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Redaktør
Hei igjen!

Litt vemodig å skrive min siste redaktør, litt
befriende å frigjøre tid. Dette er mitt siste Gestaltterapeuten jeg er ansvarlig for og jeg takker for
meg.
Det er mye nytt i bladet denne gangen. Årsmøte
nærmer seg og Hanne Hostrup kommer, god
grunn for å være på rett sted til rett tid da.
Flere nye bøker om gestalt, også på norsk, blir
presentert.
Redaksjonen gjennomførte en kartlegging
om hva som oppleves som viktig og sentralt i
markedsføring av seg selv og funnene er ikke
overraskende, De bekrefter det vi allerede vet fra
før, at nettverk og tidligere klienter oppleves som
viktigst. Videre er en nettside og kontakt med
lege, samt kvaliteten på denne kontakten viktig.
Presenter deg og vær trygg på din identitet som
gestaltterapeut, kjenn dine begrensninger; - gi en
klient til dine kollega og få 3 igjen...
Vi har startet en gestaltstafett, dvs at en gestaltterapeut er intervjuet av Gestaltterapeuten
om sine erfaringer som terapeut og presentert
i bladet. Deretter sender vedkommende
stafettpinnen videre til en annen gestaltterapeut.
Stafettpinnen denne gang er levert av Svein
Johansen til Bente Finnestad.
Vi er også opptatt av å presentere andre
gestaltterapeuter og gestaltterapi i praksis, Bent
Imer bygger lego med ledere. Legoklossen,
kanskje den mest intelligente leken som noen
gang er laget. Så enkel, så anvendelig, så mange
iboende uforløste muligheter og så avhengig av
andre deler for å skape et hele. En parallell til
gestalt? En føsteside verdig!
NGI feiret 20 år og avholdt for første gang en
gestaltkonferanse på norsk, to gestalterbøker blir
presentert ”for første gang på norsk”, det skjer
altså mye innen gestalt for første gang i Norge for
tiden, - det er spennende.
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Gestalt er et internasjonalt fenomen og mange
gestaltterapeuter ﬁnner nytten, interessen og
verdien av å oppsøke og bruke ressurser på
gestaltkonferanser i Europa. EAGT-konferansen
er i Athen i sommer, temaet er konﬂikt og
det er antageligvis en gylden anledning til å
kombinere det faglige med sosialt samvær og
ferie. Vi bringer mye stoff fra konferanser og om
konferanser.

Ellers ser det ut som journalskriving blir
obligatorisk for gestaltterapeuter i NGF fra 2007
som følge av tilgang til registreringsordning og
evt momsfritak. Det åpner for ﬂere spørsmål og
behov for avklaringer. Hvilke type journal, hvem
skal ha innsyn, hvilke premisser, journalens
juridiske status mm. Viktige tema som må
diskuteres og debatteres.
Det er en glede å kunne være med å gi en
forsmak på en lenge etterlengtet fellesbrosjyre til
NGF. Du får se noen sider av den i dette bladet.

Trygve Aase, redaktør
trygve.aase@3-stoler.no

NGF Valkgomitéen
søker etter repesentanter til styre og verv
Vil du ha en spennende og lærerik erfaring i et
hyggelig miljø?
Det skal velges nye representanter til styre og
komitéer i NGF, på årsmøtet i 2007.
Er du interessert eller har spørsmål kontakt:
kirstenmoulaub@yahoo.com og
hanspetter@iprosess.as.

Innholdsfortegnelse
Lederen har ordet
Serie: Gestalt i praksis
Markedsføringsundersøkelsen
Intervju med Bente Finnestad
Fastlegen og gestaltterapi
AAEG’s 8. gestaltkonferanse
Ny NGF - brosjyre
Nytt fra Styret
Jubileumskonferansen NGI
SABORG-seminar
Bokanmeldelser
AGT - konferanse i Athen
Redaktøren takker for seg
Samarbeid F2F og NGF
Annonser
Medlemsoversikt
NGF inviterer til workshop

s. 3
s. 4
s. 5
s. 7
s. 9
s. 10
s. 12
s. 13
s. 14
s. 16
s. 17
s. 19
s. 19
s. 20
s. 21
s. 23
s. 24

Redaktør: Trygve Aase, Redaksjonskomité: Bianca Natalie Schmidt,
Glenn D. Rolfsen, Siw Stenbrenden og Kristin Borge Layout:
INFOWEB (www.infoweb.no) v/Elisabeth Rydland Nilssen, Opplag:
500 med 2 utgivelser pr år. Bladet kan også lastes ned i pdf - format
på www.ngfo.no,

Gestaltterapeuten 2/2006

Lederen har ordet
derfor det er viktig å få mulighetene til å velge.
Da mener jeg mulighetene for gestaltterapeuter
MNGF til å kunne velge å ha terapi som et trygt,
sikkert og godt levebrød i form av en fulltidsjobb i
egen praksis for eksempel.
Glenn D Rolfsen
Gestalt/Psykoterapeut
MNGF
Oslo Gestalt Terapi
www.gestaltterapi.net

Er det størrelsen eller synlighet som teller?
Hvis man leser gestaltterapeuten fra 2004, kan
man lese at den tidligere lederen av NGF, Dorothy
Ann Bøhler skriver følgende: ”NGF er en forening
i vekst! Årsberetningen for styret 1993/94 viser til
73 medlemmer, i 2000 var tallet steget til 166, i dag
(2004 red anm) har NGF 273 medlemmer”. Hun
skriver videre: ”Uten faget - ingen organisasjon, tiden
vil vise om organisasjonen er like viktig for faget”.
Årsberetningen for styret i 2006 vil antagelig vise til
et medlemstall på rundt 370 medlemmer. Det vil si at
vi er en av de største gruppene, innenfor organiserte
alternative behandlere i Norge. Og vi er den største
psykoterapeutiske foreningen. Men synes vi?
Det kan det være interessant å se hvilke påvirkning
vi kan få i forhold til helse og sosialvesenet. NGF
jobber aktivt innenfor foreningen Norsk Forbund
for Psykoterapi (NFP) og organisasjonen SABORG
(Sammenslutningen for Alternative Behandlere)
som har et fast kontaktforum med akkurat helse
og sosial direktoratet. Dette er vår viktigste
inngangsport, hvis mål er å få på plass MNGF
medlemmer i registreringsordningen, momsfritaket
og refusjonsordning på sikt. Dette vil påvirke
livsvilkårene, for den enkelte gestaltterapeut MNGF,
til å bedrive sin praksis i det konkurransesamfunnet
vi er en del av nå. NGF har nå valgt å sende en
individuell søknad til Breg (Brønnøysund Registeret)
og trekke oss fra fellessøknaden med Norsk Forbund
for Psykoterapi (NFP) Det er ingen dramatikk i
det, men det er på grunnlag av deﬁnisjonen av
tittelen psykoterapeut kontra gestaltterapeut som
Helse og Sosial Direktoratet stiller spørsmål ved.
Om søknaden blir godkjent (noe vi antar nå) så
blir vi registrert som gestaltterapeut MNGF og
ikke psykoterapeut og gestaltterapeut MNGF som
undergruppe.
Det er viktig å ha en åpen diskusjon internt blant oss
gestaltterapeuter om hva eller hvordan vi ønsker å
se oss selv inn i fremtiden. Som forening mener jeg

Vi vil nå enkeltmennesker som trenger oss. Hvor
stor faktor er størrelse og synlighet?
Det er mange gestaltterapeuter som sitter med
stor faglig kompetanse som samfunnet har nytte
av. Det er godt å være med i en stadig økende
faggruppe som kan tillegge det norske samfunnet
noe alternativt. (Og det gjør vi allerede, beviset
kunne vi observere på NGI sitt 20 års jubileum)
Derfor teller størrelsen for den enkelte. Men mye
vil ha mer. Og organisasjonen er viktigere for
faget enn noen gang tidligere, som Dorothy Ann
Bøhler undret seg over.
Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle nye
medlemmer velkommen til foreningen, og håper
dere vil benytte foreningens tilbud om workshops,
forsikringsordning, medlemsblad og webside, og
ikke minst et godt fellesskap. Og takk til alle dere
som i alle år har støttet oss med medlemskap, vi
verdsetter deres årlige engasjement.
Noe av det mest tidkrevende det nåværende og
ikke minst det forriget styret har jobbet med er
– en mer sikker og profesjonell oppdatering av
medlemslistene. Dette har tatt mye tid og krefter.
Alle våre medlemmer har nå mottatt et eget skriv
– der mange allerede har vært inne og korrigert
MinSide.
NGF oppfordrer medlemmene videre til å gjøre
dette. Vi kommer til å bruke epost som en av de
viktigste informasjonskildene til våre medlemmer,
sammen med gestaltterapeuten, så det er
avgjørende for oss og miljøet at vi har oppdaterte
lister og adresser.
Jeg vil takke alle styrets medlemmer og utvalg,
for den jobben som er gjort så langt i perioden.
Mange og lange møter med en full agenda som
blir behandlet med stor respekt og arbeidsvilje.
Tilslutt vil jeg rette en varm takk til Trygve Aase
som var med å starte gestaltterapeuten. I ﬂere år
har han ledet medlemsbladet du nå har i hendene
på en fabelaktiv måte. Hans kreativitet, energi og
entusiasme, kan inspirere til å opprette et slags
æresmedlemskap i foreningen. Og ikke minst en
hjertelig velkommen til Siw Karlsen som tar over
redaktøransvaret fra neste nummer av.
Om størrelsen teller eller ei – håper jeg å se
deg på årsmøte...
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Serie: Gestalt i praksis
av Siw Stenbrenden

Nysgjerrig på andre gestaltterapeuter?
Lurer du på hvordan gestalt-kollegene dine
jobber, hvordan de skaffer seg nye oppdrag
og klienter og hva som er viktig for dem
i arbeidet sitt? Gestaltterapeuten starter
med dette en ny serie som heter ”Gestalt i
praksis”. Her intervjuer vi medlemmer i Norsk
Gestaltterapeut Forening som jobber med
faget vårt på ulike arenaer. I denne utgaven
møter du Bent Imer som er gestaltorientert
coach.

Terapi funker jo!
Etter en viktig førtiårskrise, som inkluderte
samlivsbrudd og salg av bil, båt og villa,
stilte den fremgangsrike forretningsmannen
og siviløkonomen Bent Imer seg følgende
spørsmål: Hva skal jeg bruke livet til? I løpet av
en sankthansnatt sammen med en spennende
gestaltstudine fant han svaret.
Snart 15 år etter sitter Bent ved et
konferansebord i en funkisvilla på Ullern og
stråler. På blidt sørlandsk forteller han om den
gjennomgripende endringen som gjorde at han
valgte vekk mote og databransjen for heller å
arbeide med mennesker. Han lot seg inspirere av
det en fascinerende kvinne på en sankthansfest
fortalte om Norsk Gestaltinstitutt, og valgte
samme vei og vel så det. Tilsammen 8 års studier
i gestalt har det blitt. Først grunnutdanning
i København og på Ngi, og deretter
videreutdanning. Siden fulgte han på med to års
gestaltorientert organisasjonsutvikling ved Igor.
- Jeg hadde etterhvert blitt opptatt av hvordan
det er å være menneske, smiler Bent, og forteller
at han gjennom jobben som styremedlem i Oslo
Kreativitetssenter for mange år siden første gang
ble nysgjerrig på terapi og selvutvikling. – Jeg så
jo at det funka, ler han.
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De siste 4 årene har Bent brukt mye tid på å
utvikle og lede en kunstskole som han eier
sammen med kona si. Det har ført til at coaching
og organisasjonsutvikling har kommet noe i
bakgrunnen. Nå kommer det nye krefter inn i
skolen, og han ser igjen frem til å bruke det meste

Bent Imer

Bygger lego med bedriftsledere

av tiden sin på gestaltorientert arbeid.
Bygger team med lego
Bent jobber med gestalt i organisasjoner og
ﬁrmaet hans heter Vendepunktet. Konﬂiktarbeid
og kommunikasjon er det han driver mest med.
Både i innsalgsmøter og i den senere utviklingsprosessen, bruker han ofte legoklosser som et
kreativt verktøy.
- Jeg heller en boks lego ut på bordet, og ber
lederen jeg har foran meg om å bygge bedriften
sin med klossene. Da blir det lettere å danne
seg et bilde, både for meg og for lederen, om
hva som er virksomhetens reelle utfordringer.
Hvis jeg hadde bedt om verbal informasjon om
bedriften, ville jeg mest sannsynlig bare fått høre
om omsetning, satsingsområder og strategi. Jeg
er mer interessert i det som virkelig er bedriften,
forteller Bent.
- Det som er typisk gestaltisk i min måte å arbeide
med organisasjonsutvikling på, er at jeg ikke har
noen ferdige teknikker som jeg skal gjennomføre.
Jeg kommer kun med meg selv og med min
awareness. Ved å bygge awareness allerede
fra innsalgsmøtet, blir ﬁgurer tydelige. Til det er
legoklosser et brukbart hjelpemiddel, mener Bent.
Markedsføring
Som de ﬂeste andre selvstendig næringsdrivende
gestaltterapeuter og gestaltorienterte coacher,
er også Bent Imer opptatt av hvordan han skal
skaffe seg nye kunder. Og han har gjort noen
erfaringer om markedsføring som han gjerne
deler med leserne av Gestaltterapeuten.
- Jeg er proﬁlert på Internett, og får stadig henvendelser via nettsidene mine. I tillegg tilbyr jeg
av og til gratis demonstrasjoner, slik at potensielle
kunder kan få et lite innblikk i hva jeg driver med.
Jeg er heller ikke redd for å by på meg selv;
noen ganger har jeg sagt at hvis oppleggene
mine ikke funker, skal kunden slippe å betale.
Mitt aller viktigste rekrutteringsgrunnlag er likevel
nettverket mitt fra årene som forretningsmann.
Tidligere kunder og konsulenter har brukt meg en
god del, og de anbefaler meg også videre til sine
kontakter.
Bent arbeider også for at gestaltorienterte
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Markedsføringsundersøkelse
coacher i Norge skal få sin egen forening.
Sammen med tre andre gestaltister jobber
han med å utvikle Norsk Forening for Gestalt i
Organisasjoner, som også presenterte seg på
NGIs 20-års jubileum i november.
- Vi arbeider med å bygge nettverk mot
organisasjonsmarkedet, og vi erfarer at
bedrifter som vil knytte til seg coacher og
organisasjonsutviklere ønsker mennesker med
solid erfaring. Det å være utdannet terapeut
holder nødvendigvis ikke til å få oppdrag ute i
næringslivet, sier Bent.
Samme veiledningsgruppe i 10 år!
Selv om Bent Imer entusiastisk og smilende
forteller om sitt virke som coach, medgir han
at det også ﬁnnes slitsomme aspekter ved
jobben.
- Det mest slitsomme er å få en brukbar
økonomi ut av dette, sier han. Det er ikke
lettjente penger å jobbe på denne måten.
Likevel er det verdt det, for det beste
ved arbeidet mitt er opplevelsen av å se
mennesker utvikle seg. Og det opplever jeg jo
hele tiden!
På spørsmål om han ikke blir ensom som
selvstendig næringsdrivende, svarer Bent
at det å jobbe alene er han vant til. - Likvel
sørger jeg for å ha mennesker rundt meg.
Som veiledningsgruppen min for eksempel. Vi
har holdt sammen under ledelse av Daan van
Baalen i 10 år, og den gruppen er viktig for
meg.
Det som også er viktig for Bent Imer, er at
hvert nye oppdrag, hver nye klient er et Soria
Moria.
- Jeg har fått nok av de store visjonære
målene etter å ha startet opp åtte bedrifter. Nå
vil jeg være i det jeg er i, og arbeide med det
jeg har lyst til. Det er mitt mål, og det holder for
meg, avslutter Bent Imer.
Bent Imer
Vendepunktet as
Ullern Gårdsvei 1 A
0382 Oslo
Telefon 22 50 36 39
Mobil 922 88 480
bent.imer@vendepunktet.no
www.vendepunktet.no

Resultater av markedsføringsundersøkelsen
Foreningen gjennomførte i tidsrommet 07.11. – 15.11
en kartleggingsundersøkelse via internett og mail.
260 mail ble sendt ut, 200 av disse kom frem, 60
hadde mailadresser som ikke var oppdatert eller
som ble stoppet av spamﬁltre mm. Altså 200 mail ble
sendt ut, av disse svarte 85 på 1. utsendelse og etter
purring var svarprosenten 47 %, - og det er bra.
Utvalgsmetoden gjør at datagrunnlaget ikke er
representativt, men det er godt nok til å gi en
indikasjon og et grovt bilde. Spørsmålene ble stilt
slik at terapeuten ble bedt om å vurdere hva de
opplevde som viktig – mindre viktig og ikke hva som
faktisk er viktig. Det er ikke gjort noen statistiske
analyser på datamaterialet som kunne gitt svar på
sammenhenger mellom for eksempel bruk av midler
og tilgang til klienter, hvilke av de ulike kanalene som
betyr mest, altså årsaksforhold. Av resultatene kan
vi lese at i gjennomsnitt bruker en terapeut ca 5.000
kr hver i markedsføring pr år. Undersøkelsen viser
at gjennomsnittlig har deltakerne i undersøkelsen i
snitt 9 klienter som går mer enn 1 gang i måneden
(en fast klient). De to viktigste faktorene som påvirker
klienttilstrømmen kan ikke kjøpes for penger, disse er
1) markedsføring fra tidligere klienter og
2) henvisninger fra eget personlig nettverk.
God og etisk terapi skaper resultater og vurderes
som svært viktig for tilgang til nye klienter. Tipsene til
terapeutene blir igjen: vær tydelig på hva du gjør og
hva du driver med overfor ditt nettverk. Fortell at du
er gestaltterapeut, at du tar i mot klienter og at du tar
i mot klienter med depresjon, stress og angst.
Legene og fastlegene er hyppigst oppgitt i sitatene
som viktig kilde, men blir ikke rangert mer enn på 7.
plass under ”svært viktige faktorer”. På en tredjeplass
kommer en god nettside. På 4. plass kommer
markedsføring av egen nettside i søkemotorer,
bannerreklame mm.
Noen viktige sitater
- en god nettside betyr alt
- hold din sti ren, vær ryddig på timeavtaler og hold
tiden i begge ender. På den måten er du en god
markedsfører av deg selv.
- jeg har dessverre fått den (kostbare) erfaring at
annonsering i avis gir liten respons og dette har jeg
derfor sluttet med.
- mange har ringt etter å ha funnet navn i
telefonkatalogen, Gule sider internett, samt min
hjemmeside. Jeg vil si at det er verd pengene å
annonsere i Gulesider, telefonkatalogen og internett.
Jeg mener også at det er verd pengene det koster å
opprette en hjemmeside.
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- det tar tid og jungeltelegrafen er den beste
markedsføring. Gule sider kan gi noen få klienter
og da jeg startet (for 8 år siden) hadde jeg en
annonse i aftenpostens helsesider og den ﬁkk
jeg 7 klienter på. Så spredde det seg etter hvert
gjennom disse blant annet. Ellers er min erfaring
at leger sender klienter når de vet at vi eksisterer.
- våg å være i dialog med leger- de er ikke så
farlige. Har bare positive resultater av slike
samtaler. Ikke gi deg- du må sørge for at de
husker deg.
- god kontakt med leger ved første møte, så lever
bra brosjyrer der. God brosjyre og hjemmeside
som formidles tror jeg er viktig. Selvfølgelig å
komme i media er et stort trekkplaster. Skulle
ønske ngi kunne sende ﬂere studenter til oss
terapeuter, - altså ikke ta de selv!
- være tilknyttet et senter som jobber godt med
markedsføring. Mitt råd er faktisk å gjøre så mye
som mulig i ﬂest kanaler og å være iherdig. Jeg
opplever at klienter kommer fra alle steder.
- lag en interessant brosjyre og fortell alle om
din virksomhet. Ikke annonser i aviser, men gule
sider på nett!
-jeg har hatt 2 omtaler i to små lokale aviser. Det
har ikke kostet noe og har gitt meg 5 klienter. På
sikt har dette også gitt meg omtale slik at folk
vet om meg … internett side har gitt meg ﬂere
klienter, men det jeg erfarer mest nå for tiden er
at gamle klienter har anbefalt meg. Det har jeg
virkelig tro på.
- annonser i dagsaviser og tidsskrifter har gitt
svært liten uttelling. Annonsering på gule sider,
papirutgaven er veldig, veldig dyrt. Jeg får mest
igjen for pengene med å stå på vanlig oppføring
i Gule sider, papirutgaven, da kommer jeg
automatisk på internett gule sider.
-den beste investeringen i markedsføring er å
gjøre en god og profesjonell jobb som terapeut.
Kost på deg å være godt forberedt faglig og
mentalt. Gå i veiledning og invester i et faglig
fellesskap eller kollegaveiledning.
-jeg har gått meg vill og latt meg forføre av
aggressive katalogselgere på internett. Har funnet
at holder jeg meg til en katalog, slik at klientene
kan ﬁnne min hjemmeside, blir det økonomisk
lønnsomt.
- kjenn din begrensing. Gi fra deg klienter til andre
terapeuter du tror har bedre forutsetning for å
utføre god terapi, (ryktet sier at du får 3 klienter
igjen for hver du gir..) og om du får klienter fra
leger- fastleger, oppdater dem om hvordan det
går hold dem informert, selvfølgelig på klientens
premisser og godkjenning. Et godt samarbeid
med legen er viktig, det må gå begge veier.

Oppsummering
Det er lett å gå seg vill i markedsføringsjungelen.
Tilbudene er mange, uoversiktlig og ofte
vanskelig å sammenligne. Selgerne opptrer
ofte aggresivt og oppleves ofte ikke til å stole
på. Skal du bruke penger på markedsføring vil
den gjennomsnittlige gestaltterapeut anbefale
følgende rangering
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hjemmeside
markedsføring av hjemmesiden i søkemotorer
brosjyre
Gule sider internett
Gule sider papir
avisannonser

Skal du lykkes, må markedsføringsaktiviteten
din henge sammen. Tidligere klienter er den
viktigste gruppen og de bør få en brosjyre og/eller
visittkort. Visittkortet og brosjyren kan med hell
henvise til din hjemmeside der du presenterer
deg selv. Presenter deg selv og dine tilbud,
gi litt informasjon om gestaltterapi og en god
beskrivelse om hvordan klienter kan kontakte deg
og hvordan de ﬁnner deg. Oppsøk leger og andre
helseprofesjoner, informer dem om at du ﬁnnes.
Det er bare tull å tro at du får klienter når du er
klar for det, du får klienter når du markedsfører
deg riktig (når du er klar for det…) Noe koster
penger – det meste har med egen mentalitet
og bruk av nettverk å gjøre. Det er mye rom til
kreativ og effektiv markedsføring som ikke koster
penger. Kanskje noe av det viktitgste er å kjenne
sin begrensning; gir du en klient videre får du 3
tilbake.
Takk til dere som har svart, og lykke til med den
videre markedsføringen til dere alle!

Trygve Aase
www.3-stoler.no
mobil: 90174668
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”Ingen kommer uskadet fra en krig…..”
I forrige nummer av Gestaltterapeuten
intervjuet vi Svein Johansen, vi ba han
da kaste ballen videre til en ny kandidat,
og han valgte Bente Finnestad, tidligere
yrkesofﬁser som blant annet har tjenestegjort
i fredsbevarende styrker i Libanon.
Bente Finnestad:
- Født og oppvokst midt i Kvadraturen i
Kristiansand
- Tidligere yrkesofﬁser med Befalsskolen,
Krigsskolen og Stabsskole I
- Veteran fra FN-tjeneste i Libanon,
Staff Ofﬁcer Supply med ansvar for etterforsyning
for totalt 5000 mann, samt ansvar for alle sivile
kontrakter i UNIFIL
- Flere år i ledende stillinger i offentlig og privat
virksomhet
- Nå egen praksis som Gestalterapeut i
Stavanger
- 2 års videreutdanning som GT
Å snakke med Bente Finnestad er en behagelig
opplevelse – selv når temaet for dette intervjuet
er traumer. Det er godt å snakke med et
menneske som vet hva hun snakker om – det
gir en følelse av trygghet. Hun mener imidlertid
at mange unge soldater som kommer hjem etter
oppdrag i utlandet blir møtt av folk i helsevesen
og trygdesystem som ikke vet hvordan de skal
møte denne type mennesker: ”De spør for å
spørre uten egentlig å forstå - det kan gi en
enorm ensomhetsfølelse hos soldater som har
vært utsatt for traumatiske opplevelser, og fører
ofte til tilbaketrekning og isolering.”
Hun bruker sterke ord når hun beskriver soldaters
senskader og ringvirkningene dette får for deres
liv. Og hun har møtt mange.
Selv var hun 26 år da hun var ofﬁser i UNIFIL
i Libanon. ”Jeg var kvinne og mye alene i et
mannsdominert miljø. Jeg opplevde å bli beskutt
ﬂere ganger. En gang var jeg vitne til at en
person ble henrettet på et jorde da jeg passerte.
Dette synet ble forsterket av at offeret febrilsk
prøvde å sparke av seg skoene før han ble skutt
– i henhold til hans tro skulle man ikke dø med
skoene på!”
Traumene som hjemsøker mange med
tilsvarende erfaringer kom i ettertid - her hjemme
– også for Bente. Opplevelsene blir ikke bare
borte. Her gjelder ”den gang da” – og ”her og nå”,
sier hun: ”Smeller det i en eksospotte på gata i
Stavanger i 2006, kan jeg av og til bli satt tilbake

til spenningsbildet i Libanon i 1986”.
Bente forteller at hun har fått mye egeninnsikt
og -utvikling gjennom gestaltfaget, og etter hvert
lært seg å leve med og overvinne traumene. Hun
nevner i en parantes at Fritz Perls opplevde og
deltok i begge verdenskrigene. I ettertankens
lys hevdet han at han ”ikke var redd for så mye
lenger, han som hadde ligget i skyttergravene”. ”I
et slikt dramatisk spenningsfelt har faktisk viktige
deler av gestaltfaget oppstått” påpeker Bente.
Hun sier at soldater ofte skammer seg over ikke
å ha tålt det de opplevde, de isolerer seg og
forsvinner fra det sosiale liv. ”Dette er overførbart
til andre typer traumer for eksempel knyttet til
incest og andre overgrep”, sier hun.
”Traumatiserte soldater har ofte et stort behov for
kontroll; de prøver derfor å unngå situasjoner som
kan gjenkalle gamle skrekkscenarier. For traumer
oppstår vanligvis ”når minst de ventes nær”, dvs.
som lyn fra klar himmel. Traumatiserte personer
vil derfor ubevisst og automatisk beskytte seg mot
at dette umeldt skal skje igjen. De mobiliserer
mye energi – som er vanskelig å få forløst - på
å forhindre at noe uforutsigbart skal skje”. Bente
utdyper: ”Jeg lærte noe av dem som har gått på
skarp patrulje: Å vente på noe som ikke skjer kan
være verre enn at noe dramatisk faktisk utløser
spenningen. Fra en del av forskningen påpekes
det derfor også at langvarig spenning kan føre til
sterke traumer, selv om enkelte fremdeles ikke
anerkjenner dette som et fullverdig grunnlag for
traumer”.
Bente bruker ”kontaktsyklusen” til å forklare at
soldater blir værende mye i forkontakt og dermed
bruker mye energi på å forhindre at de kommer til
kontakt/handling. Dette gjør at de ”hopper over”
sentrale element i kontaktsyklusen – slik at de
ikke får med seg hele kontaktsyklusen.
”Vi har sett eksempler på at tidligere soldater
er så sterkt angstrammet at de rett og slett
besvimer. Dette forklarer ofte legene med et
epilepsianfall, og ingen spør om de har vært i
krigen! Kanskje disse legene burde vært bedre
opplært i å stille de riktige spørsmålene, som
kan peke mot såpass utbredte problemer? Men
- legene vet jo at angst rammer og lammer, men
vil de se det i disse tilfellene? Begynner de å stille
disse spørsmålene, får det kanskje ubehagelige
konsekvenser for hele systemet?” spør Bente.
Bente har sittet i styret for skadde etter
internasjonale operasjoner (SIOPS). SIOPS
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tilbyr et anonymt internettverk, der erfaringer kan
utveksles. Et pårørendeforum ﬁnnes også. ”Mange
får ekteskapsproblemer når partneren ikke forstår
endringene hos den de er sammen med”, forteller
Bente.
SIOPS er bl.a. opptatt av at soldater som reiser ut
på internasjonale operasjoner i dag ikke har verken
forsikring eller pensjonsretter. Bente påpeker at de
som rammes av traumer ofte faller ut av yrkesaktivt
liv uten å ha den forsikringsdekning man ville
forventet, med alt det fører med seg av trygde- og
sosialhjelpsproblematikk. Der blir de også ofte møtt
av uvitende mennesker som ikke skjønner at disse
tidligere soldatene ikke bare trenger penger, men
også terapi og tilhørighet.
”Traumatiserte soldater som kommer til meg har
ofte sagt at de kan få en følelse av å komme
”hjem”, de får snakke med en som har fått kjent
på problemfeltet selv. Det er tøffe gutter som har
reist ut, og da er det ikke lett å være hjelpeløs
og ”miste stemmen” når man kommer hjem…..
Mange får sosial angst – som de ikke helt klarer å
se sammenhengene i - de slutter for eksempel å
hente posten, de verste tilfellene fungerer svært
dårlig sosialt, helt over i den totale isolasjon.
Enkelte har også fysiske skader”.
Erik Bye var en av forkjemperne for krigspensjon
etter 2. verdenskrig, og her lyktes man til slutt
på ﬂere områder. Men Bente forteller at da disse
personene i stor grad var falt fra tok staten vekk
pensjonen, slik at de ble siste ”kontingent” som har
fått krigspensjon, og vi har i teorien derfor nå ingen
krigsskadde i Norge fra militære operasjoner etter
andre verdenskrig. Vi har heller ingen Erik Bye
lenger, dessverre…..
Det er heller ikke lett å få yrkesskade-erstatning
- da det heter seg at man ikke har vært i krig, men
i et konﬂiktområde. Ifølge loven har man ikke vært
i et område som objektivt sett gir grunnlag for å
hevde krigstraumer - de subjektive opplevelsene
teller ikke. Man må føre bevis selv! Men traumer
gjør at man glemmer og at hendelser glir over i
hverandre, hvordan kan man bevise noe da??
Urimeligheten er åpenbar…..

8

Bente reiste selv rundt i et krigsherjet land
- selv om myndighetene sier at det bare var et
”konﬂiktområde”. Så Bente spør: ”Hva er forskjell
på krig og et konﬂiktområde? Når partene dreper
hverandre og selv sier de er i krig, er det ikke krig
da?”

For ca. 2 mnd. siden sendte Norge en fregatt
til Libanon der ﬂere 19-åringer er med. Bente
mener det er bekymringsfullt å sende 19åringer til et land med et voldsnivå de ikke har
forutsetninger for å forstå: Soldatene de møter
der nede har vokst opp med vold, og området
har hatt erfaring med dette i generasjoner. Ved
å gå inn i et slikt felt er risikoen stor for at man
pådrar seg skader av både fysisk og psykisk art.
SIOPS - og Bente - er opptatt av å gi de
traumatiserte en form for trygghet. Hun mener
forsvaret må trygge de som reiser ut i jobb med
bl.a. en forsikrings- og pensjonsordning allerede
ved utreise, og et adekvat behandlingstilbud når
de kommer hjem.
”Soldatene må vel reise” sier Bente, ”man
skal ikke ta fra mennesket muligheten til å
oppleve andre land, kulturer og livsvilkår, men
et ansvarsbevisst norsk forsvar må uansett
ta konsekvensene av at de sender unge
mennesker ut i et yrke som kan ende med et liv i
rullestol eller i det sosiale hjelpeapparatet”.
”Gestalt har mange verktøy å bruke:
Realietsorientering og kontaktsyklustenkningen – eksistensialistisk tilnærming og
fenomenologisk metode - kan hjelpe oss inn
på områder som sier noe om her og nå, å bli
hørt, møtt og sett, slik at man kan gestalte
opplevelsen; hvilke lukter, hvilke lyder var det
der - all røyken som var der - hva gjør det med
deg når du sitter her i denne stolen og med livet
ditt idag?? Men det tar tid å komme dit, legger
Bente til, for tillit og kontroll må etableres i feltet,
det må bygges en grunn i dette”.
Eksospotta smeller på Stavanger torg Bente bruker redskapene hun har fått - og
realitetsorienterer seg raskt. Hun har lært seg å
bære - og å leve med traumene sine.
Bente avslutter :”På Krigsskolen lærte vi to
fundamentale prinsipper; først å ta vare på
våre menn og deretter løse oppdraget – i den
rekkefølgen! Jeg opplever at jeg ved å gjøre
den jobben jeg gjør nå, så forsøker jeg å ta
vare på våre menn – for det er faktisk fremdeles
nødvendig å ta vare på mange av våre menn
selv om krigen tilsynelatende er over.
Oppdraget i denne forbindelse er kanskje
mindre realistisk å løse, for traumejobbing er en
langsiktig og krevende prosess. Og som vi har
sett, så jobber gestaltterapeuter ofte etter andre
faglige kriterier enn det typisk rådende syn i det
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offentlige helsevesenet.
”Men”, avslutter Bente med et glimt i øyet, ”jeg
er ikke redd for så mye lenger, jeg har jo ligget i
skyttergravene…..så kanskje det blir en råd med
den oppgaven også…?”.
Bente Finnestad
tel: 40 24 09 07
bﬁnn@broadpark.no

HISTORIEN OM
DE TRE FIKSERTE GESTALTENE
- MÅ, BØR OG SKAL
Du har sikkert hørt historien om de tre bukkene
bruse som skulle over brua for å gjøre seg fete.
Nå er det slik at andre også vil over. Denne
gangen måtte, burde og skulle de tre ﬁkserte
gestaltene Må, Bør og Skal over brua, for på
den andre siden, oppe ved seteren, fantes det
så mange må, bør og skal de bare orket å spise.
De bare måtte over dit, de skulle dit og de burde
komme seg over en gang på vårparten. Tror
du.....
Årene gikk,....Så en dag oppdaget de ﬁkserte
gestaltene at de burde jo, skulle jo og måtte jo
slå sine ﬁkserte hoder sammen, for de burde jo,
måtte jo, skulle jo snakke med hverandre.
Jeg måtte komt meg over brua og til setra for
ﬂere år siden ropte den lille ﬁkserte gestalten Må
bittert. Men siden jeg er så liten, må jeg vente til
neste år.
Jeg burde også komt meg over for lenge
siden, sa den mellomste ﬁkserte gestalten Bør
anklagende. Men først bør jeg vaske klær og
henge de opp til tørk og det tar så lang tid at jeg
bør vente til neste år sa han.
Jeg skulle også komt meg over for ﬂere år siden,
sa den store ﬁkserte gestalten Skal sint, men
neste år, da skal jeg komme meg over til setra sa
han. Så snudde han seg og forsvant ut. Det var
visst noe han skulle gjøre.
Og ingen av dem trodde på det den andre sa om
at de ville gå over brua for å komme seg til setra
for å gjøre seg fete. Men det sa de ingenting om.
Rose-Marie Skramstad, Bryne

Fastlegen og gestaltterapi
Etter å hatt ﬂere fastleger som samarbeidspartnere de siste årene merker jeg meg den
negative holdningen alle ﬁre har til alt som
ikke er helsepersonell. Det er ikke fenomet
eller mangelen på fenomenet “helsepersonell”
- men mangelen på tilbakemelding fra behandlere uten helsefaglig bakgrunn. Her er en
dialog vi hadde senest igår:
Gt: Hvorfor henviser du ikke til alternative
behandlere?
Dr: Om jeg sender min pasient til en alternativ
behandler - hører jeg sjeldent om situasjonens
tilstand eller endring.
Gt: Men om du sender pasienten til en
øyespesialist - hva hører du da?
Dr: Jeg får selvsagt epikrise eller
tilbakemelding fra spesialisten - Hvis jeg ikke
gjør det hører det til unntaket.
Gt: Men vi vet ikke helt om du forstår vår
“epikrise” - hva vil du høre?
Dr: Jeg forstår ikke alltid øyespesialistenes
epikriser heller - men jeg vet at min pasient blir
ivaretatt. Og det vet jeg jo ikke når jeg sender
dem til deg f. eks.
Gt: Men jeg vet ikke hva jeg skal skrive?
Dr: Skriv ditt språk - dine vurderinger - din
diagnose - dine teorier om du vil - Jeg vil bare
vite at pasienten min blir tatt vare på!
Gt: Om jeg sier at vi er differensierte og har
spente mager og meget projiserende isammen
- hva tenker du da?
Dr: At jeg vil sende deg ﬂere. Du viser til
en pasient- og terapeutbeskrivelse som
inneholder Jeg og Du. Har du hørt om Martin
Buber?
Gt: (Jeg smiler, ler) Ja det har jeg - han er en
av våre blitt...
Dr: Gi feedback - og ikke skap unødvendige
skiller mellom leger og gestaltterapeuter vi vil det samme.
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Smakebiter fra AAGTs 8. gestaltkonferanse
“Dreaming the Future”
i Vancouver, 9. - 13. august 2006
av Elisabeth Eie
Jeg leste om AAGT-konferansen i Vancouver i
EAGTs nyhetsbrev, og så at Erving Polster skulle
være hovedinnleder. Jeg tenkte at jeg måtte
oppleve ham og noen av de andre, etter hvert
aldrende etterfølgerne av Perls før de blir borte.
Etter at jeg hadde meldt meg på og skulle kjøpe
ﬂybilletter, kom jeg på at jeg faktisk har en bror
noen km lenger sør over grensen til USA, så ble
det besøk hos ham også!
På bidragslisten til AAGT-konferansen sto i tillegg
til Erving Polster, mange kjente og interessante
navn: Gary Yontef, Daniel Bloom, Ed Harris,
Joseph Melnick, Bud Feder, Eva Gold, Frank
Stämmler,Victor Daniels, Sylvia Crocker, Stella
Resnick, Carl Hodges, Ruella Frank, Judith
Brown, Dolores Bate, m.ﬂ. Konferansen bød på
enda ﬂer spennende workshop-titler. Det ble mao.
intense dager med krevende valg.
Mange ser på AAGT som den amerikanske
parallellen til EAGT (European Association for
Gestalt Therapy) – men det er en misforståelse.
AAGT står for Association for the Advancement
of Gestalt Therapy. AAGTs målsetting er faglig
utveksling og spredning av gestaltterapien
– både gestaltterapeuter i mellom, og mellom
gestaltterapeuter og andre psykoterapeuter.
En norsk psykolog med gestaltterapiutdanning,
Charity van Delft, ble valgt som norsk kontakt for
AAGT. Hun er interessert i å bringe kunnskap
om gestalt inn i norske helseinstitusjoner. Som et
ledd i dette snakket vi om å oversette Bud Feders
bok om gestaltgruppeterapi til norsk.
Forventningen om smaken av Perls ble innfridd
– hans ånd svevde til tider i korridorene og
klasserommene på University of British Colombia,
hvor vi tilbrakte omtrent 24 timer i døgnet. Særlig
var det Poster, Bud Feder og Judith Brown som
bidro til å trekke Perls helt inn i rommet.
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Erving Polster hadde kalt sitt åpningsforedrag
for ”A Next Giant Step for Psychotherapy”. Han
fremførte foredraget med varme og humor,
foran en fullstappet festsal. Han ønsket å vise
hvilke utfordringer psykoterapien står overfor i
kulturell og historisk sammenheng, og hevdet

at vi ikke er godt nok forberedt på å forholde
oss til, og påvirke samfunnet rundt oss. ”Folk
vet at Anonyme Alkoholikere er der for dem,
men ikke at vi er det”, sa han bl.a.. Religionen
har gitt oss retningslinjer for å leve livet, mens
psykoterapien har vokst ut av en medisinsk/
akademisk bakgrunn. Dagens psykoterapi lever
”in the middleground of the sacred and the
secular”, sa han videre. Det religiøse eller hellige,
består i en særlig fremming av livet. De religiøse
bevegelsene bruker forsterkning (majestetisk
arkitektur, helligdom, eterisk musikk, institusjoner,
osv), symbolisme og helligdom (skaper
hendelser utover det ordinære livet, gir løfter og
oppmuntringer om befrielse fra hverdagslig slit og
trelldom). Religionene overskrider det enkeltes
individs atskilthet og erkjenner menneskets
behov for forening med ”den/det andre”: Gud,
samfunnet, partneren. Psykoterapien gjør det
samme som religionen gjør, men på en totalt
annen måte. Gjennom psykoterapien utvides
og gis det sekulære ny dybde, hengivenhet og
følelser (affections). Psykoterapien kan tilby
prosedyrer for trygg atmosfære, egalitære
relasjoner i små og større gruppesammenhenger,
tematisk utforsking/erfaringsbasert læring,
demonstrasjoner, øvelse, prosess, musikk,
dans og andre uttrykksformer. Polsters nye bok
handler om psykoterapiens kommende steg mot
å løfte frem og synliggjøre denne tilnærmingen
i sam-funnet, og påvirke samfunnsutviklingen
i mellomsonen mellom det religiøse og det
verdslige. Det kaller han å fremme ”Life Focus
Communities”
For meg er det alltid sterkest å oppleve
gestaltterapiens magisk kraft når den utøves
ut fra de enkleste prinsippene om å være
i det som er. Judith Brown (76), holdt en
workshop hun ganske enkelt hadde kalt ”What
IS – demonstration work”, og det ble kanskje
den beste og mest lærerrike opplevelsen
for meg i Vancouver. Judith begynte sin
gestaltterapeutkarriere som en slags oppdagende
assistent hos Perls, og har siden vært tro mot
hans enkle budskap: ”make the implisit explisit”.
Hun var hjemmeværende husmor i mange år, og
sa bl.a. til Perls at ”how can you be a mother and
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not see the obvious?” Hun sier også at hun hadde
fordelen av ikke å ha noen teoretisk ballast og
være forutinntatt, og eksempliﬁserte dermed Perls
berømmelige tese: ”loose your mind and come to
your senses”. Judith Brown har tidligere holdt en
rekke workshops i Danmark og Norge, og har lært
seg å snakke norsk!
Daniel Bloom ønsket i sin workshop å klargjøre
begrepene ”awareness vs ”consciousness”. Han
er kritisk til at gestaltterapien forkaster hele
bevissthets-begrepet. De ﬂeste av
workshopdeltakerne opplevde imidlertid at
forvirringen bare ble større i løpet av den to timer
lange workshopen, selv om han skapte både
energi og engasjement! Hvis jeg skal forsøke
å trekke ut noe med mening fra diskusjonen
må det være at bevissthet referer til viten om
mennesket, mens awareness et middel til å
kontakte i en bestemt situasjon. Bevissthet
inkluderer historien (kunnskapen om?), mens
awareness refererer til her og nå.
Eva Gold demonstrerte sammenhenger
og ”ekteskapet” mellom buddhismen og
gestaltterapien, og vektla buddhistisk ﬁlosoﬁ som
en metode til å øke awareness på det som er. På
den annen side ble workshopen til en viss grad
preget av det rituelle ved meditasjonsøvelsene,
som nok økte de ﬂestes kontakt med kroppen der
og da, men det ble ikke tydelig for meg hvordan
hun brukte egen awareness eller hvordan
dette ledet videre til ﬁgurdannelse og prosess i
gruppen.
Bud Feder og Suzan Gregory holdt en workshop
om gruppeterapi. Gruppen ble så stor at de
brukte ”ﬁshbowl”-metoden, der noen meldte
seg til å være terapigruppe, mens vi andre satt
rundt og fulgte med. Med et kritisk blikk på Perls’
tilnærming som Feder hevder manglet kontinuitet
(ulike deltakere fra gang til gang) og fokus på
gruppen (Perls’ bedrev i stor grad individualterapi
foran gruppen). Feder og Gregory mener terapien
blir mer effektiv ved at de på forhånd deler ut
informasjon til gruppedeltakerne med klare
metodiske forhåndsregler, for eksempel: unngå
fortellinger (om), vurderinger, generalisering,
deﬂeksjon spesielt i form av humor, eller
påstander eller spørsmål i ”forkledning”. Formålet
var raskest mulig å ta i bruk prosessfremmende
kommunikasjonsformer i en terapigruppe der
deltakerne ikke kjenner til gestaltterapeutiske
metoder fra før. Gruppelederne oppfordret
deltakerne til å dele egne opplevelser der og
da, gi følelsene en stemme, og komme med

reaksjoner på, eller dele tilsvarende erfaringer/
opplevelser med det andre tok opp. De oppfordret
hele tiden deltakerne til å være direkte i sin
uttrykksform og bli lenger i opplevelsen/følelsene
som oppsto. Lederne delte også seg i mellom
sine opplevelser av hverandres arbeidsform.
Interessant nok ønsket Susan mer deltakelse
fra gruppedeltakerne, mens Bud i større eller
mindre grad gikk inn i dialog og prosessarbeid
med enkeltdeltakere. Figur ble altså det de selv
deﬁnerte som tema for demonstrasjonen, nemlig
større fokus på gruppedynamikken, og mindre på
individuelt arbeid i gruppe.
Til slutt vil jeg trekke frem Stella Resnicks
workshop om gestalt, neurologisk forskning
og seksualitet. Hun holdt en animert og
engasjerende workshop, hvor hun knyttet behov,
seksualitet og barns utvikling sammen, og
bekreftet sine teorier med nyere hjerneforskning.
Hun refererte til ”attachment behavioural
systems” helt fra spedbarnets øyekontakt og
relasjon til mor. Foredraget hadde hun kalt
”embodying the future” og viste bl.a. hvordan våre
tilpasninger og (seksuelle) neuroser reﬂekterer
graden av bekreftelse av det fysisk sanslige
på spedbarnsstadiet. Flere av konferansens
workshoper hadde hjerneforskning og psykologi
som tema.
Mer informasjon og detaljert program ﬁnnes
kanskje fortsatt på AAGTs hjemmesider:
www.aagt.org

NGF er en forening som i

stor grad er drevet på basis av
omfattende dugnadsinnsats.
Alt arbeid vi gjør er avhengig
av et godt medlemsgrunnlag.
Har du innspill til forbedringer,
kunne du tenke deg et verv
eller plass i en komité etc.
- vennligst ta kontakt med
sekreteriatet eller vår styreformann.
styret NGF
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Hva var det som skjedde egentlig?
av Trygve Aase
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Etterkontakt med Polster
28. og 29. august i år holdt Erving Polster et 2
dagers seminar/workshop med arbeidstittelen
“Pathways to connectedness”, om arbeid
med den gode relasjonen i terapi. Vi var 108
deltakere, de ﬂeste var psykologer men også
5 gestaltterapeuter fra Bergen. Kurset hadde
status som et 24 timers spesialkurs for Norsk
psykologforening. Jeg var stolt over å være
gestaltterapeut i Bergen, det var godt å vise
gestaltterapi til mine mange usynlige kolleger
i byen. Polster presenterte idéer fra sin siste
bok. Han brukte en rekke lysark - transparenter,
noe som for meg ga presentasjonen en god
struktur. Foredraget var samkjørt med personlige
arbeider på scenen, der de faglige poengene
ble søkt belyst med diskusjon i plenum. Normale
velfungerende terapeuter bød på seg selv og
var villig til å jobbe med sine kontaktproblemer i
en gestaltisk kontekst. Noen var der for å ”prøve
stolen”, noen for å møte Polster og andre var der
for å jobbe med ”noe”. Det var venteliste for å få
komme opp på scenen.

med utgangspunkt i møtet (du og jeg - her og nå
- kontakt og kontaktbrudd). Jeg savnet svaret:
Ja, mye av dette kan læres, deler av det er en
personlig ferdighet. Jeg savnet svaret: det har
med å forstå kontaktmekanismer, om å tørre å
by på seg selv og komme ned fra evt. faglige
pidestaller, om å våge å gå i møte, våge å være
personlig.

Ikke uventet oppstod det sterk dynamikk i
arbeidene og i salen under og etter de ﬂeste
av arbeidene. Vi som tilskuerer klappet og ga
synlig til kjenne at vi var imponert. ”God has
been here…” var en del av oppsummeringen
seminarleder avsluttet workshopen med. Jeg
kjente på ambivalensen til å bli revet med,
hengi meg til en kollektiv konﬂuens og det store
”vi”. Jeg kjente en uro og at “noe” ikke stemte.
Det var også noe gjenkjennelig fra andre
gestaltseminarer og undervisningssituasjoner.
Et spørsmål fra en forundret psykolog fra salen
var forløsende: “Polster, det du har vist oss og
gjort her inne i dag, er det en personlig egenskap
eller er det noe som kan læres, er det en
ferdighet..?” Svaret Polster ga var for meg lite
oppklarende. ”Det har noe med struktureringen av
situasjonen… ”. Så husker jeg ikke mer av det..

Jeg savnet reﬂeksjoner rundt Polster som
person, - en vital og klok eldre mann er i seg
selv en mangelvare i dagens samfunn. Polster
eksponerer sin religiøsitet, han snakker om seg
selv som prest, og posisjonerer armene sine som
kontaktsøkende oppad. Jeg savnet reﬂeksjoner
rundt hvilken føringer gestakulering som en
presteskikkelse gir terapisistuajonen.

Jeg sitter igjen med en sentral spørsmål: Hva
var det egentlig som skjedde på scenen og i
arbeidene Polster presenterte for oss tilskuere i
salen?
Jeg savnet reﬂeksjon, analyse og større
nysgjerrighet i forhold til den dynamikken som
presenterte seg. Jeg ble forundret over Polster
sitt svar: Han sa ikke at dynamikken i arbeidene
også har med gestaltiske ferdigheter, verdier
og metodikk å gjøre. Han unnlot å være tydelig
på at gestalt er en psykoterapiform som jobber

Jeg savnet reﬂeksjoner omkring det å utøve
gestaltisk psykoterapi i en gruppekontekst på
en scene foran et publikum, og hvilke føringer
dette har for terapiarbeidet. Tilskuere tilfører
arbeidet energi, scenen hever spenningen og
dramaturgien. At gruppen – forsamlingen gir
energi til det terapeutiske møtet som ofte ikke
ﬁnnes individ-ualterapi der kun terapeut og klient
er å tilstede i rommet.
Jeg savnet reﬂeksjoner rundt det at klientene på
scenen antageligvis allerede var trygg på klientrollen gjennom egenterapi og var velfungerende
med gode mentale ressurser.

Jeg savnet reﬂeksjoner rundt det at Polster
arbeidet med atypiske klienter på en atypisk
arena.
At det jeg oppfattet som guruﬁseringen får vokse,
at den kollektive reﬂeksjonsevnen forsvinner, at
kollektiv konﬂuens oppstår bidrar til at forståelse
for hva som skjer i terapifeltet blir mangelfullt.
Personer som ikke kan eller vil invitere til mer
kritiske eller dyptgående reﬂeksjoner rundt egne
arbeider bør konfronteres.
Uansett, takk til Polster for påfyll og inspirasjon!
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Nytt fra styret
Jubileum ved NGI

Et storartet jubileum arrangert av NGI er vel
overstått. Mediedekning ble det, nesten, også.
Styret hadde en stand der gestaltterapeuter
og studenter kunne melde seg inn som
medlem i NGF. Dette ble en stor suksess og
NGF ﬁkk mange nye medlemmer. Dermed
kan NGF skryte av å være den største
psykoterapiforeningen, medlem i NFP (Norsk
Forbund for Psykoterapi) og EAGT (The
European Association for Gestalt Therapy).

Merverdiavgift

Styret arbeider for fritak av momsplikt for
alle gestaltterapeuter utdannet ved NGI og
andre med godkjent utdanning og medlem
av NGF, NFP, EAGT. Det er et nitidig arbeid
og de ansvarlige jobber fortsatt med saken.
Medlemmene vil få beskjed så snart noe mer
håndfast foreligger.
Tidligere er det skrevet om i GT at Det
Kongelige Finansdepartementet (DKF), den
30.06.2005 sendte ut et høringsutkast med
forslag om endring av forskrift 15.0601 nr. 682
om avgrensing av merverdiavgiftsunntak for
helsetjenester og med svarfrist 01.10.05.
Forslaget går ut på at merverdiavgiftsunntaket
for helsetjenester i registerordningen for
utøvere av alternativ behandling. NGF, har som
tidligere nevnt, støttet forslaget som innebærer
bl.a. fritak for moms for gestaltterapeuter. NGF
venter fortsatt på avklaring fra DKF.

Data og it

Styremedlemmer har jobbet intensivt med
å etablere et nytt regstreringssystem og et
oppdatert datasystem. I kjølevannet dukker det,
ikke overraskende når det gjelder data, opp nye
utfordringer. Dette gjør arbeidet langtekkelig.
Så, all honnør til de som arbeider med disse
utfordringene. Styret har hatt fokus på et
registreringssystem som skal gi medlemmene
en oppdatert praktiserende terapeutliste. Dette
har fortsatt høy proritet og er forhåpentligvis
snart på plass.

Veiledning til gestaltterapeuter

Det er godkjent ﬂere nye
gestaltterapeutveiledere gjennom VSU
(veileder sertiﬁserignsutvalget) i 2006.
Foreningen gratulerer de nye veilederne.
Samtidig ønsker NGF å minne om foreningens
krav til kontinuerlig veiledning for praktiserende

gestaltterapeuter. NGF jobber i tillegg med
revidering av vedtekter til veilederkrav. Mer om
dette vil bli lagt frem på årsmøte 9.februar 2007.

Workshop og årsmøte i 2006-07

Vi har i 2006 hatt workshop med Frank MStammler, Dipl.-Psych.og Svein Johansen,
MSC, leder ved NGI. Styret er takknemlig for et
uvurderlig bidrag.
I 2007 kan vi glede oss til tre workshop:
I februar inviterer vi til årsmøte og workshop,
der vi har gleden av å presentere Hanne
Hostrup, Psykolog og gestaltterapeut. Tema:
Feedback og dens betydning i gestaltterapi.
Fredag 09.02.07, kl. 18.00-21.00
Lørdag 10.02.07, kl. 10.00-18.00
Søndag 11.02.07, kl. 10.00-18.00
Lunsj kl. 12.00-13.30 (begge dager)
I mai inviterer vi til workshop med Frank-M.
Staemmler (Dipl.-Psych.)Tema: “Ego, Anger,
and Attachment: A New Way of Looking at and
Working With Aggression in Gestalt Therapy”.
I november inviterer vi til workshop med
Gonszague Masquelliere, Director of EPG,
gestaltterapeut. Tema: Video Gestalt
Se annonse-tekster på siste side i bladet både
når det gjelder årsmøtet og våre to planlagte
seminarer i mai og november 2007.

Kristin Borge
Styremedlem i NGF

Om noen av våre medlemmer ønsker ytterlige
informasjon om hvordan vi jobber, prosessen
videre, andre spørsmål eller bidrag, så send
gjerne en e-post til: styret@ngfo.no
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Jubileumskonferanse:
Norsk Gestaltinstitutt fylte 20 år
Dere gjør det på deres egen spesielle måte ja,
kommenterte min venninne etter å ha deltatt på
den første konferansedagen av Norsk Gestaltinstitutts 20-års jubileum. Hun har lite erfaring
med gestalt fra før, og nå hadde hun vært med
på alt fra Finn Skårderuds akademisk-ﬁlosoﬁske
innledning til en workshop hvor hun skulle være
maur sammen med to hundre andre. Jo da nikket
jeg, halvt beklemt og halvt stolt; vi gjør det på
gestaltvis...
Temaet for konferansen var ”Gestalt i samfunnet
– samfunnet i gestalt”. I løpet av to dager ﬁkk vi
være med på et vidt spekter av foredrag, workshops og plenumssamlinger som på hvert sitt vis
sa noe om gestaltterapi i det norske samfunnet.
Her er noen minner og betraktninger fra meg:
Åpent for alle
Den første dagen var åpen for alle. Og ”alle” kom
– tilsammen 300 deltakere. Flest gestaltister,
men også mange andre. Jeg møtte en selger, en
tekniker, ﬂere sosionomer og mange andre som
sa at de ikke kjente særlig til gestalt, men at de
var nysgjerrige.
Psykiater Finn Skårderud åpnet konferansen
med en times betrakninger rundt terapeutrollen, sin egen og mer generelt. Han vektla det å
inneha relasjonskompetanse, og understreket at
vi terapeuter arbeider med MØTET mellom mennesker. Skårderud fortalte med humor og varme
om erfaringer og eget virke. Han snakket om den
mangelen på oversikt som mange av pasientene
hans sliter med, og om at vi mennesker av den
grunn passet bedre i føydalsamfunnet, sånn rent
mentalt. Skårderud fortalte også om at han har
oppfordret sønnen sin til ”å skape seg”. For det å
skape seg selv og sitt eget liv, er vår tids største
utfordring, mente han. Mennesker i dag trenger
mer oppmerksomhet enn før; vi strekker oss etter
bekreftelse og anerkjennelse. Og vi er ikke selvstendige, men avhengig av hverandre. Skårderud
fremholdt også at luksus for mennesker som lever
nå, er å oppleve å ha oversikt.
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Fra mitt ståsted var det ﬁneste ved Skårderuds
foredrag at han stadig ”viet seg” med oss gestaltterapeuter. Han snakket om et stort ”VI”, og så ut
til å være lite opptatt av forskjellene mellom en
praktiserende psykiater og praktiserende gestaltterapeuter. Flere ganger stilte han oss i samme

terapeut-bås som seg selv, og etter min mening
er sammenstillingen bare hyggelig.
Workshop
Fra Skårderud-innledningen bar det videre. Mye
interessant å velge i og delta på: workshoper om
gestalt i samfunnet, gestalt i organisasjoner og
gestalt i konﬂiktarbeid med ungdom, workshop
om kropp, om gestalt som kvalitativ forskning i
praksis og om tegning som en ﬁksert gestalt. Selv
deltok jeg på workshopen ”Gestalt i samfunnet”.
Vi var sikker to hundre deltakere, som jobbet i
kjent ”Gro og Daan-stil”; først skulle vi ﬂytte stolene slik at alle ﬁkk plass i en sirkel. Det var ingen
enkel oppgave, og ganske snart differensierte
gruppen seg i ”arbeidere” og ”ledelse” (mine ord).
Arbeiderene jobbet, slet og sjauet i ﬂokk, mens
ledelse dumpet ned på stoler øverst i rommet der
plassen var stor og tilgangen enkel. Personlig
kjente jeg meg selv igjen som samfunnsdeltaker;
jobbet ikke spesielt hardt for å få meg en plass,
valgte å gjøre det relativt enkelt for meg selv ved
å skvise baken min ned på et sted som var oversett av andre. Det stedet jeg endte var i tillegg
mellom ledelse og arbeidere, og det kjenner jeg
igjen fra livet mitt forøvrig...
Workshopen gikk videre i samme gestalt-ånd;
jobbing og deltakelse, utvekslinger med andre og
utfordringer nok til at jeg lærte mye nytt. Det mest
spennende var å treffe folk uten gestalt i ryggsekken, og å høre hva de syntes var spennende,
irriterende, klargjørende, utydelig, inspirerende,
meningsløst og helt fantastisk med gestalt.
Flinke folk
Etter lunsj var det foredrag. Stress og utbrenthet,
terapi og opera, spillavhengighet, sykefravær,
menn og vold, gestalt i ledelsesutvikling, coaching versus terapi, teambuilding med lego, arbeid
med rusavhengige, coachende lederstil, voldsutsatte kvinner og attføring, var temaene. Ut fra
overskriftene var det et knippe foredrag som på
ulike måter sa noe om hvor i samfunnet gestalt
kan brukes. Og samtlige foredrags- og workshopholdere var fra NGI; lærere, veiledere og tidligere
studenter. Selv deltok jeg på foredraget om stress
og utbrenthet, og på det som handlet om terapi
og coaching. På begge lærte jeg mye nytt og
ﬁkk bekreftet annet, ﬂinke foredragsholdere, og
svært forskjellige i formen. For meg personlig var
det godt å oppleve, igjen, at ingenting er feil og
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ingenting er riktig, og at det er plass til å være
helt seg selv, både som foredragsholder og som
deltaker.
I løpet av denne første dagen tenkte jeg faktisk
ofte på deltakerne som ikke hadde bakgrunn i
gestalt. Vi brukte en del begreper og faguttrykk
( bygge awareness, polariteter, Zinkers kurve,
tilbaketrekning m.ﬂ. ) som folk uten gestaltbakgrunn kunne ha problemer med å henge med på.
Denne åpne dagen var ment for alle. Og nettopp
det at vi i så stor utstrekning brukte vårt interne
gestalt-språk, tror jeg personlig at ikke var veldig
hensiktsmessig. Kanskje virket det ekskluderende
på publikum med annen bakgrunn?
Hørt på fredag
En liten intervjurunde blant noen deltakere på
denne første konferansedagen, kan oppsummeres sånn:
- Spennende og interessant (Mann, 2. kl på NGI)
- Skårderud var inspirerende og positiv (Kvinne,
1. kl på NGI)
- Fikk nye ideer (Mann, 2. kl på NGI)
- Fortsatt nysgjerrig (Kvinne, coach uten gestalterfaring)
- Savnet noe mer konkret om hva gestalt er
(Kvinne med litt gestalterfaring)
- Dette er hverken svevende eller mystisk
(Kvinne, coach uten gestalterfaring)
- For lite i dybden (Kvinne, vurderer coachutdanningen på NGI)
- Som coach er det dette jeg jobber med til daglig
(Mann, noe gestalterfaring)
”Skuespill”
Den andre dagen var intern, og hele 300
gestaltister møtte opp. Innledningen denne andre
dagen, var et utdrag fra Henrik Ibsens ”Et dukkehjem”, spilt av de profesjonelle skuespillerene
Marit Synnøve Berg og Mathias Calmeier. Den
valgte scenen begynte med at Helmer ﬁkk vite
at Nora har lånt penger, uten samtykke fra han.
Pengene lånte hun fordi han, Helmer selv, trengte
sykehusbehandling. Nora hadde holdt lånet skjult,
og nå da hemmeligheten ble avslørt, håpet hun
at Helmer ville støtte henne og elske henne, tross
alt. Men, Helmer reagerer nå med sinne og avvisning, og det hele ender med at Nora forlater han
og barna. Og i det hun gikk, sa hun (til publikums
store fornøyelse): ”Vi må nok gå i gestaltterapi!”.
Og i gestaltterapi gikk de! Nora ﬁkk i etterkant
individualterapi av Svein Johansen, Helmer ﬁkk
coaching av Mette Kjeldahl, og sammen kom

ekteparet til parterapi hos Gro Skottun og Daan
van Baalen. Dette ble et spennende og eksperimentelt prosjekt. Skuespillerene skulle spille
rolleﬁguren sin, og terapeutene var seg selv.
Mange kjente temaer kom opp; behovet for selvrealisering, behovet for fellesskapsfølelse, fastlåst
kommunikasjon, familie/par kontra egen prosess
mm. Både terapeuter og skuespillere uttrykte
etterpå at dette ble svært realistisk, og publikum
som uttalte seg, sa at de var blitt berørt og at mye
var gjenkjennelig.
Personlig glemte jeg at dette var skuespill fra
skuespillernes side, og kjente masse igjen fra
eget liv og fra klienter. ”Et dukkehjem”- utdraget
og etterkontakten med terapeutene etterpå, var
konferansens høydepunkt for meg!
Enda mer!
Flere foredrag og ﬂere workshops; Gestalt og
buddhisme, gestalt og ﬁlosoﬁsk praksis, gestalt
og psykiatri, sjelesorg, projeksjoner som prosessdriver, gestalt og sex, delt lederskap, om gestalt
i felt med ungdom, praktisk kommunikasjon i
gruppe og gestalt og kropp.
Den sistnevnte ble mitt valg. Fire terapeuter
(Frydenberg, Martinsen, Lind, Brekke) hadde
vært i New York og lært mer om relasjon, bevegelse og utvikling. Og vi som stilte på workshopen
deres ﬁkk prøve ut. Morsomme og nyttige relasjonsøvelser, og for min del; a ha opplevelse på
hvor støtt jeg står selv når det stormer! Deilig!
Takk!
Etter hylling og hedring av NGI og menneskene
som jobber i og rundt, oppsummerte vi konferansen i plenum. Mange uttrykte stolthet over å være
del av gestalt og NGI - og ﬂere sa at de var blitt
berørt både av skuespill og terapiene og ei sa at
hun gjerne ville ha med seg Skårderud hjem! Det
ble mye latter og noen tårer.
Selv satt jeg igjen med en intens følelse av hvor
bra det er for meg å være gestaltterapeut og å
høre til dette miljøet. Jeg kjente på en sterk lyst
til å formidle for resten av verden hva gestalt er.
Jeg tenker nå at for å nå frem til andre, er det
viktig med et klart og tydelig språk, og å selektere
ut det som er med på å mystiﬁsere og tåkelegge
terapiformen vår. For meg er gestaltterapi så
enkelt (og så vanskelig): Å lære å bli ærlig med
meg selv.
Siw Stenbrenden
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Et spennende møte om
registreringsordning og momsfritak.
av Glenn D. Rolfsen

Organisasjonen - Sammenslutningen
for Alternativ Behandling (SABORG),
hadde et fag- og organisasjonsutviklingsseminar 24. november, med påfølgende
representantskapsmøte (årsmøte)
den 25. november. Undertegnede
var representert begge dager
som NFP sin representant, med
stemmeberettigelse. Det store spørsmålet
var selvsagt – hvor langt er vi kommet
i registreringsordningen og hvordan
henger momsfritak sammen med
registerordningen. Svaret kom først
lørdagen.
På fredag var hovedtemaet på fagseminaret:
Om å opprette et felles klageorgan. Tankene
bak et felles klageorgan begrunnes ved et
behov for et ankeorgan, hvis den enkelte
organisasjonen ikke kommer frem til en
akseptabel ordning for klageren og den
påklagede, der man søker å unngå forvaltningen
eller rettsvesenet. Det er også uttalt et ønske
om selvregulering i form av et klageorgan i
forhold til den alternative behandlingsbransjen
fra Helse og Omsorgsdepartementet (HOD)
Som utgangspunkt for opprettelsen av klage og
ankeorganet.

Dagene

Det var hentet inn bred spesialkompetanse
som inneholdt Lars Swanstrøm som er ass.
Dir. ved Statens Autorisasjonskontor, Asbjørn
Kjønnstad som er Prof. Jus., ved Universitet i
Oslo samt Dr. Anders Baalstad som er leder for
prosjektet Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring
i sosial- og helsetjenesten under sosial- og
helsedirektoratet.
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De holdt alle meget inspirerende og engasjerende
innspill i forhold til alternativ behandling kontra
helsepersonells måte å organisere klage og
ankeinstanser. Det ble referert til ﬂere dommer
som inneholder alternativ behandling – som også

gestaltterapeuter er en del av – om vi liker det
eller ikke. Det ble holdt fruktbare gruppearbeid
om hvordan vi kan opprette en klage/rådførende
organ i SABORG. Og dens sammensetning. For
mer info om dette: www.saborg.no
Saborg konkluderte med at de aller ﬂeste (ca
4000) medlemmene fører journal. Norsk Forbund
for Psykoterapi (NFP) og Norsk Gestaltterapeut
Forening (NGF) er en de få som ikke har krav til
medlemmene om journalføring. Sannsynligheten
for at Helse og Omsorgs Departementet (HOD)
eller Sosial og Helse Direktoratet (SHD) ønsker
å knytte journalplikt til registerordningen er
overværende.Finansdepartementet har foreslått
momsfritak i tilknytning til registerordningen.
Derfor synes det naturlig at Helsetilsynet vil
anbefale journalplikt i tilknytning til momsfritaket.

Konklusjon

Det synes meget nærliggende at alternative
behandlingsformer som gestaltterapi ikke
vil være momspliktige når vi blir registrert i
registerordningen, og at registerordningen blir
godt oppsluttet av de alternative behandlingsorga
nisasjonene som SABORG representerer.

Oppsummering

Norsk Gestaltterapeut Forening må vurdere
journalplikt som en standard (og krav) i forhold
til vårt samarbeid med NFP, SABORG og
tilknytning til registerordningen og det antagelige
momsfritaket som en konsekvens av dette.
Til informasjon ble undertegnede valgt inn i
arbeidsutvalget i SABORG som vararepresentant.
SABORG ønsker en selvregulering før
Helsetilsynet pålegger oss som forening og
medlemmer den samme journalplikten.
NGF`s medlemmer må diskutere mulighetene
og konsekvensene av journalplikten som uansett
kommer! Journalen er vår dokumentasjon på
den terapeutiske behandlingen som utføres og
hvem ville ikke foretrukket å sitte på en journal i
en klagesak, dersom klagesaken kunne føre til en
rettskraftig dom?
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Bokanmeldelser

Red.: Jørstad, S. og Krüger, Å. (2006)

GESTALTTERAPI I PRAKSIS:

Norsk Gestaltinstitutt AS, 1986 – 2006
I forbindelse med 20-årsjubileumet til Norsk
Gestaltinstitutt AS ga instituttet ut en artikkelsamling
med bidrag fra en del av lærerstaben.
Jubileumsboka gir noen eksempler på hvordan den
opprinnelige ideen om å befeste gestaltterapien som
psykoterapeutisk retning i Norge er blitt forvaltet
og utviklet i praksis. Bokas bidrag viser hvordan
gestaltterapi praktiseres i dag, at gestaltteorien er i
utforming, at terapeututdanningen utvikles, og sist,
men ikke minst: Boka er et uttrykk for instituttets
ønske om å formidle vårt fagområde i skriftlig form.
Boka inneholder et historisk tilbakeblikk ført i
tastaturet av Gro Skottun, som også var en av
grunnleggerne av instituttet. Gro har også skrevet
en artikkel om selv og organisering av selv, Daan
van Baalen har skrevet om bipolar lidelse, Synnøve
Jørstad har tatt for seg arbeid med drømmer i
gestalt, Marina Berg har tatt for seg kjærlighet i
terapien, Svein Johansen har skrevet en artikkel om
her-og-nåbegrepet og undertegnede har skrevet
en artikkel som en intrapsykisk dialog om diverse
gestaltteorier.
Artiklene er skrevet med tanke på lesere som har
noe kjennskap til gestaltterapi.

Ny norsk bok om gestaltøvelser
Astrid Gravvold Bjørnø og Frøydis Kværk, begge
gestaltteraputer fra NGI i 1990, kommer i disse
dager ut med boken ”Håndbok for terapeuter,
øvelser til bruk i psykoterapi”. Boken er på 120
sider, koster 200 kr og er utgitt på eget forlag.
Det er en begivenhet og milepæl at det kommer
ut litteratur om gestaltterapi fra gestaltterapeuter
utdannet i Norge om gestalt, på norsk. Boken til
Granvold og Kværk gir en oversikt og presenterer
55 klassiske gestaltøvelser. Noen av øvelsene
er ”gode gamle øvelser”, andre er mer ukjente.
Boken har sitater, ”huskeliste for meg som
terapeut”, ”kjøreregler for kommunikasjon”
med mer. Boken kan bli et viktig bidrag til din
terapeutiske verktøykasse.
Red

For bestilling av boken “Håndbok for
terapeuter”:
Forhåndsinnbetaling kr. 200,- + porto 40,- til
kontonr. 2540 02 18837

Dette er den første boken om gestalt som er utgitt i
Norge på norsk, og er simpelthen ”et must”.

Kontaktinfo:
Astrid Gravvold Bjørnø
Postboks 232
3251 Larvik

GESTALTTERAPI I PRAKSIS, 154 sider, kjøpes fra
Norsk Gestaltinstitutt AS, pris kr. 300,-

e-mail: astrid@bjorno.no

Knut Moskaug MSc.
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Ny brosjyre for NGFs medlemmer

”Less is more” var en av de viktigste

Touching the Soul in gestalt Therapy.
Stories and More
av Erhard Doubrawa
Bok presentasjon

Husker du årsmøte i november 2004 der
psykoterapi og sjel var tema? Gestaltterapeut,
instituttleder og nå også forfatter Erhard
Doubrawa sin bok er nå oversatt til engelsk.
Boken gir kunnskap, inspirasjon og perspektiver
for å jobbe med sjelelige tema og problemstillinger. Boken inspirerer til å jobbe dypere med
dine klienter og viser måter å gjøre dette på som
ivaretar deg og dine klienter. Boken presenterer
caser, teori og perspektiver på denne komplekse
tematikken. For meg en nydelig og inspirerende
bok.
Boken har kapitteloverskrifter som Touching the
Soul, Protecting the Client, Protecting the Therapist, Finding the right therapist, Political gestalt
theory mm
Fra omslaget:
In this book the author has collected stories,
which he has often told in his therapeutic work
– during individual therapy sessions with clients
as well as in group trainings. These stories have
already often contributed to helping people open
themselves again be deeply touched by others.
Boken er på 145 sider, koster 200 kr og kan
bestilles via mail adresse: gado@gmx.com
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læresetningene når jeg tok min designutdannelse.
Lite visste jeg om hvordan denne kunnskapen
skulle være ledetråd og fokus når brosjyre skulle
lages for NGF.
Prosessen med å lage en felles brosjyre for
NGF startet for ﬂere år siden. Så når denne
brosjyregruppa startet, etter sist årsmøte,
eksisterte det allerede mye bra rå tekst, forslag
og ideer. Takk til dere som har gjort mye av denne
jobben. Utfordringen vi ﬁkk var å korte det ned. Vi
hadde nok materiale til en ti siders brosjyre. I god
gammel gestalt ånd var det mange som følte og
mente mye. Så hva skulle vi velge og hva skulle vi
ha fokus på? Vårt oppdrag var å lage en brosjyre
som alle gestaltterapeuter MNGF kunne benytte.
Hvordan få til det? For etter min erfaring er ikke
gestaltterapeuter akkurat en homogen og ensartet
gruppe. Gudskjelov for det, men hvordan lage
en brosjyre for alle som det fargerike mangfoldet
vi er? Det var her setningen ”less is more” kom
inn. Vi ble enige om at hvis informasjonen i
brosjyren ble kuttet helt ned til benet så var det
jo likhetstrekkene som sto igjen. Vi håper vi har
klart paradokset om å gjøre lite tekst til mye
informasjon. Døm selv. Brosjyren vil presenteres
i sin helhet på NGF sitt årsmøte. Der vil alle
fremmøtte få prøver og beskjed om hvordan man
kan få tak i ﬂere.
Brosjyregruppa takker for seg og takker med
dette for all hjelp og støtte i redigeringsarbeidet.
Brosjyren er i A4 format, med tosidig trykk, farger
på bilder og tekst. Arket foldes i 3, slika t det
da blir en 6 siders folder etter bretting. Det er
beregnet plass til eget navn/visittkost/stempel
på siste siden. Bildet over viser siste side (v) og
første side (h) og side 5 midten.
Lisbeth Stigen, Dorothy Ann Bøhler
og Bianca Schmidt
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EAGT Konferanse

6.- 9. september 2007 i Athen
Den 9ènde europeiske Gestalt Terapi
konferansen går av stabelen i september 2007.
Den har fått tittelen Exploring Human Conﬂict.
Det er et stort tema som skal belyses fra ﬂere
hold disse ﬁre dagene.
EAGT som er vår europeiske organisasjon har
i år fått med seg UNESCO som beskytter av
konferansen. De aller ﬂeste kjenner til UNESCO
i forhold til verdensarv og som også er basert
på historiske konﬂiktløsnings situasjoner fordelt
mellom ulike religion og verdensdeler.
Og nå går denne verdensomspennende
organisasjonen inn i gestaltterapeutiske
verdenen hvor vi nå kan være vitne til en historisk
begivenhet. Det er nasjonale representanter som
skal belyse og jobbe med deltagerne gjennom
workshops innenfor følgende tematikk:
1; Society – Politics – Human Rights
2; Organizational
3; Education – Child
4; Psychotherapy (individual, Group, Couples &
Family)
5; Research – Training – Professional status in
Gestalt Therapy
Dette er en ﬂott mulighet til å møte mer
enn delen, nemlig en tilnærmet helhet blant
gestaltterapeuter i Europa. Man antar at dette blir
en rekordstor konferanse i EAGT sin historie.
Dette er en stor inspirasjonsmulighet for oss
som gestaltterapeuter. Vi har kontakt med EAGT
– konferansens delegater i Athen når det gjelder
muligheten for en felles registrering. Send oss
epost om du ønsker å delta. Kanskje vi kan
forhandle en hyggelig pris for medlemmene, men
uansett innen 30. januar.
Priser før 30. jan 2007:
Pris for EAGT medlemmer
Euro
Pris for Gestaltterapeuter MNGF
Euro
Pris for studenter
Euro

: 420
: 450
: 330

Send oss en forespørsel om den originale
brosjyren og invitasjon pr e-post: styret@ngfo.no
eller klikk inn på www.gestaltconferenceathens.gr
Velkommen til neste års store høydepunkt
innenfor Gestaltterapi i Europa. Vi ses!
Glenn D. Rolfsen

Takk for meg!
Jeg takker for meg etter å ha vært med å starte opp
og gi ut 6 nummer av Gestaltterapeuten. Bladet har
funnet en form som fungerer, og en plass i NGF
sin organisasjonsstruktur. Mange forutsetninger
er på plass for at bladet skal kunne overleve og
ha en fremtid. Takk til bidragsytere, redaksjonskomitéer, annonsører, nåværende og tidligere styre,
korrekturlesere og graﬁsk designer som har vært
med på å skape bladet.
Arbeidet som redaktør har gitt meg mulighet til å bli
kjent med personer og miljøer i gestalttverden og
på den måten dekket egne behov for å tilhøre noe
i gestaltmiljøet. Jeg har hatt ett viktig prosjekt for
de utgivelsene jeg har gitt ut, nemlig å synliggjøre
mangfoldet av gestalt i Norge og være pådriver for
markedsføring av gestalt. Arbeidet som redaktør
har kostet både tid, kreativitet og frustrasjon. Men å
lage bladet har blitt enklere etter hvert som rutine og
samarbeidsformer med styre og redaksjonskomité
er blitt utviklet. Redaksjonskomitéen trenger ikke
bo i samme by, da både e-mail og internett gir
gode muligheter for samarbeid. Rutinen med å
sende ut e-mail i forkant har bidratt til kontakt
med medlemmene og tilgang til mye godt stoff og
reklame. I den forbindelse har jeg savnet gode
opplegg for mailutsendelse og en tilgjengelig
nettside å jobbe ut fra. Medlemmene trenger et
medlemsblad, og styret trenger et medlemsblad - og
jeg tror at gestalt Norge trenger et medlemsblad i
sin helhet. Det er noe med å ha et papir å holde i, et
blad å bla i – internett er ikke nok.
Et av valgene styret i foreningen nå står overfor er
om medlemsbladet skal være et rent medlemsblad
eller om bladet skal ha større ambisjoner og også
ha som mål å komme ut til andre yrkesgrupper som
leger og helsepersonell med ﬂere. Det vil kreve
en noe annen redaksjonell proﬁl, mere ressurser i
redaksjonskomitéen og gjerne mer påkostet layout.
Herfra er det vår nye redaktør som skal få forme
bladet på sin måte, og ta tak i det som er viktig for
henne.
Jeg har erfart at mange har ønsket og hatt lyst til å
skrive, og mange har noe de ønsker å skrive om.
Jeg vil gjerne oppfordre medlemmene til å bruke
bladet gjennom å skrive, mene, reagere, sukke,
skryte, annonsere og ikke minst inspirere andre.
Uten innspill, ingen blad! Takk også til Siw, som med
entusiasme ønsker å ta over redaktørrollen.
Hvis hun ber deg om å være med i redaksjonskomitéen eller skrive en tekst, - si ja og ta
bekymringen etterpå!
Trygve Aase
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F2F ønsker et samarbeid med NGF

F2F (Foreningen 2 Foreldre) er en forening
som jobber for å skape trygge familieforhold for
barn med to hjem. De vet og anerkjenner at et
samlivsbrudd snur verden på hodet. Det som før
var forutsigbart og selvfølgelig, blir gjenstand for
grubling og diskusjon. Midt i omveltningene må
det tas valg. Nye rutiner må på plass. Et hjem
skal deles i to, ﬂere personers emosjonalitet skal
ivaretas etc. For å tilby sine medlemmer en best
mulig tilbud har F2F hatt et ønske om å få et
samarbeid med kompetente dyktige terapeuter.
De har forståelse for at støtte fra en terapeut
virkelig kan bety en forskjell i en vanskelig
situasjon. På et seminar hvor ﬂere fra F2F var
tilstede ﬁkk de anbefalt gestaltterapi som en god
terapeutisk retning. Hvis du ønsker å se mer av
hva F2F er og står for, kan du gå inn på deres
web sier www.f2f.no
I høst tok lederen i F2F Sonja Cassidy kontakt
med Siri Bjørgul vår vara i NGF sitt styre. F2F
hadde hørt at Gestaltterapi var anbefalt som en
anerkjent terapiform og god støtte for mennesker
før, under eller etter et samlivsbrudd og/eller
for par som ønsker å jobbe med forholdet. De
ønsket et samarbeid hvor de bl.a. kunne tilby
sine medlemmer en god kvalitetssikret terapi til
en rabattert pris. F2F foreslo f.eks en ordning
hvor medlemmene ﬁkk en gratis time og de fem
påfølgende timene til en rabattert pris. De har i
dag et lignende samarbeid med advokater som
jobber med familierett, megling etc.
NGF sitt styre stilte seg meget positivt til denne
forespørselen. Utfordringen var å ﬁnne et tilbud
som var godt og oversiktlig for alle.
I første omgang har vi valgt å tilby følgende:
- en første gratis time
- de fem påfølgende timene til kr. 350,Vi vet at det er en del forskjeller på hvordan
gestaltterapeuter priser seg. Vårt ønske var å gi
en enkel forutsigbar og god pris, derfor fast time
pris. Hvorvidt summen er korrekt, burde vært
høyere/lavere etc er det delte meninger om. Dette
kan eventuelt justeres ved neste korsvei. For nå
er vi glad for samarbeidet og ønsker å komme i
gang så raskt som mulig.
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Vil du stå på F2F sin liste? Hvis du ønsker å stå
på F2F sin liste over Gestaltterapeuter som tilbyr
sine tjenester til rabattert pris, trenger NGF sitt
styre tilbakemelding fra deg. Send en e-post
til styret og vi fører deg opp på listen. Du vil da
forplikte deg til F2F sine tilbudspriser.
Denne listen kommer ikke til å oppdateres ofte.
Så hvis du vil med så meld interesse nå. For
ordensskyld så er det kun NGF’S praktiserende
terapeuter som kan stå på listen.
Bianca Schmidt

Video, gestalt og internett
Internett og kjøp av terapi-dvder gir mulighet
for faglig påfyll og inspirasjon. Det ligges stadig
ut ﬂere og ﬂere nettsteder som selger terapeutiske videoer. Vi presenterer noen nettsteder
og noen videoer for deg. Noen av videoene er
gestalt, andre presenterer alternative retninger
og tilnærminger. Du ﬁnner blant annet video
med og av Yalom, Polster og Perlz. Videoene
er dokumentarisk, de kan være bygget opp som
underviningsvideoer eller fungere som demonstrasjonsvideoer.
Eksempler på titler:
Couples Therapy: an Introduction, ExistentialHumanistic Psychotherapy in Action, Irvin Yalom:
Live Case Consultation, Psychotherapy with the
Unmotivated Patient, Effective Psychotherapy
With
Disse ﬁnner du på http://www.psychotherapy.net/
Her er andre nettsider som formidler videoer:
http://www.psychedﬁlms.com/FritzandGestalt.
htm
http://www.apa.org/videos/series1.html
http://www.gestalt.org
http://www.psychotherapy.net
Tips:
·om du kjøper dvd så pass på at den har ”rett
sone”, dvs at den også kan spilles av på
Europeiske dvd-maskiner.
·videoene kommer etter 1-2 uker
·moms komme ofte i tillegg
·prisen varierer mellom ca. 50 og 150 dollar
·de ﬂeste er på engelsk og relativt lett å forstå
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Annonser
Derfor bør du
annonsere i Gestaltterapeuten
En annonse i Gestaltterapeuten er den beste
måten å bruke markedsføringskronene dine
når du ønsker å selge og formidle noe, til
andre gestaltterapeuter. Det kan være tilbud
om videreutdanningskurs, bøker, workshops,
veiledning, utleie av terapi- og kurslokaler eller
ønske om å søke seg inn i kontorfelleskap.
Gestaltterapeuten kommer ut 2 ganger i året,
og trykkes opp i 4 - 700 eksemplarer hver gang.
Annonser koster kr. 1.000,-Du velger selv om vi
skal sette opp annonsen eller om du vil levere
selv.
Noen retningslinjer:
Bladet trykkes i sort - hvitt. Bredden på annonsen
bør ikke overstige spaltebredde på 8 cm, evt.
løpe over 2 spalter.

GAVEKORT PÅ KR 500,I sist nr av Gestaltterapeuten skrev
undertegnede en liten artikkel om Norli
og bokhyllen som er øremerket Gestalt
litteratur. Vi ﬁkk et gavekort på kr. 500,-.
Dette gavekortet lovet vi til den som klarte
å verve ﬂest medlemmer til foreningen. Vi
har hatt rekordhøy innmelding i NGF og
medlemstallet bare stiger og stiger, men det
er INGEN som har meldt fra om verving.
Så da prøver vi oss en gang til: Vi gir denne
gangen et gavekort på kr. 500,- til den som
klarer å få størst presseomtale før utgivelse
av neste nummer. Husk å tips styret om hva
dere har fått til.
LYKKE TIL!

Neste nr ut sommer 2007. Trenger du hjelp til
utforming tar du kontakt med redaksjonen.

hilsen styret

Ny nettpresentasjon?
Har du planer om ny hjemmeside eller å oppgrade eksisterende? Infoweb har laget hjemmesider for privatpersoner, konsulent- og
terapifelleskap og medlemsorganisasjoner siden
1997. Vi tilbyr det beste av ny teknologi som
gjør deg selvstendig og kraftfull. Enkel å drive
basert på de mest avanserte løsninger. Med
minimal opplæring få du full kontroll på innhold
og utvikling av ditt nettsted.

Les mer på www.infoweb.no
eller ta kontakt på tlf: 9017468
trygve.aase@infoweb.no

Gestalt-Akademiet-Düsseldorf-Oslo
inviterer RICH HYCNER Ph.D. til Oslo:
“THE DIALOGIC GROUND AND
THE SPIRIT OF DIALOGUE IN GESTALT THERAPY”
Working with couples. Supervision. I and Thou.
3.8.2007: 17.00 – 21.00, 4.8.2007: 10.00 – 18.00, 5.8.2007: 10.00 – 17.00
Pris: Nok 4.500,- Diplom deles ut siste dag. Cecilia Gaarder: mobiltelefon 952 20 500
Gestalt Akademiet Düsseldorf – Oslo, Inkognito Terrasse 2, 0256 Oslo
tel: +47 230 83 100, mail:DO@gmx.com, bank: Sparebank Øst, kontonr. 2220-04 80 124
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Gestalt Associates Training
Los Angeles

in cooperation with Centro Italiano di Psicoterapia ad Orientamento Gestaltico
presents

A THEORETICALEXPERIENTIAL
Residential workshop
“A Bird May Love A Fish But
Where Would They Live?”

with Robert Resnick, Ph.D. and
Rita Resnick, Ph.D.
A Workshop dedicated to
relationships and Couples Therapy
Ofﬁcial language:
English with Italian translation
Rome, Italy
March, 16-18 2007

I hereby invite you to seminar:

Hotel MiralagoNemi al Rifugio
Via Nemorense, 30
00040 Nemi (Roma)
www.alrifugio.com

Petruska Clarkson
f. 31. okt 1947
d. 21. mai 2006

Med beklagelse hører vi om dødsfallet til
Professor Petruska Clarkson, en enestående
og kreativ tenker, lærer, forfatter, innovatør og
ikke minst terapeut. Hun forfattet blant annet
”Gestalt Counselling in action”.
Petruska var grunnleggeren av Metanoia
Institute tidlig på åttitallet og med hennes
kollegaer drev hun det frem til 1993, når
en gave fra ”The Artemis Trust” gjorde det
mulig for Metanoia Institute å motta det som
kalles ”charitable status”. Petruska har hatt
en betydelig innﬂytelse ved sitt bidrag til å
forme sammen humanistisk og integrativ
psykoterapi- og trening i Storbritannia og
andre deler av verden. Hennes arbeid
vil fortsatt bli verdsatt på disse stedene
fremover, skriver Metanoia Institutt på deres
hjemmesider.
Petruska ønsket ingen ofﬁsiell begravelses
seremoni.

BERT HELLINGER

will present
Family Constellations,
Movement of the Soul and Moving with the
Spirit-Mind
in Oslo april 19th-22nd 2007
Opportunities for constellations and questiones.
Language: English.
Time schedule: Each day from 10am-7pm, last day
10am-1pm
Seminar fee: NOK 3.600,- (Euro 400,-)
For Eastern Europe, Asia and Africa: Euro 200,Bank details will be informed when your registration
is received.
Your participation is only guaranteed if the fee has
been paid.
Location: Fredssenteret, Aker Brygge
For information and registration: info@hellinger.no
www.hellinger.no
Phone: +47 91667211
Please feel free to forward this information.
Marta Thorsheim
Hellinger Institute of Norway
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Praktiserende Gestaltterapeuter i vårt medlemsregister
Listen presenterer praktiserende medlemmer av Norsk Gestaltterapeut Forening. Medlemskriteriet
er at man har grunnutdanning i gestaltterapi fra en EAGT- godkjent utdanningsinstitusjon og forplikter seg til å gå i regelmessig veiledning.
For å være oppført på denne listen må også følgende kriterier være oppfylt:
- medlemskontigent innbetalt
- egenerklæring sendt inn til styret i NGF
- innbetalt forsikring
Oversikten er ajour pr. 03.12.2006
0101 Oslo
0101 Oslo
0154 Oslo
0154 Oslo
0154 Oslo
0160 Oslo
0160 Oslo
0160 Oslo
0160 Oslo
0160 Oslo
0160 Oslo
0164 Oslo
0164 Oslo
0164 Oslo
0166 Oslo
0166 Oslo
0166 Oslo
0166 Oslo
0166 Oslo
0166 Oslo
0179 Oslo
0179 Oslo
0179 Oslo
0179 Oslo
0183 Oslo
0183 Oslo
0183 Oslo
0186 Oslo
0253 Oslo
0254 Oslo
0255 Oslo
0255 Oslo
0255 Oslo
0255 Oslo
0256 Oslo
0256 Oslo
0262 Oslo
0262 Oslo
0262 Oslo
0262 Oslo
0262 Oslo
0262 Oslo
0273 Oslo
0273 Oslo
0275 Oslo
0301 Oslo
0351 Oslo
0358 Oslo
0358 Oslo
0366 Oslo
0366 Oslo
0366 Oslo
0369 Oslo
0369 Oslo
0369 Oslo
0369 Oslo
0369 Oslo
0369 Oslo
0369 Oslo
0369 Oslo

Thor Aarre
Torbjørn Aas
Hans P. Frydenberg
Elisabeth Halvorsen
Marianne Lind
Elisabeth Falsnes Lund
Margareth Svendsen
Lisbet Olsrud
Ida Wadel
Reidun M-Larsen
Kristin Johanne Borge
Liv Aagaard
Lill Hallbäck
Grete Myhre
Astrid L. Henrichsen
Lis Jersild
Karin M. Engebretsen
Hege Haugen
Marianne M. Iversen
Eli Filseth
Merethe Solheim
Målfrid Malmedal
Anne-Gro Nygaard
Anne-Lise Teslo
Ina Herrestad
Elisabeth Eie
Sigrun Marie Skarsgard
Maren Sunde
Kristel A. H. -Hansen
Kjersti Witberg
Vigdis Donovan Larsen
Kristina Slinning
Grete Kandahl
Anne Cathrine Witberg
Cecilie Gaarder
Marta Thorsheim
Lill-Ann Wendel
Mette Dinger
Reidun Danielsen
Bjørg Tofte
Bianca Natalie Schmidt
Ingrid Amundsen
Marianne Hansen
Siw Rylander
Helga Tveit
Elin Brekke
Grethe Rønning
Jenny S. F. Askvig
Marit Eide Aarre
Gunn Else Frøseth
Nina Othilie Sontum
Sigmund Sontum
Daan Van Baalen
Synnøve Jørstad
Helle Nini Vang
Knut Moskaug
Gro Skottun
Marina Berg
Eva Lind
Kristin Austheim

91840638
66805992
98819049
91835915
91608434
90656781
95138419
48176837
48054279
91376236
97673691
91199501
90854392
97065758
93000901
41318757
5608726
22115450
92442986
92221292
91326789
98439784
93610866
95154113
92059751
92031805
97734526
92680505
90179990
97121460
93427570
91388298
48144461
95220500
91667211
97121467
90532797
97614831
90848362
99351952
99297305
41333777
93435244
99255603
90642782
91139063
93632639
22606820
92061800
93288887
92826750
90036097
90520781
90874042
90522377
92037569
92088222
90023587
90610911

0381 Oslo Glenn Ditlev Rolfsen
0382 Oslo Bent Ragnar Imer
0456 Oslo Halvor Dalene
0575 Oslo Mette S. Thomassen
0580 Oslo Åshild Krüger
0660 Olso Bente Dahlen
0689 Oslo Vilde Kari Mordal
0689 Oslo Line Henanger Brekke
0751 Oslo Bjørg Hagevang
0753 Oslo Aud Fadnes
0770 Oslo Grete Kandahl
0781 Oslo Linda E. Jacobsen
0871 Oslo Anne Carling
1179 Oslo Jan Havness
1300 Sand. Bror Walderhaug
1300 Sand. Ada E. H. Lofstad
1300 Sand. Ragnar Karem
1337 Sand. Bente Vikebø
1337 Sand. Synnøve Skåksrud
1337 Sand. Eva Lassen
1337 Sand. Ann- Louise Sandstrøm
1344 Hasl. Mary Irene Sveen
1337 Sand. Liv Åse Espaland
1346 Gjett. Cecilie Gaarder
1357 Bekk. Anne Grete Lingsom
1358 Jar
Trine Bille
1363 Høvik Camilla Weedon
1368 Stab. Ellen Nørh. Stensland
1368 Stab. Liv Anniken Berg
1383 Asker Marianne M. Iversen
1384 Asker Kaia Sonerud
1395 Hvals. Lynda White Petterson
1396 Billin. Bodil Stranden Riise
1410 Kolb. Heddy Anne Torp Lund
1410 Kolb. Torbjørn Aas
1410 Kolb. Torunn Karin Fatland
1412 Soﬁe. Liv Dale
1415 Oppe. Jon Eivind Amundsen
1430 Ås
Kristel A. Hell.-Hansen
1450 Nes. Lisbet Olsrud
1450 Nes. Liv Kruge
1450 Nes. Greta Eeg-Henriksen
1450 Nes. Rita S. Seipajærvi
1473 Lør. Inger Johannessen
1476 Rasta Gro Langslet
1482 Nitt. Hanne K. Pettersen
1482 Nitt. Annbjørg Dahl
1527 Moss Arne Sørensen
1530 Moss Arne Kvernvik Nilsen
1530 Moss Halvor Dalene
1570 Dilling Tone Bentzen
1709 Sarps. Bjørg Hermansen
1710 Sarps. Bente Bratteberg
1715 Yven Hege Kramviken
1776 Hald. Siri Bjørgul
1776 Hald. Grete Nome
1776 Hald. Jon Bjørgul
1776 Hald. Elin Brekke
1830 Aski. Vigdis Hoff
2000 Lilles. Hege Hunding

95746018
22503639
93401658
91546364
93211291
48209248
47611099
90635259
95830786
90894641
91388298
91166413
22950288
22282832
91742268
90843969
67530811
92246585
93451901
90776073
67544057
67533183
95129778
95220500
97044993
93405560
47233719
90886821
90176005
92442986
41231383
66794163
91131876
90791581
66805992
99278904
92867414
92886692
92680505
48176837
91548358
92838829
99647021
95241639
92864822
95173854
95173816
91326419
48044459
93401658
92898122
69168845
69141830
69129167
90681539
69185135
90664117
69195790
69818336
63803353

2000 Lilles. Brit H. Johannessen
63810035
2040 Kløfta Gro Langslet
92864822
2040 Kløfta Elsie Kristina Kindberg 99006093
2760 Brand. Katrine Julie Johnsen 90589737
2815 Gjøvik Hege Heimdal Karsrud 48146932
2813 Hamar Gei Dagﬁnrud
91812886
3044 Dram. Thomas Kjos-Kendall 93042147
3103 Tønsb. Karen Bye Olsen Nauen 33359048
3142 Tøns. Siw Stenbrenden
99535469
3179 Åsgår. Åshild Nyrerød
92219715
3209 Sand. Solveig Steen-Firing
90107815
3257 Larvik Frøydis Kværk
47316950
3264 Larvik Brynjar Fyhn
99698137
3490 Klokk. Reidun Danielsen
97614831
3510 Høne. Kari Thingelstad
95974999
3080 Bø
Per Tore Iversen
99153672
3800 Bø
Kirsti Mjaugedal
90582614
3800 Bø
Per Tore Iversen
4006 Stav. Astrid Malmin
97092117
4008 Stav. Bente Finnestad
40240907
4008 Stav. Odd Arnﬁnn Myhre
51527099
4008 Stav. Anita Martinussen
91712267
4070 Stav. Marit Ka. Johannessen 92627911
4067 Stav. Ellen Lie
90801380
4093 Stav Tamar Sharoni
41276698
4300 Sand. Kristin Kverneland
92209104
4306 Sand. Elisabeth Rengel-Varley 91342923
4306 Sand. Bjørg M. B. Grastveit
41625147
4516 Mand. Erna Toft Dyrstad
99294183
4614 Kristi. Brit Astrid Berg
38020838
4616 Kristi. Sissel Kvinen
90095198
4630 Kristi. Gurli Irene Olsen
38093031
4631 Kristi. Eli Vera Dyreng
91641387
4632 Kristi. Haakon Steen
93208649
4879 Grims. Arne Sandervang
90689271
5032 Berg. Trygve Aase
90174668
5005 Berg. Randi Waage Gjertsen 91173380
5009 Berg. Synnøve Hysing-Dahl 92048658
5239 Berg. Tom Altmann
41623945
6010 Åles. Kristin Ottosen
99245466
6413 Molde Nils Bekkevold
91558903
6413 Molde Ann-Elisabeth Fløystad 92448635
6017 Åles. Bodil Stranden Riise
91131876
6530 Aver. Anne Britt Rønning
93484215
7000 Trond. Anita Barlien
48028382
7000 Trond. Gunn Helen Stieng
91560951
9007 Troms.Jorunn M. Kristoffersen 77657763
9007 Troms.Eirin Heide
99520027
9007 Troms.Eva Borkenhagen
41323790
9008 Troms Per Harald Hansen
97773485
9008 Troms.Liv Ovedie Hay
92442560
9010 Troms. Mary Aakvik Johansen 77780801
9151 Storsl. Lisbeth Holm
97039938
9512 Alta Gunn Henriette Strand 78437410
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Gestaltterapeuten 2/2006

NGF

inviterer til workshop i Oslo
12. - 13. mai 2007:

Frank-M. Staemmler
NGF gleder seg over å kunne presentere workshop med Hanne Hostrup,
psykolog og gestaltterapeut
Tema: Feedback og dens betydning
i gestaltterapi.
”Jeg 71 år halvt pensionist og uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1978 og tog
licientiatgraden 1983. Fra 1981 - 84 videreuddannede jeg mig til gestaltterapeut hos Jim
Simkin (Cal.USA) og har haft privat praksis med
voksne som speciale siden. Sideløbende har
jeg ledet et 3-årig træningsprogram i gestaltterapi.” Hanne Hostrup
Udgivelser: Børn i Kollektiver (1975), Fælles
Børn (1978), Tegneterapi i Neurosebehandling
(1979), Kærestebilleder (1994), Gestaltterapi
(1999), Supervision på gestaltterapeutisk grundlag ( 2002), Tæft, Trit og retning - om parterapi,
(2004). Diverse artikler i “Psyke og Logos” og
“Matrix”.
Årsmøte:
Fredag 09.02.07 kl. 18:00-21:00
Workshop:
Lørdag 10.02.07 kl. 10:00-18:00
Lunsj: kl. 12:00-13:30
Søndag 11.02.07kl. 10:00-18:00
Lunsj: kl. 12:00-13:30
Sted:
Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo
Pris for workshop:
Medlem og student: kr. 1000,Ikke medlem kr. 2000,Bindende påmelding og innbetalingsfrist innen
10. januar 2007. Seminaravgiften innbetales til
bankkonto: 0530 1866 730
Gyldig kvittering er ditt registreringsbevis
Det vil være enkel servering med kaffe, te, vann
og frukt
Seminaret foregår på dansk og engelsk
Velkommen!
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Dipl.-Psych.

Tema:
Ego, Anger, and Attachment:
A New Way of Looking at and
Working With Aggression in
Gestalt Therapy
Dato:
Lørdag 12.05.07 kl. 10:00-18:00
Lunsj: kl. 12:00-13:30
Søndag 13.05.07 kl. 10:00-18:00
Lunsj: kl. 12:00-13:30

17. - 18. november 2007:

Gonszague Masquelliere
Director of EPG,
gestaltterapeut
Tema: Video Gestalt
Dato:
Lørdag 17.11.07: Kl. 10:00-18:00 - Lunsj: kl.
12:00-13:30
Søndag 18.11.07: Kl. 10:00-18:00 - Lunsj:
kl. 12:00-13:30
Sted:
Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo
Pris pr workshop:
Medlemmer og studenter: kr. 1000,Ikke medlemmer: kr. 2000,Bindende påmelding og innbetalingsfrist 1
mnd. før workshop
Seminaravgiften innbetales til bankkonto:
0530 1866 730
Gyldig kvittering er ditt registreringsbevis
som tas med ved oppmøte.
VELKOMMEN!

