, inkludert dimen-
sjoner som handlingsevne, følelsesmessige 
kapasitet, individualisering og differensier-
ing, og evne til intimitet, avhenger av våre 
utviklingsmessige og umiddelbare emosjo-
nelle kontekster. Det betyr ikke bare at vi 
alle har et slektskap til hverandre, men at 
kvaliteten på vår Selv-fungering, og aller 
viktigst, våre utviklingsmuligheter, avhen-
ger av de mulighetene for kontakt som finnes 
i ethvert forhold. Det handler ikke bare om 
hvordan vi skaper kontakt fra øyeblikk til 
øyeblikk, men om hvordan disse øyeblik-
kene over tid utvikler seg til å bli et spesielt 
type forhold. Ikke bare er kvaliteten på vår 
måte å skape kontakt på en prosess som 
vokser fram i fellesskap, men utviklingsløpet 
til pasienten avhenger av kvaliteten på den 
relasjonelle støtten som ligger i det terapeu-
tiske forholdet. 

Min dialogiske holdning, som jeg anser å 
være en holdning bygget på «terapeutisk 
ydmykhet», kommer fra Martin Bubers dia-
logteori, fra Jeg-Du-holdningen. Den er også 
bygget på gestaltterapiens begrep om tilste-
deværelse og den psykoanalytiske inter-
subjektive teorien om empatisk inntoning*. 
Oppsummert innebærer dialog inkludering 
(empati), tilstedeværelse, og en forpliktelse 
til en fenomenologisk utforsking av det som 
skjer mellom begge parter (forpliktelsen til 
dialog).

Hvordan skiller dette seg fra andre 
psykoterapeutiske metoder?

– Det som interesserer meg er faktisk likhe-
tene med psykoanalysens intersubjektive 
systemteori. Dette er en teori som tydeligst 
har blitt framlagt av Robert Stolorow. Første 
gang jeg hørte ham holde et foredrag i 1985, 
forstod jeg at hans epistemologiske funda-
ment passet nøyaktig med gestaltterapi-
teoriens epistemologi. Samtidig er våre to 
kulturer svært forskjellige. Gestaltterapeu-
ter har en tendens til å være mer direkte 
interaktive, kreative og eksperimentelle. 
De intersubjektive analytikerne er nok ofte 
mer forsiktige og reflekterende, men det vil 
nok overraske mange hvor villige de er til å 
være åpne med sine pasienter om sine egne 
erfaringer. 

Hvilken egenskap (eller fokus) vil du 
framheve som viktigst for nye terapeuter 
- og hvorfor?

– Når nye terapeuter kommer til meg for 
veiledning, blir jeg alltid fristet til å være 
pedagogisk når jeg svarer. Jeg vil lære 
dem om prosess, om å forme karakterer-
fremtredende figurer som er interessante. 
Men jeg forsøker å motstå denne fristelsen 
og være sparsom med opplæringen, fordi 
jeg tror dette er noe en ny terapeut kan lære 
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andre steder. Det jeg ønsker at en gestaltterapeut skal lære, er hvordan 
de skal bruke sin egen estetikk – sine egne sanser, følelser, billedbruk 
og metaforer – som et utgangspunkt for kontakten med pasienten. Jeg 
ønsker at de skal vite noe om sine egne kontaktstiler og emosjonelle 
prosesser, og hvordan alt dette dukker opp i terapien de utfører. 

For hvis det er sant at personlige vanskeligheter utvikles inni oss, og 
opprettholdes i våre relasjonelle omgivelser, så blir terapeuten nok 
en relasjon hvori vanskelighetene kan enten opprettholdes eller ikke. 
Måten vi forholder oss til våre pasienter på, kan enten forhindre eller 
tilrettelegge for en løsning på vanskelighetene, eller være et neste steg 
i utviklingen. For å forstå hvordan vi påvirkes av pasienten og hvordan 
vår estetisk følsomhet enten bidrar til et problem eller tilrettelegger for 
en løsning, kreves det at terapeuten er oppmerksom på sin egen erfaring 
mens de sitter med en pasient. Denne type læring finner sted i løpet av 
hele den kliniske karrieren, og jeg mener at den bør begynne umiddel-
bart. 

Det er to ting jeg ønsker at nye terapeuter skal vite. Først, at de aldri bør 
undervurdere den helbredende effekten av å lytte med en imøtekom-
mende holdning. Deretter, at de ikke må fortvile over feil. Når du gjør en 
feil med en pasient, vil pasientens reaksjon peke mot hans eller hennes 
sårbarhet, så en feil er ofte en «gyllen vei» til pasientens lidelse. Min en-
kleste beskrivelse av terapi er at det er en prosess som innebærer å gjøre 
feil og å rydde opp, igjen og igjen. 

(Oversatt av Anna Tresse/Erik Tresse)

*orDforklariNgEr:

Epistemologi
Epistemologi, er gresk og er et vanlig navn for erkjennelsesteori.
Navnet er konstruert ut av de to greske ordene epistêmê og logos, som 
gjerne oversettes med henholdsvis kunnskap, innsikt og erkjennelse, samt 
teorien om, forklaringen av eller læren om. Epistemologi er følgelig læren 
om kunnskap og innsikt. Kilde: snl.no

Empatisk inntoning
et begrep fra psykoanalysen som betyr å fin-tune seg inn på den andres 
energetiske og følelsesmessige tilstand. Begrepet overlapper delvis 
begrepet affektiv inntoning, lansert av psykoanalytiker og spedbarnsforsker 
Daniel Stern, brukt for å beskrive hvordan voksne toner seg inn på barnets 
følelsesmessige tilstand og på denne måten deler selve følelsene.
Affektiv inntoning er en form for ikke-språklig empatisk kommunikasjon.

ThE hEaliNg rElaTioNship iN 
gEsTalT ThErapy: 

A DIALOGIC / SELF PSyCHOLOGy 
APPROACH

av Richard Hycner, 
Lynne Jacobs

HEFTET, Engelsk, 1995

Det er to ting jeg ønsker at nye terapeuter skal vite. Først, at de 
aldri bør undervurdere den helbredende effekten av å lytte med en 
imøtekommende holdning. Deretter, at de ikke må fortvile over feil. 
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Gestaltterapi blir ofte beskrevet som en 
relasjonell og dialogisk terapiform. Hva betyr 
egentlig dette og hvorfor er dette så viktig?

Gestaltterapien er ganske riktig en relasjonell 
og dialogisk tilnærming. Det er likevel viktig å 
skille mellom de to begrepene: ’relasjonell’ og 
’dialogisk’. Alle psykoterapeuter og terapimoda-
liteter, er relasjonelle. Et stort antall studier har 
vist at relasjonen utgjør den viktigste faktoren 
for kvaliteten på det psykoterapeutiske arbei-
det. Dette gjelder også for atferdsterapi, selv om 
utøverne skjuler seg bak strukturerte metoder, 
og det er ofte også tilfelle for de medikamentelle 
tilnærmingene.

Dialogisk? Ja, men igjen, det handler om å presi-
sere hva som menes med det. Gestaltterapeuter 

refererer ofte til dialog-filosofien til Martin 
Buber. Buber selv advarte imidlertid, i sin dialog 
med Carl Rogers, mot å støtte seg for mye på hans 
teorier som er filosofiske og ikke psykologiske, 
fordi den terapeutiske relasjonen er fundamen-
talt asymmetrisk. For meg er det derfor viktig at 
disse begrepene utdypes og avklares teoretisk, 
slik at de ikke bare forblir slagord! 
Når vi snakker om ’relasjon’, hva snakker vi 
egentlig om da? Dette ordet blir brukt, i likhet 
med visse andre, som en selvfølge og et slags 
bevis.

Når man snakker om relasjonen mor-barn, tror 
de fleste at de forstår eller vet hva man snakker 
om. Men, er relasjonen mor-barn det samme som 
relasjonen barn-mor? Hva menes egentlig med 
ordet relasjon? Hver psykoterapeutiske retning 

jEaN-mariE robiNE
jean-marie robine, er
psykolog og direktør for en 
offentlig klinikk for barn og 
familier. 
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From. 
Han er blant annet grunn-
legger av Institut Français 
de Gestalt-thérapie og 
co-grunnlegger og tidligere 
president i european asso-
ciation for Gestalt therapy 
(eaGt), og fullverdig med-
lem av new York Institute 
for gestaltterapi. 
Han underviser og veileder 
internasjonalt, og er forfat-
ter og /eller medforfatter 
av flere bøker om gestalt-
terapi. Han bor i landlige 
omgivelser nær Bordeaux, 
Frankrike.

har definert en relativt begrenset del av 
begrepet relasjon med de ’verktøyene’ som 
hører til: Den opprinnelige gestaltterapien 
snakker kun om ’kontakt’, den freudianske 
psykoanalysen snakker kun om overfø-
ring og mot-overføring, de Kleinianske om 
projektiv identifikasjon, de systemorienterte 
om interaksjon eller om kommunikasjon, 
andre igjen om tilknytning, etc. Alle disse 
aspektene er en del av relasjonen.

I mine øyne er det begrepet ’kontakt’ som 
ligger til grunn for hele teorien; både den 
kliniske og den praktiske gestaltterapien. 
Alle de andre begrepene er utledet av dette. 
Men ’kontakt’ er likevel ikke ’relasjon’, den 
er kun et initierende aspekt, en grunnleg-
ger. Alt det våre teoretiske grunnleggere har 
utarbeidet om den, og alt det deres etter-
følgere har skrevet for å berike og utdype 
den, kan ikke overføres til å dekke begrepet 
’relasjon’. Jeg kan nemlig være i kontakt med 
noe eller noen uten at dette noe eller denne 
noen er i kontakt med meg. For eksempel 
kan jeg få visuell kontakt med noen jeg ser gå 
forbi vinduet mitt ute på gaten uten at denne 
personen er i kontakt med meg.
Dette betyr at når vi snakker om ’kontakt’, 
bør vi alltid presisere følgende: kontakt med 
hva/hvem og hva slags kontakt. Jeg kan være 
i kontakt med noen med blikket, i tankene, i 
hukommelsen, gjennom berøring, fantasien 
og forventningen, følelsen og dialogen… Perls 
og Goodman framsatte faktisk dette spørs-
målet i introduksjonen til sitt grunnleggende 
verk (PHG Gestalt Therapy 1951. Red. anm); 
når jeg ser på et maleri, er jeg i kontakt med 
maleriet eller med kunstkritikken i min 
favorittavis? Kontakt med hva/hvem? Jeg 
henviser leseren til kapittelet, ”Contact at 
the source of experience” i min siste bok, 
Social Change Begins with Two – publisert i 
fjor på engelsk hos l’Istituto de Gestalt HCC, 
Italia. Tittelen på denne samlingen av essays 
viser tydelig hvor viktig jeg syns det som 

Det er begrepet ’kontakt’ som 
ligger til grunn for hele teorien
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skjer mellom psykoterapeut og pasient er! 
De forskjellige studiene jeg nevner i boken 
er imidlertid undersøkelser av de teoretiske, 
kliniske og praktiske konsekvensene innen-
for et felt–paradigme.
Innenfor et felt-paradigme finnes det nemlig 
mange likhetspunkter med det relasjonelle 
paradigmet, men det er også noen nyanser. 
Det relasjonelle perspektivet forutsetter 
adskilte individer som vil ha dialog og som 
noen ganger til og med danner det vi kaller 
et ’felles felt’. Felt-perspektivet PHG be-
skriver har ikke denne forestillingen, men 
fremhever snarere andre dimensjoner som 
ligger forut for differensieringen i adskilte 
’individer’.
Dette er også grunnen til at jeg for over 15 
år siden foreslo å rette mer oppmerksomhet 
mot begrepet  ’situasjon’ som kan utvide vår 
forståelse av felt-begrepet, og som dessuten 
er 3-4 ganger mer brukt av PHG enn ’felt’.
Så vi har fortsatt mye arbeid å gjøre for å ut-
vikle den teoretiske delen av vår tilnærming 
og spesielt for å utvikle den i samsvar med 
de grunnleggende prinsippene.

Hvordan skiller dette seg fra andre 
psykoterapeutiske metoder?

Jeg mener at gestaltterapi (GT) er en tilnær-
ming som er fundamentalt original, men 
at andre tilnærminger inkluderer stadig 
mer fra GT som oftest uten å henvise til GT 
som utviklet disse prinsippene for over 65 
år siden! GT er derfor forskjellig fra andre 
psykoterapeutiske retninger, og vil kanskje 
fortsette å være det i fremtiden?
Madeleine Fogarty, en australsk forsker, har 
nylig publisert en studie i British Gestalt 
Journal som hun gjennomførte med 80 
erfarne gestaltterapeuter og -lærere for å 
tydeliggjøre en felles profesjonell oppfatning 
av egenarten til gestaltterapi.
Dette er et tema som har interessert meg i 
lang tid. Jeg ble invitert til å holde 
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en fransk psykolog og 
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humanistiske terapiformer, 
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åpningsforedraget om dette på Cambridge-konferansen (Mass.) i 1996, 
og utdypet det under avslutningen på den internasjonale konferansen i 
Madrid i 2009.
I motsetning til forslagene samlet inn av Madeleine Fogarty, har jeg 
forsøkt å fremheve de teoretiske egenskapene (og dermed også deres 
praktiske konsekvenser) som jeg mener definerer gestaltterapi. Fokuset 
på awareness, å være bevisst, for eksempel, er ikke typisk for GT. Alle 
psykodynamiske tilnærminger har denne målsettingen, selv om veien 
og vilkårene er forskjellige; for eksempel kan man si at psykoanalysen 
har til hensikt å gjøre det ubevisste bevisst… Likeledes syntes jeg det 
relasjonelle fokuset er felles for mange tilnærminger, på samme vis som 
terapeutens engasjement etc. 

For øyeblikket – og kanskje kun foreløpig – holder jeg fast ved fem egen-
skaper som skiller GT fra andre modaliteter.
 1. Fokuseringen på kontakt  (allerede nevnt lengre opp)
 2. Henvisningen til felt og situasjon
 3. Fra følelse til erfaring: kroppen. (All erfaring er forankret i en  
  kroppslig emosjon før den blir tanke, følelse, handling, skapelse etc.  
  Så praksisen fokuserer alltid på erfaringer fra den levde kroppen  
  og hva som oppstår i situasjonen.
 4.  En spesifikk oppfattelse av temporaliteten (ikke bare historien,  
  men nået, kontakt-sekvensen, selvet som en temporær 
  tilsynekomst, og det som jeg kaller ”en estetisk døgnflue”  etc.)
 5.  Figuren og dannelsen av figuren. (Den aktuelle erfaringen er en  
  figur, symptomet er en figur, følelsen er en figur etc.) Det er også  
  den estetiske referansen - (knyttet til punkt 3), som stadig blir mer  
  utbredt blant gestalt-terapeuter.  
Alle disse punktene fortjener selvfølgelig en mer utførlig presisering og 
gjennomgang, noe jeg ikke kan påta meg her. 

Hvilken egenskap (eller fokus) vil du framheve som viktigst for 
nye terapeuter - og hvorfor?

Jeg tror at jeg ville fremheve evnen til å bli overrasket, forbauset over 
det nye man opplever med hver klient, nysgjerrigheten på hva som kan 
skje! Dette innebærer å unngå å begrense klienten til en ’allerede kjent’ 
– og dermed la en kreativ tilpasning utvikle seg for hver og én. Dette 
innebærer også spontanitet og kreativitet, men denne spontaniteten 
må være forankret i våre teoretiske referanser, slik at hver enkelt av oss 
kan være i stand til å forklare og teoretisere over det vi sier og hva vi 
gjør!
Omfattende oppgave!!

(Oversatt fra fransk av Gerd Verdu og Erik Tresse)

Når man snakker om relasjonen mor-barn, tror 
de fleste at de forstår eller vet hva man snakker 
om. Men, er relasjonen mor-barn det samme 
som relasjonen barn-mor?

soCial ChaNgE bEgiNs 
WiTh TWo 
av Jean-Marie Robine  
l’Istituto de Gestalt 
HCC, Italia, 2015

oN ThE oCCasioN of aN 
oThEr 
av Jean-Marie Robine 
The Gestalt Journal 
Press, 2011
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miriam Taylor

mIRIam tayloR om RElasJon og dIalog

I denne artikkelen fokuserer Miriam Taylor på dialogens plass i arbeidet 
med traumer, og fabulerer ganske fritt rundt spørsmålene på side 14.

sTEmmEN Til DEN TraumaTisErTE klienten er vanskelig å høre. Traumer er 
vanskelige å bære. Stillhet, hemmelighold, skam, ubeskrivelige opplevel-
ser, tap av trygge relasjoner; om det noen gang har vært noen, frykt for 
straff, skyld, ikke å bli trodd - alt dette bidrar til en komplisert relasjo-
nell posisjon for de klientene som har opplevd enkeltstående traumer 
eller interpersonlige traumer*. Mange traumereaksjoner er primært 
drevet av nevrobiologiske impulser, som igjen er styrt av overlevelsesin-
stinkter. I kjølvannet av traumatiske hendelser, synker mennesker ned 
i et traumatisert relasjonelt felt; de nærmeste vennene, slektningene og 
bekjente blir også berørt og vil ha vanskeligheter med å tilby den hjelpen 
som trengs. 

miriam taylor er en engelsk 
ukCp registrert Gestalt 
psykoterapeut, veileder 
og internasjonal instruktør 
som har hatt privat praksis 
siden 1995. Før opplæringen 
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sert i å spesialisere seg på 
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Hun underviser i storbri-
tannia og i utlandet, er fag-
lig konsulent og sensor for 
metanoia Institute i london, 
og medlem av organisasjo-
nen “relational Change”. 

På den annen side, å bli hørt, å få omsorg, 
å bli sett, å få anerkjennelse bekrefter oss i 
vår dypeste menneskelighet og sårbarhet. 
Den dialogiske tilnærmingen i Gestalt 
ble først fremhevet i begynnelsen av 
1990-årene av forfattere som blant andre 
Jacobs, Hycner og Yontef, noe som varslet en 
relasjonell endring i vår modalitet. De utvi-
klet tenkningen til Martin Buber som tilbød 
oss en ny måte å være i relasjon på som 
terapeuter. Dialogen tilbyr en human mot-
vekt til det freudianske blanke arket; både 
Jeg-Du tilnærmingen og Jeg-Det tilnærmin-
gen. Bubers tilnærming bringer oss inn i en 
verden av tilstedeværelse, bekreftelse, åpen 
kommunikasjon og inkludering. Det siste 
er en ganske kinkig utfordring. Inkludering 
betyr både evnen til å ta inn vår klients er-
faring og å holde kontakt med oss selv; noe 
som kan sies å være en Gestalt-måte å forstå 
empati på. Tross alt, hvem av oss ønsker 
virkelig å nærme seg en traume-
erfaring uten å tviholde på seg selv? Mister 
jeg meg selv som terapeut, er vi begge 
fortapt. Grensene mellom oss kommer 
uunngåelig til å bli utfordret i møte med 
ubearbeidede traumer. Inkludering, i en 
slik dialogisk forstand, er humant overfor 
oss som terapeuter, vi kan tillate oss å være 
fullt tilgjengelig for kontakt (slik vi er).

DET fiNNEs ET NEVrobiologisk grunnlag for 
våre tilknytningsbehov, noe som blir sterkt 
utfordret ved traumatiske erfaringer. 
Mens nevrovitenskapen er til uvurderlig 
hjelp for å forstå traumeresponser, er den 
likevel hovedsakelig tuftet på en reduk-
sjonistisk og individualistisk modell. Når 
traumeresponsen har vedvart over tid, vil 
også tapet av intersubjektivitet* være dyp. 
Dette manifesterer seg som skam og store 
vanskeligheter i diskusjoner, samarbeid og 
selvutfoldelse. Spesielt Brocas-området, 
et område av hjernen med ansvar for å 
oversette erfaringer til ord, blir koblet ut. 
Svært artikulerte mennesker kan dermed 
bli ordløse i møte med traumer, en tilstand 
kalt Aleksitymi (Aleksitymi betyr å mangle 

ord for følelser, Red. anm). Personen blir 
revet bort fra fundamentet i livet sitt, alt 
blir usikkert, tilliten til det gode og trygge 
ved andre mennesker og omgivelsene blir 
borte (Herman, 1992; Stolorow, 2007). 
Opplevelsen av kontinuitet i tid, livets gang, 
blir forstyrret, og vi kan se en mangel på 
sammenheng i erfaring, hukommelse og 
narrativ. 

Følelsen av sammenheng blir erstattet av 
en kronisk aktivering av frykt i det limbiske 
systemet i hjernen, i tillegg til en kaskade av 
stressrelaterte nevrokjemikalier. Isolasjon, 
å fjerne seg fra erfaringen, er vanlig etter 
traumatiske hendelser. Frykt for ydmy-
kelse gjennom ikke å bli trodd, for ikke å få 
støtte, for å være til for mye bry, gjør at den 
traumatiserte ofte vender seg innover for å 
få støtte og trøst, i den grad det er mulig. Å 
berolige seg selv gjennom dissosiasjon og 
selv-medisinerende atferd, inkludert selv-
skading, spiseforstyrrelser og rusmisbruk 
er vanlig. Så mye av klientens erfaring blir 
orientert mot å mestre endrede aktiverings-
tilstander (van der Kolk, 1994) og mylderet 
av triggere som hverdagen konfronterer 
dem med. Dermed er den traumatiske 
fortiden alltid tilstede.

kaNskjE kaN DEsTrukTiVE og farlige handlin-
ger forstås kontra-intuitivt, som en måte 
å skape større regulering på. Disse tjener 
imidlertid også til å opprettholde traume-
responsen, selv etter at den reelle faren 
er over. Og når det primitive forsvaret tar 
over, vil sensorisk persepsjon og motorisk 
kapasitet endres. Selv om dette kanskje gir 
et pessimistisk bilde, kan og må regulerin-
gen av det autonome nervesystemet skje i 
en helende relasjon (Taylor, 2104). Det har 
mange ganger blitt hevdet at vi er program-
mert for kontakt, flere funn fra studier av 
hjernen i ulike situasjoner, og særlig obser-
vasjonsforskning av mor/spedbarn-forhol-
det, tyder på det. Det er dette vi bruker som 
mal for det arbeidet vi gjør med våre voksne 
klienter.M
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et traume. Fra det personlige 
til det politiske.

Miriam Taylor er en en-
gelsk gestaltterapeut som 
har spesialiset seg på 
traumer. Hun underviser 
i Storbritannia og i utlan-
det, er faglig konsulent 
og sensor for Metanoia 
Institute i London og 
har skrevet en bok om 
traumer og gestaltterapi. 
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Den terapeutiske relasjonen gir en essensiell mulighet for å 
gjenopprette forbindelsene som har blitt brutt, og for å skape 
et mer sammenhengende traumenarrativ. Der tilknytnings-
systemet har blitt forstyrret eller desorganisert, vil man 
kunne utvikle en tryggere tilknytning (’earned attachment’. 
Red. anm.) (Siegel 2007), som sannsynliggjør at man kan 
bryte traumesykluser i den enkelte og på tvers av generasjo-
ner. Relasjonen blir containeren for det som ikke kan bæres 
– det ’ikke-containbare’: Sammen kan vi bære det. Det er 
bare gjennom denne erfaringen av ’sammen’ at klienten kan 
gjenopprette følelsen av sammenheng, og at traumet kan bli 
helbredet. Det som er viktig er at det er i nåtiden, i nærværet 
til terapeuten, at klienten kan begynne å føle seg trygg igjen. 

DEN DialogiskE TilNærmiNgEN handler ikke bare om ord; 
samtalen mellom terapeut og klient foregår i stor grad på et 
kroppslig, implisitt nivå (Kepner 2003). Tilstedeværelsen 
kommuniseres gjennom terapeutens fin-tilpassede energi-
tilstand – noe som åpner opp det Harris kaller et ’Shared 
Mindful Field’ (2011), som klientens speilnevroner i sin tur 
vil tilpasse seg. Dialogisk tilstedeværelse handler i hovedsak 
mer om å være enn å gjøre.
Dialog handler altså ikke om meg og deg, men om vårt sam-
skapte relasjonelle felt, og hvordan ’vi’ kan skape et møte-
sted. Dette får meg til å reflektere over hva vi egentlig mener 
med ordet ’relasjonell’. Inkludering betyr at jeg må inkludere 
meg selv i det som foregår i terapirommet, det handler om 
den effekten klienten og terapeuten har på hverandre, og om 
hvordan vi blir med i denne spesielle og unike, relasjonelle 
dansen. Som relasjonsterapeut tar jeg med meg alt jeg er til 
dialogen - min historie, min medfølelse, min menneskelighet, 
min sårbarhet - og jeg tilbyr meg selv på en så ikke-defensiv 
måte som mulig. 

Denne ’relasjonelle vendingen’ innen terapi, nå også inntatt 
av mange andre retninger, setter meg som terapeut på prøve. 
En relasjonsterapeut er ikke lenger en blank observatør, men 
en som er nødt til å ta sjansen på å engasjere seg fullt ut, på 
en skånsom og fortrolig måte. Her tenker jeg også på Levinas 
- budet om å svare konkret på lidelsen i den andres ansikt 
(1985). Med dette tar det relasjonelle en etisk vending. Det er 
en dialog med hjerte, kropp og sansevarhet for fellesopplevel-
sen. Den gir meg min egen menneskelighet tilbake som gave.
Til sluTT ønsker jeg å reflektere over profesjonaliseringen av 

dialogen. Er det nyttig å tenke på dialog som en spesiell form 
for samtale, reservert kun for den terapeutiske situasjonen? 
Jeg syns ikke det. Jeg tror at et slikt standpunkt bærer med 
seg risikoen for terapeutisk arroganse, noe som gjenspeiler 
selve dikotomien i traumer. Hvis dialog som jeg har hevdet 
tidligere, handler mer om en måte å være i forhold på enn å 
gjøre noe, at vi i dialogen er tilstede for mangfoldigheten av 
menneskelig lidelse og vekst, ville det være kunstig å begren-
se denne type samtale til terapirommet. Dialog som en måte 
å være på, er en livsstilsforpliktelse og tilfører en kraftig og 
radikal dimensjon til sosiale og politiske områder som er 
nødvendig i vår oppdelte og traumatiserte verden. Arbeidet 
med traumer har alltid hatt en politisk dimensjon (Herman, 
1992), og dialogen har vært medvirkende i ikke-voldelig kon-
fliktløsninger og i sannhets- og forsoningsinitiativ. Traumer 
oppstår fra en kontekst og må re-integreres i det store feltet. 
Dialog som verktøy for sosial endring er uvurderlig for den 
økende ’Relasjonelle Bevegelsen’ som sees i en rekke land og 
på tvers av kontinenter.

(Oversatt av Anne Marie Saxlund og Erik Tresse)

* orDforklariNgEr:
Enkeltstående traumer: 
Traumer utløst av enkeltstående hendelser (naturkatastrofer, terror, overfall o.l.) 
Interpersonlige traumer: 
Ofte også kalt komplekse traumer, som utløses av vedvarende krenkende livsbetin-
gelser over tid (slik som vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, omsorgssvikt).
I tillegg brukes ofte betegnelsen utviklingstraume for å beskrive den spesielt alvor-
lige traumatiseringen som skyldes vedvarende krenkelser i den tidligste barnealder, 
ofte i situasjoner hvor krenkelsene er påført av nærpersoner. Kilde: RVTS Sør.
Intersubjektivitet:
Intersubjektiv, det som er felles for to eller flere subjekter (tilskuere, observatører, 
forskere) eller som de er enige om. Kilde: Snl.no
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Min forståelse av gestaltterapi går tilbake til de 
tidligste tekstene av Fritz Perls og Paul Goodman 
(Perls et al, 1994/1951; Perls, 1978), hvor kjernen 
av teorien var en veldig spesifikk teori om selvet. 
Det er basert på denne forståelsen at jeg har 
kartlagt en terapi i bøkene mine (Philippson, 2001, 
2010), og har samarbeidet med andre som følger en 
lignende linje som Francesetti (2015). Jeg har også 
skjelt til folk utenfor gestaltverdenen som skriver 
om dette på lignende måter, for eksempel Stern 
(2003, 2004).

Alle psykoterapier er bygget på en eksplisitt eller 
implisitt teori om psyken eller selvet. I klassisk 
psykoanalyse kommer selvet innenifra og ut, et-
tersom driftene møter eksterne krav og enten blir 
oppfylte eller frustrerte. I klassisk adferdsterapi, 

tar selvet motsatt retning, ettersom stimuli fører 
til reaksjon.

I gestaltterapi er den underliggende teorien om 
selvet knyttet til det relasjonelle på en veldig 
radikal måte, noe som dessverre ikke har fått mye 
oppmerksomhet før ganske nylig. For å sitere Perls 
fra et foredrag han holdt i 1957 (Perls, 1978: 55):
 
«Nå kan ikke ’selvet’ forstås på annen måte enn 
gjennom feltet, akkurat som dagen ikke kan forståes 
på annen måte enn i kontrast til natten. Hvis det var 
evig dag, evig lyst, ville du ikke bare ikke ha begrepet 
’dag’, du ville ikke engang vite om en ’dag’ fordi det 
ikke er noe å være bevisst på, det er ingen differensi-
ering. Derfor kan ’selvet’ kun finnes i kontrast til noe 
annet.»

pETEr philippsoN
peter philippson, m.sc. er 
en britisk gestaltterapeut 
og -lærer, registrert ukCp 
(uk Council for psychothe-
rapy). Han er medlem av 
Gestalt Psychotherapy & 
Training Institute i storbri-
tannia og en av grunnleg-
gerne av manchester 
Gestalt Centre. I tillegg 
er han senior trainer for 
GIta (slovenia), rådgivende 
styremedlem Center for 
somatic studies og fullver-
dig medlem av new York 
Institute for Gestalt
therapy. Han er en mye 
brukt internasjonal gjeste-
lærer, og også lærer og elev 
av tradisjonelle aikido.
Han har skrevet en rekke 
artikler og bøker om ge-
staltterapi.

Sammenlign dette med Daniel Stern (2003: 
23) når det gjelder intersubjektivitet:

«Det er veldig tydelig at mennesket er konstru-
ert for å lese andre menneskers sinn [...] Vårt 
nervesystem er konstruert for å gjøre det [...] 
Konklusjonen [...] er at våre sinn ikke er så uav-
hengige. De er faktisk veldig gjensidig avhen-
gige av hverandre. Våre sinn er ikke adskilte 
eller isolerte, og vi er ikke de eneste eierne av 
våre egne sinn [...] Våre sinn blir skapt i kraft 
av å være i konstant interaksjon og dialog med 
andre sinn, slik at hele ideen om en ”en persons 
psykologi” ikke burde finnes, i beste fall karak-
teriseres som ufullstendig.»

Jeg pleier å beskrive dette ved å si at det fin-
nes to typer ord. Det er ’ting’-ord, som ’bord’, 
’datamaskin’ etc .; og det er sammenlignings-
ord, som ’store’ og ’små’, som kun gir mening 
i forhold til det du sammenligner det med. 
Jeg er stor i forhold til en maur, liten i forhold 
til et fjell. Perls sier her at ’selvet’ er av typen 
sammenlignings-ord, alltid med utspring i 
både seg selv og det andre, som hver for seg 
definerer den annen. Derfor er ikke ’selvet’ 
på ’innsiden’ av en person som en ’essens’, 
men i kontaktprosessen personen igangset-
ter. Faktisk er kontaktprosessen i gestalt-
terapi den samme prosessen som skaper 
selvet/den andre. Når jeg driver terapi, 
’tuner’ jeg meg ikke inn på en objektiv annen, 
men utforsker det samskapte her og nå som 
vi begge definerer gjennom vårt møte.

I en terapi hvor terapeuten mener han/hun 
jobber med klientens essensielle selv, blir 
det viktige spørsmålet: ”Hvordan kan dette 
endre seg?”. I en terapi hvor det relasjonelle 
samskapte selvet er i fokus, blir spørsmålet:  
”Hvordan får vi til en følelse av kontinuitet?”. 
Goodman adresserte dette spørsmålet da 
han beskrev ’personlighetsfunksjonen’ som 
’i hovedsak en verbal kopi av selvet’ (Perls et 
al, 1994/1951: 160). Den er ikke gitt, men en 

gestalt som terapi for 
det «relasjonelle selvet»
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prestasjon. Den har to ansikter: en forening 
av måter vi fungerer på som forteller oss 
hvem vi er, hvem vi er i forhold med, hva vi 
jobber med, hva våre verdier er etc.; og en 
defensiv, fiksert funksjon som begrenser 
oss til det vi oppfatter som trygt og kjent. 
Og en følelse av kontinuitet krever også noe 
like viktig, en viss kontinuitet i omgivelsene 
våre.

Hvorfor er denne forståelsen viktig i 
vår tid?

Vi lever i en tid hvor kontinuiteten i omgivel-
sene våre bryter sammen, hvor store men-
neskemasser flytter på seg, hvor kulturer og 
kommunikasjon mikses sammen gjennom 
virtuelle, elektroniske verdener. Derfor er 
kontinuiteten i eget selvbilde heller ikke en 
selvfølge, og ofte fraværende: innvandrere 
mister kontinuitet i hvem de er når de flytter 
inn i en helt annerledes kultur og sosial posi-
sjon, og vertssamfunnene vil også oppleve 
brudd på hva de tidligere har kunnet ta for 
gitt (jeg har opplevd dette på nært hold selv 
fordi mine foreldre var flyktninger). Vi har 
sett to forskjellige svar på dette: en vekst-
orientert sammensmelting av ulikheter og 
en voldelig konservatisme som behandler 
det som er annerledes som en fiende. I og 
med at jeg bor og arbeider i en flerkulturell 
by, mener jeg at en Gestalt-tilnærming gjør 
det mulig å utforske disse problemene. 

Forståelsen av selvet og av terapi er uløse-
lig knyttet til det relasjonelle, og - vil jeg 
legge til – det transpersonlige (ikke som et 
synonym for ’åndelig’). Den er dialogisk i 
henhold til Buber (1965) iom at den behand-
ler det som er ’mellom’ før det individuelle. 
Den er ikke dialogisk i etymologisk (ordenes 
opphav. Red. anm) forstand ved at den bare 
opererer gjennom ord, men gjennom hele 
vår nedfelte ’være-i-verden’-opplevelse. 

PEtER PhIlIPPson om RElasJon og dIalog

Peter Philippson, M.Sc. er 
en britisk gestaltterapeut 
og en av grunnleggerne 
av Manchester Gestalt 
Centre. Han reiser mye 
rundt som internasjonal 
gjestelærer, og har skrevet 
en rekke artikler og bøker 
om gestaltterapi.
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Her er min definisjon på terapi fra et  foredrag jeg holdt i Zagreb:

”Mitt bilde av terapi er som å danse med noen for første gang. Vi har alle 
våre egne foretrukne måter å danse på, og hvis vi tidligere har hatt dårlige 
erfaringer med å danse spontant, vil vi være stive, og vi vil ha utviklet måter 
å oppmuntre partnerne våre til å danse som oss på. Hvis jeg danser med 
en rigid, ikke-spontan partner, og ikke bare følger ham eller henne, og ikke 
påtvinger mine egne rigide måter å danse på, vil vi (etter en stund med for-
legenhet og kanskje å ha tråkket på hverandres tær) derimot finne vår egen 
unike dans, og den andre personen (klienten) vil ha oppdaget sin mulighet 
for spontanitet. Jeg mener ikke dette utelukkende som en metafor: vi kan 
gjøre dette med reell dansing, og på mange andre måter.”

Hva ønsker du å formidle til en nyutdannet terapeut?

Jeg ønsker å videreformidle en mulighet for utvikling innen Gestalt i tre 
stadier. En fersk terapeut vil uunngåelig ønske å lære å lytte til klienten. 
Deretter vil han/hun lære å lytte til sin egen prosess. Begge disse to er 
viktige grunnleggende ferdigheter, men for meg blir det først gestaltte-
rapi når terapeuten klarer å fin-innstille seg på hvordan ’vi’ blir sammen, 
hvordan vår samskaping foregår. I andre terapiformer, for eksempel 
ved klientsentrerte terapi eller kognitiv atferdsterapi, er terapeuten å 
betrakte som en velmenende, dyktig hjelper. I gestaltterapi og psykoana-
lyse, anerkjenner vi at terapeuten er mange ting for og med klienten, en 
hjelper, en trussel, en forelder, en potensiell kjæreste. Vanskelighetene til 
klienten er utviklet i relasjoner og blir vedlikeholdt i relasjoner, så de vil 
dukke opp i relasjonen med terapeuten, og kan best utforskes og svares 
på i denne relasjonelle dansen.

Dette er en kort introduksjon til et stort emne. Jeg håper jeg har fått gitt 
dere en smakebit av mine tanker rundt temaet.

(Oversatt av Anne Marie Saxlund og Erik Tresse)
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Vanskelighetene til klienten er utviklet i relasjoner og blir 
vedlikeholdt i relasjoner, så de vil dukke opp i relasjonen 
med terapeuten, og kan best utforskes og svares på i 
denne relasjonelle dansen. 
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Gestaltterapi blir ofte beskrevet som en relasjonell og dialogisk terapiform. Hva betyr egentlig 
dette og hvorfor er dette så viktig? 

Tilblivelsen av gestaltterapi markerte en overgang fra et analytisk til et fenomenologisk perspektiv; 
fra fokus på årsaken til lidelsen til «å bli ved» erfaringen. Den avgjørende vendingen var tilliten til økt 
bevissthet (Awareness*). Dette ble selve behandlingen, ettersom bevissthet fører til en utvikling av 
selv-følelsene i tråd med det man er. Det å behandle via en årsaksforståelse, ble sett på som for langt 
unna erfaringen til personen. Det er flere kulturelle og vitenskapelige implikasjoner av dette, som for 
eksempel oppdagelsen av at alt er relativt til sin kontekst, og at det ikke finnes bare en sannhet, men 
like mange sannheter som det finnes erfaringer. ’Bli ved denne følelsen og se hvor den tar deg’ og ’en-
dre det-et i jeg-et’ var teknikker som søkte å sette fokus på økt bevisstgjøring (istedenfor fortolkning) 
og å ta ansvar for ens egne erfaringer. 

ms lobb er psykolog, ge-
staltterapeut, og grunnleg-
ger av Istituto di Gestalt 
HCC Italy som hun i dag 
leder. Hun har og har hatt 
en rekke verv i internasjo-
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Hun leder workshops over 
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lian journal Quaderni di Ge-
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com). Hun har skrevet flere 
bøker om gestaltterapi.

’Dialogisk’ var ordet som på 70-tallet betød 
å respektere og støtte opp under erfaringe-
ne til klienten. Behandlingen i gestaltterapi 
blir aldri bestemt av terapeuten alene, men 
oppstår hos klienten i dialog med et med-
menneske – terapeuten. Relasjonsbasert 
gestaltterapi er et begrep brukt av Gary 
Yontef og hans kollegaer. De ønsket nettopp 
å understreke dette prinsippet, noe som 
virket å bli borte i en type ’gestalt’praksis 
som la mest vekt på det ikke-konstruktive 
aspektet ved vår lære. Istedenfor å si, «Du 
er en feiging og jeg er forbannet», som 
påtvinger terapeutens egen oppfatning, vil 
den dialogbaserte metode si, «Hva føler du 
når du sier det? Hva ønsker du at du heller 
var i stand til å gjøre?»

For meg er gestaltterapi relasjonell på en 
helt spesifikk måte: Den dreier seg om å 
skape kontakt, og selve handlingen av å 
samskape kontaktgrensen (mellom klienten 
og terapeuten). Jeg har tidligere understre-
ket at i gestaltterapi definerer vi Selvet som 
kontakt, og sier at kontakt er Selvet. Vi er 
fullt og helt fokusert på hva som skjer mel-
lom terapeuten og klienten, og ikke i samme 
grad på hva som skjer innad i klienten. Det 
at gestaltterapi er relasjonell betyr for oss 
at vi fokuserer på hva vi legger merke til i 
måten klienten oppretter kontakt med oss 
på (hvordan puster han, hvilken holdning 
har kroppen hans, hvordan er rytmen i 
språket, hvordan ’danser’ han med oss, 
hvordan kan vi forstå hans fortid i lys av 
nåtiden). Samtidig er vi oppmerksomme 
på hvordan vi føler oss i vår kontakt med 
ham (føler vi oss empatiske? Hva er vår 
resonans?), og hva er vår felles opplevde 
følelse av feltet (Hva er den delte følelsen 
vi kjenner på når vi oppretter kontakt med 
klienten? Tristhet, glede, frykt?).
Vårt mål som psykoterapeuter er å støtte 
den ustøttede intensjonen om kontakt som 
forårsaker lidelsen; den manglende be-
visstheten ved kontaktgrensen, en mangel 
som ber om å bli anerkjent og frigjort. Og vi 

gjør dette ved å bruke vår tilstedeværelse 
og vår bevissthet. Dette er det spesifikke 
relasjonelle prinsippet i gestaltterapi. Som 
våre grunnleggere skrev, er Selvet en funk-
sjon av organismens kreative tilpasning til 
omgivelsene, og altså ikke en struktur eller 
et øyeblikk. Dette representerer et unikt 
perspektiv blant personlighets- og psykote-
rapeutiske teorier. 

En konsekvens av dette perspektivet er 
at terapeuten ser endringen i psykoterapi 
som en endring i både klienten og seg selv. 
Feltet de skaper sammen endres (ikke bare 
klientens); persepsjonen til både klienten og 
terapeuten endres, og begge disse endringe-
ne må tas hensyn til. Hvis terapeuten i løpet 
av en terapitime føler et press i brystet når 
klienten snakker med tårer om overgrep 
i barndommen,og feltets «tåre-press» er 
endret når timen er slutt, da må også krite-
riene for å se på prosessen inkludere begges 
perspektiv, siden presset som ble følt av 
terapeuten er en del av det helhetlige feltet. 
Jo mer individet er fullt tilstede «i det som 
er mellom oss», jo mer tar hun eller han del 
i feltet, og jo mer bidrar hennes eller hans 
tilstedeværelse til å skape mulighetene i 
feltet. Kun med fullstendig tilstedeværelse 
ved kontaktgrensen er det mulig for gestalt-
terapeuten å løse konkrete problemer i 
menneskers relasjoner.

Hvordan skiller dette seg fra andre 
psykoterapeutiske metoder? 

Etter min mening er gestaltterapi an-
nerledes enn andre retninger helt enkelt 
fordi den retter seg mot persepsjonen, ikke 
adferd eller indre følelser, men persepsjon. 
Persepsjon handler om sansene (porten 
til oppfatning) og om kontaktenergi (å 
sanse impliserer å lade opp energi som kan 
skape kontakt). Dette gjør det mulig for 
oss å ta med fysiologien, fenomenologien, 
kontaktens estetikk (læren om sensasjoner 
og emosjoner. Red. Anm.), og feltet vi skaper Ma
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bb Målet med psykoterapi i vår samtid 
er å skape en følelse av tilhørighet 
til omgivelsene.

Margherita Spagnuolo Lobb 
er en italiensk psykolog og 
gestaltterapeut som er opp-
tatt av å bygge bro mellom 
den medisinske sykdomsmo-
dellen og gestaltterapien 
som ser psykisk lidelse ut 
fra en relasjonsforståelse, 
og psykopatologi som en 
del av menneskets iboende 
evne til kreativ tilpasning.
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sammen i møte med hverandre, på en 
helhetlig og integrert måte. Jeg har ved 
flere anledninger jobbet med dyktig 
kollegaer fra andre tilnærminger, og 
har blitt overrasket over hvor likt vi 
jobber. På et visst kompetansenivå 
har ikke det å være en god terapeut 
et faglig navn. Likevel, når det gjelder 
hva som er spesifikke kjennetegn på 
gestaltterapi, ser jeg at forskjellen lig-
ger i kreativiteten, i å støtte det som er 
underutviklet, å stole på reguleringen 
av Selvet, og ikke minst, estetikken i 
kontakten – at terapeuten stoler på sine 
følelser i feltet med klienten, stoler på 
sitt kreative blikk på den terapeutiske 
situasjonen og på klienten. Jeg vil si vi 
er kunstnere i det å kontakte og å skape 
kontakt .

Hvilken egenskap (eller fokus) vil 
du framheve som viktigst for nye 
terapeuter - og hvorfor?

Jeg vil anbefale gestaltterapistudenter 
å alltid forsøke å integrere det de ser i 
samfunnet i arbeidet sitt. Det kliniske 
psykoterapeutiske arbeidet har utviklet 
seg fra det å støtte autonomien (det å 
klare seg selv/være seg selv nok. Red. 
anm.), til i dag å støtte ’følelsen av å føle’ 
(Damasio, 1994; 1999), og den ’assi-
milerte relasjonserfaringen’ (Gallese, 
2007: Gallese, Sagnuolo Lobb, 2012) - 
som en felles intensjon og prosess man 
også deler i terapitimen. 
 Denne dype og prosessorien-
terte erkjennelsen tillater klienten å 
rotfeste seg i den terapeutiske rela-
sjonen. Fra det kliniske synspunktet 
må vi fokusere vår oppmerksomhet på 
terapeutens og klientens følelser ved 
kontaktgrensen deres, og utfoldelsen av 
Selvet i vårt møte «her-og-nå»: «Hvor-
dan føler du deg med meg, akkurat 
nå?». Ikke bare fra det mentale syns-
punktet, men «Hvordan puster du?», 
«Hva ser du på?», ”Hvordan er holdnin-
gen, hvordan spenner musklene seg, 
hvilken fysisk oppstemthet kjenner du, 
når du er i kontakt med meg?”

Målet med psykoterapi i vår samtid er 
å skape en følelse av tilhørighet til om-
givelsene, der man føler seg anerkjent; 
å revitalisere kontaktgrensen med den 
andre (å sanse kroppen); å gi mening til 
den implisitte intensjonen om kontakt, 
og om å gi horisontal støtte (relasjonell 
støtte som er gjensidig og likeverdig. Red. 
anm.).  

For eksempel bør foreldre i en familie 
bli hjulpet til å se og støtte de relasjo-
nelle fysiologiske prosessene i barna 
sine (hvordan de puster når de gjør lek-
ser, for å ta et eksempel), og gi slipp på 
bekymringene sine om barnas evner til 
å være selvstendige. Terapigrupper må 
støtte den harmoniske selvregulerende 
prosessen som oppstår i horisontale 
relasjoner. Den vellykkede avslutnin-
gen på prosesser mellom mennesker i 
et post-moderne samfunn, innebærer 
nettopp å fange dette behovet - som 
ligger implisitt i den neo-realistiske ap-
pellen til oss mennesker: Å synliggjøre 
og støtte konkrete fenomen, som pust, 
tilstedeværelse og bevegelse, som man 
kan bygge tilhørighet med, i stedet for 
å fremheve Egoets kapasitet til å skape 
løsninger, ut fra gitte idealer. Det er for-
elderen som støtter barnets åndedrett 
når det gjør lekser, en intensjon som 
– når anerkjent av den andre – tillater 
barnet å føle seg hjemme i verden.

Estetikkens (læren om sanser og følelser. 
Red anm.) etikk løser splittelsen mellom 
individet og dets sosiale behov: Hvis vi 
ser splittelsen, trenger vi et superego 
(idealet om perfeksjon. Red anm.). Men 
hvis vi i dag mener at det er harmoni i 
enhver erfaring, må vi være mer i kon-
takt med sansene våre. 

Egentlig, mer enn å se på «her og nå», 
ser vi på det som er «nå-for-neste» for 
klienten (Sagnuolo Lobb, 2013) mens 
hun eller han i er kontakt med oss. Vi 
starter fra harmonien som bor i hen-
nes/hans lidelse og fra selve bevegelsen 
og intensjonen om å kontakte som en 

gang ble krenket av den andre. Vi ser på 
hennes/hans erfaring slik den vokser 
fram ved kontaktgrensen, med opp-
merksomt nærvær, vitalitet og mulighet 
for orientering. 

En psykoterapeut kan ikke se på seg 
selv om en privat aktør (Lichtenberg, 
2009). Hans eller hennes arbeid er også 
politisk, og hva hun eller han gjør med 
individer eller grupper er den mest ef-
fektive støtten han/hun kan gi til sosial 
velferd. 

(Oversatt av Anna Tresse/Erik Tresse og Rolf 
Aspestrand)

*Awareness er et faguttrykk som det er vanskelig å 
finne en oversettelse på som dekker hele betydnin-
gen. Norsk Gestalt Institutt har nå begynt å bruke 
ordet ”varhet”. I denne artikkelen er det oversatt med 
”bevissthet”.

ThE NoW-for-NExT iN 
psyChoThErapy.
gestalt Therapy reco-
unted in post-modern 
society
Margherita Spag-
nuolo Lobb (2013)
Istituto di Gestalt 
HCC Italy

gEsTalT ThErapy 
WiTh ChilDrEN: 
from Epistemology to 
Clinical practice.
Spagnuolo Lobb M., 
Levi N., Williams A. 
D. (2016) (Eds.)
Istituto di Gestalt 
HCC Italy

Foto: Erik Tresse
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geStalt teraPI  I   VerDeN

Gestaltterapeutene Elisabeth Helene Sæther og 

Camilla Wright holdt kurs for 12 psykologer, ga 

veiledning, og hadde to gruppeworkshops med 

kreative metoder - en terapigruppe for jenter 6-14 

år og en terapigruppe for leprapasienter og andre 

kronikere. Prosjektet viste at gestaltterapi fungerer 

veldig bra i Etiopia som er en relasjonelt orientert 

kultur. Dette kunne bli virkelighet fordi Norsk Gestalt-

institutt betalte flybilletten til Elisabeth, at Elisabeth 

stilte opp gratis i en uke, og på grunn av Camillas 

mangeårige erfaring med både forskning og hjel-

pearbeid i Etiopia. I 2013 etablerte Camilla forenin-

gen WeCare Psykisk helseprosjekt i Etiopia som gir 

barn, familier og andre som har behov psykososial 

hjelp i Addis Abeba. I 2015 og 2016 bodde hun et 

år i Addis Abeba for å forske i forbindelse med sitt 

doktorgradsprosjekt om sykdoms- og helbredelses-

forståelse i Etiopia, og fulgte samtidig opp prosjek-

tet og veiledet og underviste de to psykologene 

som jobber i prosjektet. 

seks DageR MeD gestaltteRaPI I 
aDDIs ababa, etIoPIa

Etiopia

Elisabeth 
Marta Camilla

Elisabeth Helene Sæther er gestaltterapeut 
og gestaltveileder, Camilla Wright er ge-
staltterapeut, grunnlegger og styreleder i 
WeCare Psykisk helseprosjekt i Etiopia. 
I juni 2016 arrangerte de flere kurs med 
gestaltterapi for 12 av landets psykologer.
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Jeg la fra meg verket for en måned siden. 6 bøker som jeg leste raskt og fort-løpende. Jeg ble sugd inn i den verdenen, jeg begynte på ny bok med en gang. Trodde aldri det skulle skje. Hadde motstand som mange andre, før jeg startet. Derfor er jeg kanskje av dem som er litt sene til å lese disse gigantbøkene. Har bare fulgt med på debatten fra utkanten, liksom. På radio, tv og nå også teater. Blir ikke så lett ferdig med et slikt verk. For det skapte debatt. Det ble skrevet om virkelige hus og virkelige foreldre og kjærester. Genialt, sier noen.
Det er ordene og måten det blir fortalt på som er så sugende, inn i en verden av underlig kontakt og merkelige relasjoner.Det er en ung manns ordløse følelser beskrevet med en slik rikdom av ord at jeg ikke finner ordene.  

Det er en voksen manns oppgjør med en far som gikk til grunne, og forfatterens sjanse til å miste kontakt med familie og venner i sin kompromissløse ærlighet. Da jeg leste ble jeg stadig nysgjerrig på å lese videre og tenkte lite på at jeg ble også en slags kikker i deler av et privatliv. Men for meg kunne det vært enda saftigere beskrivelser. Virkeligheten er slik. Og forfatteren har tatt hensyn, mye hensyn, tror jeg.
Gjenkjennbart i sin ensomhet og kontaktløshet. Redsel innimellom. Det er slitsom å være redd for fjernhet av foreldre. Mye kamp. Nærheten blir så vanskelig da. 

Nærhet og avstand til kjæresten blir vanskelig, hvem blir jeg sammen med deg da? Kan jeg være meg sammen med deg? Hun sier hun er for mye for han. Hun går inn seg selv, må vekk. Flukt. Mani og depresjon. Kamp.Kjæresten ble innlagt, men kom hjem igjen. Den intense kontakten dem imellom er rystende fint å lese om. De prater i mange timer.   «Legene foreslo elektrosjokkbehandling, de ville bremse manien. Hun  fikk time. Da den kom møtte hun ikke opp. Hun var redd forsto jeg. Hun   ville egentlig ikke …»
 
 «Hun kom hjem, det var over. Det var over. Kan du sove nå, sa Vanja. Ja, sa   hun, nå kan jeg sove …»

 «… Jeg har vært på en lang reise, sa hun. Nå er jeg hjemme, men det har   ikke vært farlig. Nei, sa jeg …» «… Hun gråt. Jeg gråt. Det var over.»
 «… For Linda er et menneske, hennes helt bestemte nærvær, hennes vesen   og hennes sjel, som hele tiden var der ved siden av meg, og som jeg så og   kjente, helt uavhengig av det som ellers hendte. Det lå ikke i det hun gjorde,   det lå ikke i det hun sa. Det lå i den hun var. Det ligger i den hun er … liggende   på sofaen med Vanja over seg, latter over hva vår smarte datter har sagt, øm  heten hun ser i blikket hun ser på John med, og hånden i nakken på meg.  Varm.  De helt nakne øynene hennes. Jeg er så glad for Linda og jeg er så glad   for barna våre. Jeg kommer aldri til å tilgi meg selv for det jeg har utsatt dem   for, men det har jeg gjort. Det må jeg leve med.»  

 «Jeg skal aldri mer gjøre noe sånt mot dere igjen. Til Linda, Vanja, Heidi og   John. Jeg elsker dere.»

Min kamp. Karl Ove Knausgård.

noe om relasjon og kontakt. så lett ...

miN kamp (2009 - 2011)
karl ove knausgårds (1968–) 
ambisiøse seksbindsverk om sitt eget liv
Forlag: Oktober
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gEstalt I vERdEn:

å jobbe med 
troll i etiopia

gEstalttERaPI  I vERdEn

Camilla Wright
er gestaltterapeut, grunnlegger og 
styreleder i WeCare Psykisk helse-
prosjekt i Etiopia. Hun har jobbet 
som journalist i mange år, og har ho-
vedfag i religionshistorie. Nå holder 
hun på med doktorgrad i religions-
vitenskap ved Universitetet i Bergen, 
hvor hun forsker på hvordan etiopisk-
ortodokse kristne forstår sykdom og 
helbredelse ved hellig vann. Hun har 
bodd og forsket i Etiopia i til sammen 
tre og et halvt år i ulike perioder. Hun 
er 45 år og bor på Kolbotn utenfor 
Oslo, mann og to barn. 

Først hadde vi både vann og strøm. Så hadde vi bare strøm (les lys, ikke varme). Så 
hadde vi verken vann eller strøm. Så hadde vi bare vann. Det påvirker situasjonen. 
Men kanskje mest de to bortskjemte nordmennene.

Troll? De visste ikke hva troll var. Vi forsøkte etter beste evne å forklare. De fant en an-
nen mytisk figur som var farlig og skummel. Ja, den kunne de forsøke å drepe. De går 
og går. Annet hvert ord. De fortsetter og fortsetter.

Tolv psykologer. Kjempemotiverte psykologer. For dem hører det til sjeldenhe-
tene at de får mulighet til å få faglig oppdatering. Det holdes nesten ikke kurs. En 
sjelden gang kommer det kanskje ekspertise fra utlandet og tilbyr noe. Og dette er 
første kurs i gestalt-teori og -metoder i Etiopia. Ganske sikkert. 

kulTurforskjEllEr
De har lært litt om gestalt på universitetsutdanningen. Mest er de psykologer, og 
alle har klinisk erfaring. Det er dessverre ikke så vanlig blant psykologer i Etiopia. 
De fleste psykologer jobber med papirer i organisasjoner. Det er der de kan tjene 
penger. Men noen bare VIL jobbe med mennesker, slik som disse som er med på 

Tekst & Foto:

To og to sammen. To og to ben. Annet hvert ord. De går og går. Fortsetter og fortsetter.

Tolv etiopiske psykologer. To norske gestaltterapeuter. 
2355 meter over havet. Addis Abeba. Høyfjellsklima ved 
ekvator. Regntid. Undervisningslokalene er en uisolert 
kontainer gjort om til bolighus. Det lukter litt mugg inne. 
Regn og kaldt. Kulturmøte. Varmt. 

kurset. De brenner for det. Det blir 
innlysende, tydelig, når vi hører hva de 
faktisk gjør, hvor utrolig viktig arbeid 
de gjør, med mennesker som er i helt 
forferdelige situasjoner. Og for oss blir 
det åpenbart og samtidig helt ufattelig, 
når de får den utlovede veiledningen. 
Elisabeth, som er utdannet veileder 
ved NGI, støtter psykologene i å bringe 
opp situasjoner klientene deres er i og 
dermed de selv. 

Historiene, situasjonene er skrekke-
lige sett med norske øyne. Et case er 
en liten jente på åtte år som jobber, 
det vil si at hun vasker hus, vasker tøy 
(for hånd), lager mat, hos en dame hun 
ikke kjenner, som har hentet henne på 
landsbygda. Jenta vet ikke hvor hun 
kommer fra. Hun vet ikke hvor familien 
hennes er. Hun vet ikke hvem damen er. 
Etter hvert kommer det frem at damen 
slår henne. I tillegg lar hun henne ikke 
gå på skolen. 

Elisabeth ber terapeuten spille jenta. 
Hun sitter ytterst på stolen, litt på 
skjeve, blikket ned, armene foran krop-
pen, hendene i bevegelse, lav, nesten 
uhørlig stemme. Liten, forskremt, alene, 
ubeskyttet. Terapeuten viser og gråter 
og viser. Vi gråter. 

Terapeuten forteller at hun gråter litt 
sammen med jenta også. Psykologen får 
støtte i å gjøre det som hun i utgangs-
punktet tenkte var å gå over streken. 
Det blir tydelig at jenta åpnet opp etter 
at terapeuten viste at hun ble påvirket 
av det jenta fortalte. Tillit. Sammen. 

fEllEsskap
Feltteori. Big deal? Vi er amatører. Vi er 
individualister. Det er heller de som må 
lære oss det virkelige innholdet i denne 
teorien. For oss som nordmenn er det 
mest teori, som vi har erfart og blitt 
bevisst på med årene gjennom gestalt-
praksis. For dem er det livet. Selve livet. 

etiopisk psykolog og deltager på kurset

A liFe chAnging experience

Fakta Psykisk heLse i etioPia:
100 millioner innbyggere
2 psykiatriske sykehus
40 psykiatere
461 psykiatriske sykepleiere
14 psykologer som jobber klinisk
(Kilde: Ethiopian Ministry of Health 2010)
Helseforståelsen er tett knyttet opp til religiøs tro. 

Gestalt + Etiopia = suksess
Generelt er etiopisk kultur relasjonell, 
slik at feltteori og gestaltteoretisk syn 
på relasjon ble nærmest unødvendig å 
forklare – det var helt selvfølgelig. Noen 
av kontaktformene falt lett å jobbe med, 
særlig konfluens og introjeksjon, som 
psykologene kjente igjen umiddelbart. 
En viktig utfordring er at tradisjonen i 
terapeut-klient-relasjonen og lignende 
relasjoner er at terapeuten gir råd til 
klienten. Dette stammer blant annet fra 
det at man i religiøs sammenheng bruker 
prester og imamer aktivt til samtale 
omkring vanskelige spørsmål og slike 
samtaler dreier seg ofte om å få råd om 
hva man skal gjøre. 
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…kommer stille inn, litt sjenerte kommer 
to jenter i riktig god tid. Det er nesten 
en time til gruppen starter. Zertehun og 
Fikirte, de to psykologene som ellers har 
jentegruppen som har holdt på i 3 år, 
tar varmt imot dem. Sjenansen forsvin-
ner og de skravler i vei. Egentlig er vi 
nettopp ferdig med syv timer kurs og vi 
trenger sårt en pause. Men sånn fungerer 
det ikke. Relasjon først, ikke tid. Fikirte og 
Zertehun tar imot dem med åpne armer og vi er 
sammen slik vi er akkurat der og da, og venter 
på resten av gjengen som snart myldrer inn. 

Elisabeth og jeg tar frem tegnesaker. Det virker litt 
voldsomt med alle fargstiftene Elisabeth har hatt 
med fra Norge. Jeg forestiller meg at overfloden 
nærmest kan bli som en hån av det livet de ellers 
lever. Vi kommer fra, og nøler sjelden ved, en 
vanvittig overflod. Jeg skammer meg. Skammer 
meg over at jeg reagerer på 
lukten fra klærne til jentene. De 
har sikkert ikke så mange andre 
klær. 

Jentene kommer med brask og 
fnis. Fnising og knising, tulling og 
tøysing. Kaos og myldring. Plutse-
lig sitter alle på hver sin stol i en 
ring. En av jentene vil synge en 
sang. Håret hennes er kortklipt, 
hun står sterk og klar og synger. 
En tiåring som virker å være til stede i seg selv i 
alt kaoset rundt seg. Denne jenta var årsaken til 
at jeg startet organisasjonen «WeCare» i 2013. 
Jeg hadde blitt spurt av noen katolske nonner 
som driver et senter for personer med lepra og 
som hadde tatt seg av jenta. Da var jenta stum, 
aggressiv og ukonsentrert, og hun gikk på spesi-
alskole for psykisk utviklingshemmede barn. Jeg 
trodde ikke at hun var psykisk utviklingshemmet, 
og da deler av historien hennes kom frem, at 
moren var psykisk syk, voldelig og hadde forsøkt 

å kaste jenta i en elv flere ganger, jobbet jeg ut 
fra teorien om at hun var traumatisert. Hun fikk 
plass på en Montessorriskole og i gruppeterapi 
hos WeCare… og se på jenta i dag! 

Noen av jentene er urolige. Er de bare elleville 
over å ha gjester i gruppen og over å ses igjen, 
eller trenger de mer dyptgående hjelp til kon-
sentrasjon? Vi velger det siste og Elisabeth gjør 
en oppmerksomhetsøvelse med dem. Litt mer 
konsentrerte kaster de seg over tegnesakene. Vi 

tegner med dem. Det er nok 
uvant for de to psykologene å 
delta så aktivt, men etter hvert 
ligger også de på gulvet med 
oss andre og tegner. Vi tegner 
sammen og hver for oss. Selve 
prosessen er resultatet. Men de 
er vant til å presentere tegnin-
gene sine en og en etterpå, så 
det gjør de. De to psykologene 
evaluerer denne måten å ha 
gruppe på med oss, og blir 

overrasket over hvor mye som kommer ut av det 
at de selv faktisk tegnet sammen med ett eller 
flere barn. Vanligvis er de mer av noen «autorite-
ter» eller voksenpersoner, mens barna er del-
tagere. I stedet ble alle en slags deltagere, om 
enn ikke på helt samme måte. Det passer med 
kulturen, men er uvant for dem. 

Stor takk til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole som sponset billetten til 
Elisabeth og gjorde prosjektet mulig.

De er i relasjon hele tiden. De er i relasjon og vet det. De vet at de er en del av 
noe større og at alt påvirker alt. Helhet. Holistisk verdensbilde. 

Annet hvert ord. Skritt i takt. Hele gjengen går i tett samarbeid. Det ser faktisk 
ut som om alle gjør omtrent det samme. Uendelig, kan det nesten virke som. Vi 
lurer på når vi skal gripe inn. Det virker som om de aldri kommer til å avslutte.

Vi kjører kontaktformene. Når vi kommer til introjeksjon skjer det noe. Vi 
gjør øvelsen slik vi lærte på Norsk Gestalt Institutt, tygger projeksjoner. De 
går sammen i par og lager en liste med 5 ”må”-setninger hver. Så sier den 
ene parten sine setninger til den andre, og den andre gjentar. For eksem-
pel: Jeg må komme tidsnok til avtaler. Den andre, bestemt og uten smil: 
«Ja + «navnet til partneren», du må komme tidsnok til avtaler» . Etter tre 
runder fra «må» til «kan» og til «vil» kommer det, løsner det hele. Tårer. 
Dette arbeidet berører sterkt flere av deltagerne. En av dem bryter ut: “Hele 
vår oppdragelse er slik! Jeg orker ikke tenke på hva jeg gjør med mitt eget 
barn». Elisabeth og jeg er så glade. Det berører. De oppdager. De lærer. Den 
paradoksale endringsteori er i spill. 
Sammen.

De går og går. Vi ser på hverandre og spør hverandre om de venter på ordre? 
Jo, det virker sånn. Noen har drept udyret for lengst og gått runden i det lille 
lokalet ufattelig mange ganger. Det virker som om vi måtte holdt det gående 
innmari lenge før noen ville reagert. Det hadde vel noe med hvor sterkt etiopi-
ere er oppdratt til å gjøre som de får beskjed om. Det virker som om det ikke lå 
innen rekkevidde å gjøre noe annet enn instruksen. Introjeksjon blir tydelig i 
situasjonen.
 
Vi avbryter oppgaven. Hva blir dere oppmerksomme på? Hm. Det blir stille. 
Oppmerksomme? 
Quad erat demonstrandum. Vi får et glitrende eksempel på konfluens som vi 
kan bruke for alt det er verdt. Plutselig er det en som får en aha-opplevelse. 
Vi er lykkelige sammen med dem. Vi er sammen. 

gEstalttERaPI  I vERdEn

EN aV DElTagErNEs rEflEksjoN
I vår kultur, slik jeg har erfart det, er det 
ikke særlig fokus på å erkjenne tanker 
og følelser, og heller ikke kroppsfølelse, 
og derfor ville det være vanskelig å øke 
bevisstheten på dette hvis man bruker en 
psykoterapeutisk tilnærming. I tillegg: 
Den vanlige psykoterapeutiske tilnær-
mingen er samtaleterapi eller en rask 
respons på et problem, og dette skiller 
seg fra det å gi en mulighet til å bli klar 
over hva som er. Det er også en generelt 
manglende forståelse (blant folk, red.
anm.) av hva terapeuten gjør. Hvis vi 
klarer å håndtere disse utfordringene 
ville det være en svært virkningsfull 
psykoterapeutisk tilnærming. Klienten 
og terapeuten kan klare å finne en felles 
plattform på grunn av likheten i kultur 
og selektiv bruk av språket når vi stoler 
så mye på oss selv at vi lar det som er 
være, når vi lar oss selv være i et felt uten 
å dømme.

jentene…
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Dyp konsentrasjon når jentene tegner. Elisabeth Sæther til venstre i bildet.

Kurs i gestaltteori og metoder for psykologer. Her gjør deltagerne 
”penneøvelsen”.

Her er gjengen som gikk på kurs, Camilla og Elisabeth foran. 

 Det virker litt voldsomt   
 med alle fargstiftene 
Elisabeth har hatt med fra 
Norge. Jeg forestiller meg at 
overfloden nærmest kan bli som 
en hån av det livet de ellers 
lever.

Now I am not angry anymore!
(Tilbakemelding fra en deltager etter en time gestaltterapi 
der hun ikke fikk noen løsninger, ingen råd, men bare 
støtte i å være i det som var, nemlig fortvilelse og sinne.)
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Noe av det sårbareste, vanskeligste og 
likevel vakreste jeg vet om er kjærlig-
hetsrelasjoner. Skal relasjonen fungere 
og være nær, krever det at vi åpner 
hjertet. Slipper noen inn i det innerste. 
Det føles fantastisk når det går på skin-
ner. Men siden det er så nært, så intimt 
så kan det gjøre uendelig vondt når det 
ikke fungerer. 

En kjærlighetsrelasjon er som en 
dans. En bevegelse mellom det nære 
kjærlige og sårbare konfliktfylte. I de 
gode øyeblikkene danser vi nært og 
i takt. Så skjer en misforståelse, en 
uenighet. Vi trekker oss fra hverandre. 
Føler oss såret, sinte eller 
dårlig behandlet. Skal 
relasjonen fortsette, 
krever det at en, etter 
hvert begge, strekker 
seg frem igjen. Åpner 
seg. Det er sårbart og 
likevel helt nødvendig 
for å fortsette kjærlighetsdansen. 

Det å opprettholde en intim, nær, 
levende og kjærlig relasjon kan være 
krevende. Det er et intimt møte med 
en annen enn deg selv. En som alltid vil 
være litt annerledes. Ulikheter skaper 
lett gnisninger, men er også det som 
gjør at det blir spenning, tenning og 
lyst. Dette krevende landskapet gjør 
kjærlighetsrelasjoner til fantastiske 
læringsarenaer. Vi konfronteres med 
våre mønstre. Og selv om vi projiserer 
mye av det problematiske på den andre, 
så lærer vi også noe om oss selv.  

Kjærlighetsdansen er ikke statisk. I 
tillegg til bevegelsene vi har sammen, 
har vi egne prosesser pågående inni 
oss selv. Noe som gjør at ulike deler av 
oss trer frem til ulike tider. Ofte lokker 
dette frem motpolen i partneren. Det 
skaper en dynamikk og helhet. På sitt 
beste kan disse motpolene komplemen-
tere hverandre, andre ganger skaper 
det konflikt. Under konflikter kan det 
være fristende å ønske at den andre 
skal være som meg. 

I seksuelle relasjoner blir ofte det 
maskuline og feminine polarisert. Dette 
skaper spenning og tenning. Vi har alle 

maskuline og feminine 
delpersonligheter, trekk 
eller egenskaper i oss. 
Og selv om vi alle har 
begge deler, er det vanlig 
at kvinner har en mer 
feminin kjerne og menn 
en maskulin. Men dette 

er ikke gitt og kan endre seg i ulike 
livsfaser. 

Det maskuline og feminine innehar 
ulike egenskaper. Det maskuline regnes 
ofte som det handlende, realistiske, 
målrettede og bærende element. Det 
feminine som det flytende, følsomme, 
kreative og mottagende. Når disse 
elementene er harmoniske kan de 
danse nydelig og utfylle hverandre. Er 
de i ubalanse kan det lett bli konflikter. 
Maskulinitet i ubalanse utrykkes ofte 
som aggressivitet, makt og som over-
styrende. Femininitet som en manipule-

rende offer-mentalitet. Når ubalansert 
maskulinitet og femininitet møter 
hverandre, blir samhandling vanske-
lig. Feltet fylles av forvirring, konflikt, 
beskyldninger og manglende forståelse.  

I vesten har vi i mange år også hatt 
en tilleggsutfordring. Maskulinitet og 
femininitet har ofte blitt depolarisert 
i menn og kvinner. Kvinner har som en 
følge av kvinnefrigjøringen og inntre-
den på det maskuline arbeidsmarkedet, 
blitt maskulinisert. En stor takk til den 
kampen disse kvinnene gjorde for oss 
alle, men konsekvensen er ikke bare 
heldig. Menns motsvar var en feminise-
ring. De gode mennene ønsket på ingen 
måte å oppfattes som overgripende, 
brutale eller rå, så de tok i bruk mer av 
sine feminine sider. Denne depolarise-
ringen tar ofte kverken på den seksu-
elle lysten og tenningen i et forhold. 
Selv om AS familien kan fungere på 
skinner. Denne depolariseringen er 
heller ikke godt for kroppene våre. Vi 
fungerer dårligere når vi beveger oss 
utenfor vår naturlige flyt. Det påvirker 
hormonbalansen, følelser, stressnivå og 
velvære. Ikke minst går det fort utover 
vår opplevelse av å leve godt i kroppene 
våre som seksuelle vesener. 

InntRykk

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 betrakt-
ninger fra livet og terapirommet.

En kjærlighetsrelasjon 
er som en dans. En 
bevegelse mellom 
det nære kjærlige og 
sårbare konfliktfylte.

DEN maskuliNE og 
fEmiNiNE DaNsEN

I mange år har denne dansen mellom 
det maskuline og feminine vært en av 
mine hovedinteresser. Det å jobbe med 
dette, som en del av den parterapeu-
tiske prosessen, har vært en umåtelig 
lærerik og spennende reise. Ikke minst 
har jeg lært noe om hva det vil si å be-
gynne å romme og pulsere som kvinne 
igjen. Jeg slutter aldri å forundre meg 
over hvor fantastisk vi mennesker er 
skapt. Hvor nydelig vi kan komplemen-
tere hverandre. 

Møtet mellom mann og kvinne 
inviterer til å se på og lære om våre 
unike likheter og ulikheter. Så la oss 
se på ulikhetene våre, se på dem med 
respekt, som en styrke, en vitalitet og 
ikke som trussel. Da kan vi virkelig lære 
å danse sammen. Danse dynamisk med 
våre unike trinn. For det finnes i aller 
høyeste grad måter å danse godt spen-
ningsfylt og komplementært sammen.
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SMÅTT & AKTUELT  SMÅTT & 
AKTUELT  SMÅTT & AKTUELT    

Norsk gEsTalTiNsTiTuTT 
(Ngi) fylte 30 år i 2016 
og feiret med en stor-
slagen jubileumskon-
feranse i Oslo i 18. og 
19. november. Over 200 
deltagere og et stort an-
tall workshop-holdere 
fra inn- og utland fylte 
Håndverkeren. Det var 
i tillegg bokbad, kunst-
neriske innslag, og et 

hovedforedrag med Frank Staemmler, som 
beskrev en utvikling innenfor gestaltterapi fra 
Perls´ noe individualistiske tilnærming, til en grad-
vis mer og mer relasjonell tilnærming. Det han i dag 
kalte: ”Strong relationality”.
Jubileet var en kjempesuksess og vi gratulerer NGI 
med 30 år, 1250 utdannete gestaltterapeuter og 
over 200 coach-utdannete!

FREDAG 18. NOVEMBER
Konferansier Hannah Wozene Kvam 

Kl. 08.30 – 09.30  Foaje  3. etasje  Registrering

Kl. 09.30 – 10.00  Festsalen  3. etasje  Kunstnerisk innslag, musikk v/Ann Kunish 

Kl. 10.00 – 10.10  Festsalen 3. etasje  Velkommen ved rektor Eli Borchsenius

Kl. 10.10 – 11.00  Festsalen  3. etasje  Keynote lecture v/Frank Staemmler

Kl. 11.00 – 11.15      Pause/Break

Kl. 11.15 – 12.00  Festsalen 3. etasje  Erik Tresse intervjuer Gro Skottun og Daan van Baalen

Kl. 12.00 – 13.30      Lunsj på egen hånd   

Kl. 13.30 – 15.30      Workshops: 

   Mestersal 2. etasje Siw Rylander        

   Industrisal  3. etasje  Gro Skottun 

   Klubben 3. etasje    Marina Berg

   Oldermannsal  5. etasje  Nina Sontum

   Sangerhallen 5. etasje      Ulf Grundel og Anette Strömberg

Kl. 15.30 – 16.00      Pause/Break   

Kl. 16.00 – 18.00      Workshops:

	 	 	 Svennesal	 2.	etasje	 Refleksjonsgruppe	fasilitert	av	Sean	Gaffney	

   Mestersal 2. etasje Espen Bråthen       

   Industrisal  3. etasje  Vibeke Visnes  

   Klubben 3. etasje    Helena Kallner  

   Oldermannsal  5. etasje  Vikram Kolmannskog 

   Sangerhallen 5. etasje      Daan van Baalen

Kl. 18.00 – 18.30  Festsalen 3. etasje Avslutning

Kl. 12.00 – 18.00 Salongen 3. etasje Boksalg

PROGRAM MED ROMOVERSIKT 
NGI 30 ÅR

 
 
Bruce Perry nevrobiolog, snakker 
om hvordan ”Gode  
relasjoner reparerer en skadet 
hjerne”, om at måten vi tar vare på 
våre barn på, speiler den måten vi 
tar vare på verden. 
 
Mogens AlBæk 
psykologspesialist og tidligere 
fagsjef ved RVTS Sør, et regionalt 
kompetansesenter på traumer i 
Kristiansand, spør i foredraget: ”Du 
kommer aldri lenger med et barn 
enn du tåler å gå selv.”: 
hvor godt kjenner du deg selv? 
Hvordan står det til med selvinn-
sikten hos den som jobber med 
andre?

sam richards is a sociologist and 
teacher of the largest race relations 
course in the US. He argues that 
empathy is the core of sociology.  
 
stefana Broadbent How the Internet 
enables intimacy. We worry that 
IM, texting, Facebook are spoiling 
human intimacy, but Stefana 
Broadbent’s research shows how 
communication tech is capable of 
cultivating deeper relationships, 
bringing love across barriers like 
distance and workplace rules. 

”Utan dig blir 
jag ensam med  

sanningen om 
mig själv”   

– Lars Norén.
 Fra en artikkel i Klassekampen av 

psykolog og poet Helge Torvund 

 

Podcast: nrk – kraFt 
Hvorfor er du så selvkritisk? Hvem bestemmer i 
livet ditt? Kan man øve opp lykkemuskelen? NRK-
journalist Kirsti Kraft intervjuer ulike fagpersoner og 
legfolk med ærlighet, nysgjerrighet og vitebegjær. 
Her er også Terapiskolen der hun forsøker ulike 
former for terapi, og blant annet besøker 
gestaltterapeut Birgitte Gjestvang.

Fjorårets store gestaltkonferanse hadde tittelen ”The aestetic of 
otherness – meeting at the boundary in a desensitized world”. 
Konferansen fant sted i vakre Taormina på Sicilia, og var historiens første felleskonferanse 
med både EAGT (European association for gestalt-therapy) og AAGT (The association for 
the advancement of gestalt-therapy) som arrangører. Det var naturlig nok også den største 
samlingen i gestaltterapiens historie. Over tusen deltagere fra store deler av verden var 
samlet til utallige workshoper, prosessgrupper og foredrag. Å skulle organisere et så stort 
antall, bød naturlig nok på logistiske utfordringer, men med velvilje og tilpasningsevne gikk 
det overraskende bra. Med mange store navn som James Kepner, Ruella Frank, Leslie Green-
berg, samt vertene Margherita Spagnuolo Lobb og Gianni Francesetti, var det vanskeligste å 
velge hvor man skulle gå.

Norsk GestaLt tidsskriFt
Norsk Gestalttidsskrift 
er et fagtidsskrift god-
kjent som publiserings-
kanal 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 tema-
innholdet varierer. Her er det mye interessant lesning. 
For abonnement eller kjøp, ta kontakt med Norsk Gestalt 
institutt.

gEsTalTTErapEuTENE NiNa og sigmuND 
soNTum har giTT uT boka ”uT aV saNDkassa!”

Etter 25 år sammen og 
snart 20 års arbeid som 
parterapeuter, deler Nina 
og Sigmund Sontum i 
denne boka ”nøklene” som 
har gitt dem og mange 
andre et bedre samliv. De 
byr på personlige historier, 
og deres egen vei ut av 
sandkassa. Et parforhold 
som har gått fra å være et 
strevsomt drama - til å bli 
spennende og dynamisk: 
“Når vi innser at vi er hver-
andres læremestre, åpnes 
muligheter for å bearbeide 

og utvikles i et mer meningsfylt parforhold med positive 
ringvirkninger” (Forlagets omtale). Du kan kjøpe boka på 
www.parutvikling.no.

 

 

 

 

 

 

”DEVElopiNg EmboDiED iNTErVENTioNs aND 
ExpErimENTs WiThiN ThE Co-CrEaTED fiElD” 
Julianne Appell-Opper er gjesteforeleser på et-
terutdanningen i gestaltterapi på Norsk Gestalt 
Institutt. Hun har utviklet tilnærmingen ”Rela-
tional Living Body Psychotherapy”, og holder en 
serie på fire workshoper (to i året) i Berlin, som 
begynner i oktober 2017. Temaet for worksho-
pene er ”Developing Embodied interventions and 
experiments within the co-created field”. 
Les mer på www.thelivingbody.de

”Skal ein kjenne på sine eigne kjensler, når 

andre har det vanskeleg? Ja.” 
Helge Torvund 
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I enhver terapeutisk og mellommenneskelig praksis er det nødvendig å aktivt søke 
etter å lære og oppdage mer, og ha vilje til å reflektere over sitt arbeide. 
Tradisjonelt har veiledning vært at en erfaren fagperson - veilederen - bistår en mer 
uerfaren kollega - veilanden – nærmest som en rådgiver. Veilederens erfaring og 
fagkunnskap har veid tyngre enn en spesiell veiledningsmetodikk eller utdanning. 
Innenfor mange faglige retninger har det også vært, og er, en tradisjon for at veilede-
ren har samme profesjon som den som blir veiledet. Slik er det også til dels innenfor 
vårt fag. Gestaltveiledere veileder gestaltterapeuter.

I tillegg er det mange gestaltterapeuter som veileder fagpersoner innen andre fagom-
råder som ikke har gestaltbakgrunn. Veiledertittelen er ikke beskyttet, så alle kan 
benytte den, som mange ulike fagmiljøer gjør. Ulike akademiske institusjoner har sine 
veilederutdannelser. Gestaltveiledning er likevel et eget fag og sier noe om at vi arbei-
der ut fra gestaltterapeutisk teori og metode. I Norge utdannes gestaltveiledere flere 
steder, og med noe ulik forståelse av hva veiledning er. Jeg er tilknyttet Norsk Gestalt 
Institutt, og skriver ut fra vår forståelse av faget. Vi tror på nytten av økt varhet: 
”Hva skjer i meg i møte med min klient, pasient, kollega osv?” 
”Hvilke fenomener oppstår mellom oss, hva ser jeg, hører jeg osv?” 
”Hva tenker jeg om det jeg er blitt klar over, og hva gjør jeg?”

gEsTalTVEilEDNiNg Er NoE aNNET ENN råDgiVNiNg 
Gestaltterapiens holistiske tilnærming til terapi gjelder også i veiledningsfaget. Med 
andre ord er vi også her opptatt av kropp, følelser, tanker. Vår metode er fenomenolo-
gisk og eksperimentell. Det innebærer at vi er opptatt av hva og hvordan noe erfares, 
oppleves, mer enn å analysere hvorfor noe skjer. Dette gjøres gjennom å utforske her- 
-og-nå-situasjonen, ikke gjennom å gi konkrete råd.

TEKST: Helga Tveit

Helga Tveit
er utdannet førskolelærer, 
arkitekt og gestaltterapeut med 
etterutdanning. Hun har også 
en videreutdanning i organisa-
sjonsarbeid og vært lærer, og 
nå veileder, ved norsk Gestalt 
Institutt (nGI) i mange år. Hun 
arbeider i egen praksis og fra 
høsten 2016 har hun hatt ansva-
ret for nGIs toårige veilederut-
dannelse. 

I motsetning til rådgiverrollen bidrar 
gestaltveilederen til at gestaltterapeu-
ten selv, veilanden, utforsker, erfarer 
og forstår. Veilederens jobb er å bistå 
veilanden i å være en best mulig tera-
peut/yrkesutøver. Gjennom å utfordre 
og støtte veilanden til å oppdage mer 
og tenke videre, er målet at han/hun 
skal gjøre bedre egenvurderinger om 
sin yrkesutøvelse. Veilederen er den 
som tilrettelegger, ikke en dommer. Her 
støtter vi oss bl.a til det som grunn-
leggeren av gestaltterapi, Fritz Perls, 
formulerte: When you accept what is, 
what is changes. Ved å øke varheten for 
feltfenomenene, tydeliggjøre og reflek-
tere over det som er, blir veilanden selv 
klar over hvilke valgmuligheter som 
finnes.

fakTa om gEsTalTVEilEDNiNg 
alle gestaltterapeuter som er medlem av 
norsk Gestaltterapeut Forening (mnGF) 
er forpliktet til å gå jevnlig i veiledning 
hos en sertifisert gestaltveileder. en 
mnGF-sertifisert veileder har vanligvis 
en videreutdanning i gestaltveiledning og 
må tilfredsstille bestemte krav til egen 
praksis og egen veiledning. 

norsk Gestalt Institutt tilbyr gestalt-
veilederutdanningen som en toårig 
videreutdanning, primært for dem som 
har fullført grunnutdanning og vide-
reutdanning eller har annen relevant 
bakgrunn og praksis. utdanningen sikter 
ikke bare mot dem som ønsker å veilede 
andre gestaltterapeuter, men mot alle 
som på et eller annet vis veileder andre. 
Grunnutdanningen og videreutdannin-
gen på nGI har i stor grad vært rettet 
mot coaching- og psykoterapifeltet, men 
mange gestaltterapeuter jobber også 
som veiledere overfor et utall andre 
profesjoner, bl. a ulike personalgrup-
per innenfor helse-, sosialsektoren og i 
næringslivet. vår fenomenologiske måte 
å veilede på er nyttig også for andre enn 
kun gestaltterapeuter. 

aksjoNsforskNiNg
Modellen ”Action research” som ble 
utviklet på 1980-tallet av Kemmis m.fl., 
benyttes en del i veiledningsmetodikk. 
Dette er en utforskingsmetode som 
baserer seg på erkjennelsen av at vi på-
virker hverandre kontinuerlig. Metoden 
gir noen verktøy for å kunne se på hva 
som skjer i relasjonen, og å kunne høste 
kontinuerlig lærdom av det. 

På mitt uakademiske språk kaller jeg 
denne metoden ”dansen vi danser” i vei-
ledning. Den innebærer fire grunntrinn 
som gjentas: 

Planlegging – her får vi en oversikt 
over det som bringes frem og finner ut 
hva som trengs å utforskes, og hvordan. 

Handling – her spilles det ut en situa-
sjon fysisk, i rollespill, eller verbalt 
gjennom muntlig deling. Her er veilan-
den ”i” situasjonen, her og nå. Veileder 
holder seg tilbake.

Observasjon – her går man noen skritt 
ut av utforskingsscenen, og stiller 
awareness-spørsmål som for eksempel: 
”Hva kjenner du, ser du, hører du” osv. 
Ofte har veilanden spontant oppdaget 
noe viktig selv og går ut av scenen 
for å sette ord på fenomener som ble 
tydeligere.

Refleksjon – I blant er det nok å slå fast 
hva som er blitt tydeligere, f. eks opp-
dagelsen av hvor og hvordan fikserte 
fenomener oppsto i denne relasjonen, i 
blant er det nyttig å tenke over hva som 
trengs videre. I denne delen av veiled-
ningen reflekterer vi over arbeidet og 
setter ord på teori.
Men husk: Veiledning er aldri general-
prøve til neste terapitime! 

gEsTalTVEilEDNiNg sTyrkEr VEilaNDENs 
oppmErksomhETsEVNE
Gestaltterapien har sine røtter i den 
humanistiske, eksistensielle psykolo-
gien. Vi lener oss også mye på filosofien 
til Martin Buber og hans tanker om jeg-
du-relasjonen. I en jeg-du-relasjon er vi 
som mennesker likeverdige, fremfor i 
en jeg-det-relasjon hvor man blir møtt 
som et objekt. Dette påvirker ikke bare 
hvordan vi gjør coaching og terapi, men 
selvsagt også måten vi veileder på. 

Det kan ofte være veldig fristende for 
veilederen å være ”ekspert-terapeuten” 
med et slags overordnet klarsyn. Jeg 
vet med meg selv hvor ivrig jeg i blant 
kan bli, hvor tydelig jeg synes jeg ser 
veilandens klient, og hvor lyst jeg får til 
å intervenere med mine forslag. 
Både klienten og veilanden kan dermed 
bli behandlet som et ”det” av meg, altså 
som mitt pedagogiske prosjekt eller 
som et mål for min kunnskap, i aller 
beste hensikt og med de beste intensjo-
ner om å være til hjelp.
Men jeg har jo ikke vært i rommet med 
veilandens klient, jeg har ikke veilan-
dens forforståelse og erfaring, og kan 
ikke gjøre intervensjoner bygget på 
dette. Det jeg faktisk ser, er veilandens 
projeksjon av sin klient. Og det jeg 
hører, er veilandens tanker om sin kli-
ent. Jeg kan derimot støtte veilandens 
egen awareness, hjelpe han eller henne 
til å ha fokus på feltet mellom seg og 
sin klient. Jeg kan legge til rette for at 
veilandens tanker, følelser og fornem-
melser blir tydeligere slik at de i neste 
omgang kan føre til mer kvalifiserte 
handlinger. 

Vi er ikke ensidig opptatt av den per-
sonen eller gruppen som bringes frem 

Veiledning er en nødvendig kvalitetssikring når man jobber med mennesker. Vår 
yrkesutøvelse foregår i stor grad i lukkede, taushetsbelagte rom. Først i møte med 
en veileder eller veiledningsgruppe kan det være at verdier og etiske dilemmaer 
blir tydelige, og kan problematiseres. Mange av oss har erfart å bli ”blind” i en 
relasjon, hvor veiledning har bidratt til bedre syn og valgmuligheter.

- en å oppdage sammen med

gestaltVeIleDeRen Gestaltterapi er en grunnleggende relasjonell terapiform inspirert av mange tankeretninger; 
filosofiske, åndelige og psykologiske. under denne fanen forsøker vi å belyse gestaltteori, 
modeller og begreper. 

g e S ta lt
t e r a P I 
& MetoDe
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i veiledningscaset, men også hva som skjer i relasjonen med 
veilanden. Det er her vi ser de fenomenene som oppstår, og 
som det er nyttig å utforske mer eller å reflektere over.
Ofte kan det være at terapeuter bringer inn et case der de 
føler at de kommer til kort, feiler eller ikke skjønner hva som 
foregår. Det er lett å tenke at man ikke får til jobben når de 
fikserte situasjonene oppstår, men tvert imot er det nettopp 
da vi har mulighet til å utvide og utforske det som klienten 
sliter med i ulike relasjoner.

Veileders oppgave kan her være nettopp å minne om at også 
følelsen av å komme til kort, ønsket om å trekke seg tilbake 
osv, er fenomener som oppstår i akkurat den relasjonen. Når 
vi da utforsker det som faktisk oppstår, kan både ny innsikt 
og endring skje, slik Beisser1 uttrykker det i sin teori om 
paradoksal endring.

å VærE VEilEDEr Er NoE aNNET ENN å VærE TErapEuT.
Selv om vi som veiledere og terapeuter anvender samme 
teori, er det viktig å skille mellom terapi og veiledning. Å 
veilede innebærer både et skifte i ståsted og i fokus.
Det er en lære- og omstillingsprosess å gå fra å være en 
aktivt deltagende terapeut i en terapiprosess til å være en 
veileder. Utdannelsen ved NGI er bygget på forståelsen av at 
det kun er vår veiland og dennes klient/bruker/gruppemed-
lem e.l. som i realiteten har et terapeutisk møte. 
Likevel vil veiledningssituasjonen bli påvirket av relasjonen 
som bringes frem, og ofte oppstår det parallelle prosesser2 
mellom veileder og veiland, som speiler prosessen mellom 
veilanden og hans/hennes klient.

Et utall ulike temaer og caser bringes til veiledning, både 
konkrete spørsmål, etiske dilemmaer og egen prosess. Det 

kreves trening i å se og vurdere på hvilken måte man kan 
støtte veilanden i hvert enkelt case. 

Når veiledning foregår i gruppe er det utviklende for alle som 
deltar, ikke bare for den som eksplisitt får veiledning. Slik gir 
veiledning en mulighet til kontinuerlig fagutvikling.

Fordi vi har taushetsplikt, og ofte arbeider uten innsyn 
av andre, trenger vi å få en annens blikk på det vi gjør. Vi 
trenger å utfordre våre oppfatninger, blindsoner, fordommer 
og antagelser slik at vi som terapeuter ikke blir fikserte og 
utydelige i vår yrkesutøvelse. Spørsmål som ”hvordan gjør 
jeg det?” og ”hva tenker jeg om det jeg gjør?” er viktig som 
kvalitetssikring.

Vi som har fokus på relasjon, ikke bare mellom terapeut og 
klient/bruker/deltaker, men også på relasjonen vi har til det 
samfunnet vi er del av, trenger en arena der vi kan gjøre vår 
praksis synlig for hverandre på en etisk forsvarlig måte.  
Dette er viktig nettopp fordi arbeidet vi gjør med én person, 
er et arbeid med samfunnet.

Å ha et arbeide der alt som kan oppstå i en relasjon har natur-
lig plass; nærhet, skamfullhet, mot, sinne og latter, gjør meg  
utfordret, inspirert og takknemlig.

1 Arnold Beisser: «The Paradoxical Theory of Change», (Fagan and Shepherd: 
Gestalt Theory now, 1970).

2 Heidi Mjelve: har skrevet en egen artikkel om dette basert på gestaltterapeutisk 
teori kalt: ”Parallel Processes in Counseling for Schools» i en ny bok: ”Towards a 
Research Tradition in Gestalt Therapy. 2016” se side 57 for mer informasjon om 
denne boken.

Vi trenger å utfordre våre oppfatninger, 
blindsoner, fordommer og antagelser 
slik at vi som terapeuter ikke blir fikserte 
og utydelige i vår yrkesutøvelse.
    

 Helga Tveit, ansvarlig for NGIs toårige veilederutdannelse. 

w

Vi er prosjektører.
Drevet av en strøm følelser,
skinner vi så sterkt vi kan
så vi kan lyse opp 
den svarte duken
og få noe å lengte etter. 

Sammen lyser vi lenger 
enn noen annen 
fortelling.

E.T./2017
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Hva var det viktigste for deg å få fram med boka?

Det viktigste var å formidle kunnskapen som ligger til grunn 
for gestaltterapi, nemlig at vi blir til i møte med hverandre. 
Jeg ønsker at flere mennesker enn de som går i terapi skal få 
øynene opp for i hvor stor grad vi påvirker og blir påvirket av 
våre omgivelser. 
Økt innsikt i dette, større varhet, gir mulighet til å forstå og 
ikke minst håndtere og mestre mer av det vi opplever som 
hele mennesker. 
 Da boken var ferdig og jeg pustet lettet ut, føltes det 
som om boken var sprunget ut av et gammelt og dypt ønske 
om at vi skal se og høre, sanse hverandre bedre. Overalt, 
ikke bare i terapirommet. For når vi gjør det, lar inntrykkene 
virke på oss og blir klar over hva som skjer i tanker, følel-
ser og kropp, får vi tak i mer relevante, ferske og originale 
responser og impulser. Det vet vi gestaltterapeuter. 
 Særlig banker mitt hjerte for de som sliter med å 
fungere, slik jeg selv har gjort i perioder. Jeg ønsker at de 
skal få mer kunnskap om hvordan deres opplevelser henger 
sammen med de relasjonene og situasjonene de befinner seg 
i. Det gir både ansvar og avlastning, det frigjør og forplikter. 
Altfor mange mennesker går rundt med problemer, lidelser 
og diagnoser som stempler dem som enkeltmennesker, mens 
det de lider av handler like mye om omgivelsene og relasjo-
nene de befinner seg i. Som terapeut har jeg sett nydelige 
eksempler på endring når klienten oppdager hvordan denne 
samskapingen skjer, når de blir klar over sitt eget bidrag 

til situasjonen og de andres. Det kan være skjellsettende å 
forstå hvor lite vi holder på alene, både når vi mestrer og får 
til – og når vi strever og sliter. 
 En del av min dagsorden er derfor også å forstyrre 
oppfordringen om å «være seg selv» eller å «finne seg selv», 
som noe løsrevet og konstant. Hvor nyttig er dette for unge 
mennesker som sliter med å håndtere mengden med inntrykk 
og tilbakemeldinger gjennom sosiale medier? For meg er 
det innlysende at det er mer nyttig å hjelpe dem til å bli mer 
klar over, helt konkret, hvordan de blir påvirket - for på den 
måten å kunne regulere og velge mer i tråd med egne behov 
og ønsker. 

Hva har vært vanskeligst å formidle?

Først og fremst var det vanskelig å ha så mye å formidle, ha 
så mye på hjertet. Jeg ville dele alle bidrag fra gestaltfaget 
som har vært til nytte og glede i mitt liv, og det var ikke få! 
Tilsvarende var min begeistring for tankegodset og terapi-
formen også utfordrende. Jeg var redd for at min begeistring 
skulle stå i veien for en redelig beskrivelse av stoffet, i verste 
fall slå tilbake på faget og kolleger. Jeg ønsket ikke å fremstå 
som naiv eller ignorant overfor andre terapeutiske retninger. 
 Ellers syntes jeg det var vanskelig å vite hva som var 
en god blanding av personlig og faglig stoff, der disse kunne 
befrukte hverandre. Det var vanskelig å vite hvor mye av det 
personlige jeg skulle ha med, og jeg var ofte bekymret for om 
jeg klarte å yte nok rettferdighet til gestaltfaget. Var det mu-

lig eller faglig forsvarlig å transportere teori og metode ut av 
terapirommet, ut på gater og torg? Jeg ble glad hver gang jeg 
kom på forgjengere i feltet med engasjement langt utover det 
terapeutiske. 
 Noe av det vanskeligste var knyttet til det viktig-
ste. Min ambisjon om å få leseren til virkelig å forstå – eller 
helst erfare - den store forskjellen på å tenke «det er bare 
meg» eller eventuelt «bare deg», og «vi gjør det sammen». 
Hvordan kunne jeg gå så tett på det som skjer når jeg blir til i 
møte med deg, at leseren ikke hadde noe annet valg enn å gå 
om bord i båten og legge fra land, for godt? Aldri mer tenke 
«det er bare meg», være våken og vár for hvordan påvirkning 
skjer. Forstå i hvor stor grad vi er forbundet med hverandre 
gjennom å være deler av en helhet. 

Er det noe du opplever har truffet leserne spesielt?

Mange liker bokens tittel godt. I en anmeldelse av boken ble 
tittelen beskrevet som «suveren og lokkende», jeg tror den 
formulerer noe mange fornemmer og erfarer uten å ha så 

mange ord eller bevisste tanker om. De kjenner igjen følelsen 
av å bli påvirket i møte med andre, og samtidig bli forvirret 
fordi normen om å være seg selv som noe uavhengig er så 
sterk. 
 Flere setter pris på stemningen i boken, at jeg 
nettopp er så begeistret og engasjert. Også at jeg deler såpass 
mye fra eget liv, de kan kjenne seg igjen og få lyst til å utfor-
ske mer hvordan de blir til i sine relasjoner. En del synes jeg 
er modig som er så åpen, jeg tror mange lengter etter å være 
mer modige og åpne med det de erfarer. 
 Tilbakemeldinger og henvendelser fra enkeltperso-
ner har rørt og gledet meg enormt. Mennesker som forteller 
om at de har følt seg feil og utafor, strevet uten å forstå. Gjen-
nom min teskjeaktige måte å formidle og beskrive det rela-
sjonelle på, føler de seg støttet og inspirert i å stå stødigere i 
egne opplevelser. Jeg blir like glad hver gang, jeg vet så godt 
om det store i det lille, og at små skvulp kan skape ringer i 
vannet og nå flere. Det gjør inntrykk å høre konkrete eksem-
pler fra folks hverdagsliv, som bekrefter at økt varhet for det 
som skjer mellom oss er kilden til nytt liv. Jeg har også fått 

INTERVJUET: Marit Slagsvold

å båDe HøRe tIl og Føle seg FRI 
”jeg blir til i møte med deg” -  Marit slagsvolds bok om relasjoner kom ut i høst til gode 
kritikker og mye publisitet. I beste sendetid satt Marit slagsvold og hennes mann jonas 
gahr støre hos skavlan og snakket om hvordan de som par lærer ting av hverandre.  
Vi var så heldige å få stille Marit slagsvold noen spørsmål om hvordan prosessen fra 
ide til ferdig bok ut i verden har vært for henne. 

mariT slagsVolD (f.1962) er 
gestaltterapeut MNGF, sosiolog 
og forfatter, aktuell med boken 
”Jeg blir til i møte med deg.” 
som kom ut i 2016.
I dag jobber hun som praktise-
rende gestaltterapeut ved Oslo 
Gestaltsenter, i tillegg til å un-
dervise som høyskolelektor ved 
Norsk Gestaltinstitutt høyskole. 

Hun har tidligere gitt ut boken 
”Venner for harde livet; skrå-
blikk på moderne vennskap” 
sammen med Birgitte Lange, 
og boken ”Ung sorg” om unge 
mennesker som har mistet noen 
av sine nærmeste, med Birgitte 
Gjestvang.

Kilde: Wikipedia, gestalt.no / Foto: Privat

av: nora astrup Dahm



01           2017 5554

høre om personer som har tatt større valg, i noen av tilfellene 
har jeg forstått det som et ønske om å realisere et slags etisk 
ansvar. Når «Jeg blir til ved Du-et», angår «Du» meg sterkt. 

Er det noe som har overrasket deg når du har vært rundt 
og promotert boken?

Jeg hadde kanskje trodd og ikke minst ønsket at det var 
større interesse og mottakelighet, i alle fall blant noen aktø-
rer, for det radikale og dyptgripende perspektivet i boken. På 
mange områder i samfunnet sliter vi med å forstå og hånd-
tere problemer, der jeg mener at gestaltteori og -metode har 
noe unikt viktig og virksomt å tilby. Samtidig som interessen 
for relasjoner er stor, opplever jeg at den begrenser seg til det 
som skjer mellom oss - med opprettholdelsen av et skarpt 
skille og en splittelse mellom deg og meg. 

Hva annet har overrasket meg? Jeg vet ikke om jeg er så 
overrasket, mer spørrende og kritisk til at ikke flere menn 
interesserer seg i hvordan de kan få det bedre i sitt samliv. 
Flere som henvender seg til meg er kvinner som ønsker å 
utvikle parforholdet, men som sliter med at partneren ikke 
vil. Jeg skulle ønske at disse partnerne – det være seg menn 
eller kvinner – visste mer om at parterapi og –utvikling 
handler om støtte og tydeliggjøring av begge parter. I mitt 
hode og i min erfaringsverden har menn mye å hente på å bli 
tydeligere med hva de trenger og opplever i relasjoner, og 
kvinner har mye å hente på å møte tydeligere menn. Jeg ten-
ker at alle kvinner og menn – alle kjønn og mennesker - har et 
samfunnsansvar i å være bevisste og aktive i forhold til egne 
behov og erfaringer. 

Hvordan har mottagelsen vært i forhold til det du kan-
skje håpet eller fryktet?

Jeg synes det meste har gått bra, kanskje så bra som jeg 
hadde håpet. Mye oppmerksomhet, først og fremst om boken 
og bokens temaer. Jeg fryktet nok at fokuset på min person, 
på Jonas min mann og på vårt forhold, skulle komme i veien 
for bokens innhold. Det har jeg ikke opplevd, heller at det ga 
et godt utgangspunkt for å formidle budskapet jeg bryr meg 
mye om. Selv om noen få enkeltoppslag i media var heftig 
tabloide, synes jeg summen av oppslagene ga god dekning av 
bokens mange temaer. I samtaler med journalister og andre 
tilhørere har jeg opplevd at nærblikk på relasjoner vekker så 

mye gjenkjennelse og engasjement at annet – som min person 
– går i bakgrunnen. 

Jeg er glad og stolt over at gestaltfaget har blitt bedre kjent, 
jeg vil gjerne bidra til økt interesse for det viktige arbeidet 
så mange dedikerte og dyktige gestaltutdannede gjør og har 
gjort gjennom mange år. At NGI melder om økt pågang til sine 
studier er bra, visstnok kommer noen som følge av boken, det 
er gøy! Jeg er glad for å gi noe tilbake til miljøet og faget som 
har betydd mye for meg og min utvikling. 

Har du noen ønsker for eller visjoner når det gjelder 
utviklingen av gestaltmiljøet i Norge? 

Aller først ønsker jeg at mange flere skal få mulighet til å gå 
i gestaltterapi, eller på annen måte nyte godt av tenkningen. 
Jeg ser for meg videre utvikling langs to spor, det ene handler 
om å passe inn i tidens former hva gjelder godkjenninger, 
krav og retningslinjer. Her har jo NGF og NGI gjort en stor 
innsats på områdene fagutvikling og kvalitetssikring, som 
jeg håper fortsetter. Det andre sporet handler om å vide-
reutvikle det særpreget jeg har satt så stor pris på under 
utdanningen og innen miljøet, knyttet til frigjøring, vekst 
og utfoldelse. Blomstring er et fint ord, med røtter tilbake til 
1960-årene, til vill vekst for hele mennesket og stort sam-
funnsengasjement. Jeg tror på blomstring med et mangfold 
av dyktige og frimodige gestaltterapeuter, som på ulike og 
utallige måter gir sitt bidrag til et rausere og mer kjærlig 
samfunn. 

En del av min dagsorden er derfor også å forstyrre oppfordringen om å 
«være seg selv» eller å «finne seg selv», som noe løsrevet og konstant. 

DETTE sNakkEr maN barE mED kaNiNEr om

Anna Høglund er en av Sveriges mest aner-
kjente barnebokforfattere, og har skrevet et 
utall barnebøker og mottatt en rekker priser. 
Bildeboken ”Dette snakker man bare med 
kaniner om” er allerede en stor suksess i 
Sverige og trykt i sitt fjerde opplag.

”Boken handler om å mest ikkje kunne halde 
ut sine overveldande kjensler. Såre kjensler 
av å vere rar feil og utanfor. Ho er tenkt som 
trøyst. At alt har to sider og at dei ”dårlege” 
sidene viser seg å vere bra å ha. Dei kan til 
og med bli redninga. (...) Vi kjenner oss all 
uuthaldeleg følsame i visse periodar, og trur 
at vi står i det aleine.”, uttalte Anna Høglund 
i et et intervju med Klassekampen 2. april 
2016.
Løp og kjøp!

jEg blir Til i møTE mED DEg
En bok om relasjoner
Marti Slagsvold (2016). 
Cappenlen Damm

Les omtale av boka 
på side 13.

”Jeg kom til verden
en vårdag for tretten år siden.
Jeg angret nesten øyeblikkelig.

Allerede som liten hadde jeg ekstremt god hørsel.

Det hjalp ikke
å stappe bomull i ørene.
Jeg hørte rett og slett for bra.
Ikke bare med ørene,

men med hele meg.”

REdaktøREns BoktIPs:
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Tekst: erik tresse

Vikram Kolmannskog, førsteamanuensis ved 
Norsk Gestalt Institutt, har mottatt en internasjonal 
forskningspris for sitt arbeid med transpersoner 
og kjønnsidentitet. 

Prisen Young Researchers Award ble utdelt på den internasjonale EAGT-
AAGT konferansen på Sicilia i september 2016, etter en fagfellevurdering og 
presentasjon av prosjektet sitt i form av en plakat.

I en artikkel i Gestalt Review, volume 18, nr 3, 2014, skriver Vikram:
”Det er lite forskning på transspørsmål i Norge generelt, enda mindre på mer 
spesifikke spørsmål knyttet til transpositiv psykoterapi, og ingen på gestalttera-
pi og kjønnsidentitetsspørsmål. Selv internasjonalt er det en mangel på Gestalt-
forskning på dette temaet.”

Tidligere var det en medisinsk forståelse som dominerte transfeltet - den 
såkalte transseksuelle modellen. I løpet av de siste årene har det skjedd et 
skifte og en annen modell har vokst frem– transgender-modellen – som er mer 
basert på transpersoners egne erfaringer. 
Vikram konkluderer med at gestaltterapi med sin fokus på fenomenologi, 
polariteter, og kontaktfomer synes å passe godt med ”transgender”-modellen, 

I artikkelen i Gestalt Review avslutter han:
”Håpet er at denne studien, som ikke bare inkluderer akademiske artikler, men 
også mer populariserte basert på dem, kan være et lite bidrag til å oppnå større 
mangfold og frihet i det norske samfunnet og internasjonalt. Det er også å håpe 
at gestaltterapeuter og andre som arbeider med transpersoner vil gjøre hva de 
kan for å skape nødvendig sosial endring og samtidig utvikle og fremme transpo-
sitive, terapeutiske tilnærminger.”

Du kan lese mer om prosjektet på:
www.vikramkolmannskog.no

Research questionsHow can Gestalt therapy address gender identity issues, 
and the challenges of transgender people in particular? 
What are the important experiences and changes that 
transgender people report from a Gestalt group?

Sample, data and methodsIn December 2012, the Norwegian LGBT association LLH 
commissioned me to facilitate a brief therapy group for 
transgender people. We decided I would conduct a  
study in parallel. The free offer to participate was  
announced through various relevant channels. I met with 
those interested individually and clarified what group  
therapy and research would involve. I got informed  
consent from the six who went on to participate. They 
were a varied group, including trans men, trans women, 
and gender queer, at different stages in their process, of different ages,  

ethnicities and occupations. The group met for six two-hour sessions in the offices 

of LLH in January and February 2013. The therapy and research were influenced by 

my background: I am a gay, ethnic minority cis-man, a human rights lawyer, and a 

therapist trained at the Norwegian Gestalt Institute. I followed a case study  

approach that most resembles what McLeod (2010) describes as pragmatic studies, 

since it was based on a group that I myself facilitated. In the analysis I focused on 

what that the participants themselves reported as important.  Data methods included:> my own journal notes from each session> audio recordings from each session > post-therapy feedback forms in which participants identified and  

   described important experiences and changes
Results and discussion Fraser (2009) describes a paradigm shift from the Transsexual Model to the  

Transgender Model, originating in transgender people’s own experiences. On the 

basis of this, trans-positive therapeutic approaches have been developed. There 

is some existing research on gender identity issues and Gestalt therapy (Bennett, 

2010; Hawley, 2011; Fallon, 2012; see also the 2014 special issue of the Gestalt  

Review 18 (3) where a paper based on this study is included). Phenomenology can be considered the overall method of Gestalt therapy (Yontef, 

1993). It involves being respectful of another person’s current experience.  

Participants reported as particularly important the respectful use of their chosen  

names and pronouns. At one point, I made a mistake and corrected myself. The 

person concerned said, It was nice that you corrected it. That’s the first time it’s  

happened. This was also reported as the most important event in their post- 

therapy feedback form. The importance of phenomenology when working with 

gender identity issues, is confirmed by other Gestalt therapists such as Bennett 

GESTALT APPROACHES TO GENDER IDENTITY ISSUES

AAGT-EAGT 2016 Taormina Conference 

(2010) and Hawley (2011). More generally, this is in line with 
the Transgender Model that puts emphasis on transgender 
people’s diverse experiences rather than the interpretations, 
diagnosis and aims of health professionals and others. The concept of polarities is important in the Gestalt view of 

selfing and growth (Zinker, 1977). Different poles/sides are 
considered complementary and connected rather than seen 
as dichotomies and mutually exclusive. One episode was  
reported as particularly important by several participants: 
A trans man, who had gone through female-to-male  
treatment, now had a sense of loss and did not want to just 
be a standard man. In a session, he put on some of his old 
androgynous clothes. He said, It is like saying hello to an old  
feeling that is also a part of me. After some exploration, I  
introduced polarities as a concept. One participant reported 

that this also helped in accepting apparent paradoxes such as being both assertive 

(a stereotypically masculine quality) and caring (a stereo-typically feminine quality). 

In line with other Gestalt studies (Bennett, 2010; Hawley, 2011; Fallon, 2012), we can 

conclude that much suffering may be related to gender norms and society’s low  

tolerance for gender diversity; even health professionals often operate with a  

strict, outdated male/female-binary. The concept of polarities fits well with the  

Transgender Model, which considers gender as a continuum, and sometimes fluid, 

rather than a binary. 

Limitations
The study has the normal limitations of qualitative case studies. Findings cannot  

be considered representative of transgender people in general. The study was  

inevitably coloured by who I am, but the focus was on what participants themselves 

reported as important. Such self-reports may also involve biases, including selective 

memory and attribution bias. Moreover, they were sent directly to me and not  

anonymous, and it is likely they were influenced by me being both the therapist  

and the researcher. 
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Research questions

How can Gestalt therapy address gender identity issues, 
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since it was based on a group that I myself facilitated. In the analysis I focused on 
what that the participants themselves reported as important.  

Data methods included:
> my own journal notes from each session
> audio recordings from each session 
> post-therapy feedback forms in which participants identified and  
   described important experiences and changes

Results and discussion 

Fraser (2009) describes a paradigm shift from the Transsexual Model to the  
Transgender Model, originating in transgender people’s own experiences. On the 
basis of this, trans-positive therapeutic approaches have been developed. There 
is some existing research on gender identity issues and Gestalt therapy (Bennett, 
2010; Hawley, 2011; Fallon, 2012; see also the 2014 special issue of the Gestalt  
Review 18 (3) where a paper based on this study is included). 

Phenomenology can be considered the overall method of Gestalt therapy (Yontef, 
1993). It involves being respectful of another person’s current experience.  
Participants reported as particularly important the respectful use of their chosen  
names and pronouns. At one point, I made a mistake and corrected myself. The 
person concerned said, It was nice that you corrected it. That’s the first time it’s  
happened. This was also reported as the most important event in their post- 
therapy feedback form. The importance of phenomenology when working with 
gender identity issues, is confirmed by other Gestalt therapists such as Bennett 
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(2010) and Hawley (2011). More generally, this is in line with 
the Transgender Model that puts emphasis on transgender 
people’s diverse experiences rather than the interpretations, 
diagnosis and aims of health professionals and others. 

The concept of polarities is important in the Gestalt view of 
selfing and growth (Zinker, 1977). Different poles/sides are 
considered complementary and connected rather than seen 
as dichotomies and mutually exclusive. One episode was  
reported as particularly important by several participants: 
A trans man, who had gone through female-to-male  
treatment, now had a sense of loss and did not want to just 
be a standard man. In a session, he put on some of his old 
androgynous clothes. He said, It is like saying hello to an old  
feeling that is also a part of me. After some exploration, I  
introduced polarities as a concept. One participant reported 

that this also helped in accepting apparent paradoxes such as being both assertive 
(a stereotypically masculine quality) and caring (a stereo-typically feminine quality). 
In line with other Gestalt studies (Bennett, 2010; Hawley, 2011; Fallon, 2012), we can 
conclude that much suffering may be related to gender norms and society’s low  
tolerance for gender diversity; even health professionals often operate with a  
strict, outdated male/female-binary. The concept of polarities fits well with the  
Transgender Model, which considers gender as a continuum, and sometimes fluid, 
rather than a binary. 

Limitations

The study has the normal limitations of qualitative case studies. Findings cannot  
be considered representative of transgender people in general. The study was  
inevitably coloured by who I am, but the focus was on what participants themselves 
reported as important. Such self-reports may also involve biases, including selective 
memory and attribution bias. Moreover, they were sent directly to me and not  
anonymous, and it is likely they were influenced by me being both the therapist  
and the researcher. 
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I januar og februar 2013 ledet Vikram en 
terapigruppe for transpersoner, hvor han 
parallelt gjennomført en kvalitativ studie. 
Spørsmålene han stilte var: 

Hvordan kan gestaltterapi adressere 
kjønnsidentitetsspørsmål og utfordrin-
gene til transpersoner spesielt? 

Hva er de viktigste erfaringene og 
endringene transpersoner rapporterer 
fra en Gestaltterapi gruppe?

”Det har lenge vært en økende bevissthet rundt behovet for 
forskning i Gestaltsamfunnet, og energien for forsknings-
aktiviteter har gradvis blitt mobilisert. Vi er nå i action-fasen”, 
skriver forfatterne Jan Roubal, Gianni Francesetti, Philip 
Brownell, Joseph Melnick og Jelena Zeleskov-Djorici i inn-
ledningskapitlet. 

Boken er delt i tre deler: Part I: Theoretical Ground, Part II: 
Introducing Methods og Part III: Projects for Inspiration 
med mange ulike bidragsytere fra hele verden, hvorav 
Liv Heidi Mjelve er den eneste norske. Hun skriver om 
sin forskning på UiO basert på gestaltterapeutisk teori i 
en artikkel kalt: ”Parallel Processes in Counseling for Schools”

I følge forlaget har denne boken for første gang samlet det 
teoretiske grunnlaget for forskning på gestaltterapi, sammen 
med nyttige forskningsmetoder og aktuelle forskningspro-
sjekter for å gi inspirasjon til gestaltpraktiserende forskere.
Den viser dermed hvordan en klinisk skole basert på prinsip-
per som eksistensiell dialog, fenomenologi og feltteori kan 
svare på behovet for kunnskapsbasert praksis i vår moderne 
tid.

Bokens redaktør er Jan Roubal, psykiater, psykoterapeut 
og veileder. Han underviser ved Masaryk University i Brno, 
Tsjekkia, og leder forskningsutvalget i EAGT (The European 
Association for Gestalt Therapy).

Han har skrevet en rekke artikler og var også medredaktør 
for boken ”Gestalt Therapy in Clinical Practice: From Psycho-
pathology to the Aesthetics of Contact (2013)” sammen med 
Gianni Francesetti og Michela Gecele.

Last ned et utdrag fra boken her:
http://www.cambridgescholars.com/download/sample/63613

NY boK oM geStaltteraPI og forSKNINg
Boken ”Towards a Research Tradition in Gestalt” er et sterkt 
bidrag til å få klinisk gestaltterapi faglig godt etablert og aner-
kjent, et forsøk på å lage bro mellom gestaltterapeutisk praksis 
og forskning.

Norsk biDrag
Liv Heidi Mjelve, førsteamanuensis og 
studieveileder ved Institutt for spesialpeda-
gogikk ved UiO og utdannet gestalttera-
peut, har skrevet om parallelle prosesser i 
boken. Artikkelen heter: ”Parallel Processes 
in Counseling for Schools”
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henning herrestad

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

dukket opp psykoterapeuter rundt i 
Europa, så minnet praksisen med å gå 
i psykoterapi så mye om å gå til skrifte 
at det falt naturlig for folk å gå til en 
psykolog og fortelle om sine tanker og 
følelser. Jeg er også blitt fortalt at da 
de første psykologene tilbød folk å gå 
i psykoterapi i Norge på 1930-tallet, 
var det mange prester som reagerte 
negativt på at psykologene gikk dem i 
næringen.

hVa bETyr forsoNiNg?
For å forstå mer av hvorvidt psykote-
rapi kan sees som en type forsonings-
arbeid, vil jeg gjengi en analyse av 
begrepet forsoning. Min hovedkilde for 
å forstå hva forsoning innebærer er en 
artikkel om begrepet reconciliation i 
Stanford Encyclopedia of Philosophy 
fra 2015 av professor i filosofi ved 
Universitetet i Arizona Linda Radzik. 
Reconciliation er det engelske ordet for 
forsoning. Etymologisk har det andre 
røtter enn forsoning. Reconciliation 
har forbindelse til ordet konsil som 
betyr møte. Vi kan se for oss to kri-
gende parter som setter seg tilbake til 
forhandlingsbordet. Forsoning peker 
derimot mot det å sone, som i å sone en 
straff eller å bringe et sonoffer. På tross 
av ulik etymologi, mener jeg Radziks 
analyse av reconciliation er en utmerket 
guide til å forstå hva begrepet forso-
ning innebærer.

Radzik hevder at den generelle betyd-
ningen av forsoning er at en relasjon 
mellom to parter blir reparert eller 
forbedret etter at de har vært i en 
konflikt. Partene kan være to personer 
eller to grupper. Slike reparasjoner 
eller forbedringer kan være gradvise 
langs flere ulike akser, noe jeg skal 
komme tilbake til. Begrepet forsoning 

kommer fra teologi, men anvendes i 
dag også innen juss og moral, innen 
par- og familieterapi og innen politisk 
tenkning og fredsarbeid. Det diskuteres 
blant fagfolk innen alle disse feltene om 
relasjonen må bli like god som før den 
ble skadet av konflikten eller om den 
bare trenger å forbedres litt for at vi 
kan kalle det forsoning. Dette avhen-
ger av konteksten. Mange vil hevde at 
partene i et parforhold ikke er ordent-
lig forsonet før de gode følelsene fra 
før konflikten er tilbake. Samtidig vil 
mange si at det har skjedd en forsoning 
i land som Bosnia om de ulike folke-
gruppene ikke lenger er redde for å bli 
drept av de andre, selv om det fortsatt 
er stor mistillit mellom partene. Det er 
altså forskjell når vi snakker om forso-
ning mellom to ektefeller og mellom 
to folkegrupper. Forsoning innebærer 
likevel at relasjonen mellom overgriper 
og offer i noen grad blir reparert.

Vi snakker også om å forsone seg med 
en situasjon. Brukt på denne måten, er 
det ikke noen relasjon som blir

Reconciliation er 
det engelske ordet 
for forsoning. Etymo-
logisk har det andre 
røtter enn forsoning. 
Reconciliation har 
forbindelse til ordet 
konsil som betyr 
møte. Vi kan se for 
oss to krigende par-
ter som setter seg 
tilbake til forhand-
lingsbordet. Forso-
ning peker derimot 
mot det å sone, som 
i å sone en straff el-
ler å bringe et son-
offer.

Jeg ble smertelig klar over at min kompetanse som psyko-
terapeut for enkeltpersoner ikke strakk til når jeg skulle 
være konfliktmekler. Mye er skrevet om konfliktløsning 
og fredsdialoger, men bak alt dette ligger urgammel kunn-
skap om forsoningsprosesser. I denne artikkelen knytter jeg 
forbindelsen mellom psykoterapi og forsoning. Mitt håp er at 
gestaltterapeuter, siden de spesielt fokuserer på menneskers 
relasjoner, vil finne inspirasjon i å tenke på psykoterapi som 
en type forsoningsprosess slik at de selv av og til vil forsøke 
seg som konfliktmeglere. Da kan de hjelpe klienten til å få 
reparert sine relasjoner framfor kun å forsone seg med at de 
er dårlige.

psykoTErapEuTEr og prEsTErs rEparasjoNsarbEiD

Grenen av psykoterapi som kalles gestaltterapi, legger vekt 
på at mennesket er et vesen som alltid lever i relasjon til 
andre mennesker. Gjennom oppveksten utvikler hver av 
oss individuelle mønstre for relasjonell atferd, for initiativ 
og responser på andre. Relasjonen mellom to mennesker er 
alltid en kombinasjon av hver av personenes individuelle 
mønstre. Klienter kommer til terapi som følge av sine dårlige 
relasjoner som gir dem lidelse eller gjør dem syke. Gestalt-
terapeuten prøver å hjelpe sin klient til å bli bevisst en flik av 
sitt eget mønster som blir synlig i relasjonen til terapeuten. 
Om man blir bevisst noe av sitt eget mønster, kan man velge 
å bryte med mønsteret. Da endres mønsteret av responser i 
andre relasjoner også. Klientens dårlige relasjoner blir bedre. 
Gestaltterapeuten kan derfor sees som en reparatør av dår-
lige relasjoner.

I tidligere tider brukte man religiøse ritualer for å reparere 
dårlige relasjoner. For eksempel fortelles det i bibelens gamle 
testamente om hvordan man bila konflikter gjennom et ritual 
hvor man overførte all skyld for det som hadde hendt til en 
geitebukk – en syndebukk – som deretter ble jaget vekk. 
Den franske idéhistorikeren Michel Focault hevdet i boken 
”Galskapens historie” at psykoterapi er en arv fra den katol-
ske skriftestolen. Katolske prester hjelper personer med å få 
forsoning - å få gjenopprettet gode relasjoner - med Gud og 
medmenneskene. De tilbyr et skjermet rom, en skriftestol, 
der personer kan komme og bekjenne hva de har gjort. Når 
personen skriftet sine synder – innrømmet dem for presten 
– ble de pålagt botshandlinger – en straff de sonte frivillig 
for å vise sin gode vilje. Siden forsoningen med Gud var det 
viktigste, var botshandlingene ofte å be en rekke bønner eller 
gjennomføre andre fromhetshandlinger. Når boten var utført, 
fikk de motta nattverd igjen under messen. Nattverden er 
den rituelle renselsen og tegnet på at man er forsonet, altså 
at relasjonene til Gud og medmenneskene er reparert igjen. 
Utover i senmiddelalderen og renessansen spurte prestene 
de som skriftet mer og mer om tankene og følelsene som førte 
til disse skadelige handlingene. De jaktet på syndens rot, det 
vil si hvor fristelsen til å handle galt oppstod. På denne måten 
fikk prestene inngående kjennskap til menneskets psyke.

Også i Den norske kirke er det prestens oppgave å drive 
sjelesorg etter modell av den katolske kirkes skriftestol. De 
tar imot personer som vil skrifte sine synder, men i luthersk 
teologi er verken skrifte eller bot hellige handlinger, og ingen 
nektes nattverd. Det er derfor ikke så vanlig med skrifte og 
botshandlinger i den norske kirke. Jeg tror likevel at da det 

Jeg ledet tidligere komiteen i Norsk gestaltterapeut forening som behandlet klager fra 
klienter mot gestaltterapeuten de hadde gått til. Retningslinjene for klagebehandling 
påla oss å invitere klager og påklagede til et dialogmøte før komiteen avgjorde saken. 
Første gang jeg ledet et slikt møte trodde jeg det skulle ende med at partene ble gode 
venner og at klageren trakk saken. Slik gikk det slett ikke.

PsykoteRaPI og FoRsonIng
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mor og skjeller henne ut. Hun sier hun aldri vil se Bjørn i 
sitt hus igjen. Stemoren ringer også helsesøster på skolen, 
som ringer barnevernet, som ringer Barne- og ungdoms-
psykiatrisk klinikk (BUP). Psykologen i BUP kaller inn til 
samrådsmøte med alle instanser – kontaktlærer, helsesøster, 
PPT, psykologen i kommunen, barnevernet, lensmannen og 
Barnehuset. Barnehusene er opprettet av Justisdeparte-
mentet for å legge til rette for skånsomme avhør av barn. Nå 
rulles det opp alt de vet om Bjørn og hans to familier og deres 
problemer gjennom deres ulike journaler og egne møter med 
dem. Første spørsmål er om Bjørn har begått flere overgrep 
og om han er en fare for andre barn. Det gjøres en sikkerhets-
vurdering av Bjørn, og det iverksettes strakstiltak for å sikre 
andre barn. Bjørn får ikke lenger være barnevakt eller være 
sammen med yngre barn uten voksne til stede.

Bjørns overgrep mot søsteren har skadet hans relasjon både 
til søsteren og hans relasjon til alle de andre som nå har 
mistet tilliten til ham. Reaksjonene er ment å beskytte andre 
barn mot eventuelle overgrep, men det er lett å tenke seg at 
de også virker som en straff for Bjørn. Han får ikke besøke 
sin far og sine halvsøstre lenger, og han får ikke treffe andre 
yngre barn han hittil har vært sammen med. 

førsTE skriTT moT forsoNiNg: iNNrømmE urETT
I følge Radzik er det første skrittet i en forsoningsprosess at 
den som har gjort urett snakker sant om hva som har skjedd. 
Bjørn blir avhørt av lensmannen, og halvsøsteren intervjues 
av psykolog på Barnehuset. Denne prosessen bidrar til en 
forsoning fordi lensmannen blir overbevist om at Bjørn snak-
ker sant om det som har hendt. Bjørns historie stemmer med 
halvsøsterens historie. Han forteller at han ville prøve det 
han hadde sett på film, men at han ikke skjønte hvor redd og 
lei seg hun ble. Han sier at han ikke har gjort dette før eller 
med andre barn. Det bekreftes av lensmannens videre et-
terforskning.

Politiet har med andre ord en viktig rolle i forsoningsproses-
ser etter alvorlige overgrep fordi politiet har myndighet til å 
avdekke hva som har skjedd og å gi gjerningsmannen anled-
ning til å fortelle sannheten om det som skjedde. Etterfors-
kningen kan også bidra til å underbygge at gjerningsmannen 
har fortalt sannheten. Psykoterapeuter har ingen myndighet 
til å drive etterforskning. Men de gir av og til klienter en 
mulighet til å snakke sant om hva de har gjort.

aNDrE skriTT moT forsoNiNg: å VisE aNgEr
Om Bjørn ikke viser noen tegn på anger, er det lett å tenke 
seg at han kan gjøre nye overgrep. Han kan jo tenkes å villig 
fortelle om hva han har gjort, men uten å innse at han har 
gjort noe galt. Han kan jo for eksempel ha lært av filmene 
han har sett, at det han gjorde er helt i orden. Og om han ikke 
angrer, men skjønner at det kan få negative konsekvenser om 
andre får vite hva han gjør, vil han kanskje bare skjule slike 
overgrep bedre. Å vise anger, er å vise at man har forstått at 
man har krenket en annen, og at man kjenner empati med 
offeret. 

I følge Kleive angrer Bjørn voldsomt allerede da han blir 
forhørt av lensmannen. Likevel må han gjennom et over-
grepsspesifikt terapiprogram der han blir ledet gjennom det 
å forestille seg hvordan lillesøsteren har opplevd overgrepet. 
Han blir med andre ord gjort enda mer klar over hvorfor det 
han gjorde var galt. Psykologen lærer også Bjørn å forstå og 
gjenkjenne hvilke steg som ledet fram til overgrepet. De vil 
forebygge at Bjørns handlingsmønster ubevisst leder ham 
til nye overgrep. Han blir nøye instruert i hvordan han kan 
unngå å gjøre noe lignende. 

TrEDjE skriTT moT forsoNiNg: å gjørE boT
Som nevnt ble det satt i verk mange tiltak for å beskytte 
andre barn mot mulige overgrep fra Bjørn. Det iverksettes 
overvåkning av Bjørn. Han er under observasjon store deler 
av dagen, og man passer på at han ikke kommer i situasjoner 
der det kan skje nye overgrep og at han ikke ser filmer med 
avvikende seksualitet. Han får ikke treffe sine halvsøstre. 

Dette er tiltak som Bjørn kanskje opplever som en straff han 
må sone. Men han samarbeider likevel ved å gå i terapi og 
gjøre alt man ber ham om. Han deltar i psykologiske utred-
ninger, for man tenker at barn som gjør overgrep kanskje selv 
er ofre for overgrep eller har andre problemer som skaper 
avvikende atferd. De finner blant annet ut at Bjørn mangler 
sosiale ferdigheter i omgang med jevnaldrende, og de setter 
inn ressurser for å lære ham å fungere bedre på skole, fritid 
og sammen med voksne. Han må samarbeide med både tera-
peuter og støttekontakter. For Bjørn har dette et preg av bot. 
Han skjønner at han må samarbeide om han skal oppnå en 
forsoning som gjør at han kan få delta i farens familie igjen. 
Samarbeidet bidrar til at Bjørns omgivelser kan gjenvinne 
tillit til Bjørn.

reparert. Da er det personen det gjelder alene som endrer 
tanker og følelser knyttet til en situasjon slik at han lever 
bedre med det som har hendt.

hVorDaN skapEs forsoNiNg?
I bibelens gamle testamente finner vi fortellingen om Gud 
som skapte en perfekt verden og det første mennesket som 
ødela denne harmonien. Videre fortelles det om Guds ut-
valgte folk, jødene, som gang på gang svikter Gud, og som må 
sone straff før de gjør nye forsøke på å leve rett. Gud forlan-
ger ofringer av dyr og planter som brennes på alteret i tempe-
let som sonoffer. Vi finner også loven om at forbrytelser skal 
straffes proporsjonalt; ”et øye for et øye, en tann for en tann”. 
I bibelens nye testamente finner vi fortellingen om at Gud 
sendte sin egen sønn som det endelige sonoffer som ved å dø 
på korset, åpnet veien til en ny perfekt verden. 

En utbredt norsk rettsfølelse er å reagere med sinne om en 
person som har voldtatt eller drept en annen, får en 
bagatellmessig straff. Kanskje er dette uttrykk 
for en rasjonell frykt for at manglende straff 
kan gjøre at vi selv kan bli offer for nye 
forbrytelser. Men kanskje ligger det 
også en tanke om at en proporsjonal 
straff ”øye for øye” er nødvendig for 
å gjenopprette en moralsk harmoni? 
Eller kanskje en tanke om at staten 
må tvinge forbryteren til å sone for 
at den som er krenket skal bli forsont 
med det som har skjedd? 

Professor i kriminologi Nils Christie ar-
gumenterte mot tanken om at proporsjonale 
straffer skaper forsoning. Forsoning innebærer jo 
at relasjonen mellom overgriper og offer blir reparert, mens 
lange fengselsstraffer bare isolerer overgriper og offer fra 
hverandre. Christie mente rettsapparatet da først og fremst 
sorterer vekk mennesker vi ikke liker. Han påpekte hvordan 
både små samfunn og den økonomiske eliten i et samfunn 
har forsoningsprosesser for å reparere relasjoner i stedet for 
å sortere folk vekk. Christie fikk innført et konfliktråd der 
man prøver å skape slike forsoningsprosesser så folk kan leve 
sammen igjen. 

Hvis naboens tenåring har tagget ned gjerdet ditt, kan du få 
ham dømt til å betale deg erstatning. Da kan du regne med å 

aldri snakke med naboene igjen etterpå. Men om dere møtes 
i et konfliktråd og får nabogutten til frivillig å male gjerdet 
igjen, blir du kanskje bedre venn med naboene enn før. Slike 
konfliktråd har vi nå rundt i hele Norge. Straff innebærer en 
påtvunget pine eller byrde, mens bot innebærer at man frivil-
lig utholder en pine eller byrde. Om nabogutten frivillig ma-
ler gjerdet ditt, så gjør han bot i stedet for å sone en straff. Da 
vil du antakelig ha langt større tillit til at han ikke vil tagge 
ned gjerdet ditt igjen enn om han ble tvunget til å betale en 
bot eller sitte en stund i fengsel. 

ET EksEmpEl fra barNE- og uNgDomspsykiaTrisk polikliNikk 
(bup)
Helle Kleive er psykologspesialist ved Bergen barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) avdeling V27 som er 
Norges fremste fagmiljø på behandling av unge overgripere. 
Hun publiserte en artikkel om ”Barn som forgriper seg på 
barn” i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (vol 53, nr 11, 

2016, s 912-919). Artikkelen viser at selv psykote-
rapi som ikke er spesifikt relasjonsorientert, 

kan innebære ressurskrevende forsøk på 
å reparere relasjoner gjennom forso-

ningsprosesser. 

Eksempelet Kleive har diktet opp 
på grunnlag av saker hun har hatt, 
handler om en gutt på 14 år kalt 
Bjørn. Bjørn har sittet barnevakt for 

sine to yngre halvsøstre. Når søstre-
nes mor kommer hjem, forteller søs-

teren på 8 at Bjørn har forsøkt å putte 
tissen sin inn i hennes. På et øyeblikk går 

Bjørn fra å være en gutt mange har hatt tillit 
til fordi han er så god med yngre barn, til å være 

en overgriper og en trussel. Hva er Bjørns forbrytelse? For-
søk på voldtekt og incest fordi det er med halvsøsteren, som 
dessuten er under den seksuelle lavalder.

Da dette kommer fram, er det ingen som vet om det er en 
enkeltstående handling eller bare toppen av isfjellet. Bjørn er 
selv et barn, og derfor ikke strafferettslig ansvarlig. Moralsk 
vil han likevel bli fordømt av alle som får kjennskap til hva 
som har skjedd, og de sosiale konsekvensene kan bli enorme 
for ham. 

Informasjonen sprer seg lynraskt. Stemoren ringer Bjørns 

         Forsoning 
innebærer jo at 
relasjonen mellom 
overgriper og offer 
blir reparert, mens 
lange fengselsstraf-
fer bare isolerer 
overgriper og offer 
fra hverandre.
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Som sagt innledningsvis, er det stor forskjell på hvor streken 
ligger om vi snakker om forsoning mellom for eksempel to 
ektefeller eller mellom to folkegrupper. Jeg mener at vi må 
kunne si at det har skjedd en forsoning mellom Bjørn og ste-
moren selv om hun ikke har tilgitt ham, har stor tillit til ham 
eller kjenner noen kjærlige følelser for ham.  

TErapi mED ofrENE
I Norge tilbys det psykoterapi til ulike typer utøvere av 
krenkelser. Alternativ til vold og Brøset Sinnemestring er 
eksempler på psykoterapitilbud for utøvere av vold. Insti-
tutt for klinisk sexologi i Oslo og enkelte BUPer og barnehus 
tilbyr psykoterapi for utøvere av seksuelle overgrep. Men 
generelt er det få tilbud om psykoterapi rettet mot utøvere av 
krenkelser. Jeg tror også utøvere sjelden selv oppsøker psy-
koterapi for få til forsoning med dem de har krenket. Det er 
vanligere at de som føler seg krenket oppsøker psykoterapi. 
Men gir det da mening å si at de søker forsoning med den som 
har krenket dem?

I noen tilfeller er det et helt klart skille mellom en part som 
krenker og en part som er krenket, mellom overgriper og 
offer. Det er umoralsk å snakke om offerets skyld når for 
eksempel voksne gjør overgrep mot barn eller når noen er 
utsatt for blind, tilfeldig vold. Men i mange tilfeller er det ikke 
så svart-hvitt. Som beskrevet innledningsvis, er relasjonen 
mellom to mennesker en kombinasjon av hver av personenes 
mønstre av initiativ og responser. Når en klient klager til sin 
gestaltterapeut over hva foreldre, søsken, ektefellen eller 
andre betydningsfulle andre har utsatt dem for, kan gestalt-
terapeuten hjelpe dem å bli bevisst en flik av sitt eget møn-
ster. De kan da se hvordan de selv bidrar til å opprettholde 
konflikten, og hvordan de kan ta ansvar for å endre sin atferd 
slik at relasjonen kan bli bedre.

I Kleives fortelling om Bjørn gikk både halvsøsteren og resten 
av halvsøsterens familie i psykoterapi der de fikk hjelp til å 
bearbeide både sjokk, skuffelse og sinne. Dette kan sees som 
forebygging av at halvsøsteren og moren hennes skal utvikle 
traumelidelser. Men det kan også sees som forsoningsarbeid 
ved at de får hjelp til å endre sine oppfatninger om at Bjørn er 
ond og farlig. Vi kan også regne med at halvsøsteren trenger 
hjelp til å bearbeide sine følelser av skyld og skam som vi vet 
rammer ofre for seksuelle overgrep, og at stemoren får hjelp 
til å bearbeide sin følelse av skyld og skam for ikke å ha klart 
å beskytte datteren mot denne hendelsen. Denne bearbeidin-
gen av negative tanker og følelser til Bjørn og mot dem selv er 

nødvendig for at forsoning skal kunne skje.

Jeg har gjengitt og analysert Kleives historie om Bjørn delvis 
for å vise individualterapeuter hvor mye mer hjelpeappa-
ratet i Norge i noen tilfeller gjør for å skape forsoning enn å 
arbeide individualterapeutisk med den krenkede parten i en 
konflikt. Jeg håper å inspirere gestaltterapeuter, som tross 
alt har klientens relasjoner som sitt primære fokus, til å se 
sitt terapiarbeid som en type forsoningsprosesser. Jeg håper 
noen individualterapeuter vil kjenne en større frimodighet 
til å forsøke seg som meklere mellom parter som er i konflikt, 
framfor kun å sikte mot å få klienten til å forsone seg med 
situasjonen slik den er. Men individualterapeuten må da gjøre 
klart for klienten at terapeutrollen da er en annen enn å være 
klientens allierte i konflikten. Da må også den andre part i 
konflikten være villig til å delta i terapi. Kanskje trengs det 
flere forberedende møter med hver av partene. Kanskje er 
det krevende å mekle. Det krever i alle fall at individualtera-
peuten skaffer seg kompetanse i mekling og konfliktløsning. 

Selv den mest heroiske innsats for å få til konfliktløsning kan 
mislykkes. Selv om offeret endrer sin atferd overfor den som 
har krenket vedkommende, er det ikke sikkert den andre 
slutter med sine krenkelser. Dersom krenkeren ikke viser 
noen tegn til anger eller bot, kan ingen reel forsoning finne 
sted. Psykoterapeuten kan likevel alltid hjelpe klienten med 
å forsone seg med en situasjon. Gjennom at klienten alene får 
hjelp til å endre sine tanker og følelser knyttet til situasjonen, 
for eksempel ved å få større forståelse for overgriperen, kan 
han leve bedre med det som har hendt.

---
Jeg vil takke Erik Tresse, Hans Petter Frydenberg og Ina Her-
restad for deres nyttige innspill til tidligere utkast til denne 
artikkelen.

TErapEuTEN som koNflikTmEglEr
For å oppnå forsoning er det ikke til-
strekkelig at alt dette kun skjer mellom 
Bjørn og hans ”hjelpere”. BUP prøver 
derfor å arrangere et slags konfliktråd 
mellom Bjørn og farens familie. Kleive 
skriver: ”Stemor vil fremdeles ikke se 
Bjørn, og psykologene arbeider for å få 
familiene til å møtes. Denne prosessen 
kalles i artikkelen ”mediation” og har 
form av en ”gjenopprettende samtale.” 
Mediation kan oversettes med mekling. 
Møtet forberedes gjennom at halvsøs-
teren får formulere spørsmål til Bjørn, 
som Bjørn får anledning til å forberede 
svar på sammen med sin psykolog. Det 
er med andre ord stram regi på dette 
meklingsmøtet for å sikre at det virker 
forsonende. 

Kleive skriver om prosessen ett år se-
nere: ”Tre ”gjenopprettende samtaler” 
har funnet sted. Bjørn blir nå invitert 
i bursdager og konfirmasjoner. Han er 
også på besøk hos far og stemor, men 
overnatter ikke. De lar ham ikke være 
alene med småsøstrene, og de stoler 
fremdeles ikke på ham. Bjørn forteller 
at han bare er glad for at han får komme 
dit. Det er jo nesten som før.” Vi kan nå 
si at det har skjedd en forsoning i form 
av en forbedret relasjon, men kanskje 
ikke noen full forsoning siden tilliten 
ikke er gjenopprettet.

Det finnes mange andre eksempler på at 
psykoterapeuter fungerer som konflikt-
meglere. Det skjer antakelig ofte i ulike 
typer parterapi, fordi det gjerne er kon-
flikter som får par til å gå i parterapi. 
Det skjer nok også ofte i familieterapi 
der terapeuten arbeider med familie-
konflikter hjemme hos familien. Det er 
også psykoterapeuter som arbeider med 
konfliktløsning i arbeidsmiljøer. Men 
vil vi av den grunn si at de driver med 
forsoningsarbeid? 

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For å komme nærmere svaret på hva full forsoning egentlig 
skulle innebære, må vi se nærmere på hva som kan forbedres 
eller repareres gjennom en slik forsoningsprosess.

hVa som kaN rEparErEs EllEr forbEDrEs i rElasjoNEr 
Radzik ser for seg fire hovedakser av forbedring:

ENDriNgEr i aTfErD: 
For eksempel at det blir slutt på aggressiv eller fornærmende atferd; 
partene klarer i større grad å leve nær hverandre, de viser større evne 
til samarbeid eller de fornyer sin deltakelse i felles institusjoner eller 
praksiser. I eksempelet med Bjørn er det vanskelig å tro det vil bli noen 
forsoning med stemoren om Bjørn blir tatt i å begå nye seksuelle over-
grep. Mens det at han får delta i familieselskaper igjen kan sees som en 
type forsoning. 

ENDriNgEr i oppfaTNiNgEr: 
For eksempel at man slutter å mene at den andre parten er ond eller 
umoralsk, eller å tenke at den andre parten er en farlig trussel mot en 
selv. Det er lett å tenke seg at stemoren så Bjørn som en psykologisk 
skadet person og en farlig trussel når han kunne prøve å tiltvinge seg 
sex med sin åtte år gamle halvsøster. Det er sannsynlig at hun etter en 
stund ser ham som mindre ond og farlig, selv om hun kanskje ikke får 
full tillit til ham igjen. 

bEarbEiDiNg aV NEgaTiVE følElsEr og holDNiNgEr: 
For eksempel ved å akseptere at det som har skjedd ikke kan gjøres om, 
eller at man klarer å gi slipp på motvilje, frykt, hat eller sinne mot den 
som har krenket en, og at man klarer å komme til rette med skam og 
skyldfølelse. Det er sannsynlig at stemoren kjente på alle disse følelsene 
etter Bjørns overgrep, og at hun trengte både tid og hjelp til å bearbeide 
disse følelsene. 
 
aT maN igjEN får posiTiVE følElsEr og holDNiNgEr: 
For eksempel at man kjenner gjensidig respekt for hverandre, med-
følelse, kjærlighet, en opplevelse av felles identitet eller solidaritet, at 
man har de samme moralske normene eller at man kjenner gjensidig 
tillit til hverandre. Det kan jo være at stemoren aldri har kjent noen 
sterk kjærlighet til Bjørn, men at hun kan kjenne en viss medfølelse når 
hun forstår hva slags problemer han har og at han prøver å gjøre ting 
godt igjen.

Det er lett å se for seg at det over tid vil skje alt fra bitte små til 
ganske store endringer på alle disse fire punktene, og at det allike-
vel er vanskelig å sette en strek der man vil kunne si at nå er par-
tene forsonet med hverandre. Debattene i faglitteraturen handler i 
stor grad om hvor streken skal settes for å kunne si at forsoning er 
oppnådd innen ulike felt.

1. 

2. 

3. 

4. 
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kristiNe jeNseN
går i 2. klasse på terapiutdannin-
gen ved Norsk Gestalt Institutt.
Hun jobber med finans og har 
tidligere studert både psykologi 
fra UiT og økonomi fra BI. 

studentliv notater for hånd
Jeg kommer til min terapitime hos min terapeut kledd 
som en hipster – hettegenser, beanie, hullete jeans, og en 
bærekraftig tøypose. Følte for å bryte med min vanlige stil 
som er gjennomtenkt og ordentlig. Følte meg nesten vel. 
Det ble for mye. Ikke helt gjennomført. 

Når jeg tenker på det i dag, kjenner jeg meg 
ikke komfortabel med hvordan jeg var i 
går, det føles ikke helt meg.

Men hva er meg? Studiene for å bli gestalt-
terapeut har utfordret oppfatningen jeg 
hadde om og av meg selv. Jeg møter på 
hindringer jeg har bygget opp selv. Eller, 
tidligere har jeg ikke sett på det som 
hindringer, da har det vært (forutinntatte) 
sannheter om meg selv. ”… ja, men jeg er jo 
en perfeksjonist, … jeg er slurvete, …jeg er 
pedantisk, … jeg er egoistisk”. Det lille jeg 
foreløpig har av kunnskap om polariteter 
har vist meg en ny vei. Jeg har forstått at 
jeg rommer så mye mer enn det jeg trodde 
var mulig, at det er plass til alle motsetnin-
ger jeg har i meg og at jeg ikke nødvendig-
vis er den jeg har trodd jeg var. 

Teori om polariteter er bare en av flere 
som har rikket ved oppfattelsen jeg har om 
meg selv. Timene hos terapeuten blir fylt 
med innsikt jeg får om min egen væremåte. 
Og en del motstand. Fordi det er fortsatt 
noen ”… ja, men jeg er jo…” påstander jeg 
har i bagasjen min.

Jeg begynte å skrive denne artikkelen i min 
notatbok, for hånd. Jeg begynte å skrive 
refleksjoner rundt gestaltverden etter 
gruppeterapi for søkere til studiene, og nå 
har det å skrive blitt en del av min hverdag. 
I en av våre første timer utfordret terapeu-
ten meg til å skrive for hånd istedenfor på 
PC. 
– Nei, det kan jeg ikke.
– Hvorfor ikke?
– Fordi det er lettere å rette ting på PC, 
bare delete og skrive på nytt. Hvis jeg 

skriver for hånd, må jeg stryke over det 
som er feil og da blir det stygt. Det ser ikke 
pent ut.

Nå sitter jeg her, halvannet år senere og ser 
både struktur og flyt, selv om sidene er fylt 
med streker, stjerner, piler og andre tegn. 
Alle håndskrevet.

Det plager meg at i et eksempel tidligere 
nevner jeg ”slurvete” som et av mine egen-
skaper. Jeg har lest den setningen flere 
ganger og får lyst til å erstatte ”slurvete” 
med et annet ord, et ord som stiller meg 
i bedre lys. Akkurat nå, når jeg skriver 
dette, føler jeg en letthet. Det er som om 
jeg omfavner både ordet og egenskapen 
– slurvete. Jeg får lyst til å trykke min slur-
venhet til brystet, som et lite spedbarn, 
vugge den og gi den min oppmerksomhet.  
Og jeg, som fortsatt ikke helt har skjønt 
vitsen med oppmerksomhet rettet mot 
kroppen og bevegelsene, legger fra meg 
pennen, skyver notatboken lengre vekk fra 
bordkanten, folder armene foran brystet, 
akkurat som om jeg holdet et spedbarn, og 
vugger. Jeg eier min slurvenhet.

Egentlig hadde jeg tenkt å skrive om noe 
annet. Men når jeg kom i gang, var det nes-
ten som om pennen beveget seg av seg selv 
og bestemte hvilke ord og tanker som ble 
satt på de blanke siden. … Jeg puster… Det 
kjennes deilig… Sånn ble det denne gangen. 
Hva som kommer til å skje neste øyeblikk 
og hvem jeg kommer til å være da, det vet 
jeg ikke. Alt jeg er, det er nå.

Hokusai says Look carefully.

He says pay attention, notice.

He says keep looking, stay curious.

He says there is no end to seeing.

He says Look Forward to getting old.

He says keep changing, you just get more who you really are.

He says get stuck, accept it, repeat yourself as long as it’s 

interesting.

He says keep doing what you love.

He says keep praying.

He says every one of us is a child, every one of us is ancient, 

every one of us has a body.

He says every one of us is frightened.

He says every one of us has to find a way to live with fear.

He says everything is alive –shells, buildings, people, fish, 

mountains, trees.

Wood is alive.

Water is alive.

Everything has its own life.

Everything lives inside us.

He says live with the world inside you.

He says it doesn’t matter if you draw, or write books.

It doesn’t matter if you saw wood, or catch fish.

It doesn’t matter if you sit at home and stare at the ants on 

your verandah

or the shadows of the trees and grasses in your garden.

It matters that you care.

It matters that you feel.

It matters that you notice.

It matters that life lives through you.

Contentment is Life living through you.

Joy is life living through you.

Satisfaction and strength is life living through you.

Peace is life living through you.

He says don’t be afraid.

Don’t be afraid.

Look, feel, let life take you by the hand.

Let life live through you.

Hokusai Says by Roger Keyes
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HVA NÅ? er en fast spalte i Gestaltmagasinet hvor vi spør 
ulike sentrale personer i gestaltterapi-miljøet om hva de 
er opptatt av nå. Vibeke Visnes er tidligere redaktør og 
bidragsyter i Gestaltmagasinet. For tre år siden startet 
hun på et doktorgradsarbeid om parterapi, og i 2015 
etablerte hun et terapifelleskap i Oslo. 

hVa gjør Du Nå?
Jeg er opptatt i egen praksis i BA21, 
som jeg har etablert med Heidi 
Gaupseth. Her er vi nå en spennen-
de og engasjert gjeng av gestalt-
terapeuter med ulik bakgrunn 
og interesseområder. Jeg skriver 
også mye rundt og om en parutvi-
klingsmodell jeg utvikler, basert 
på egne, personlige erfaringer, fra 
klinisk parterapeutisk utdanning i 
England, fordypning i psykologisk 
litteratur og observasjoner i tera-
pirommet.

hVa TriVEs Du mED i gEsTalTmiljøET?
Jeg kom i kontakt med gestaltera-
pien i 2001, begynte utdanningen 
min ved Norsk Gestaltinstiutt 
(NGI) i 2002 og det føltes som jeg 
endelig hadde kommet “hjem”. Jeg 
har funnet det faget som ligger 
mitt hjerte nærmest, og jeg har 
fått utrolig mange nære, gode og 
engasjerte venner og kolleger. Jeg 
begeistres av spennende samtaler 
om fag eller når vi deler personlige erfaringer, vi utvikler oss 
sammen. Jeg har også vært så heldig at jeg har tatt utdanning 
i England og holder på med Developmental Somatic Expe-
rience med Ruella Frank i Paris. Det er interessant å møte 
kolleger fra andre gestaltmiljøer. 

hVa saVNEr Du?
Jeg savner et større engasjement, aktiviteter og møteplas-
ser for praktiserende terapeuter. Når jeg nå ikke lenger er 
tilknyttet undervisning ved NGI, så er det vanskeligere å få 
kontakt utover sin egen krets. Dette er bakgrunnen for at 

jeg ønsket å etablere et terapifellesskap. Det ligger mange 
utviklingsmuligheter for Norsk Gestaltterapeut Forening, 
tenker jeg!

hVa har påVirkET og iNspirErT DEg som gEsTalTTErapEuT?
Oi – så mange god møter! Jeg er svært glad for utdanningen 
min ved NGI, jeg har tatt terapi-, etter- og veilederutdannin-

gene der, og jeg har tatt en Master i Ge-
stalt som instituttet hadde i samarbeid 
med Metanoia Instiute. Dette har vært 
så inspirerende og ført meg på en vei jeg 
aldri hadde forutsett. Påvirket – tja – i 
alle møter! En skjellsettende erfaring 
var på etterutdanningen med Ruella 
Frank, så kanskje det jeg oppdaget da 
har påvirket meg mest. Inspirert har jeg 
blitt av flere lærere på instituttet, min 
første erfaring av å virkelig bli sett var 
av Synnøve Jørstad. Hennes blikk lever 
i meg. Daan van Baalen har inspirert 
meg som min hovedlærer og jeg nevner i 
masteroppgaven min hans utrolige evne 
til å være fenomenologisk. Jeg er begeis-
tret for hvordan han og Gro (med deres 
mange gode medarbeidere) har etablert 
NGI og kvaliteten i utdanningen. Det 
blir tydelig når jeg reiser ut – jeg føler at 
jeg står støtt faglig. Jeg er også selvsagt 
svært påvirket og inspirert av familien 
og vennene mine.

hVa gjør Du i friTiDEN?
Jeg er opptatt av å holde en balanse i livet mitt, så jeg priori-
terer familie og nære relasjoner. Jeg er glad i å samles rundt 
bordet med mat, vin og samtaler. Jeg trener så ofte jeg kan, 
ut i naturen eller yoga. Dette hjelper meg også til å hente meg 
inn etter mange inntrykk fra praksisen. Kanskje jeg ikke 
tenker så mye på klientene mine, men inntrykkene setter 
seg i kroppen. Miriam Taylor snakker om “the Resourceful 
Therapist” og hvor viktig det er at vi ivaretar oss selv. Jeg er 
opptatt av det og tar meg selv på alvor. Jeg leser gjerne og 
da helst faglitteratur, men holder meg også oppdatert innen 
skjønnlitteratur - og jeg er en reisefreak!  

hva nå? vibeke visnes

VIBEKE VISNES HAR HATT EGEN PRIVATPRAK-
SIS SIDEN 2008 OG ER EN AV ETABLERENE 
AV BA 21 PSyKOTERAPI OG VEILEDNING. 
HUN VAR INITIATIVTAGER TIL GESTALTMAGA-
SINET OG TIDLIGERE REDAKTØR. HUN ER NÅ 
DOKTORGRADSKANDIDAT I PSyKOTERAPI VED 
METANOIA INSTITUTE, MIDDLESEx UNIVERSITy 
I ENGLAND.

VibEkE VisNEs

NoE Du Vil lEggE Til?
Jeg har hatt gleden av å være bidrags-
yter og redaktør av Gestaltmagasinet i 
flere år. Jeg har nå trukket meg ut fordi 
jeg må prioritere andre ting. Jeg vil opp-
fordre andre i NGF til å bidra i dette ar-
beidet. Jeg har lært masse av å fordype 
meg i ulike artikler og intervjuer. Dette 
driver arbeidet med faget fremover og 
vi blir synlige som profesjon! Vi har en 
psykoterapeutisk metode som er svært 
aktuell, jeg vil så gjerne at den synes så 
mye som mulig.

?



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

faglig ETisk råD (fEr) 
Faglig etisk råd er NGFs kvalitetssikrings- og utviklings-
organ som skal sikre faglig-etisk praksis i tråd med kriterier 
til organisasjoner som foreningen er tilsluttet. Rådet be-
handler alle klager.
Faglig Etisk Råd består av:
Ingunn Jørstad 
Margareth Svendsen 
Liv Aagaard 
Ketil Øyesvold Melhus
Heidi Minde

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 6, 3131 Husøysund. 
Klagen vil bli videresendt til Faglig Etisk Råd som oppret-
ter 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 gruppeforsik-
ring som ivaretar klienten ved eventuelle erstatningssaker.

profEsjoNEll faglig oppDaTEriNg (pfo)
Veiledning, videreutdanning, spesialisering, faglig oppdate-
ring/ 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”.

Styrets medlemmer ble valgt for to år under årsmøtet 11. 
mars 2016. Styret et valgt som gruppe og er konstituert 
med følgende hovedansvarsområder.

sTyrElEDEr Hélène Fellman
NEsTlEDEr & uTValgsaNsVarlig Marianne Lind
økoNomiaNsVarlig Hans Petter Frydenberg
profEsjoNEll faglig oppDaTEriNg Rolf Aspestrand
 
Vara Henning Herrestad
Vara Glenn Rolfsen

Gestaltterapi bygger  på et verdigrunnlag 
forankret i menneskerettighetene, der 
mennesker anses som frie, unike individer som 
alle har det samme menneskeverdet. Gestalt-
terapeuten skal vise respekt overfor samta-
lepartnerens 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:

sTyrET og uTValg 2017 
Norsk gEsTalT TErapEuT forENiNg

N O R S K
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LTTERAPEUT
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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

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

Introduksjonskurs: 
20 - 22 mars Pris: 3.900,-  
(3.600 early bird pris ved betaling og påmelding innen 15.2.)
 
EttErutdannIng: 12 dager. Oppstart neste kull 
21 - 23 september 2017 Pris: 4 x 4900,- pr. samling inkludert 
varm lunsj (4400,- pr samling ved påmelding innen 1.4)
Sted: Kamaklinikken, Grini Mølle, Bærum. 
kursledere: Psykologspesialist/kroppspsykoterapeut Veslemøy 
Merton. Fysioterapeut/kroppspsykoterapeut Espen Andli 
Påmelding espenandli@hotmail.com  
Les mer: www.sporeneikroppenettertraumer.com

SPORENE I KROPPEN ETTER TRAUMER
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. 

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

www.sporeneikroppenettertraumer.comwww.sporeneikroppenettertraumer.com

PSYKOTERAPI  VEILEDNING  COACHING  ORGANISASJONSUTVIKLILG

1 -2 utgivelser i året 
 pris: 500,- for opp til to magasiner 
  pris inkl. mva

vil du abonnere 
på magasinet  
Kontakt: styret@ngfo.no

!
?

Forskning ved ngi med støtte Fra norges Forskningsråd
HAR DU LYST TIL å bIDRA I ET fORSKNINGSPROSJEKT OM GESTALTTERAPI?
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole har blitt tildelt midler fra forskningsrådet 
gjennom ordningen SkattefUNN. Det bidrar til at vi nå setter i gang forskning 
på gestaltterapi.
forskningsprosjektets hovedmål er å utvikle et verktøy for evaluering av 
behandlingsresultater i gestaltterapi. Gjennom prosjektet vil NGI bidra til å øke 
kvaliteten og kunnskapen innen gestaltterapi og på den måten vil instituttet være 
en del av den internasjonale forskningsfronten.
forskningsmetodikken innebærer bruk av to ulike diagnostiske skjema. 
CORE som er et internasjonalt anerkjent og velutprøvd verktøy som måler utviklingen 
og resultatet av et terapeutisk forløp og NGIs eget utarbeidete diagnoseskjema.

Du trenger ikke være Einstein. Nå inviterer vi gestaltterapeuter til å delta i dette prosjektet!
Opplæring vil bli gitt før oppstart. Nærmere opplysninger får du ved å kontakte prosjektleder 
Daan van baalen Epost: daan@gestalt.no
Mobil: 90036097
frist for påmelding er 5. april 2017
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THE RELATIONAL GESTALT INSTITUTE OF NORWAY 

har gleden av å invitere deg til workshop  
4 dagers samling i Oslo 2017. 

Rich Hycner Ph. D. San Diego, California 
“ 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 : Forfatter av flere bøker. 

 

Har i 30 år arbeidet tett sammen med miriam 

 

og erv polster. 

 

Holder workshops og foredrag i Japan, Brasil, 

 

Irland, Skottland og England. 

 

Han 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 

 

Dager   : sept. 2017 (dato tilgjengelig i april) 

 

Pris   : nok 3.500,- ( 440,- €) 

 

Info   : Cecilie Dramsdahl  0047 952 20 500 

 

Les mer   : http://relasjonellgestalt.blogspot.no/ 

 

     gestalt nr. 2/2015 

 

Påmelding  : relational.gestalt@gmail.com 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

“THE THERAPIST AS RELATIONAL ARTIST“ 
prosessorientert veiledningsgruppe med oppstart våren 2017  

 

med fokus på den relasjonelle kompetanse.  

 

Hvordan møter jeg deg?  

 

awareness og nye muligheter.  

 

p.f.o.godkjennes 

 

veileder : Cecilie Dramsdahl 

 

Cecilie veileder studenter, terapeuter og bedrifter og tar imot klienter,  

 

par og familier til terapi og veiledning. Hun har egen praksis i Oslo, Asker, 

,, 
Haugesund og stavanger. Utdannelse fra uio, hioa, 

 

gestalt training centre, san diego og ngi oslo. 

 

Info og påmelding: relational.gestalt@gmail.com 

 

 
 

Fridtjof Nansensplass 8  0160 Oslo  0047 952 20 500 

Aktuelt frA oss i BA21 PsykoterAPi & Veiledning:
selVutVikling i gruPPe oppstart 22/3
Med en kombinasjon av øvelser og samtaler i gruppe, er målet å øke oppmerksomheten på hva du ønsker og trenger i ditt liv.
Gestaltterapeutene mngf Nora Astrup Dahm og Gry Widerberg

Å ArBeide med PAr i terAPi Workshop helgen 29. – 30. april med MSc gestaltterapeut mngf Vibeke Visnes 
I workshopen ser vi på den terapeutiske alliansen; hva den krever i parterapi og hvordan den skiller seg fra individuell terapi. 
Jeg introduserer en fasemodell for parutvikling, som støtte til å øke awareness om parets dynamikk. Det blir anledning til å øve 
seg som parterapeut.

terAPigruPPe for søkere til ngi 2017 juni/august/september
I denne gruppen får du en forsmak på hva som kan vente deg som student ved Norsk Gestaltinstitutt. Vi vil bruke gestalttera-
peutiske metoder for å utforske det som oppstår i møtet mellom deltakerne i gruppen og kobler disse erfaringene til sentrale 
begreper innenfor gestaltteori og praksis.

gruPPeterAPi for terAPeuter høsten 2017 Relasjoner og kreativ tilpasning. Hva er kontakt, hvordan erfarer jeg kontakt 
og hvordan kan jeg beskrive kontakten? Vi ønsker å utforske det relasjonelle feltet og øve opp terapeutisk varhet for den dyna-
miske prosessen med kreativ tilpasning, erfart som kontakt og den jeg blir, her og nå. 

Ta en titt i vårt ”bibliotek” med fagartikler og linker som er hentet fra åpne kilder som vi stoler på. Les mer: www.ba21.no
BA21 PsykoterAPi & Veiledning - et fAglig og Profesjonelt fellesskAP AV PsykoterAPeuter og Veiledere

- individualterapi - parterapi - familieveiledning 
- samtaler med ungdom og unge voksne 
- gruppeterapi - veiledning

ETTEr- og ViDErEuTDaNNiNgsTilbuD VED Ngi høsTEN 2017
 etterUtdaNNiNG For GestaLtteraPeUter
programmet omfatter temaer som gruppeterapi, parterapi, arbeid med kropp, seksualitet, psykopatologi mm. 

Etterutdanningen er et tilbud til gestaltterapeuter som ønsker faglig fordypning 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. 
 
 reLasjoNsLedeLse i orGaNisasjoNer
Ettårig lederutviklingsprogram med fokus på relasjon og organisasjon hvor du kan utforske og utvikle din identitet som leder, organisasjonskonsulent, 
coach eller rådgiver. 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 veiledning. 
 
programmet egner seg for gestaltterapeuter og gestaltcoacher som arbeider i organisasjoner. for søkere uten gestaltfaglig bakgrunn kreves erfaring 
fra arbeidsfeltet som utdanningen retter seg mot.
 
Veiledning på eget arbeid i gruppe er inkludert i begge programmeene. Veiledningen vil dessuten hjelpe studenten å knytte sammen og integrere teori, 
metode og praksis. 
 
 iNgEN aV sTuDiENE har skrifTlig EllEr muNTlig EksamEN 

PSYKOTERAPI  VEILEDNING  COACHING  ORGANISASJONSUTVIKLILG

her finner du også informasjon om grunnutdanning i gestaltterapi og gestaltcoaching. for mer informasjon om programmene se: gestalt.no
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        VEilEDEruTDaNNiNg
Veilederutdanningen er et toårig videreutdanningsprogram for gestaltterapeuter som tar sikte på å dyktiggjøre deg til å veilede andre individuelt og i 
gruppe, i små og store systemer.

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 og fagdiskusjoner.

Veiledning i gruppe, samt co-veiledning er inkludert i programmet. 
studiet avsluttes med praktisk eksamen i klassen. 

Deltakelse på veilederutdanningen forutsetter grunnutdanning i gestaltterapi, etterutdanning fra Ngi eller annen gestaltinstitusjon. søkere som ikke oppfyller etterut-
danningskravet kan vurderes på grunnlag av relevant arbeidserfaring. kandidater med annen gestaltfaglig bakgrunn som har arbeidserfaring og utdanning innenfor 
veiledningsfeltet kan også søke programmet.

med grunnutdanning, etterutdanning og veilederutdanning fra Ngi har du oppfylt 2 av 3 kriterier for å bli sertifisert av Ngf som veileder for gestaltterapeuter. 
for utfyllende kriterier se medlemssidene hos Norsk gestaltterapeut forening. Veilederutdanningen er godkjent av EagT. 

 

PsykoTerapeut  
Erika Beata Thorkildsen, SEP 
Sertifisert Somatic Experiencing. 
Practitioner 
Senior Assistent / SE Utdannelse 
SOMA Embodiment / Intro 
Gestaltterapeut. 
 
TIDER OSLO : 29-30/04, 10-11/06, 
02-03/09,  28-29/10,  25-26/11 
STED : Jacob Alls gate 36 B. 
Inngang Trudvangveien 
PRIS :  Ved betaling av hele kurset i 
Oslo med en gang Kr 14.500 
Betaling pr kurs Kr 3.200 
 
TID TROMSØ : 22-23/04 
PRIS : Tromsø Kr 3.600 
 
INFO : www.se-terapi.no 
PÅMELDING : bea@se-terapi.no 
MOB : + 47 979 58 797 

 
TRAUME UTDANNELSE FOR GESTALT TERAPEUTER 

OSLO Kull 5 : 29-30/04,  10-11/06,  02-03/09,  28-29/10,  25-26/11 
TROMSØ Kull 2: 22-23/04 

Erika Beata Thorkildsen, MNGF / SEP 
 

 
Traume Terapi bevirker, ved en trygg forankring, til at emosjonelt styrte energier forløses 
og kommer til uttrykk. En gradvis tilnærming, sikrer oss mot re-traumatisering. Den gir oss 
et trygt ståsted, fra hvilket vi kan fullende prosessene. Traumer er symptomer på proses-
ser som ikke er fullendt. De uttrykker seg på alle nivåer i nervesystemet. 
 
Du får på dette kurset redskaper til skånsom og trygg regulering gjennom utladning av 
emosjonelt styrte energier - ved aktivering ( Sinne, Frykt og Immobilisering ). Det blir teori 
kombinert med praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå 
egne kroppslige reaksjoner og å regulere deg som terapeut. Vi vil se på konsekvensene i 
et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av traumer på familie, tilknytning og par rela-
sjoner. 
 
MODUL 1 : 29.04 - 30.04  Introduksjon til traumearbeid inspirert av kombinasjonen 
Gestalt Terapi og Somatic Experiencing 
Traumer og det Autonome Nervesystemet / Traumer - som symptomer  
knyttet til en Ufullendt Defensiv Respons og Immobilisering.  
MODUL 2 : 10.06 - 11.06  Dissosiasjon ( unngåelsesadferd ved ikke lenger å assosie-
re seg med kropp og følelser ) 
Tap av kontakten med kroppsfornemmelser, bevegelser, emosjoner, minnebilder og kogni-
tiv forståelse, Splittelser og fragmentering, Metoder til å møte et traumatisk materiale uten 
å vike unna for frykt.  
MODUL 3 : 02.09 - 03.09  Utviklingstraumer 
Tilknytningsformer i et disfunksjonelt oppvekstmiljø, Uselvstendig, Ambivalent, Unngående 
og Disorganisert tilknytning 
MODUL 4 : 28.10 - 29.10  Enkeltstående traumer / Sjokk traumer 
Bilulykker, Brann, Drukning, Fallulykker, Naturkatastrofer, Operasjon, Overgrep og Vold 
MODUL 5 : 25.11 - 26.11 Traume arbeide - med kropp / berøring - reetablering av 
balanse og et fullstendig sanseapparat Utladning, Reorganisering,  
Integrering, Orientering og Tilbakevending til her og nå. 
 
52,5 Timer PFO 

Biene oppstod en gang for 110-130 millioner år siden (sen Kritt), samtidig med at blomsterplantene gjorde sitt inntog på jorda. Tilsammen er det beskrevet cirka 20 000 biearter, men  
forskere regner med at det reelle antallet kan være nærmere 30 000. Basert på DNA-prøver antar man at det moderne mennesket oppstod i Afrika for omtrent 200 000 år siden. Mennesket 
har mulighet for å bruke språk på et meget høyt nivå, og har en høyt utviklet hjerne som er i stand til utstrakt abstrakt tenkning og bevissthet. Bier er uunværlige. Deres pollinering bidrar til 
opptil 30 % av jordens matvareproduksjon. I en bikube er det opp til 50-60 000 honningbier om sommeren, alle beskytter hverandre og alle har sin spesielle oppgave i dette fascinerende 
samfunnet. For å fortelle hverandre hvor de skal fly for å finne honningkilder, kanskje flere kilometer borte, benytter de seg av et slags «døvstumspråk». De bruker spesielle dansebevegelser 
som gir opplysninger om kompassretning og avstanden til stedet. Hos de ulike bierasene har man til og med registrert forskjellige dialekter. Mennesket er uunværlig. De befolker nå samtlige 
kontinenter og har en total populasjon på over 7 milliarder individer. De bor sammen på planeten Tellus, også kalt den blå planeten. En fascinerende verden.



Tema: relasjon og kontakt

I I dialog med Daan van Baalen og Gro Skottun s.7  I  Lynn Jacobs s. 18   I  Jean-Marie Robine s.22 I Miriam 
Taylor s.26  I  Peter Philippson s. 30   I  Margherita Spagnuolo Lobb s. 34  I  Gestaltterapi i Etiopia s. 40  I Bianca 
Schmidt s. 46  I Gestaltveiledning s. 48  I  Intervju Marit Slagsvold s.52  I  Herrestad om terapi og forsoning s.58

    I  et magasin om psykoterapi fra norsk gestaltterapeut forening  I  # 1 2017  I 


