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INNHOLD

UNDER HIMMELEN

TRO IKKE AT
JEG KOMMER FRA SMÅ FORHOLD!
HIMMELEN STO ALLTID 
ÅPEN OVER MEG.

JEG LEVDE MINE ÅR
MED SYVSTJERNEN SOM NABO
OG VINDEN SOM OMGANGSVENN. JEG KJENNER
DE LAVE MAURSTIENE
MELLOM BRUKNE STRÅ PÅ JORDA,
MEN OGSÅ LENGSELENS KONGEVEI AV LYS
DER GUDS FOTSPOR STÅR TEGNET
I STJERNESTØVET.

JEG ER ET MENNESKE. JEG HAR
ERKJENT STORHETEN I DÉT
Å VÆRE SÅ UENDELIG LITEN.

Hans Børli
”Isfuglen” (1970)
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I 2009 begynte jeg på Norsk Gestaltinstitutt. Det var første gang jeg hørte om polariteter innenfor psykoterapi. 
På den tiden var det heller ikke helt åpenbart for meg hva ordet ”polarisering” egentlig innebar. Det har gått ti 
år, og ordene ”polariteter” og ”polarisering” har nå blitt så integrerte ord i dagligtalen at de aller fleste har et 
forhold det. Oppmerksomheten rundt begrepet og fenomenet ”polarisering” har økt dramatisk. Likevel er det 
grunn til å stille spørsmål ved om vi faktisk lever i en mer polarisert verden enn før, eller om vi bare har blitt mer 
oppmerksomme på fenomenet? Undersøkelser rundt dette gir ikke entydige svar. 
Uansett ønsket vi i denne utgaven å se nærmere på dette temaet som nærmest er blitt en merkelapp på verden vi 
lever i akkurat nå. Vi ønsket også å se på hva gestaltterapiteori kan tilføre samfunnet i dag. I dette nummeret er 
det flere artikler som viser at gestaltterapi ikke bare er noe som brukes i terapirommet eller i arbeidslivet, men 
at det også kan være en måte å forstå og møte verden på. 

Ifølge etymologisk ordbok oppsto begrepet ”polariteter” på 1640-tallet for å beskrive den magnetiske effekten: 
pluss/minus. Begrepet blir i dag brukt i alt fra botanikk til fysikk, og altså innenfor gestaltterapi: Polariteter 
betegner våre indre motsetninger, våre indre pluss og minuser – som er gjensidig avhengige av hverandre som 
på en magnet. Å utforske våre indre motsetninger har som mål å integrere våre ulike sider, å berike og utvide 
livet vårt, spontaniteten og energien.
Hva er så sammenhengen mellom polarisering og polariteter? Det er mange tenkere innenfor psykoterapi som 
mener at mangel på integrering av våre egne indre motsetninger fører til en ytre polarisering. Så lenge det er 
sider i oss selv vi ikke ser, ikke aksepterer eller skammer oss over, vil vi ha et behov for å plassere dem der ute 
et sted - på ”de andre”. ”Er det ikke deilig å ha noen å hate”, som Raga Rockers sang i 1990. Denne synsvinkelen 
bringer inn et større alvor rundt dette temaet: da handler det ikke bare om å få det bedre med oss selv, men 
også hvordan vi ser og behandler mennesker, dyr og naturen rundt oss.

- Det er jo så mye mellom svart og hvitt! utbrøt en klient til meg i en samtale vi hadde. I det hun sa det, dukket 
det opp et bilde i hodet mitt: en hel regnbue av farger mellom det svarte og hvite. I dette rommet mellom svart 
og hvitt, der alle fargenyansene danser, der små fornemmelser oppstår, der kan du og jeg kan lage noe helt nytt 
sammen. For ingenting er bare svart eller bare hvitt. Det er lys i mørket, og det er mørke i lyset. Og mellom der 
er det masse farger. Takk til min kloke klient som minnet meg på det. Jeg håper at dette nummeret kan være en 
regnbue av meninger, nyanseringer og inntrykk, og at det kan gjøre dagen din litt mer fargerik. 

God lesning!
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- Du jobbet 20 år med bistand før du 
utdannet deg til gestaltterapeut. Hvordan 
har arbeidet med bistand påvirket deg?
- Det har påvirket meg veldig mye. Jeg 
tror at det var viktig for meg å komme 
bort. Jeg avbrøt studiene mine. Jeg 
skjønte at jeg trengte å erfare framfor å 
lese meg til alt. Jeg beveget meg i mange 
kulturer, og bodde sammenhengende 
seks år i sør-øst Asia. Så det ble en 
slags forløper til det jeg senere møtte i 
gestaltterapien. Bare det å møte andre 
kulturer er jo en hjelp til å se ting på 
en annen måte; du tvinges til å ta inn 
omgivelsene. 

- Du sier at du trengte å komme bort...
- Ja, fra det jeg satt fast i fra oppveksten. 
Jeg trengte å komme bort fra livet som 
bare hadde gått sin gang, ting jeg ikke 
fikk bearbeidet, mine frykter og savn og 
kreative tilpasninger - hvordan jeg løste 
livet - jeg var i et slags limbo. Å gjøre 
egne valg var veldig vanskelig - jeg visste 
ikke hvem jeg var, eller hva jeg ville. 
Til slutt skjønte jeg at jeg bare måtte ta 
et valg, og ikke være så opptatt av om 

valget var feil eller riktig. Da begynte 
veien å gå seg litt til mens jeg gikk. 
Men det var ingen slagen landevei; det 
begynte med at jeg oppdaget min egen 
seksualitet og ble opptatt av kjønnspro-
blematikk, og heldigvis var det samtidig 
med at den nye feminismen kom til vår 
verden.

- Når var dette? 
- Dette var på 60-70-tallet. Jeg kom fra 
en familie i Holmenkollåsen, og brått 
forsvant det jeg var vant til. Plutselig 

ble jeg kastet ut i å skulle bestemme 
selv; det var jo et helvete egentlig! Men 
nettopp fordi jeg ble kastet ut i en ny 
og ukjent verden da den gamle var 
borte, kom jeg inn i nye miljøer og fant 
nye perspektiver. Jeg ble for eksempel 
opptatt av maten vi spiser, hva den gjør 
med oss og hvordan vi dyrker den. Jeg 
begynte på landbruksskole og studerte 
ernæring og sosialantropologi. Slik ble 
jeg opptatt av hvorfor folk ikke fikk den  
maten de skulle ha, og kunne bli syke av 
maten de fikk. Jeg kom inn i en bølge i 
tiden der fattigdomsutvikling og globale 
utviklingsspørsmål var tema. Sånn kom 
jeg inn i bistandsarbeid. 
Etterhvert beveget jeg meg oppover 
i systemet og prøvde i økende grad å 
ta mer faglig ansvar for å påvirke den 
norske bistandspolitikken til å være mer 
kvinne- og fattigdomsrettet. Men da 
begynte jeg å møte motstand ovenfra, 

og hele fagavdelingen i Norad ble satt på 
sidelinjen. På et tidspunkt ble jeg rett 
og slett utbrent, og tenkte jeg skulle 
gjøre noe annet. Steget ut gikk via 
etableringen av Forum for Kvinner og 
utviklingsspørsmål (FOKUS). Etter fem år 
tenkte jeg at ”nå har jeg gjort mitt”. Så 
kom gestaltterapi inn i bildet. Jeg hadde 
møtt tre personer de siste tre årene som 
hadde foreslått at jeg skulle begynne 
med gestaltterapi. Til slutt møtte jeg 
en av dem på Kikut i Nordmarka som 
sa: -Har du begynt med gestalt? Jeg dro 
hjem og fant brosjyren jeg hadde fått tre 
år tidligere, og der sto det: ”Terapeuten 
er også en del av feltet”. Jeg tenkte: - Ja! 
Dette skal jeg. Da var jeg 42, og det var 
første gang jeg gjorde et valg uten at 
jeg tenkte ”burde jeg gjøre noe annet?”, 
”kan jeg leve av dette?”. Det var bare: 
”Dette skal jeg”. Utrolig deilig.

- Hva har vært det viktigste for deg i ditt 
møte med gestaltterapi?
- Jeg fikk et håndverk og et språk for det 
jeg var opptatt av og trodde på; relasjon, 
samspill og gjensidighet, og å verdsette 
det som er. En helhetlig teori og meto-
dikk som favnet min livserfaring fra det 
lille til det store. Terapirommet har blitt 
et laboratorium hvor jeg er betalt for å 
rendyrke evnen til å sanse og utforske 
det som oppstår i relasjonen mellom oss. 
I terapirommet får jeg øvet meg, det er 
min jobb, og jeg tenker at det er terapi 
for meg også, ikke bare for klienten. Jeg 
ser fortsatt på meg selv som en utvi-
klingsarbeider. 

- I innlegget ”Polarisering eller integre-
ring” i forrige gestaltmagasin med tema 
”Eksistens” delte du dine refleksjoner 
rundt verdens utvikling. Jeg kjenner selv 
på mye motløshet og resignasjon når jeg 
ser hvor verden er på vei, og må inn-
rømme at jeg noen ganger synes det er 

Elisabeth Eie er en erfaren 
gestaltterapeut som hele 
sitt liv har vært opptatt av 
mennesker og utvikling. 
Vi møttes til en samtale 
med stort engasjement, 
mye gestikulering og høyt 
tempo, der viktige temaer 
som kvinner og fattigdom, 
polarisering, kjønn og 
identitet sto på agendaen.

REDAKTØREN I  D IALOG MED ELISABETH EIERE DAKTØREN I  D IALOG ME D ELISABETH EIE

AV NORA ASTRUP DAHM

på mikro og- 
makronivå

MENNESKER
og utvikling –

Det er terapi for 
meg også, ikke 
bare for klienten.

”
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vanskelig å se lyspunkter. Hvordan er dette for deg?
- Når jeg ser på verden i dag, så må jeg si at det gjør meg litt 
motløs. Det er som verden er traumatisert. Det som ofte skjer 
med folk som jobber med traumatiserte, er at de begynner å bli 
traumatisert selv, og at det forandrer tillitsgrunnlaget og selve 
livsanskuelsen. Det er dynamikk i polarisering, men når pendelen 
svinger så langt blir det vanskelig å få til integrasjon. Lidelse og 
polariseringsgrad henger sammen. ”Det er umulig å holde seg 
frisk i et sykt felt”, har Daan (van Baalen) sagt mange ganger. Hvis 
du lever med en psykopat, så er den eneste løsningen å komme 
seg bort. Jeg synes jo verden kan se litt sånn ut. Men jeg ser også 
mange  motbevegelser, ikke minst blant ungdom, så jeg klamrer 
meg til håpet i det. Jeg var selv 
aktivist på syttitallet – med håp 
om å kunne påvirke verden. 
I dag velger jeg å jobbe i det 
mindre feltet. I terapirommet 
opplever jeg at noe kan skje 
mellom oss og at vi kan erfare 
noe konstruktivt. Det er viktig 
for begge parter. Og det som 
skjer i resten av verden kan vi 
faktisk ikke kontrollere direkte. 

- I det samme innlegget hadde 
du noen tanker om hva gestalt-
terapi kan tilføre i en polarise-
rende verden, kan du si noe mer om det? 
-Ja, absolutt. Få inn gestalttenkning alle steder, fra rådgivere i 
militæret til helsevesenet og i alle større felt. Er det noen som har 
noe å bidra med, så er det vår tilnærming. Det mener jeg virkelig. 

-Hva er det du mener vi har å bidra med der?
-Det er å ta folk på alvor: lytte, ikke motsi og kurere. Vårt para-
digme er å se og høre med interesse, og jeg tror at folk blir gale 
av å ikke føle at de har noen påvirkning. Da blir man forbanna 
og hevngjerrig, og tyr til aggresjon. Det er helt logisk for meg. 
Jeg tenker på Anders Behring Breivik og Utøya, og det ble også 
bekreftet i boken til Åsne Seierstad - ”En av oss”, at dette er en 
person som ikke har kunnet påvirke sin verden, og endelig klarte 
han det. Det ble hans mål. Jeg tror ikke at mennesker er grunn-
leggende onde eller gode. Jeg tror vi er alt, og at det kommer an 
på situasjonen. Jeg tror på å øke folks sansevarhet og en følelse av 
at de har betydning. 

- I Gestaltmagasinet med temaet ”Endring” skrev du en kommentar 
til et innlegg om maskulinitet og femininitet. Du har gjort deg man-
ge erfaringer og refleksjoner rundt kjønn, seksualitet og identitet, 

og du har levd lenge nok til å ha opplevd store forandringer rundt 
dette. Er det noe gestaltterapeuter bør være ekstra oppmerksomme 
på angående dette temaet?
- Gestaltterapi handler om oppmerksomhet, allikevel snakker 
vi ofte ikke om kjønn og sex. Seksuelle preferanser og kulturelle 
forventninger har jo med relasjon og roller å gjøre. Derfor vil 
jeg advare mot at vi er så innsausa i våre egne kjønnsroller at vi 
innbiller oss at alle andre er som oss. Hvis en klient snakker om 
kjæresten sin, og vi automatisk sier ”han” eller ”hun”, kan vi i 
stedet spørre: - Er det en mann eller kvinne? Vi både har et kjønn 
og vi tilhører et kjønn, og hvordan oppleves det egentlig for deg?
Jeg har vært opptatt av kjønnsroller fra jeg var knøttliten. Roller 

er jo noe vi tyr til for å trygge 
oss, men det er ikke dermed 
sagt at vi blir så trygge av det! 
Hvis man ser på det maskuline 
og det feminine som roller og 
verdier, så er det maskuline mer 
målrettet og lineært enn det 
feminine, som representerer 
noe som er mer omfavnende og 
omsluttende. Jeg ønsker at disse 
to paradigmene skal integreres 
i det enkelte menneske. Jeg øn-
sker ikke likhet - vi er forskjel-
lige - men jeg ønsker likeverd. 
Og jeg tror forskjellen innad i 

kvinnegruppen og innad i mannsgruppen er vel så stor som mel-
lom menn og kvinner. 
Vi ser jo nå at det blir mer og mer transkjønnethet. Folk føler at 
de er født i feil kropp, og det gjorde jo på en måte jeg også. Jeg 
ville klatre i trærne, og jeg syntes at Wrangler dongeribukse var 
mye tøffere enn å gå i de dumme skjørtene, som både var veldig 
upraktiske, og at de var knyttet til noe jeg forbandt med en kvin-
nerolle som jeg ikke kunne fordra. Når alt er knyttet så sterkt til 
kjønn, ble det jo fryktelig frustrerende å plutselig få pupper og 
mensen, det passet meg egentlig ikke i det hele tatt. Men jeg har 
ikke så lyst til å gjøre kirurgiske inngrep for å forandre det, jeg vil 
heller forandre verden!

I dag tror jeg folk har sluttet å tro på at de kan forandre verden. 
De forandrer kroppen sin i stedet. Jeg husker jeg leste noen bøker 
av en filosof som het Martinus. Han mente at kjønnene kom til å 
bli borte – at når verden en gang utvikler seg i kjærlighet, så har 
vi ikke menn og kvinner lenger. Han mener at vi må bli mer inte-
grert og mangfoldige, men uten å være enten det ene eller andre, 
det synes jeg er en interessant tanke.

- Du har tatt Ruella Franks utdannelse i Developmental Somatic Psychotherapy, og holder 
også egne workshoper sammen med Sigrun Marie Skarsgard, bygget på Ruella Franks teo-
rier. Hvordan har denne utdannelsen supplert din praksis som gestaltterapeut?
- Det har vært veldig utviklende for meg, og har hjulpet meg til å fokusere på kropp og be-
vegelse som uttrykk for våre kontaktformer. Til å se og leve meg inn i det som er mellom 
oss, til å la meg påvirke og stole på at evnen til tilstedeværelse er grunnleggende for at 
noe nytt kan vokse frem – være heller enn å gjøre. Laura Perls har sagt: ”gjør så mye som 
nødvendig, og så lite som mulig”. Daan (van Baalen) påpeker at endringen er spontan. Det 
er viktig at vi ikke blander sammen automatikk og spontanitet. Automatisk er den vante 
kreative tilpasningen, det er ikke spontant. Det spontane er det som kan oppstå hvis jeg 
tør å være i det som er. Der ligger impulsen som kan lede til noe nytt. 
Den sanselige varheten er derfor det viktigste redskapet vi har til ikke å bli styrt av 
frykten i feltet og idéen om at: ”jeg må gjøre noe”. Nettopp når folk sitter fast og lider blir 
vi så lett fristet til å gjøre noe for dem, og glemmer at det mest effektive er å være der 
med nærvær. 
Når 80 prosent av vår kommunikasjon uttrykkes i kropp og bevegelse, trenger vi et språk 
for det også. Det er noe av det viktigste Ruella Frank har bidratt med. Hun har gitt oss et 
vokabular for grunnleggende bevegelser: ”gi seg hen til”, ”skyve mot og fra”, ”strekke seg 
etter noe”, ”gripe (og begripe)”, ”ta til seg” og ”gi slipp”, altså en fullstendig kontakte-
prosess. Det er et (selv)studium verdt!

- Du er veileder for gestaltterapeuter og for studenter ved Norsk Gestaltinstitutt. Ser du 
noen områder der vi gestaltterapeuter har utviklingspotensial?
- Det er et todelt svar på det, det første er å videreutvikle faget vårt gjennom praksis og 
forskning. Det andre er i større grad å påvirke verden utenfor oss, ikke minst innenfor 
helse og psykiatri. Vi har et stort potensiale i Norge fordi vi her har en samlet og enhetlig 
gestaltterapifaglig kultur, og gestaltterapeuter blir i økende grad anerkjent på flere are-
naer utenfor terapirommet. Den styrken må vi bruke, vi må bry oss med å formulere det 
vi holder på med, og få det inn i andre blader enn våre egne. Det bugner med forskning og 
artikler på nettet og i ulike tidsskrift om nevrologi og hjerneforskning som bekrefter det 
vi gjør i praksis, og vårt fokus på relasjonen. Jeg tror derfor det er tiden til å gjøre det nå.

- Hva er din drøm for framtiden?
- Jeg begynte med å prøve å påvirke hele verden, og har siden konsentrert meg og samlet 
meg. Med alderen har jeg mer og mer behov for konsentrasjon og samling. Men det er 
en motpol der også: jeg berøres sterkt av hva som skjer i den større verden, kanskje jeg 
skulle bli politiker? På den ene siden vil jeg ha mer tid, mer natur, mer lesing, mer skri-
ving, det samlende, og på den andre siden så har jeg lyst til å gå ut og påvirke.

- Det høres ut som du har en del å bidra med der?
- Det kunne jo hende, vi får se. Jeg tenkte på skitur i dag at ”selv” er min ”gud”, jeg skaper 
mitt liv – og det kan jeg ikke unngå. F
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utdanning og vei-
lederutdanning på 
Norsk Gestalt-
institutt/Høyskole, 
og har også 2-årig 
gestaltbasert 
organisasjonsut-
vikling, NGI/IGO-
OR.  Elisabeth er 
utdannet i 
”Developmental 
Somatic Psycho-
therapy” hos 
Ruella Frank, Ph.D, 
Somatic Institute NY.
Hun er opprinnelig 
utdannet ernærings-
fysiolog og sosial-
antropolog,og har 
20 års erfaring fra 
internasjonalt 
bistandsarbeid, 10 
år som leder.

RE DAKTØREN I  D IALOG ME D ELISABETH EIE REDAKTØREN I  D IALOG MED ELISABETH EIE

Å ta folk på alvor: lytte, 
ikke motsi og kurere.”

 Jeg ville klatre i trærne, 
og jeg syntes at Wrangler 

dongeribukse var mye 
tøffere enn å gå i de 
dumme skjørtene.

”
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Polariteter og behov: frykt og lyst

Skottun og Krüger beskriver hvordan 
behovene som er viktige for oss akkurat nå 
er lengst framme i vår bevissthet, mens de 
andre behovene blir liggende i bakgrunnen. 
De skriver at når vi får lyst til noe, vil det også 
umiddelbart oppstå frykt og motstand, fordi 
én del av oss ønsker å beholde ting som de er 
og kan være redd for det nye, mens den andre 
delen vil ha forandring og utvikling. Denne 
konflikten kan gjøre valg vanskelig. For å tørre 
å velge det som er nytt og annerledes, må det 
nye være mer tiltrekkende enn det vi har nå.

Polariteter 

I GESTALTTERAPI – 
NOEN EKSEMPLER TIL INSPIRASJON FOR VIDERE LESNING

Oppdage motpolen i oss selv

Skottun og Krüger skriver at vi mennesker har 
en tendens til å bli sittende fast i forestillinger 
om hvem vi er: ”jeg er effektiv”, ”jeg er en 
raus type”. Denne tendensen kan begrense 
spontaniteten vår og binde opp mye energi. 
Som terapeuter ønsker vi å utvikle et mer 
fleksibelt handlingsrom, og da kan det å 
utforske indre motsetninger være en metode 
å bruke. Skottun og Krüger minner om at 
skamfølelsen er nærliggende i arbeid med 
polariteter. De ”skjulte” sidene ved en selv 
er ofte gjemt bort nettopp fordi de ikke er i 
overenstemmelse med verdier og normer vi er 
oppdratt til å følge. Støtte og anerkjennelse for 
ikke-akseptable sider blir da viktig.

Polariteter og projeksjoner

Å ikke erkjenne sider ved oss selv kan føre 
til både indre konflikter i oss selv, men også 
til konflikter i relasjoner. Å fordømme andre 
og avvise og fordømme oss selv ligger veldig 
nært hverandre. Ikke sjelden kritiserer vi andre 
for egenskaper vi ikke vil eller kan se hos oss 
selv. Vi kan også lete etter egenskaper hos 
andre som vi savner i oss selv, som når vi blir 
forelsket.

Polariteter og eksistensielle temaer:

Liv/død
Mening/meningsløshet
Ensomhet/tilhørighet
Ansvar/ansvarsfraskrivelse
Ville være perfekt/være bra nok

Polariteter og traumer

Miriam Taylor beskriver hvordan den 
biologiske fungeringen hos traumatiserte 
klienter ofte vil lede dem i retning av 
polariteter som representerer eller oppfattes 
som en trussel. Hun refererer til Kepner som 

i boka ”Body 
Process” mener 
at ved å ikke 
eie enkelte 
polariteter er 
offeret i stand 
til å bevare 
en følelse 
av å henge 
sammen. Ofte 
vil man hos 
traumatiserte 
klienter se 
at kroppen 

blir fremmedgjort fra følelsen av seg selv, 
som kan innebære at kontaktfunksjoner 
(syn, hørsel, lukt osv) ikke ”eies”. Hos 
traumatiserte klienter tenderer polariteter til 
å bli fikserte/fastlåste og ekstreme.

Selvorganisering 

Taylor referer til Siegel som i boka ”Pocket 
Guide to Interpersonal Neurobiology” 
mener at vi har en naturlig tendens til å 
bevege oss mot maksimal kompleksitet. Når 
et system (en person) ikke beveger seg mot 
kompleksitet, kan den bli ansett som stres-
set/belastet. Et stresset system eller en orga-
nisme, og trauma er et ekstremt eksempel på 
det, organiserer seg ikke mot kompleksitet. 
Jo mer stresset et system (menneske/dyr) blir, 
jo mer sannsynlig 
er det at det vil gå 
bort fra kompleksitet 
og bevege seg mot 
polarisering. Siegel 
mener at to polari-
teter som kommer 
fra stress er kaos og 
rigiditet, og at mange 
traume-symptomer 
bærer preg av dette. 
Å finne områder som er kaotiske eller rigide 
kan hjelpe oss å identifisere hvilke strukturer 
som trenger å arbeides med.

Av Nora Astrup Dahm

TEOR I   &   METODET EOR I   &   METODE

Andre bøker om polariteter:

Fra ”Gestaltterapi – 
Lærebok i teori og 
praksis” av 
Gro Skottun og 
Åshild Krüger:

”Creative Process in 
gestalt therapy” av Joseph 
Zinker

”Fritz Perls” Clarcson & 
Mackewn

”Gestalt therapy 
Integrated” av Polster & 
Polster

“Skills in Gestalt Councelling 
& Psychotherapy” av Joyce 
& Sills

Fra ”Trauma Therapy 
and Clinical Practice” 
av Miriam Taylor:
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Når noen blir veldig påståelig angående et eller annet, og jeg samtidig føler de vil projisere 
noe over på meg, går jeg ofte til motpolen. Nøyaktig hva de mener har ikke så mye å si. Det er 
det bastante jeg kan reagere på.

På en måte kan man si at jeg hopper frem og tilbake mellom to poler. For eksempel: Når noen 
snakker om hvor viktig det er å diskutere noe akademisk, ta med alle nyanser, bruke de kor-
rekte termene, gå i dybden, kan jeg bli utålmodig og fnyse: «Nei, det synes jeg er helt unød-
vendig. Nå tar vi en enkel beslutning, fremfor å surre med alle disse ordene». Og motsatt: Når 
noen går for enkle løsninger og fnyser av akademiske ord og vendinger, kan jeg høre meg selv 
si: «Nei, dette synes jeg vi skal drøfte på en akademisk måte». 

Snakker noen om barneoppdragelse, hvor viktig det er å lese seg opp og møte barna på deres 
behov, kan jeg mene at det gjør barna ufordragelige og hevde at «det blir folk av dem uan-
sett». Og motsatt. Kommer noen med mine sistnevnte utsagn, kan jeg snakke om hvor viktig 
det er å lese seg opp på barneoppdragelse – det er jo den viktigste jobben vi gjør!

Og dette skyldes ikke at jeg er glad i å diskutere, det er nemlig det verste jeg vet. Men jeg 
kjenner på en irritasjon når noe blir for svart/hvitt, eller for mye i en pol, og da går jeg i den 
andre. For å skape en balanse? 

Det kan gå dypere enn utsagn og diskusjoner også. For eksempel: Min eksmann var veldig 
eventyrlysten. Han ville reise hele tiden, og var livredd for å bli berøvet sin frihet. I løpet av 
årene vi var sammen ble jeg mer og mer opptatt av det motsatte: Holde meg i Norge. Snakke 
varmt om Obos og brunost og husbanklån. Hva var galt med det, egentlig? Han holdt på med 
sine eksotiske reiser og skydde alt som smakte av rutiner og fast jobb, og jeg holdt på jobb og 
rutiner og skydde reisingen.

Til slutt gikk vi i stykker. Ble polene for sterke, ble vi revet i to? 

I ettertid har jeg tenkt at vi var for ulike i utgangspunktet. For å si det svært enkelt: Han var 
et utforskende barn. Jeg var trygghetssøkende. Men ble vi også ulike av å være i hver vår 
pol? Og hvorfor er det slik at enkelte blir farget av hverandre, mens vi tviholdt på våre unike 
farger?

Da jeg møtte min nåværende mann oppdaget jeg at han var minst like eventyrlysten. 
Valgte jeg dette ubevisst, eller var det tilfeldig? For oss ble det uansett et kompromiss. 
Han ville reise verden rundt, og gjerne bosette seg i utlandet. Så langt gikk det ikke, 
men vi reiste mye rundt sammen. Det han husker godt fra den tiden er at uansett hvor 
fint vi hadde det, så gledet jeg meg mest til å komme hjem. Norge og hverdagsrutiner. 

Så fikk vi barn og hund og alt roet seg på hjemmefronten. Var det da noe som fikk rom 
til å flyte opp til overflaten? Jeg hørte i alle fall meg selv si: Skal vi flytte til Panama? 

Da gikk han i motpolen. Hvordan skulle dette gå? Andre siden av jordkloden med barna? 
Nå teller vi det femte året utenlands, akkurat nå bor vi i Cordoba (Spania) og er ikke 
sikre på når, eller om, vi kommer oss hjem. 

Jeg har gått i en motpol i meg selv. Fra å være trygghetssøkende og rutineglad har jeg 
tatt valg som har virvlet opp i alt. Helt frivillig. Og jeg kjenner at jeg omfavner friheten 
med begge hender. Jeg er rett og slett livredd for å miste den igjen! Jeg, som alltid har 
ønsket meg hund, er til og med skeptisk til å anskaffe oss en, i fare for at den kan virke 
begrensende. 

I gestaltterapi er det ikke så mye snakk om årsak og virkning. Men det ligger i men-
neskets natur å forsøke å forstå. Har denne siden hos meg, eller dette behovet, vært her 
hele tiden, og blitt holdt tilbake av en annens motpol? Eller har jeg endret meg tvert 
midt i livet – er det mulig? Og kan det endre seg andre vei igjen? Eller en helt annen vei?

Det er interessant å ikke helt forstå seg helt på seg selv, eller hvem jeg vil være rundt 
neste hjørne. Hvilke behov jeg vil ha, hvem jeg er sammen med og blir i møtet med dem, 
alle polaritetene jeg kommer til å vippe mellom. 

Skummelt? Ja.

Men aller mest spennende.

Hilsen Kristine

KRISTINE STORLI 
HENNINGSEN
 (43) er gestaltterapeut, 
blogger (antisupermam-
ma.no), forfatter, rektor på 
Forfatterskolen (forfatter-
skolen.no) og fast spaltist 
for VG og = Oslo.
Hun er oppvokst i Oslo, 
har base i Drammen og har 
bodd utenlands med mann 
og tre barn de siste fire 
årene – først ved kysten i 
Panama og nå på innlan-
det i Spania. 
Kristine er opptatt av at 
det skal være rom for 
mangfoldet, og at det fin-
nes flere måter å leve livet 
på. Aksept er også et vik-
tig nøkkelord, erkjennelse 
av at livet går i bølger og 
at det kan være enklere 
å flyte med enn å kjempe 
i mot. Kristine tar også 
humor på alvor. Humor kan 
bygge bro mellom 
mennesker, gi perspektiv 
og ta brodden fra smerten.

K R IST INE  STORLI HENNINGSEN KR IST INE  STORLI HENNINGSEN

Fra å være trygghetssøkende 
og rutineglad har jeg tatt 
valg som har virvlet opp i alt.

”

Jeg hopper 
frem og 
tilbake 
mellom 
to poler.

”

POLFERD
LIVETS evige
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LINE VARSKOG 
er gestaltterapeut og har i tillegg 
tatt etterutdanningen for gestalt-
terapeuter, samt traumeterapi 
Somatic Experiencing®. Line 
har praksis i Oslo og i Dram-
men med individualterapi, par-
terapi, terapigrupper for NGI-
studenter o.a. og PFO-tellende 
workshops. Line har tidligere 
jobbet innen psykiatrien på en 
spesialisert psykosepost. 

HVORDAN HAR DU FÅTT KLIENTER?
Den første tok lengst tid, omsider ”fikk” jeg en venninne 
av en medstudent. Klient nummer to kom via oppslag på 
nærbutikken. Allerede høsten etter jeg var uteksaminert ar-
rangerte jeg min første gruppe for søkere til studiet. Terapi-
grupper er veldig moro og det driver jeg fortsatt med.
 
HVA HAR VÆRT MEST AVGJØRENDE FOR Å 
LYKKES?
Det er ikke en enkelt ting. Først og fremst må jo folk vite at 
du finnes. De fleste googler også når de er ute etter terapeut. 
Selv de som får meg anbefalt er inne på nettsiden og ”sjekker 
meg ut”. Jeg har laget alt selv, og har fylt den med informa-
sjon jeg savnet da jeg skulle ha terapeut. Sidene er nøkterne, 
fri for staffasje og det kommer tydelig frem hva jeg driver 
med. Keep it simple! Men det hjelper ikke med nettside hvis 
ingen ser den. Jeg brukte GoogleAdWords og lokket med 
gratis prøvetime. Det var det lille puffet folk trengte.

HVOR LANG TID TOK DET?
Det gikk raskt fra 2-3 klienter til fulltidspraksis i løpet av 
fjerdeklasse. Etterhvert kom klientene av seg selv. Jeg har 
ikke annonsert eller gjort andre markedsføringsfremstøt på 
mange år.

ENDELIG FERDIG UTDANNET GESTALTTERAPEUT, MEN HVA GJØR JEG NÅ? 

HVORDAN FÅR JEG FART PÅ PRAKSISEN MIN?

MANGE GESTALTTERAPEUTER STILLER SEG DETTE SPØRSMÅLET.

VI HAR SPURT FIRE TERAPEUTER OM HVORDAN DE HAR GÅTT FREM.

Kunne du tenke deg å bidra til Gestaltmagasinets  enquette? 
Ta kontakt med Nora Astrup Dahm på: norasda@gmail.com

ENQUETTE

MARIANNE M. 
IVERSEN
jobber som er gestaltterapeut 
i egen praksis i Oslo og i Asker 
med individer og par. Hun job-
ber også med ledere og organi-
sasjoner, spesielt med håndte-
ring av konflikt, stress og slitasje. 
Hun var ferdig utdannet i 1998. 
Før dette har hun bakgrunn som 
sivilingeniør og som personal-
sjef i en stor virksomhet. 
 

HVORDAN HAR DU FÅTT KLIENTER?
De aller fleste av mine klienter kontakter meg etter anbefa-
ling fra en de kjenner. Altså er det jungeltelegrafen som er i 
sving. Den som anbefaler meg er gjerne en tidligere klient 
eller kunde hos meg, en terapeutkollega eller en fastlege. 
Noen forteller at de tar kontakt etter å ha søkt på nettet. 

HVA HAR VÆRT MEST AVGJØRENDE FOR Å 
LYKKES?
Jeg fikk drahjelp i starten gjennom anbefalinger fra noen 
fastleger og en som arbeider med samlivskurs. Senere har 
jeg fått organisasjonsoppdrag også gjennom en bedriftshel-
setjeneste. Å veksle mellom å møte privatklienter og jobbe 
med organisasjoner og ledere har gitt variasjon, og det ene 
arbeidsfeltet har gitt noe til det andre. Fornyelse kommer 
ikke av seg selv. Å gå i veiledning og lære mer har vært og 
er en forutsetning for å holde meg på sporet og for å trives 
gjennom mange år. 

HVOR LANG TID TOK DET?
Det tok 5 år å bygge opp en praksis slik jeg ville ha den. Det 
tok altså tid. Det var jeg mentalt forberedt på, mens resten 
av meg syntes at de årene var lange! Nå har jeg et ønske om 
å jobbe til jeg blir gammel.

MARIT SLAGSVOLD
Gestaltterapeut (MNGF) med 
etter- og veilederutdanning fra 
NGI, har magistergrad i sosio-
logi. Arbeidserfaring fra departe-
ment, forskning og undervisning 
på NGI, skrevet tre bøker – om 
vennskap, sorg og relasjoner i 
lys av gestaltteori. Jobber som 
gestaltterapeut i egen praksis, 
i tillegg til å skrive og studere 
religion og teologi. 

HVORDAN HAR DU FÅTT KLIENTER?
Gjennom 11 år på forskjellige måter, gjennom jungeltelegra-
fens mange koblinger, gestaltkolleger, venner, bekjente, familie 
og tidligere klienter. At jeg har skrevet tre bøker med en del 
medieomtale, har også bidratt til mange henvendelser. 

HVA HAR VÆRT MEST AVGJØRENDE FOR Å 
LYKKES?
Usikker på hva det betyr å «lykkes». Umiddelbart tenker jeg 
på min vedvarende begeistring, store tro på og erfaring med 
gestaltterapiens muligheter. For meg representerer terapifor-
men et unikt inspirerende og ivaretakende verktøy i møte 
med klienter og aktuell problematikk. Jeg blir like yr og glad 
hver gang jeg erfarer at klienter benytter seg av et større og 
rikere handlingsrom som følge av økt innsikt i at alt skjer i 
relasjon. Min entusiasme henger nok sammen med bevisste 
valg underveis, av det som støtter og styrker opplevelsen av 
mestring, utvikling og tilhørighet – til kolleger og fagmiljøer, 
både innen gestalt og andre relaterte fag med fokus på hele 
mennesket. Tillit hører også med; å stole på det som skjer. 

HVOR LANG TID TOK DET?
Arbeidet pågår, i den form og det omfang som passer livet der 
jeg er nå – jeg har alltid jobbet deltid. Og verdsetter mulighe-
ten til å hjelpe mennesker og samtidig lære nytt og oppdatert 
om meg selv, hva jeg trenger og hvem jeg blir, i nye situasjo-
ner og faser.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENQUETTE

MARIANNE LIND 
Kriminolog og gestaltterapeut 
MNGF med diverse videreut-
dannelse. Spesialisering innen 
komplekse traumer. Oppret-
tet og ledet Støttesenter mot 
Incest Oslo gjennom mange 
år. Startet egen praksis som 
gestaltterapeut i 1997. Er i dag 
tilknyttet fellesskapet «I møte 
med». Arbeider som veileder og 
terapeut.

HVORDAN HAR DU FÅTT KLIENTER? 
Dette var virkelig noe jeg ønsket og derfor brant for. Jeg fikk 
trykket opp visittkort og presenterte min praksis i alle miljøer 
jeg befant meg. Gjennom min jobb og politiske engasjement 
hadde jeg et bredt nettverk jeg aktiverte. Å snakke fag og 
formidle tro på egen kompetanse som gestaltterapeut var 
viktig. Gjøre meg synlig ved å snakke om gestaltfaget og 
terapeutjobben i tide og utide.

HVA HAR VÆRT MEST AVGJØRENDE FOR Å 
LYKKES?
Å ikke gi seg. Viktig å opprettholde en genuin interesse for 
faget. Jeg gjorde det med stadig nye videreutdannelser og 
kurs, med å bygge et tett fellesskap for veiledning, studier, 
diskusjon og oppmuntring, i tillegg til å være aktiv i gestalt-
miljøet vårt. Ikke si nei til noe den første tiden. Våg å si ja og 
søk hjelp og veiledning. Hold deg oppdatert faglig, bestem 
deg for å være god.

HVOR LANG TID TOK DET?Det tar tid å bygge en 
virksomhet. Legg vekt på å gjøre et godt faglig arbeid i star-
ten, så trer jungeltelegrafen i gang. Når mange nok klienter 
har erfart og anbefaler deg, går det mer av seg selv. Etter 
noen år er det dermed min erfaring mulig å velge i oppdrag.
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Vi har et himmelhøyt tre i hagen. Det skygger for sola til naboene og ingen klager direkte til oss, men det skulle de gjort. 
Da hadde det vært lettere å sage det ned.

Tidlig vår og sen høst skygger det for sola mi også, og jeg tenker at nå går det ikke lenger. Men for hvert år som går så blir 
det enda høyere og enda vanskeligere å sage ned uansett hvor mye jeg maser på han som kan bruke motorsag. 

Når tordenvær ramler utenfor innbiller jeg meg at treet vil tiltrekke seg lyn og gjøre ende på alt. Men det gjør jo ikke det. 

Hvis det en sjelden gang blåser ille så tenker jeg enn hvis treet velter over huset og ødelegger oss og tak og senger, men det 
skjer jo heller ikke. 

Selv om det blåser der oppe så er det rolig lenger ned, det knaker knapt innerst ved stammen. Krona tåler vind, den har stått 
støtt i vind i hundrevis av år gjennom kriger og stortingsvalg og kong Olavs begravelse. Festet til jorda nedenfra, løftende 
mot himmel øverst. 

Treet møter meg med hvilepuls på 35, ånder ro og livserfaring som en eldgammel bestefar, gyngende og fri for bekymringer 
og avtaler. Det er som om treet ser på meg med hvileblikk og sier ”det er nok nå og det får holde det som er”. Det higer ikke 
etter noe annet, men klatrer likevel langsomt oppover, så sakte at det ikke er mulig å legge merke til forandringen før hele 
himmelen plutselig er dekket av grønt. 

Lukten av bark minner om frisk jord, solvarmt berg, rene sengeklær og parfymen jeg bestandig leter etter. Duften minner om 
synet av glør i et bål som har brent ned, måten vann fra klar elv renner gjennom fingrene, den varme handen hans i min. 

Treet står der det alltid har gjort, og det lar seg verken rikke eller påvirke. Det krever ingenting, misforstår meg ikke, maser 
ikke. Det blir ikke lei seg hvis jeg ikke kommer ofte nok, bryr seg knapt om jeg er her eller ikke, men tåler at jeg står her og 
holder meg fast. 

I frosten slipper treet alt det har laget, det dør nesten og setter seg på vent mens bladene slipper tak. 

Så står det bare der.

TREET

Lofotdama Astri Hansen Juvik 
har egen praksis 
som gestaltterapeut i Steinkjer. 
Hun jobber også som forfatter 
og grafisk designer.

Fritz Perls’ mest kjente polaritet er «topdog/
underdog» som beskrivelse av den intrapsykiske 
konflikten, den indre dialogen som kan foregå inne i 
et menneske. Topdog er den myndige stemmen som 
forteller deg hva du bør og skal gjøre. Den kan også 
være den polen som er redd for noe, eller påpeker 
det du kan gå glipp av. Noen kan oppleve sin topdog 
som svært styrende og terpende. «Nå må du se å få 
lagt deg!». Perls beskriver at underdogen (han kaller 
den Mañana) er den andre stemmen som tar imot 
det topdogen sier, eller reagerer med passivitet. Den 
blir tydeligst når topdogen blir svært fremtredende og 
maser. «Ja da, slapp av litt da, jeg gjør det senere», 
eller «for noe tull, dette er vel ikke noe å være redd 
for». Perls beskriver at det er underdogen som ofte 
saboterer og derfor er den som har mest styrke. Den 
hindrer topdogen i å få utført sine handlinger. Det 
å få bevisstgjort begge polene og få et eierforhold 
til skjulte konflikter dem imellom kan gi et rikere 
og bedre liv. Perls har vist at ved å hjelpe klienter 
gjennom for eksempel stolarbeid med en ytterpol i 
hver stol, kan klientene gjennom det som utspiller 
seg få større kunnskap om sine egne muligheter. 
Klienten kan oppnå å se seg selv som et fleksibelt 
hele istedenfor å oppleve små fraksjoner som er i krig 
med hverandre. Det kan være hensiktsmessig at hver 
pol «snakker» til hverandre. Dialogen er målet, ikke 
nødvendigvis enighet.

TOPDOG/

UNDERDOG
AV ANNE MARIE SAXLUND

Kilde: 

”Fritz Perls” av Clarkson og Mackewn.

Nå må du 
se å få 
lagt deg!

Slapp av 
litt, da! 

Jeg gjør det 
senere.

”

”

ORD FRA NORD
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Kan vi som gestaltterapeuter uttale oss om hva som er en ønsket samfunnsutvikling? 
Det mente Paul Goodman, som var med å skape gestaltterapien. Hvordan bygget han 
sin samfunnskritikk på teorien om gestaltterapi? Og hvor aktuell er hans kritikk av 
det amerikanske samfunnet på 1950-tallet for vårt samfunn i dag?

et finnes to høyst ulike måter å forstå teorien om 
gestaltterapi på. Vi kan kalle dem den ”smale” og 
den ”brede” forståelsen av hva teorien handler 
om. Tilhengere av den smale forståelsen sier at 
teorien handler om hvordan en gestaltterapeut 

skal forstå og handle på det som utspiller seg i møte med en 
klient i terapirommet. Ut fra den smale forståelsen kan ikke 
gestaltterapeuter bruke sin teori til å lage et politisk program. 
Paul Goodman derimot, som var med på å skape teorien om 
gestaltterapi, hadde helt klart en bred forståelse av teorien. 
Han skriver i innledningen til den delen han selv skrev av 
«Gestalt Therapy – Excitement and Growth in the Human 
Personality» (heretter kalt «Gestalt Therapy»): 
 “And nothing is more clear, unfortunately, than that certain 
tensions and blocks cannot be freed unless there is a real envi-
ronmental change offering new possibilities. If the institutions 

and mores were altered, many a recalcitrant symptom would 
vanish very suddenly.” (Perls, Hefferline, Goodman, 1951, s 234). 
Hvis samfunnets institusjoner og normer endres, vil folks ved-
varende symptomer på psykisk lidelse forsvinne. Uten reelle 
endringer av omgivelsene, kan de ikke gi slipp på spenningene 
og blokkeringene som er en nødvendig kreativ tilpasning til 
feltet. 

GOODMANS GESTALTTERAPEUTISKE 
SAMFUNNSKRITIKK

Paul Goodman publiserte i 1960 boken ”Growing up absurd”, 
som gjorde ham berømt. I denne boken, som er dedikert til 
Laura Perls, bruker Goodman gestaltterapeutiske begreper og 
tenkemåter til å kritisere det amerikanske samfunnet. Boken 
var del av en strøm av bøker som prøvde å forklare hvorfor USA 

Samfunnet 
tilbyr ikke 

ungdommene 
et ærlig arbeid 

der de produserer 
noe nyttig.

opplevde en bølge av kriminelle ungdoms-
gjenger og voksne «drop outs», de som nå 
kalles «beat-generasjonen». I boken avviser 
Goodman at ungdomskriminalitet skyldes 
negativ påvirkning og dårlige holdninger, 
som var de vanligste
forklaringene. Han hevder at denne bølgen 
skyldes mangel på reelle muligheter til å 
gjøre betydningsfulle erfaringer. Sam-
funnet tilbyr ikke ungdommene et ærlig 
arbeid der de produserer noe nyttig, og de 
får ikke opplevelsen av å bidra med noe 
som er nødvendig for dem selv, familien el-
ler samfunnet. I stedet tilbringer de all sin 
tid på skolebenken for å få arbeid. Og arbei-
det de får er å produsere unyttige produk-
ter eller å lage reklame som skal få oss til 
å tro at vi har bruk for disse unyttige pro-
duktene. Og målet er å gjøre eierne enda 
rikere enn de alt er, framfor å gjøre verden 
bedre. Goodman hevder at de som tilpasser 
seg dette samfunnet blir skuffede, kyniske, 
apatiske og utslitte (Goodman 1960, s 21). 

Grunnen til at dette er en gestalttera-
peutisk samfunnskritikk er at Goodmans 
påstander egentlig bygger på teorien om 
kreativ tilpasning i Gestalt Therapy. Uten 
denne teorien blir påstandene i Growing 
up Absurd bare løse anklager. Kort gjen-
gitt skriver Goodman i Gestalt Therapy at 
når en organisme kontakter omgivelsene 
for å få dekket sitt behov, men opplever 
fare eller frustrasjon, skjer det en reak-
sjon som har som funksjon å beskytte den 
sensitive overflaten av organet (Perls, Hef-
ferline, Goodman, 1951, s 261). For å forstå 
hva Goodman snakker om, tenker jeg meg 
et øye som prøver å se, men at lyset blir 
for sterkt. Da lukker øyet seg og stenger 
lyset og synsinntrykkene ute for at øyet 
ikke skal ta skade. På samme måte er det 
vanlig å lukke øynene om det man ser er 
for skremmende. Enten det er for sterkt 
lys eller for sterke inntrykk, så stenger 
kroppen midlertidig synsinntrykkene ute 

og venter på at faren skal gå over. I tillegg 
prøver kroppen å kvitte seg med energien 
som er mobilisert, skriver Goodman. Det 
gjøres for eksempel ved å stramme mus-
klene. Så ikke bare lukker vi øynene, men 
vi kniper dem sammen. Goodman hevder 
vi gjør dette fordi vi må bruke opp den 
energien som var mobilisert for å få dek-
ket kroppens behov. Men når dette skjer, 
er ikke behovet dekket, og situasjonen er 
«uferdig». 

Kroppen vil på nytt forsøke å få behovet 
dekket, men vil samtidig unngå den sam-
me frustrasjonen eller faren. Vi kan se for 
oss at personen myser med øynene for å 
se det han ønsker å se uten å bli blendet. 
Dette er jo en anstrengende måte å se på 
der man bare ser en liten del av synsfeltet. 
Hvis han nå ikke blir blendet og ser det 
han ønsker å se, så er alt vel. Problemet, 
skriver Goodman, er at vi i dag lever i en 
vedvarende lavspennings-ustabilitet, en 
situasjon av kontinuerlig fare og frustra-
sjon som aldri er helt avslappet (Perls, 
Hefferline, Goodman, 1951, s 263). I en slik 
situasjon blir mysingen kronisk. Goodman 
kaller dette en nevrotisk tilpasning: en 
vedvarende figurdannelse der det er blok-
kering av en del av oppmerksomheten, en 
tilbakeholdelse av energi, en demping av 
interesse.

Goodman bruker barn som er oppslukt i 
lek som eksempel på en normal, unevrotisk 
tilpasning. Barnas spontanitet, fantasi, 
ærlighet, lekenhet og evne til å gi uttrykk 
for sine følelser, er for Goodman tegn på 
«sunnhet» (Goodman 1960, s 20). Ungdom 
og «drop outs» derimot, viser med sin 
mangel på energi og interesse en «nev-
rotisk tilpasning». For Goodman er også 
egenskaper vi kaller «modne», som å være 
faktaorientert, ikke-engasjert, vurderende 
eller overansvarlig, tegn på en nevrotisk 
tilpasning (Perls, Hefferline, Goodman, 

En gestaltterapeutisk
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av et villnis av uferdige situasjoner, større ulikhet og inkonse-
kvente standarder ved siden av alt det nye.

Et godt eksempel på en slik halvveis revolusjon er kampen mot
rasediskriminering. I USA førte borgerkrigen på 1850-tallet til 
opphevelsen av slaveriet. Men drømmen om likestilling ble stoppet 
av en motreaksjon som skapte et apartheid-lignende system. 

Til tross for opphevelsen av segregeringen er USA fortsatt 
et rasistisk samfunn. Det anerkjente Pew Research Center 
skriver: 

«In 2016, there were 1,608 black prisoners for every 100,000 black 
adults – more than five times the imprisonment rate for whites 
(274 per 100,000) and nearly double the rate for Hispanics (856 per 
100,000)».

Norge hadde til sammenligning en rate på 73 innsatte pr 
100.000 i 2016. Samfunnsøkonomisk er det å ha så mange 
innsatte en enorm sløsing med ressurser. For hvert individ i 
fengsel er det en personlig tragedie å kaste bort livet i fengsel i 
stedet for å utvikle sine ressurser og evner til gode for seg selv 
og samfunnet. Paul Goodman ønsket derfor at man skulle gå 
tilbake og fullføre revolusjonen som borgerkrigen påbegynte.

KRITIKK AV GOODMANS 
REVOLUSJONÆRE PROGRAM

Om vi først godtar Goodmans teori om uferdige revolusjoner, 
er det merkelig at kvinnefrigjøring er helt utelatt av hans 
liste over sosiale «revolusjoner» (Goodman 1960, s 195-2002). 
I innledningen til Growing up Absurd sier han rett ut at han 
mener det kun er menn som har problemer i det amerikan-
ske samfunnet fordi det ikke forventes at kvinner skal «make 
something» ut av livet, men at de får fullbyrdet sine eksisten-
sielle behov ved å få barn (Goodman 1960, s 21). Når det gjaldt 

kvinner, var Goodman med våre øyne temmelig reaksjonær. 
Det er også grunn til å være skeptisk til Goodmans idé om at 
det finnes «uferdige situasjoner» for hele samfunn. Begrepet 
«uferdige situasjoner» kommer fra en observasjon publisert 
i 1927 av den litauiske psykiateren Bluma Zeigarnick, nemlig 
at vi husker bedre oppgaver som blir avbrutt enn oppgaver 
som blir fullført (Wikipedia: Zeigarnick). Denne observasjonen 
har Goodman transformert til en hypotese om grunnlaget for 
nevrotiske tilpasninger i Gestalt Therapy. Dette kan gi me-
ning for organismer som mennesker, men gir det mening for 
sosiale størrelser som samfunn eller kulturer? Er det riktig 
som Goodman påstår, at en ufullstendig revolusjon ødelegger 
det tradisjonelle samfunnet uten å skape en ny sosial balanse 
(Goodman 1960, s 194)? Stemmer det at de ufullendte revolu-
sjonene, tilkortkommenheten og kompromissene, er grunnen 
til at det er vanskelig å vokse opp i vårt samfunn (Goodman 
1960, s 207)?

Jeg tror min generasjon, som har sett de fryktelige omkost-
ningene av menneskelig lidelse og død i forbindelse med Maos 
kulturrevolusjon i Kina på 1960-tallet og Pol Pots kulturre-
volusjon i Kambodsja på 1970-tallet, er mer skeptiske til slike 
«fullstendige» revolusjoner enn Goodman var. Tilsynelatende 
fører slike revolusjoner til «kollektiv psykose» i stedet for 
«kollektiv fornuft», til katastrofal ubalanse i stedet for sosial 
balanse. Vi ser «sosial balanse» nettopp i de kompromissene 
Goodman bare følte forakt for. 

På den annen side vil nok mange være enige i at sosiale revolu-
sjoner som kamp for like rettigheter uavhengig av rase, kjønn, 
seksuell legning med mer, er pågående revolusjoner som må 
kjempes ferdig fordi gevinsten ikke bare er rettferdighet, men 
frigjøring av menneskelige ressurser og økt livskvalitet. All 
undertrykkelse skaper nevrotiske kreative tilpasninger som 
begrenser menneskelig livsutfoldelse. Derfor bør gestalttera-
peutisk teori føre til en politisk kamp for å endre samfunnet 
slik at en sunnere kreativ tilpasning blir mulig.  F

1951, s 305). Både de som dropper ut og de som tilpasser seg det 
Goodman kaller «det organiserte systemet» viser med andre ord 
ulike symptomer på nevrotiske tilpasninger.

ET GESTALTTERAPEUTISK POLITISK 
PROGRAM - ER GOODMANS SAMFUNNS-
KRITIKK ANVENDELIG I NORGE I DAG? 

Det er et stort og vedvarende problem i Norge at ungdom ikke 
fullfører videregående skole selv om det er færre og færre 
ufaglærte jobber. Man må regne med å være under utdanning 
til langt opp i 20-årene for å være godt nok kvalifisert til å 
finne arbeid. Men 21 % jenter og 32 % gutter har ikke fullført 
videregående etter 5 år, og flere gutter enn jenter dropper ut 
av utdanningsløpet.

Hvis Goodman har rett, burde vi slutte å diskutere fraværs-
grenser, karakterer og testing eller bedre behandlingskapasi-
tet i barne- og ungdomspsykiatrien. Vi bør heller sette politis-
ke mål om å gi unge ansvar og oppgaver som er meningsfulle 
og eksistensielt viktige. Vi kan ikke la unge «øve» på voksne 
oppgaver helt til de nærmer seg trettiårene. De kan ikke leve 
et «umyndig liv» uten egne inntekter, hjemmeboende, uten 
å bidra med noe nyttig i venting på noe som skal skje senere. 
Goodman ville nok heiet fram lærlingeordninger i næringsli-
vet, praksisplasser, opplæring på arbeidsplassen, studielønn, 
ordninger for å etablere seg i egen bolig og muligheter for å 
stifte familie og få barn. 

Goodmans politiske program for å endre omgivelsene slik at 
de møter behovene og kapasiteten i organismen, kan godt ut-
vides til å omfatte voksne og eldre. Også de som faller utenfor 
arbeidslivet, og alle pensjonister, trenger eksistensielt viktige 
oppgaver som fyller deres behov for mening. Goodman siterer 
National Recreation Association som definerer ”fritidssysler” 
som aktiviteter man gjør fordi man nyter å gjøre det. Beløn-
ningen man får ved å gjøre disse aktivitetene er at de gir utløp 

for personlige interesser. Goodman hevder at nytelse ikke er et 
mål i seg selv, men at nytelse er noe som følger av å gjøre noe 
som er eksistensielt viktig for en (Goodman 1960, s 211). Det å 
motta trygd eller pensjon uten å ha meningsfulle oppgaver i 
tillegg, tror jeg Goodman ville ansett som et uverdig liv.

Det er tankevekkende at det er en stadig større andel av unge 
jenter som rapporterer symptomer på depresjon. Goodman 
ville nok ha diagnostisert disse som å ha en nevrotisk kreativ 
tilpasning fordi de er for ansvarlige og tilpassede til «det orga-
niserte systemet».

UFERDIGE REVOLUSJONER

I Growing up Absurd er Goodmans mest originale bidrag til 
samfunnskritikken en gjennomgang av den moderne tids 
«uferdige revolusjoner». Han lister opp utviklingen av tekno-
krati, urbanisme, drabantbyer, New Deal, fagforeninger, klas-
sekamp, samfunnsvitenskap, demokrati, overgang fra monarki 
til republikk, ytringsfrihet, liberalisme, jordbruksrevolusjo-
nen, frihet-likhet-brorskap, kampen mot rasediskriminering, 
pasifisme, reformasjonen, naturvitenskap, folkeopplysning, 
ærlighet, populærkultur, forbud mot barnearbeid, utdannings-
revolusjonen, seksuell frigjøring, antiautoritær oppdragelse 
og skolereform (Goodman 1960, s 195-202).  Han hevder at hver 
eneste av disse «revolusjonene» brakte med seg noe godt og 
samtidig noe dårlig. Det dårlige tilskriver Goodman at «revo-
lusjonene» bare ble halvveis gjennomført, og derfor er å forstå 
som «uferdige situasjoner» på linje med dem en organisme er i 
når en fare hindrer den fra å få dekket sitt behov. 

«Important reforms did not occur when they were ripe, and we have 
inherited the consequences: a wilderness of unfinished situations, 
unequal developments and inconsequent standards, as well as new 
business». (Goodman 1960, s 14)
Han sier altså at viktige reformer ikke ble gjennomført når ti-
den var moden for dem, og at vi merker konsekvensene i form 
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For Goodman er også egenskaper vi kaller «modne», 
som å være faktaorientert, ikke-engasjert, vurderende 
eller overansvarlig, tegn på en nevrotisk tilpasning.

”
”Nytelse er noe som følger 

av å gjøre noe som er 
eksistensielt viktig for en. 

”Gi unge ansvar og oppgaver 
som er meningsfulle og 

eksistensielt viktige.
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SMÅSTOFF SMÅSTOFF

I møte med selvmordstanker
Å snakke om selvmord kan være krevende for både 
klient og terapeut. Det eksistensielle trer frem på en 
skarp og ofte smertefull måte. Som gestaltterapeuter 
er vi trent i å lytte og snakke - fornemme og tydelig-
gjøre. Samtidig vil mange oppleve at denne tematikken 
krever noe mer. 

Vivat er et førstehjelpskurs ved selvmordsfare. Her får 
du verktøy og kunnskap om håndtering av selvmords-
tanker og -planer. Kurset tar for seg holdninger, inter-
vensjoner og teoretiske modeller.

Kurset gir 12 timer PFO, og du melder deg på ved å 
besøke:
https://vivatselvmordsforebygging.net

The Gestalt Cycle
Et bilde kan visstnok si mer enn tusen ord. 
En film på 4,5 minutter kan sammenfatte 
essensen av flere teoretiske modeller. Gå 
til www.youtube.com og søk på “The 
Gestalt Cycle”. Animasjonsfilmen forklarer 
visuelt og interessevekkende om kontakt-
former, erfaringsprosessen, feltteori og 
behov. Som alle forenklinger trenger også 
“The Gestalt Cycle” noe refleksjon og ut-
dyping, men den er ypperlig som opp-
varmer til faglige diskusjoner, eller som 
introduksjon for interesserte. Kanskje vil 
du lenke til filmen fra hjemmesiden din?

Den helende relasjon
Kravet om evidensbaserte behandlingsmetoder opp-
tar mange som arbeider med relasjoner og dialog. 
For når relasjonen i seg selv er en unik kvalitet ved 
behandlingen, og den oppleves forskjellig fra time 
til time, kan det kjennes fremmed å forholde seg til 
signifikans, avvik, utvalg og cohens d.

Animasjonsfilmen ”Relasjonens kraft” retter 
et kritisk blikk på utfordringene ved kravet om 
evidensbaserte metoder. Gå til www.rvtsvest.no 
og søk på “Relasjonens kraft”. Les gjerne artikkelen 
“Den trofaste terapeut” på side 24 i Magasinet, som 
en referanse til vår egen tradisjon.

Trygg og utrygg
Dr. Elinor Greenberg har forsket på atferdsmønstre fra et gestaltterapeutisk 
perspektiv i mer enn 40 år. Hun er opptatt av hvordan atferd utvikles i barne-
årene, i relasjon med nære omsorgspersoner, og hvordan forsvars- og over-
levelsesmekanismer viser seg i voksenlivet.

Greenberg besøker Drammen 24. til 26. juni, og her får du en unik mulighet til å 
møte en markant fagperson og et viktig tema. Seminaret passer for alle som 
jobber med mennesker, eller for deg som er nysgjerrig på hvordan vi blir som vi blir 
og gjør som vi gjør. Greenberg tar utgangspunkt i boken «Borderline, Narcissistic 
and Schizoid adaptions - The pursuit of Love, Admiration and Safety».

Påmelding skjer via mail til vadum@online.no

Meg nær
Hun har en kjæreste, hun har en jobb, kollegaer og venner. Men når moren hennes plutselig dør, endrer alt 
seg. I selskap med en fremmed kvinne møter hun etter tur alle de som er viktigst i livet hennes, og én etter én glir 
de unna.

Teaterstykket “Meg nær” høster jubel og beundring, og spilles på Nationaltheatret frem til juni. Skynder du deg, kan 
du sikre deg billetter til årets kanskje mest gestaltterapi-relevante teateropplevelse. Dialogene er skrevet av dramati-
keren Arne Lygre. Skjøre relasjoner seiler mellom det vi faktisk sier, og det vi holder tilbake: Jeg sier. Jeg sier ikke.

Til Miriam
Miriam Polster 
(1923-2001) var 
en forfatter og et 
faglig fyrtårn det 
er verdt å lese og la 
seg inspirere av, for 
kvinner og menn 
som viderefører 
faget i vår tid.
Michael Vincent 
Miller har forfattet et 
minneord på www.
gestalt.org/miriam, 
der han skriver:

Slik en maler kan endre stemningen i et bilde med et 
penselstrøk, kunne hun med få ord forvandle min flaue 
stillhet til en kreativ mulighet.

Ta også en kikk på boken “Eve’s Daughters - The 
Forbidden Heroism of Women”, som du kan bestille 
på Amazon. Her fremmer Polster betydningen av å 
hylle kvinnelig mot og heroisme, fra bibelens Eva til 
hverdagsheltinnen. Hun favner mytologi, religion og 
antropologi i sin analyse av den kvinnelige helten.

Tema for neste nummer av 
Magasinet Gestalt er 
Kjønn & Identitet –

Ta kontakt på 
norasda@gmail.com 

dersom du ønsker å bidra!
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iskusjonen om fellesfaktorer er godt kjent for 
gestaltterapi-studenter og praktiserende. Altså; 
hvilke faktorer hos terapeuten, klienten og i selve 
terapisituasjonen påvirker resultatet - uavhengig 

av metode? En av konklusjonene er at psykoterapi styrkes 
når terapeuten kan en metode, bruker den, tror på den, og er 
varsom med eklektiske grep (kilde: “The Heart and Soul of 
Change” av Duncan, Miller, m.fl.). 

Det skulle bety at vi trenger å vite hva gestaltterapi er, hva den 
består av og hvordan den kan observeres. Det var disse spørs-
målene Fogarty ble så opptatt av at hun i 2014 startet arbeidet 
med GTFS (Gestalt Therapy Fidelity Index). Mer konkret er 
GTFS et verktøy som en kyndig observatør kan bruke for å be-
stemme graden av gestaltterapi-trofasthet i observert terapi. 

BRED FORANKRING

Fogarty valgte Delphi-metoden som vitenskapelig plattform. 
Det er en metode hvor et ekspertpanel arbeider iterativt frem 
mot konsensus, gjennom forslag, vurdering, revurdering og 
testing. Fogartys panel bestod av blant annet Bud Feder, Ruella 
Frank, Leslie Greenberg, Margherita Spagnuolo Lobb, Malcolm 
Parlett, Lynne Jacobs og andre internasjonalt anerkjente utøvere. 

GTFS baserer seg på et sett spørsmål, hektet opp til åtte 
sentrale gestaltterapeutiske dimensjoner. Disse er: dialogisk 
relasjon, her og nå, fenomenologisk holdning, varhet, felt-
sensitivitet, kontaktprosess, eksperimenter og tilstedeværelse 
av uvanlige faktorer. Ved å svare ja eller nei på 20 spørsmål 
knyttet til de nevnte dimensjonene, fremkommer en verdi på 
terapeutens metode-lojalitet. I skrivende stund er skalaen i 
ferd med å bli en doktorgrad. Fogarty holder foredrag og gjør 
valideringsarbeid over hele kloden, og verktøyet får oppmerk-
somhet på tvers av land og fagmiljøer. 

BRUKES MED VARSOMHET

Fogarty er opptatt av at GTFS ikke måler om terapien er god 

eller dårlig, ei heller om terapeuten er flink eller ikke. Skalaen 

måler hvor gestaltmetodisk nær den observerte terapien 

faktisk er. Det gjør verktøyet godt egnet for bruk i utdanning, 

forskning og veiledningsarbeid. Kanskje bidrar den også til å 

bevare gestaltterapi som metode og verdigrunnlag for fremti-

dige utøvere? F

Den trofaste 
TERAPEUT

Før du kan hevde at gestaltterapi virker, må du vite hva det er. Og før du 
kan bestemme om en terapeut faktisk er en gestaltterapeut, trenger du en 
trofasthetsskala. Hvem tok oppgaven? - Madeleine Fogarty.

Hvis du ønsker å lære mer om GTFS er nettstedet www.madeleinefogarty.com et greit sted å starte. Om du i 
tillegg googler litt, finner du både artikler, videomateriale og presentasjoner. 

GTFS (Gestalt Therapy Fidelity Scale)

FORSKNING FORSKNING

Av Trond Grem Wold

D

MADELEINE FOGARTY

Madeleine Fogarty har de akademiske titlene: MA, Grad 
Dip Psych (Hons), Dip Ed, Adv Dip Gestalt Therapy, og 
mer enn 18 års erfaring med par- og individuell terapi, 
samt rådgivning, veiledning og forskning. Hun bor og 
arbeider i Australia. 

 [  [

           Dialogisk relasjon                         Her og nå                        Fenomenologisk holdning 

           Varhet                                          Felt-sensitivitet                  Kontaktprosess                               

           Eksperimenter                               Tilstedeværelse av uvanlige faktorer.
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HVORDAN JOBBER JEG I BEDRIFTER? 

Når jeg har oppdrag i bedrifter definerer jeg meg selv som 
konsulent. Jeg bruker all min erfaring som konsulent, coach, 
sykepleier, veileder og gestaltterapeut i skjønn forening. 
Alle mine oppdrag handler om å bedre kommunikasjon og 
samarbeid. Min styrke som gestaltterapeut er å ha større 
fokus på de mellommenneskelige aspektene som bidrar til å 
videreutvikle bedriften i riktig retning. Jeg påpeker ofte det 
vi ser og kjenner på kroppen, det åpenbare. For eksempel at 
mange medarbeidere snakker om og ikke med hverandre. Eller 
at lederen går i forsvar, istedenfor å lytte til budskapet. 

Jeg skiller mellom ad hoc-oppdrag eller lengre programmer. 
Ad hoc-henvendelser kommer når bestiller trenger avlastning, 
for eksempel en ansatt som har møtt veggen, eller de trenger 
coaching av en leder som har behov for støtte i sin ledergjer-
ning. Jeg kan også kobles inn når det er for mange røde tall 
etter en medarbeiderundersøkelse. Lengre programmer kan 
handle om å redusere sykefravær, få et bedre samarbeidskli-
ma, eller rett og slett å styrke kommunikasjonskompetansen i 
bedriften. 

ERFARINGER MED Å JOBBE MED GESTALT 
I BEDRIFTER

I bedrifter er det mye fokus på effektivitet. Den enkelte blir 
målt på sine prestasjoner og det kan derfor være utfordrende 
å foreslå aktiviteter som kan oppfattes som kjepper i hjulene 
for daglig drift. Mange har lite erfaring med å ha fokus på det 
mellommenneskelige: hvordan vi blir påvirket og hvordan 
vi påvirker andre. Det er vanlig at jeg blir møtt med skepsis. 
Medarbeidere kan oppleve at de får ting tredd over hodet fra 
ledelsen. Gjerne fasilitert av en konsulent, og det kan være 
en tøff start. Jeg starter derfor alltid med å bygge tillit; det er 
viktig at jeg får god kontakt med den eller dem det gjelder. En 
god tillitsøvelse kan være å ha formøter i smågrupper for å bli 
bedre kjent. Jeg selger inn hvor viktig det er for en bedrift med 
åpenhet, god kommunikasjon og relasjonell kompetanse. Jeg 
ønsker å skape interesse, nysgjerrighet og engasjement tidlig 
i prosessen. Jeg lytter til hva som er vesentlig for bedriften 
-  mitt ønske er å berøre og engasjere. Jeg etterspør noe an-
net enn det de er vant til. For eksempel kan jeg be dem tegne 
hvordan de kommuniserer på jobb. Dette danner grunnlag for 
åpne dialoger. 

I mange bedrifter er det liten bevissthet rundt hvordan vi mennesker påvirker hverandre. 

At det går an å snakke åpent om utfordringene på jobben er også noe som overrasker 

mange. Med enkle virkemidler sprer gestaltterapeut og coach Anne Marie Saxlund sin 

kunnskap om kommunikasjon, samarbeid og relasjoner til bedrifter som trenger det.

EKSEMPLER PÅ METODER

Avhengig av type oppdrag vil jeg velge forskjellige løp. Det 
vesentligste er å finne enkle og folkelige måter å beskrive og 
jobbe med kommunikasjon og samarbeid på. 

Her er noen elementer som ofte går igjen:

– Å sitte i ring uten bord. ”Å ta runden” er nytt for de fleste og 
skaper ny dynamikk og interesse. Spørsmålet kan være: - Hva 
er styrker og utfordringer her på avdelingen? 
– Velge enkle begreper som for eksempel debatt eller dialog, 
sanse (høre, se) eller tolke (legge egen mening på). 
– Bruke perspektivskifter for å arbeide med empati: for eksem-
pel fra ditt ståsted eller fra hans ståsted.
– Flytte oppmerksomhet fra ditt problem til et felles fenomen
– Heller utforske enn bedømme.
– Tematisere forskjellen mellom løsning på en sak og prosess 
mellom mennesker.

– Oppmuntre til å snakke for seg selv.
– Ta ”time-outs” midt i en samtale mellom to: - Hva skjedde 
her? Forsøke å se utenfra hva som utspilte seg, ha en samtale 
om samtalen.
– Avrunde alle samlinger med en runde, for eksempel: Hva vil 
du ta med deg fra i dag? 

HVA SKJER?

Det er spesielt to ting jeg legger merke til skjer i bedriftene jeg 
jobber med:

1. De får høynet sitt bevissthetsnivå på hva som skjer mellom 
dem på jobben.

2. De blir overrasket over at det går an å snakke åpent om 
utfordringer – når rammene settes rett. 
De erfarer at dette skaper nye muligheter. F

ANNE MARIE SAXLUND
driver Sunn Ledelse og har 
jobbet som selvstendig 
næringsdrivende i 16 år. 
Hun jobber som individual-
terapeut, veileder og 
ledercoach. I tillegg tar hun 
oppdrag som konsulent i 
bedrifter. 
Anne Marie har spesialisert 
seg innen gestalt og ledelse 
hos Personal Management 
Institute i Danmark. Hun har 
også utdannelse som kreft-
sykepleier. 

GESTALT  I  ARBEIDSLIVET GESTALT  I  ARBEIDSLIVET

ENGASJERE

Med ønske om å 
berøre og

Av Anne Marie Saxlund

” Lederen går i forsvar, istedenfor å lytte til budskapet.
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HE ID I  GAUPSETH  BOKOMTALE

okens tittel fanget umiddelbart min interesse: 
Vitenskap og åndelig praksis, to nærmest 
uforenlige begreper knyttet sammen med et 
«og». Jeg kunne også ane at «praksis» innbyr 
til noe annet enn et spørsmål om tro. Teksten 

på omslaget viste seg å bekrefte noe som jeg selv erfarer og 
tror på - at «for lesere uten religiøs tilhørighet, kan boken 
vise hvordan åndelig kjernepraksis har egenverdi og er 
tilgjengelig for alle». 

Rupert Sheldrake viser i denne boken hvordan nyere fors-
kning validerer praksiser som mange religioner har til fel-
les. Selv om du ikke er troende eller knyttet til en bestemt 
religion vil du oppleve merkbar effekt på parametre som 
blant annet opplevd livskvalitet, tilhørighet, mening og 
glede ved å ta del i slike praksiser. Sheldrake tar for seg syv 
praksiser: meditasjon, takknemlighet, kontakt med den 
mer-enn-menneskelige-verden, å forholde seg til planter, 
ritualer, sang og musikkens kraft, og pilegrimsvandring 
og hellige steder. Alt dette er ting han han selv praktiserer. 
Han beskriver sine egen erfaringer med disse, og kommer 
med forslag til øvelser og handlinger.

Rupert Sheldrake ble født i 1942 og vokste opp i en kristen 
familie i England, men valgte tidlig å bli ateist. Han ut-
dannet seg til biokjemiker og tok doktorgrad på planters 
utvikling. Senere har han forsket i grenselandet mellom 
biologi og parapsykologi. Han har markert seg som en 
skarp kritiker av en sneversynt og delvis maktorientert 
vitenskap. Det er inspirerende å lese om hva som har 
formet ham som vitenskapsmann og menneske, og 
hvordan han har fulgt sin åndelige nysgjerrighet parallelt 
med sitt virke som forsker og vitenskapsmann. 

Psykedeliske opplevelser overbeviste Sheldrake om at 
sinnet er enormt mye mer omfattende enn det han var 

Om ånd, 
materie 

og 
morfisk ”Man vill bli älskad, 

i brist därpå beundrad, 
i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd 
och föraktad. Man vill 
ingiva människorna 
någon slags känsla. 
Själen ryser för 
tomrummet och vill 
kontakt till vad pris 
som helst.”

Fra boka 
”Doktor Glas” av 
Hjalmar Söderberg.

”
blitt fortalt gjennom sin vitenskapelige utdannelse og 
han ble stadig mer interessert i å studere bevissthet. Han 
begynte å meditere, var stadig ateist, men var glad for å 
ha funnet en åndelig øvelse som var forenlig med et 
vitenskapelig verdenssyn og som ikke krevde noen 
religiøs overbevisning. Han vendte senere tilbake til sin 
kristne tro og lot seg døpe som 34-åring.

Gjennom sin forskning på planter og på hvordan form-
dannende felt kunne arves, ble han opptatt av en idé 
om at det kunne finnes en slags hukommelse i naturen 
som forsynte hver art med et kollektivt minne i form og 
atferd, også for menneskearten. Han kaller denne hypo-
tetiske overføringen av minne for ”morfisk resonans”. 
Det kontroversielle i et slikt tankegods var klart for ham, 
så han arbeidet med teorien i flere år før han publiserte 
den. 

For gestaltterapeuter, som jobber med å utforske kon-
takt med bevissthet (awareness) som mål og middel, 
kan kapitlene om bevissthet og morfisk resonans være 
interessante. Ingen har til nå klart å føre vitenskapelig 
bevis for hvor bevisstheten befinner seg. Det tradisjo-
nelle skillet mellom ånd og materie framstår fortsatt 
som uløst, men Sheldrake jobber altså ut fra teorien om 
morfisk resonans, hvor han tenker at det må finnes flere 
bevissthetstilstander som ikke befinner seg i hjernen 
alene. Han skriver hvordan eksistensen av menneskelig 
bevissthet har blitt stadig mer problematisk for de som 
forfekter et materialistisk vitenskapssyn. Når univers 
og natur, inkludert den menneskelige hjerne, er laget 
av bevisstløst materiale, hvordan oppstår da bevissthet 
i hjernen? Dette kalles det «vanskelige problemet» (The 
hard problem) i bevissthetsfilosofien. Veldig spennende 
og utfordrende tanker, synes jeg. Anbefales! F

VITENSKAP OG
ÅNDELIG PRAKSIS
Forfatter: 
Rupert Sheldrake

”Han kaller 
denne 
hypote-
tiske over-
føringen av 
minne for 
”morfisk 
resonans”.

B
resonans
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REDAKTØRENS ANBEFALINGER

SHOPLIFTERS
Hirokazu Koreeda er en av 

Japans fremste filmregissører. 

Med filmen ”The Shoplifters” 

vant han Gullpalmen i Cannes, 

ble vinner av publikumsprisen 

under Film Fra Sør og nominert 

til Oscar. Filmen skildrer 

en ”familie” sammensatt av 

småkriminelle barn og voksne, 

som gjør mye rart for å få endene 

til å møtes. En lavmælt varme 

preger hele filmen. Den er fri for 

moral og pekefingre, og stiller 

spørsmål som får en til å undre 

seg, heller enn å komme med 

klare svar: Hva er rett og galt? 

Hva er en familie og hva skaper 

familiebånd - kjærlighet eller 

biologi? En fantastisk nyansert 

og vakker film som virker som 

lindrende medisin i en ellers ofte 

polarisert medievirkelighet.

Shoplifters vises på Cinemateket 

i Oslo 26. 28. og 30. jun.

Personer, steder og ting
Personer, steder og ting er et nytt stykke av den 
bejublede britiske dramatikeren og regissøren 
Duncan Macmillan. Ine Jansen spiller fantastisk 
i hovedrollen som Emma, en skuespiller som 
er sendt på avrusning etter å ha kollapset på 
scenen. Stykket viser ulike sider ved avhengig-
het: den avhengiges selvbedrag, men også gode 
grunner til å ruse seg, og de pårørendes sorg og 
sinne. Her serveres ingen enkle svar, og vi som 
ser på blir både oppgitt og får sympati med alle 
involverte. Samtidig sitter vi og humrer av gjen-
kjennelse i store deler av forestillingen. Stykket 
spilles fram til 15.juni – benytt muligheten og få 
med deg dette! 

Av og til blir man sittende fast og verden 
blir ond og må få være det en stund før 
den blir god igjen.

Fra boka Evighetsbarna av Beate Grimsrud (2015).

” Riktignok har jeg møtt veggen et par ganger, 
men hvem har ikke det? Det er slikt som 
hører menneskelivet til. Vi er ikke her for å 
spille bingo og spise bløtkake hele tiden.

Fra boka Elsk meg i morgen av Ingvar Ambjørnsen (1999).”

:

Brené Brown
Brené Brown er professor på University of Houston og har de siste 
tjue årene forsket på mot, sårbarhet, skam og empati. Hun er forfatter 
av fem bøker der hun formidler forskningsfunnene sine på en meget 
lesverdig måte som inspirerer og berører. Hennes TED-talk ”The power of 
vulnerability” har blitt sett over 40 millioner ganger, og på Netflix ligger 
nå hennes foredrag ”The Call to Courage”. Brené Browns hovedtema er 
sårbarhet. Hvordan vi blir sterke av å våge å være sårbare, og hvordan det 
ikke egentlig ikke finnes noen annen vei til å leve et helhjertet liv.

Super Soul Conversations
Podcasten Super Soul Conversations er opptak av Oprah Winfreys 
samtaler og intervjuer med forfattere, forskere og åndelige 
tenkere som Ekhart Tolle, Brené Brown, Melinda Gates og 
Michelle Obama. Det overordnede temaet er selvutvikling, og det 
blir utforsket fra befriende mange forskjellige ståsteder. 
Samtalene kan oppleves en smule ”amerikanske” innimellom for 
en traust nordmann, men her er det mye å lære om forskning på 
alt fra relasjoner og lykke, til speilnevroner og mindfulness. 
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UTVIKLING

Av Christin Winther, Maren Haugeto og Heidi Lyngstad

GPO – Gestaltpraktiserende i Organisasjoner – er den 
norske medlemsorganisasjonen for terapeuter og coacher 
som bruker gestalt i sitt arbeid med organisasjoner. 
I 2018 fylte GPO i Norge 10 år. I løpet av disse årene 
har GPO hatt gleden av å se et sterkt fagmiljø og et 
inspirerende nettverk vokse frem. Tiden er moden for et 
blikk tilbake og fremover.  

GESTALT I ORGANISASJONER

Gestalt har blitt brukt som metode for å jobbe med endring i organisasjoner siden 
midten av 70-tallet. Det startet ved the Gestalt Institute of Cleveland, hvor Edwin C. 
Nevis var en pioner i å bringe gestaltfaget fra terapirommene og ut til næringslivet.  

I Norge er det en ung, men rik tradisjon for å bruke gestaltmetoder i organisasjoner. 
Forsvaret var en av de første institusjonene som inviterte amerikanske gestalt-
terapeuter, Judith og George Brown, til lederutvikling på midten av 80-tallet. AFF sitt 
kjente Solstrandprogram for toppledere (etablert 1952), fikk også gestaltfaget inn på 
1980-tallet. AFF-konsulentene fikk på 90-tallet opplæring ved the Gestalt Institute of 

Cleveland. 30-40 år etter har gestaltfaget fremdeles relevans 
på Solstrandprogrammet. Gestalt er en anerkjent metode 
innen et bredt spekter av organisasjoner i både offentlig og 
privat sektor i Norge.   

EN EGEN ORGANISASJON I NORGE

EAGT, The European Association for Gestalt Therapy, etablerte 
i 2002 en egen avdeling for dem som praktiserer gestalt i organi-
sasjoner. Hensikten var å utvikle og kvalitetssikre bruk av ge-
stalt som metode for ledere, konsulenter, coacher, veiledere og 
andre. Daan van Baalen, medstifter av Norsk Gestaltinstitutt 
Høyskole, var en av initiativtakerne til det europeiske GPO. 
Han lanserte ideen om en tilsvarende organisasjon i Norge, og 
foreslo ’GPO’ som en arbeidstittel i EAGT, noe som ble valgt som 
navn videre, også i Norge. 

I 2008 ble endelig initiativet tatt i Norge. Det ble en vaklende 
start med få medlemmer, men organisasjonen har siden da 
jobbet systematisk med å utvikle seg, i takt med at medlems-
massen har økt. Målet har hele tiden vært å tilby faglig 

utvikling, å skape et nettverk for faglig støtte, og å jobbe for 
nødvendig kvalitetssikring. GPO har et rammeverk som bidrar 
til at de som bruker gestalt i organisasjoner går i veiledning 
og holder seg faglig oppdatert. Denne kvalitetssikringen blir 
verdsatt både av medlemmer og deres kunder og arbeidsgivere. 

NÅ OG FREMOVER

Ildsjeler har blåst liv i GPO og bygget organisasjonen gjennom 
10 år. I løpet av disse årene har stadig nye krefter kommet til 
og fått GPO-miljøet til å blomstre. I dag har organisasjonen ca 
100 medlemmer. Målet er å samle mange flere dyktige gestalt-
praktiserende. Jo flere som står sammen og kan støtte og lære 
av hverandre, desto rikere blir fagmiljøet, og sjansen større for 
at gestaltpraktiserende lykkes med sitt viktige arbeid. Gestalt 
som metode i organisasjonsarbeid blir stadig mer aktuelt. I di-
gitaliseringens tid er psykologisk kapital en kritisk faktor for 
at organisasjoner og bedrifter skal lykkes. Alle som praktiserer 
gestalt kan her gjøre en forskjell.GP
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av MENNESKER & 
ORGANISASJONER

Workshop i Makedonia. Et eksperiment med rød tråd for å utforske kompleksitet i organisasjoner.



34 35

KORT OM GPO SITT TILBUD 
- NOEN AV FORDELENE VED Å HØRE TIL:

.    GPO arrangerer gestaltsalonger (3-timers kveldsmøter), et gratis tilbud som    
             gir faglig påfyll, og er en møteplass der relasjoner og faglig nettverk bygges. 
.    Flere ganger i året får medlemmer tilbud om sponsede workshops med 
             aktuelle fagpersoner. 
.    Medlemmer kan booke rom i Bygdøy allé for 100 kr timen, om de f.eks. skal i 
             gang med klienter eller har behov for et møterom i Oslo.
.    NGFs Gestaltmagasinet i posten til alle medlemmer. 
.    GPO sponser alle medlemmer som går i en GPO-godkjent veiledningsgruppe 
             med 100 kr pr. veiledning pr. medlem.

DENNE VÅRENS WORKSHOPS:

.    Malcolm Parlett, en av nestorene i britisk gestaltterapi, holdt en to dagers 
             GPO-workshop i Oslo i mars.
.    I juni holder Sally Denham Vaughan og Marie-Anne Chidiac (som står bak 
             ROG-modellen) workshop i Stockholm. GPO tilbyr denne i samarbeid med det 
             svenske gestaltakademiet og Relational Organisational Gestalt (London).  
.    I juni kommer Frank Staemmler til Oslo og holder en todagers workshop i 
             GPO-regi.  
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 I digitaliseringens tid er 
psykologisk kapital en kritisk 
faktor for at organisasjoner og 

bedrifter skal lykkes.

”

 [GPO ønsker alle som interesserer seg for gestalt og organisasjoner varmt 
velkomne til arrangementene. Følg oss gjerne på facebook - Gestalt-
Praktiserende i organisasjoner. www.gpo.no  [

ANNONSEmagasinet

søker nytt redaksjonsmedlem!

Ønsker du å bli del av et entusiastisk og dynamisk team 
i et magasin i stadig bevegelse? Utvikle deg faglig og bli 
synlig i gestaltmiljøet?

Vi søker deg som :

- er ferdig utdannet gestaltterapeut 
- har skribent/journalisterfaring
- er faglig interessert og nysgjerrig

Arbeidet er fortsatt basert på idealisme og frivillighet, 
samt gleden over å skape et magasin som er høyt 
verdsatt i gestaltmiljøet.

Meld din interesse til redaktør Nora Astrup Dahm,  

norasda@gmail.com



36 37

I alminnelig språkbruk en skjerping av 
standpunkter, slik at to klart motstri-
dende, ofte ekstreme oppfatninger får 
økt tyngde.
Jeg smaker på det. Sier det høyt. Og så 
dukker det opp tanker jeg ikke umid-
delbart forstår; noe om mennesker og 
teknologi, et ubehag. Kan det handle 
om kontrasten mellom papirleksikon og 
digital utgave, eller kan det være noe ek-
sistensielt? For selv om polarisering de-
fineres som tydeliggjøring av ekstreme 
oppfatninger, kan det like gjerne være 
tydeliggjøring av eksistens - teknologi-
ens vs menneskets? Og hvordan handler 
dette om meg?

Jeg har livnært meg som teknologievan-
gelist. Det er sånn jeg har tjent til livets 
opphold. I snart 20 år har jeg forklart 
mennesker hvordan de kan bruke 
teknologi til å bli effektive, produktive 
og smarte. Selvfølgelig har det vært 

motstand og endringsfrykt, like mye 
som begeistring og optimisme, men det 
har ikke stoppet meg, eller teknologien. 
Skeptiske holdninger dempes ved å de-
monstrere hvordan det som er kjedelig 
blir (auto)magisk, og hvordan det som er 
vanskelig blir lekende lett. Da kommer 
smilet, om enn tilgjort. Dette har vært 
min jobb; å frigjøre mennesker fra sine 
fysiske og kognitive begrensninger, ko-
ble dem til systemene, gjøre dem
overmenneskelige. Det kalles fremskritt. 
Det kalles transcendens. Men er det 
polarisering? Jeg vil undersøke det på 
maskinens vis; sette de to opp mot hver-
andre, som 0 og 1. 

DET SOM SKILLER

Tilstand 1: Kan beskrives ved samtidens 
teknologitro og -bruk; at teknologi 
gjør verden til et bedre sted. Tenk 
bare hva internett har gjort for 

demokratisering, kunnskapsformidling 
og mobilisering. Hvor raskt hadde vel 
ikke moderne revolusjoner strandet 
hvis det ikke var for internett? For 
ikke å snakke om globalisering. Jeg kan 
være i Oslo med kroppen, men over 
hele verden med oppmerksomheten, 
skifte mellom steder og synsvinkler 
gjennom døgnet, spre bevisstheten 
fra hjernen til fingertuppene og 
videre via satellitter. Men det er som 
konsument at teknologien har åpnet de 
store dørene. Jeg har verdens samlede 
markeder mellom hendene, hvor hen 
jeg går. Teknologi er en drivkraft 
for verdiskaping, et kjennemerke på 
fremskritt, og gjør oss til mer enn 
mennesker. Det startet kanskje med 
oppfinnelsen av hjulet, 4000 år før 
Kristus, og kulminerer med singularitet. 
Matematikeren Vernor Vinge uttrykker 
det nemlig slik: Singularitet er punktet 
hvor overmenneskelig intelligens er 

MASKIN ?

ESSAY ESSAY

Menneske 
eller

Jeg leter etter polarisering. Jeg blar i et leksikon, eller for å være presis, jeg klikker 
rundt i Store norske. Det ligger på nett, sammen med Wikipedia, Google og andre 
informasjonskilder. Jeg er så gammel (48) at jeg husker da et leksikon veide 
betydelig mer enn skjermen foran meg. Foreldrene mine holdt det støvfritt bak en 
vitrinedør, under romaner om mennesker på vei vekk fra seg selv. Jeg bladde ofte i de 
store bøkene; langsomme minutter med tilfeldig læring. Jeg husker vekten av bindet 
M-S, lukten av papir og bly, følelsen av å holde Mozart, Neon, Ovid, Påhengsmotor og 
Salmiakk mellom hendene, fingrene som løp langs sidekanten. Derfor vil jeg starte 
med en definisjon, fordi det er en vane, en heldig fiksering fra barndommen: 
Pol – Polar – Polaris – Polarisering. Jeg dobbeltklikker.

AV TROND GREM WOLD

”
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Dette har vært min jobb; å frigjøre 
mennesker fra sine fysiske og kognitive 
begrensninger, koble dem til systemene, 
gjøre dem overmenneskelige.
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opprettet teknologisk, og disse oppretter flere overmenneskelige 
intelligenser, som resulterer i en snøballeffekt med konsekvenser 
utover vår nåværende evne til å forestille oss. Med andre ord, 
fremskrittet kommer så langt at det skritter videre på egenhånd. 

Tilstand 0: Ligger i den andre enden, som et sammenkrøpet og nakent 
menneske, slik det er født. Det nakne mennesket har en forgjengelig 
kropp med datostempel, det kan kun befinne seg et sted ad gangen, 
og med vekslende bevissthet; omtåket av minner, behov og irrasjo-
nalitet. Det nakne mennesket er teknologiens motsats, uforutsigbart 
og uberegnelig, og derfor upassende i moderne økonomi. Mennesket 
orker ikke nok, klarer ikke nok og tenker ikke nok  - derfor trenger 
vi teknologien, slik at fremskritt kan skje. Hvor mye mennesket har 
utviklet seg de siste tusen år er jeg usikker på, men at teknologi har 
endret vårt syn på oss selv - det ser jeg daglig.   

EKSISTENS FORAN ESSENS

Jean-Paul Sartre skrev om den menneskelige eksistens at vi skaper 
vår identitet gjennom valg: å være er å skape seg selv. Mennesket 
eksisterer først, og får så sin essens etterhvert som valg blir foretatt. 
Med teknologi er det motsatt. Den tilhører den andre polen, hvor 
essensen er gitt før eksistensen. Mennesket designer og planlegger 
teknologi før den produseres. Men dette blir det en slutt på i 
Vinges singularitet, for da vil også systemene foreta selvstendige 
valg og skape seg selv, inkludert teknologiens fortrinn: hastighet, 
nøyaktighet, logikk og rasjonalitet. 

Så hva skjer når mennesket smelter sammen med teknologi? Hva 
skjer når vi sier at smarttelefonen er det viktigste i livet, at vi “dør” 
uten den? Hva skjer når fulle t-banevogner ligner en minnestund; 
krumme nakker over blinkende glass? Jeg tenker at det er uttrykk for 
konfluens; at mennesket smelter sammen med teknologi, blir ett med 
den. Og det er uttrykk for transcendens, for gjennom teknologi blir vi 
mer enn det vi er skapt som. Hadde Freud vært blant oss, hadde han 
kanskje tolket fenomenet som dødsdrift, en oppgivelse av hva vi er, 
til fordel for det vi blir som cybermennesker.  

ESSAY ESSAY

Uten å henfalle til 
verken domme-
dagsprofeti eller 
grenseløs 
beundring, 
tenker jeg at det 
ikke lenger er 
tilstrekkelig å være 
som vi er skapt. Den som ikke behersker, 
og til en viss grad smelter sammen med 
teknologi, får problemer med å leve, 
kanskje også overleve. Ja, dette er 
polarisering. Det er polarisering ved 
at teknologi og menneske er uttrykk 
for to motstridende eksistenser, som 
stadig skjerpes gjennom floden av 
fremskritt. Utfordringen er at få 
tør tale menneskets sak, forsvare den 
opprinnelige utgaven, fordi slike ytringer virker 
dinosauraktige og bakovertenkende. Har ikke mennesket 
alltid brukt verktøy og redskaper? Er ikke datamaskinen 
og smarttelefonen bare en videreutvikling av plogen og 

hjulet? Jo, det er mulig. Fremskritt er utvilsomt verdifullt. 

Men kan det likevel være klokt å sette spørsmålstegn ved 

hva det gjør med oss, som vesen og væren-i-verden? Er det 

på tide å verdsette utilstrekkelighet? 

BÅDE OG

På den ene side har jeg 
lyst til å kjøpe så mye 
teknologi jeg har råd 
til. Jeg har lyst til å 
flykte inn i en virtuell 

virkelighet og være alt 
jeg ikke er; fly gjennom 

galaksen, nedkjempe 
monstre, ha evig liv. På den 

annen side har jeg lyst til å 
sitte stille i et mørklagt rom med 

blekt lys over et papirleksikon; smake på ordene, tenke 
langsomt, kjenne hvordan kropp og fornemmelser 

absorberer definisjonen av polarisering. Selv om teknologi 
kan servere mer informasjon enn jeg noen gang kommer 
til å lære, er det bare jeg, som menneske, som kan gråte, 
skjelve, skrike og le. Selv om det opprinnelige mennesket 
er en blind flekk i samtiden, liker jeg å tenke at livet er en 
bue som ebber ut, at det finnes en slutt, og at blikket til 
den jeg elsker også aksepterer det jeg ikke er - en maskin. 

Ved å anerkjenne begge ytterpunkter, teknologi og 
menneske, får jeg større valgfrihet. Og det trenger jeg, 
langt mer enn sammensmeltningen av de to. Jeg velger 
min essens, og jeg forbeholder meg retten til å designe 
teknologiens også. Jeg kom til verden som et nakent 
menneske med datostempel, og det kjennes riktig. F

Fremskrittet 
kommer så 
langt at det 

skritter 
videre på 
egenhånd. 

Det er bare jeg, som menneske, 
som kan gråte, skjelve, skrike og le. 

”

”
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om gestaltterapeut har jeg både lært og erfart at 
kropp, tanke og følelse henger sammen. At erkjen-
nelse og økt bevissthet kan føre til mulig endring og 
innsikt til å ta nye valg. Og med valg mener jeg ikke 

bare de store valgene her i livet, men også de små valgene vi 
kanskje ikke tenker på som valg, men som ofte kan holde oss i 
uønskede og uhensiktsmessige tanke- og handlemønster fordi 
vi ikke har innsikten til å se hvordan vi henger sammen. 

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

Som mor ble jeg invitert til foreldremøte med helsesøster. Hun 
skulle gi oss innblikk i hvordan skolen og kommunen satser på 
psykisk helse. De har innført et undervisningsopplegg for 5. og 
8. trinn som heter «Psykologisk førstehjelp». Vi får høre om en 
hjelpehånd som skal hjelpe barna å identifisere røde og grønne 
tanker – snille og slemme tanker. Jeg er glad for at skolene 
er opptatt av psykisk helse, men ble skeptisk til metoden 
øyeblikkelig. Jeg tenker at rangering og kategorisering ikke er 

måten å gjøre det på. Det blir for enkelt. I tillegg skal vi ”sende 
de røde tankene av gårde med et tog”. Er dette en metode som 
oppfordrer til å tenke positivt, og fortrenge vanskelige tanker?
 Jeg håpet i første omgang at dette var en forenklet fremstil-
ling, men videre undersøkelser gjør meg ikke tryggere på at 
barn og unge bør benytte denne teknikken for å mestre livet. 

POSITIV ELLER NEGATIV

De grønne tankene skal være positive og de røde tankene 
negative. Jeg tror ikke vi kan sette kategoriske skiller 
mellom negative og positive tanker. Kanskje kan vi skille 
mellom uhensiktsmessige og hensiktsmessige tanker ut fra 
situasjonen, men det tenker jeg ikke at vi kan forvente av 
barn ned i barnehagealder.  Såkalte røde tanker, som ut i 
fra kategoriseringen er kritiske og rettet mot en selv, kan 
da virkelig være nyttige for oss alle å se nærmere på. Hva er 
det som får oss til å tenke denne tanken? Er det egne eller 
andres krav? Eier vi det selv? Kan det være at vi må tilpasse 

S

oss annerledes, og ikke bare finne «positive 
motargumenter» i såkalte grønne tanker? 
Tanker som kunne vært kategorisert som 
røde tanker er de som ofte forteller oss at 
noe ikke er som det skal være. De vekker 
sterke følelser i oss, og som oftest finnes 
det gode grunner til det! Dersom man er 
sint og frustrert for at man for eksempel er 
blitt behandlet svært urettferdig, skal man 
ikke føle skam over sine følelser og dekke 
over dem med grønne tanker. Man kan da 
havne i et selvdestruktivt mønster der man 
ikke tar seg selv på alvor, og ignorerer egne 
behov som individ og menneske. Vi bør 
lære barna våre at alle følelser og tanker er 
lov, og at verktøyet de skal bruke er deling. 
Snakk med en du stoler på, og få hjelp til å 
sortere og eventuelt agere hensiktsmessig 
på det som er vanskelig. Følelser som ikke 
blir tatt på alvor kan manifestere seg som 
både angst, psykiske og fysiske plager, og 
være «uforklarlige» energityver vi drar 
med oss videre i livene våre. 

Som gestaltterapeut er jeg ofte svært inter-
essert i disse såkalte røde tankene, og det 
er overhodet ikke for å sende dem av gårde 
eller erstatte dem med noe positivt, for det 
positive sin egen skyld. Jeg blir opptatt av 
å lytte, sette dem i kontekst og se dem som 
brikker i et puslespill av den kreative til-
pasningen vi driver med. Jeg vil undersøke 
om eventuelle ”måtter” og ”burder” bør 
tygges for å oppdage om dette er noe man 
selv eier, og trene på hvordan vi kan øke 
bevisstheten i situasjoner som fremkaller 
disse følelsene. For å forstå både hvordan 

vi tilpasser oss, og hvordan vi reagerer, kan 
det være fint å se dette i sammenheng med 
våre impulser og handlinger. 
Mange fastlåste mønster som vi ønsker 
å endre er blitt til ved nettopp kreativ 
tilpasning til situasjoner og omgivelser 
opp gjennom våre liv. Vi må huske at vi har 
tilpasset oss av en grunn. Det var det beste 
vi kunne gjøre der og da. Det var bevisste 
eller ubevisste valg vi tok, som hjalp oss 
til å «overleve» eller faktisk overleve. Som 
gestaltterapeut er jeg opptatt av hvordan vi 
gjør det, og å sette både følelser og tanke-
mønster i en kontekst. 

SKAM

Det å kategorisere tanker som snille og 
slemme, røde og grønne, mener jeg kan 
føre til større psykiske belastninger og 
skamfølelser, både hos voksne og barn. Ikke 
bare skam i forhold til innholdet i tankene, 
men også skam i forhold til det at man ofte 
tenker mange «slemme» tanker.  Verktøy 
som refleksjon, deling, økt bevissthet og 
hensyn til egne behov er noe jeg tenker vil 
være nyttige når vi som gestaltterapeuter, 
foreldre og medmennesker skal støtte både 
barn og voksne i vanskelige faser og i livet 
generelt. 
Båssetting, fortrengning og frykt for det 
som er ubehagelig lærer oss ikke å håndtere 
tanker og følelser, men det lærer oss å 
plassere det i «rett og galt». Paradokset er 
at noen ganger kan «galt» være «rett» og 
«rett» være «galt»! Når vi sender vanskelige 

TANKER finnes i alle 
FARGER 

Som gestaltterapeut, mor og menneske reagerer jeg på hvordan ”Psykologisk 
førstehjelp” tilsynelatende ukritisk har fått innpass og anerkjennelse i både 
barnehager, skoler og i det kommunale hjelpeapparatet.

KRONIKK

Av Linda Klem

LINDA KLEM
er gestaltterapeut 
MNGF, med egen 
praksis ved HEL 
samtaleterapi og 
coaching i Bærum. 
Hun jobber med 
individualterapi, 
parterapi og 
coaching. Linda har 
master i økonomi og 
ressursforvaltning fra 
UMB, med hovedkurs 
i organisasjons-
psykologi og ledelse.

” En hjelpehånd skal hjelpe barna å 
identifisere røde og grønne tanker – 
snille og slemme tanker.

- Et kritisk blikk på hvordan ”Psykologisk førstehjelp” 
skal lære barn og unge om psykisk helse.

KRONIKK

Vi bør lære 
barna våre at 
alle følelser og 
tanker er lov, og 
at verktøyet de 
skal bruke er 
deling.

”



42 43

tanker «av gårde med et tog», så vet 
jeg at det toget vil komme tilbake til 
din stasjon og plage deg med de samme 
vanskelige følelsene, helt til du tar det i 
mot, erkjenner, prosesserer og til slutt 
eier det selv eller plasserer det der det 
hører hjemme.

UKRITISK HASTEINNFØ-
RING?

Det som kanskje gjør meg mest opprørt 
er ikke teoriene i seg selv. Det finnes 
så mange retninger og teorier, og alle 
kan finne nytte av ulike metoder. Men 
at dette plutselig er allment akseptert, 
og innføres ukritisk som verktøy for 
livsmestring er jeg skeptisk til. Jeg til-
later meg å sette dette i sammenheng 
med folkehelsearbeidet som Helse- og 
omsorgsdepartementet i samarbeid 
med KS, skal satse på i kommunenes 
arbeid med barn og unges psykiske 
helse. Det er vedtatt «resultatmål» som 
gir incentiver til kommuner som får på 
plass verktøy, samarbeid med aktører 
og utvikler tiltak som fremmer barn og 
unges psykiske helse. Jeg våger meg på å 
spørre; er dette en forhastet utvei for å 
nå noen mål på papiret? Har noen grepet 
etter den eneste tilgjengelige pakken 
med enkelt verktøy som kan vise at 
politikerne og kommunene nå har barn 
og unges psykiske helse på agendaen? 
Hva er begrunnelsen for å benytte denne 
metoden framfor andre?

GESTALTTERAPEUTENS 
ROLLE

Dessverre opplever jeg fortsatt ofte som 
gestaltterapeut at mange ikke vet hva 
gestaltterapi er, eller at de synes ordet 
virker rart og mystisk, men jeg opplever 
også at flere og flere oppsøker hjelp hos 
meg som gestaltterapeut, for å mestre li-
vets utfordringer. Og skammen og tabuet 
opplever jeg som mindre nå enn for bare 
noen år tilbake. Jeg møter alt fra barn i 
skolealder til pensjonister i terapirom-
met mitt. Noen har fått henvisning til 
psykolog og synes ventetiden der er for 
lang. Noen tenker ikke at de er (p)syke, 
men bare trenger noen å snakke med. 
Andre har ikke blitt møtt på den måten 
de trenger, verken i kommunalt hjelpe-
apparat eller helsevesen. Noen anbefaler 
gestaltterapi videre, og noen kommer 
tilbake etter å ha prøvd andre mulighe-
ter. Gestaltterapeuten er altså en viktig 
og ønsket del av mange menneskers liv 
og helse. Jeg tror også at gestalttera-
peuten kunne hatt en mer sentral rolle i 
arbeidet med folkehelse og forebygging 
innen psykisk helse, ikke minst som et 
alternativ til dem som ikke finner sin 
plass i en kategori som syk, «psyk», eller 
i en diagnose, men som faktisk ønsker 
å våge seg inn for å se nærmere på sine 
røde tanker og åpne dører man kanskje 
har brukt årevis på å holde stengt, av 
frykt for hva som finnes der, uten å ha 
verktøy til å håndtere dette. F

KRONIKK

”Det å kategori-
sere tanker som 
snille og slemme, 
røde og grønne, 
mener jeg kan 
føre til større 
psykiske 
belastninger og 
skamfølelser.

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser basert 
på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi. Med røde og grønne tanker lærer den unge 
å framsnakke seg selv. Psykologisk førstehjelp brukes i private hjem og av mange i 
første- og andrelinjen i helsevesenet. I tillegg blir det i økende grad brukt i skolen og i 
barnehager. 
Kilde: Voksne for Barns nettsider www.vfb.no

I tillegg har vi vært vitne til politiske pro-
sesser som valget av Donald Trump i USA 
og Brexit i Storbritannia, med harde og 
polariserende ordvekslinger. Dette er med 
på å forsterke inntrykket  av en tendens.

NRK- journalist Iakob Christian Prebensen 
ville undersøke hvorvidt det stemmer at 
dagens Norge er mer polarisert enn for 10 
år siden. Han stilte et utvalg borgere de 
samme spørsmål som den gang, og 
sammenlignet svarene. Prebensen skriver:
 
La oss bare slippe katta ut av sekken med 
én gang. Det er lite eller ingenting som 
tyder på at perioden 2007 – 2017 er 
preget av polarisering, slik vi har definert 
det over i form av økt uenighet.

Imidlertid peker han på en studie som 
indikerer at det skjer en affektiv polari-
sering, at vi i større grad har antipatier 
mot folk som mener noe annet enn oss 

selv. Og i det minste synes det som 
følelsen av polarisering har et grep om 
befolkningen.

PREBENSEN TREKKER BLANT 
ANNET FREM FØLGENDE 
ÅRSAKER:

. De som mener mest er mest ivrige

. Algoritmer som prioriterer følelser, 
engasjement og kontrovers (sosiale 
media/internett)

. Forskjellen på «mange» og mange, slik 
ordet brukes og oppfattes

Har du lyst til å lese hele NRK-analysen 
og forstå mer om polarisering? Da taster 
du denne adressen i nettleseren: 
https://nrkbeta.no/2018/09/21/blir-norge-
mer-polarisert/

POLARISERINGS-
MYTE

Avslører

I perioden 2007 til 2017 økte bruken av ordet ”polarisering” i 
norske medier fra ca 1.000 til nær 3.000 ganger. Ikke til å undres 
over at den jevne leser konkluderer med at vi lever i et stadig mer 
polarisert samfunn.
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llerede ved første gangs 
gjennomlesning ble jeg 
forvirret over flere av 
Herrestads påstander og 
forståelse av Beissers teori 

om endring. Nå, etter mange gangers 
lesning og påfølgende diskusjoner med 
Åshild Krüger, Daan van Baalen og andre 
kollegaer, er jeg fortsatt usikker på om 
jeg forstår Herrestad rett og hvor vi er 
enige og uenige. I dette innlegget vil jeg 
utdype og klargjøre min forståelse av 
Beissers endringsteori med henvisnin-
ger til Herrestads artikkel.

FORVIRRING

Forvirring er et bra utgangspunkt for 
endring. Hele gestaltteorien bygger 
nettopp på at det å ikke forstå og å være 
forvirret, er første skritt til at noe nytt 
kan oppstå. Sagt på en mer teoretisk 
måte: et felt eller en situasjon som ikke 
er organisert i figur-grunn (forvirring, 
forkontakt) vil hele tiden søke etter 
organisering i en figur-grunn- dan-
nelse som gir mening. I min forvirring 
forsøkte jeg å forstå Herrestads artik-
kel, hva han mente og ikke mente og 
hva som ville være gode svar på det jeg 
trodde han mente. På et tidspunkt gikk 
det opp for meg at jeg hadde gått meg 
bort i forsøket på å forstå. Jeg hadde bil-
ledlig talt blitt fanget i noe jeg følte som 
et problem som måtte løses. Samtidig 
oppdaget jeg at jeg hadde et ønske om 
å overbevise Herrestad om at mitt syn 
var rett. Som forfatter og lærer ved NGI 
vet jeg best. Jeg innrømmet også for meg 
selv at jeg følte meg kritisert og hadde 
behov for å forsvare meg. 

Det var ubehagelig å bli klar over disse 
holdningene hos meg selv. Samtidig ga 
denne innsikten meg en a-ha-opplevelse 
der jeg kjente meg lettet og kunne se 

den samme artikkelen på en ny måte. Da 
kunne jeg plutselig tenke at vi kanskje 
bare har forskjellige måter å forstå teori 
på, vi er kanskje bare uenige. Da må jeg 
ikke overbevise ham, bare tydeliggjøre 
det jeg selv tror på uten at han må bli 
enig. Det ga meg en stor følelse av frihet 
og motstanden jeg hadde mot å skrive 
et svarinnlegg ble straks mindre. Dette 
er nemlig et svar jeg har ønsket å skrive, 

men har utsatt et års tid. 

PARADOKSAL ENDRING?

Denne innledningen om meg selv og 
min egen skriveprosess er et klassisk 
eksempel på det som Beisser kaller en 
paradoksal endring. Og det var nettopp 
denne teorien Herrestad tok utgangs-
punkt i der hans første påstand er at det 
ikke er noe mystisk eller paradoksalt i 
Beissers teori om endring. Han hevdet at 
teorien er mer troverdig når vi forstår 
substansen i det som egentlig er Beissers 
forklaring på hvordan endring kan skje i 

ENDRING
i terapi

Det var både inspirerende og forvirrende å lese Henning Herrestads artikkel “Endring 
og gestaltterapi” i Gestaltmagasinet (2018). Artikkelen var en av flere i magasinet 
som omhandlet temaet endring. Jeg ble glad for at Herrestad hadde lest Åshild 
Krügers og min bok “Gestaltterapi. Lærebok i teori og praksis” (2017) grundig, og 
hadde tatt seg tid til å skrive en artikkel basert på deler av boken. Noe av det vi 
hadde håpet på da vi skrev en lærebok om gestaltterapi, var at den skulle vekke 
debatt. Det er derfor gledelig at Herrestad kommenterer vår forståelse av endrings-
teorien og har flere kritiske betraktninger om nettopp dette.

GRO SKOTTUN
er en av grunnleggerne 
og eierne av NGI Høy-
skole. Hun er utdannet 
sosionom og gestalt-
terapeut og har en MSc 
i gestalt-psykoterapi 
fra England. Hun har 
lang arbeidserfaring fra 
psykiatrien og er i dag 
ansatt som prorektor 
og førstelektor ved NGI 
Høyskole. Skottun har 
vært ansvarlig for høy-
skolens akkreditering 
av terapi- og coachstu-
diet og har vært med 
å starte Norsk Gestalt-
tidsskrift, der hun i dag 
er redaktør. Hun har 
publisert flere artikler 
om gestaltterapi.

En spalte for dialog og faglige diskusjoner om gestaltterapi-teori, med rom for differensiering, nyansering, uenighet, 
undring og utvidelse av perspektiver.

Svar på Henning Herrestads artikkel: Endring og gestaltterapi i Gestaltmagasinet 1-2018.

AV GRO SKOTTUN

DIFFERENSIERING DIFFERENSIERING

 [  [

A
”Det å ikke forstå og å 

være forvirret, er første 
skritt til at noe nytt 

kan oppstå.
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 I dette sitatet fra Herrestad tenker jeg at han beskriver to 
paradigmer. Det første paradigmet er det medisinske og kan 
uttrykkes som en kausal årsaksforklaring slik Herrestad be-
skriver: «hver gang X skjer så skjer Y». Det andre paradigmet, 
som vi gestalttaltterapeuter og blant annet psykologene tilhø-
rer, er en annen årsaksforklaring som Herrestad beskriver slik: 
«hver gang X skjer er det en større sannsynlighet for at Y skjer 
enn at Y er ren tilfeldighet». 

Det betyr at også gestaltterapeuter er opptatt av bakenforlig-
gende årsaker til klienters utfordringer og har hypoteser eller 
ideer om hvordan de kan hjelpe sine klienter.  Dette kommer 
blant annet tydelig til uttrykk i vår beskrivelse av hvordan 
terapeuter kan bruke Lewins aksjonsforskningsmodell (s162-
166) i sitt terapeutiske arbeide. Lewin bygger sin modell på 
gestaltpsykologien. I denne modellen er forutsetningen at 
terapeuten har en figur i form av en hypotese eller idé om hva 
hun kan si eller gjøre sammen med klienten som hun prøver ut 
og evaluerer etterpå i forhold til sin hypotese. Herrestad har et 
eksempel (s 49) hentet fra vår 
bok der terapeuten nettopp 
arbeider ut fra aksjonsfors-
kningsmodellen. Hun har 
en hypotese om at klienten 
Bjørn kan få økt varhet på 
kroppens fornemmelser ved å 
gjøre forskjellige eksperimen-
ter. Terapeuten tenker dette 
kan være nyttig for Bjørns 
endringsprosess. Etter vår 
oppfatning er denne tilnær-
mingen undersøkende og 
tilhører et annet paradigme 
enn det medisinske. 

Hadde terapeuten her arbeidet ut fra en kausal medisinsk mo-
dell hadde hun spurt seg selv: hva feiler det Bjørn og hvordan 
skal jeg behandle ham? Hun hadde prøvd å forstå og diagnos-
tisere sykdommen og vært opptatt av hvorfor han er syk. Som 
gestaltterapeut tenker vi at faren ved kausal-tenkningen er at 
vi må finne en eller flere årsaker til problemene for å kunne 
løse dem.

Hvorvidt en vanlig psykolog mener han arbeider innenfor det 
medisinske paradigmet og vil se våre påstander som kren-

kende, slik Herrestad er redd for (s49), er vel avhengig av den 
enkelte psykologs ståsted. Jeg kan imidlertid heller ikke tro at 
psykologer ensidig bekjenner seg til en kausal måte å tenke på. 
Det ville medføre at de stiller en diagnose og har behandlings-
forløpet klart for å gjøre klienten frisk. Nylig utgav psykiater 
Trond Aarre boken «En mindre medisinsk psykiatri» (2018) der 
han beskriver sin egen manglende tro på bruk av diagnoser 
innen psykisk helse. Han henviser til andre teoretikere som 
støtter og begrunner hans syn, noe som nettopp viser mange 
psykiatere og psykologers manglende tro på diagnoser og de-
res behov for kunnskap om gode behandlingsmetoder.

HVOR LIGGER UENIGHETEN?

Når jeg leser Herrestads konklusjon blir jeg på nytt undrende 
til om hvor vi er uenige. Selvsagt må vi gestaltterapeuter tro at 
vi er med på å skape endringsprosesser, og vi har en svært god 
teori om hvordan endring kan skje. Jeg er overrasket over at 
det ikke har kommet klart fram i boken og at ordet paradoksal 

er det som skaper røykteppet i denne 
forklaringen. Det er også uklart 
om vi har forskjellig forståelse av 
begrepene kausaltenkning og medi-
sinsk paradigme og at vår forståelse av 
årsak-virkning-begrepet avviker fra 
Herrestad sin forståelse. 

Uansett har det vært nyttig og 
utfordrende å reflektere på nytt over 
teori og begreper som er presentert 
i Åshilds og min bok. Jeg tar også til 
etterretning Herrestads kommenta-
rer om å få endringsteorien enda mer 

helhetlig og tydeliggjøre sammenhengen mellom de forskjel-
lige teoriene og endringsteorien. Forhåpentligvis har dette 
innlegget vært avklarende for Herrestad. Jeg fortsetter gjerne 
dialogen. F
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praksis. Oslo: Gyldendal Akademiske.
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DIFFERENSIERING

terapi. Og her er jeg helt enig med Herrestad. Det er ikke teorien som 
er paradoksal, men min opplevelse av den overraskende endringen 
som skjedde da jeg fikk a-ha-opplevelsene jeg har beskrevet innled-
ningsvis.  

Det er Beisser selv som har kalt endringsteorien han beskriver 
for paradoksal. Det kan være at det vil være på sin plass at vi som 
gestaltterapeuter og teoretikere følger Herrestads forslag og kaller 
den Beissers teori om endring. Herrestad sin gjennomgang av for-
skjellige modeller for endring er ellers lett å si seg enig med, og jeg 
klarer ikke helt å følge hvor vi er uenige. Jeg leser hans beskrivelse 
stort sett som en annen måte å formulere de samme teoriene på som 

Åshild og jeg beskriver i vår bok.

ENDRINGENS ULIKE FASER
I kapittelet om endringsmodeller (kapittel 21) viser vi hvordan end-
ring kan skje på forskjellige måter i de forskjellige fasene i prosessen. 
Der legger vi stor vekt på at mange klienter vil være fornøyd med 
endringen som skjer i de første fasene, og avslutter terapien. Da kan 
de ha fått økt oppmerksomhet ved for eksempel å utforske indre po-
lariteter, utfordringer de har i sine omgivelser eller forestillinger de 
har om seg selv eller andre. I overgangene mellom alle fasene er det 
en form for spontan innsikt eller erkjennelse som leder til en end-
ring. I mange av disse prosessene er det harde indre kamper der kli-
enten føler seg rådløs og forvirret og nok kan ha en følelse av å være 
i en impasse (blindvei, red. anm.). De siste fasene i endringsmodellen 
beskriver prosesser som minner mer om det Fritz Perls opprinnelig 
kalte impasse-arbeide. I NGI sin undervisning og også i vår bok bru-
ker vi sjelden begrepet impasse. Vi har mer oppmerksomhet på når 
og hvordan vi holder og støtter klienter i vanskelige og utfordrende 
prosesser og den innsikten og eventuelle endring det medfører.

ÅRSAK OG VIRKNING – TO PARADIGMER

Herrestad har et avsnitt i sin artikkel han kaller Om å tenke årsak 
og virkning (s48) der han diskuterer og kritiserer vår forståelse av 
gestaltterapiens paradigme.  
... Alle årsaksforklaringer er forenklinger av ufattelige kompliserte sammen-
henger, og man prøver å klarlegge noen av sammenhengene vi er i stand til 
å påvirke, for å få virkninger vi ønsker. Innen psykologi, samfunnsvitenskap 
og til dels biologi har man ikke klart å finne lovmessigheter av typen «hver 
gang X skjer så skjer Y», men kun av typen «hver gang X skjer er det en 
større sannsynlighet for at Y skjer enn at Y er ren tilfeldighet» (s49).

DIFFERENSIERING

”Det er ikke 
teorien som er 
paradoksal, men 
min opplevelse 
av den 
overraskende 
endringen.

”Også gestaltterapeuter er 
opptatt av bakenfor-
liggende årsaker til 

klienters utfordringer.
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Fortellinger 
fra et 

VEIKRYSS
Jeg jobber i den videregående skolen. Et knutepunkt for ungdom der behov og drømmer møtes, og hvor 

spenningen mellom disse skaper friksjon. Ungdom skal løse knuter innenfor og utenfor seg selv. Selv med 
et kompass er det lett å gå seg vill. Hvem er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan bør jeg være og hva skal jeg bli?

UNGDOM  &   POLARISERING

Av Hildegunn Hoff Sagli

eg var i den populære gjengen!» Hun ser på meg og smiler. «Det 
var oss kule innenfor og...» Hun stopper opp, vrir seg på stolen, 
rister på hodet og vifter med hånden før hun fortsetter «...de 
andre utenfor.» Hun gjør hermetegn i luften mens hun sier «de 

andre», ser på meg og ler forlegent. Det er stille, foruten summingen fra 
lysstoffrørene. Jeg hører knapt de andre jentene puste. Jeg ser dem hel-
ler ikke. Det er bare meg og henne. Smilet slukner, hun blir alvorlig. Jeg 
vurderer frem og tilbake, kjenner min egen kropp. Varsomt gjentar jeg 
ordene: «Det er oss kule innenfor og...» - jeg vifter utover med hånden 
slik hun gjorde, vrir meg på stolen og rister på hodet før jeg fortsetter 
«... de andre utenfor.» Hun nikker. Det er fortsatt stille. «Det kjennes 
som om jeg forsøker å vifte bort et ord jeg ikke har lyst til å si,» sier jeg, 
«var det sånn for deg også?». Hun nikker og slår blikket ned. Jeg tenker 
at det er noe hun ikke vil at jeg skal vite. Samtidig stirrer åtte par øyne 
på meg. Det kjennes som om de bønnfaller meg om å ikke slippe. «Jeg 
hører du sier at de populære kalles kule. Men hvordan er det med de 
andre? Har de også et navn?» Hun søker blikkene til venninnene. Ber 
hun om et klarsignal? Med en rolig bevegelse snur hun seg mot meg og 
sier: «Ja, de har et navn, Hildegunn. De heter... taperne...».

J” HILDEGUNN HOFF SAGLI 
er student ved Norsk Gestal-
tinstitutt Høyskole. Hun har 
hele sin yrkeskarriere jobbet 
tett på ungdom. De siste 11 
årene har hun vært lærer og 
fagleder for musikk, dans og 
drama ved en videregående 
skole i Askim . Denne 
artikkelen er basert på 
(anonymisert) informasjon 
fra og observasjon av 
hennes personlige møter 
med ungdommer i alderen 
16-19 år. Teksten gjør derfor 
ikke krav på å være allmenn-
gyldig.

NÅR DET OPPSTÅR polarisering, 
som i “innenfor” og “utenfor”, må det 
nødvendigvis eksistere to motstridende 
poler. Avstanden kan variere, den er 
i utgangspunktet stor og kan øke yt-
terligere. I utdraget fra elevsamtalen 
fremkommer det som etter min erfaring 
er den sterkeste polariseringen blant 
ungdom, nemlig den mellom «innenfor 
og kul» og «utenfor og taper». Ordet 
”taper” kjennes som et knyttneveslag. 
Jeg synes det er vanskelig å bruke ordet 
videre i teksten, men gjør det likevel. 
Det er tross alt den språkbruken mange 
unge lever med. Så er det allikevel ikke 
slik at hver eneste unge jente og gutt 
forholder seg til polariseringen, eller 
velger pol, eller tilhører en av dem. Men 
for mange blir spennet mellom “popu-
lær” og “taper” premissgivende for hva 
de gjør og hva de tenker. 

«Mamma, ungdommene er nådeløse! De 
snakker mer om hverandre enn med
hverandre og setter hverandre i bås. I 
tillegg til de kule og taperne, er det en 
gruppe imidten. Der er jeg. Jeg blir sett 
på som kul av taperne, og sånn helt OK 
av de kule». 

Ungdom faller altså inn i en av polene, 
eller et sted midt på, som en slags vekt-
stang. Min egen datter mener selv at hun 
står midt imellom. Jeg vet ikke om det er 

UNGDOM  &   POLARISERING

”Ordet ”taper” 
kjennes som et 
knyttneveslag.
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& 
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noe hun sier for å berolige meg. Jeg vet ikke hva hun fak-
tisk tenker og føler på vei inn i skolegården. Når ordene 
faller trekker jeg allikevel på smilebåndet og velger å tro 
på henne. 

NÅR EN AV HOVEDPOLENE er valgt, eller har 
blitt tildelt, er det fortsatt mange valg som skal tas, 
sider som skal fremheves. Ut fra hoved-polene springer 
forgreininger til et mylder av pol-par. Det oppstår 
et edderkoppnett, en labyrint, som over tid kan være 
utmattende å manøvrere i.

«Hildegunn, jeg tenker på hvordan jeg ser ut fra jeg slår opp 

øynene om morgenen til jeg sovner om kvelden. Jeg bruker lang 

tid på å sminke meg, for jeg føler meg så mye styggere enn alle 

andre». Jeg ser på henne. Det er nesten ubegripelig å forstå. 

For meg er det en vakker og mørkhåret utgave av Synnøve 

Solbakken som sitter foran meg. «Jeg er redd for at ingen skal 

like meg. På ungdomsskolen var det en gutt som sa høyt i 

klasserommet at han ikke ville sitte ved siden av meg, fordi han 

ikke likte meg. Jeg greier ikke glemme det.» En tåre renner over 

kinnet. «Jeg prøver å late som jeg er glad, sånn at ingen skal 

forstå hvordan jeg har det. I timene er jeg redd for å bli spurt. 

Jeg er så redd for å svare feil. Redd for å bli baksnakket etterpå, 

for det blir vi. Jeg er redd for at læreren skal synes jeg er dum. 

Hodet spinner, jeg får hjertebank, jeg greier ikke å puste, jeg 

svetter og det kjennes som om jeg skal besvime». 

Eksempelet over beskriver hvor krevende det kan være for 
ungdom å orientere seg i dette mylderet av pol-par. Gjen-
nom denne og tilsvarende samtaler virker det på meg som 
om de aktivt fornekter det uunngåelige, nemlig at de er 
begge deler og ikke enten-eller. ”Jeg må slutte med…” er 
uttalelser som ofte går igjen. Jeg opplever med andre ord 
lite rom for å havne midt på en akse. Dermed blir ungdom 
ofte stående i spennet mellom to ytterpunkter, noe som 

kan være altoppslukende og utmattende. Resultatet blir 
sviktende konsentrasjon, depresjon og irritabilitet.  

PÅ SAMME MÅTE som elevene opplever polarisering 
mellom «kule» og «tapere» i det sosiale samspillet, 
beskriver de også mekanismen i sosiale medier. 
Polarisering kan i tillegg oppstå mellom skole-linjer. 
Noen linjer vurderes høyere i rang enn andre. Elevene på 
min linje opplever at de blir sett på som sære, og derfor 
utenfor/tapere. Samtidig forteller de meg: «Det er deilig å 
være isolert!» Her kommer altså et pol-par til: «Sammen 
med» eller «Isolert». Som voksen vet jeg at begge deler er 
nødvendig i et helt liv, både være sammen med og isolert, 
men det er sjelden hensiktsmessig å kun være i den ene 
polen.

DET ER LETT å tenke at slik pol-manøvrering hører ung-
domsgenerasjonen til. Jeg tror ikke det. Jeg tror at vi som 
er foreldre utøver samme atferd, men muligens i en annen 
styrke og med andre ord. Likevel – de unge fanger det opp 
og lærer av oss. På den måten er vi aktive bidragsytere til 
hvordan polariseringsnettverket fungerer for de unge, 
noe de ofte bekrefter i samtaler med meg: «De voksne er 
ikke noe bedre, Hildegunn!». Dette bør være til ettertan-
ke. Hvordan omtaler vi naboer, innvandrere, yrkesgrup-
per eller seksuelle legninger?

FØRST NÅR VI, både ungdom og voksne, kan erkjenne 
og akseptere at: jeg er ikke vakker hele døgnet, jeg er 
også blek og sliten - jeg er ikke snill hele tida, jeg kan også 

være sjofel - jeg kan være omtenksom, men også selv-
opptatt - jeg får ikke best resultat i alt, men heller ikke 
dårligst... Først når vi aksepterer å havne midt på, av og 
til, avtar styrken i polariseringen og mellom polene. Da 
kan vi senke skuldrene og oppleve paradoksal endring, 
gjennom forståelsen av mennesker, unge og gamle, som 
sammensatte og unike – uansett. F

UNGDOM  &   POLARISERING

”Jeg prøver å late som 
jeg er glad, sånn at 

ingen skal forstå 
hvordan jeg har det.

”Jeg kan være 
omtenksom, men 
også selvopptatt.

an kommer inn døren og smiler. «Hei», sier jeg. Han ser på 

meg og sier «hei», og jeg spør om han vil ha noe å drikke. 

«Bare vann», sier han.  Jeg fyller et glass med vann, og i 

det han kommer etter meg inn på kjøkkenet sier han: «Jeg føler meg 

dårlig i dag». Jeg er oppmerksom på at jeg ser etter sykdomstegn når 

jeg studerer ham. Jeg spør om han orker timen sin, og hvordan det 

vil være. «Jo» sier han, «det skal gå bra.»

Som vanlig prater vi litt generelt før vi går inn på kontoret. Jeg 

gjenkjenner hverdagsdialogen om været som vår måte å tone oss inn, 

relatere og koble oss på hverandre. Vi går sammen mot kontoret og 

han setter seg ned i stolen. Jeg betrakter han fra min stol. Jeg legger 

merke til detaljer og endringer fra sist vi møttes. Jeg observerer noen 

mørke ringer under øynene. Jeg spør meg selv om han har vondt, 

men deler det ikke. Jeg setter meg bedre til rette i stolen min, puster 

og venter. Han ser på meg og jeg sier: «Du sa du kjente deg dårlig, 

vil du si noe mer om det?»

Han forteller om en uggen følelse i kroppen, stramming i brystet. 

Jeg ser hvordan han løfter hånden til brystet. Jeg ser på brystet der 

hånden hans hviler og kjenner at jeg blir trist. «Jeg kjenner at jeg 

blir trist sammen med deg» sier jeg, og han møter blikket mitt. Jeg 

deler igjen og sier: «Jeg kjenner på et press akkurat her». Jeg løfter 

hånden min til brystet mitt, akkurat på samme sted som hånden 

hans hviler over brystet hans. Blikket vårt møtes, jeg puster. Han 

blir rød om øynene. Jeg ser at dette betyr noe for han. Jeg kjenner så 

godt til hans sorg, hans tap. Hans håp og drømmer om en relasjon 

som forsvant. Sammen med meg trenger han ikke si mye. Jeg ser, jeg 

er, vi er sammen i hans sorg. 

Timen går og han sier: «Det er rart. Jeg følte meg dårlig da jeg kom 

og nå er alt borte”. «Magisk», sier jeg, og vifter med hendene som om 

jeg drysser med tryllestøv. Han smiler og vi ler.

“ E N  K I K K  I N N  I  T E R A P I R O M M E T ” 
P å  d e n n e  s i d e n  i n v i t e r e r  v i  t e r a p e u t e r  t i l  å  s e n d e  i n n 
b i d r a g .  S i t u a s j o n s b e s k r i v e l s e n  m å  s k r i v e s  s l i k  a t  d e n 
a n o n y m i s e r e r  k l i e n t  o g  t e r a p e u t .  D v s  a t  s i t u a s j o n e n 
i k k e  s k a l  k u n n e   k j e n n e s  i g j e n .  I  p r a k s i s  b e t y r  d e t  a t 
i n n l e g g  e r  s a t t  s a m m e n  a v  f l e r e  v i r k e l i g e  s i t u a s j o n e r 
o g  k l i e n t e r .  C l u e t  e r  å  l i k e v e l  f å  f r e m  d e t  d u  h a r  p å 
h j e r t e t .  D e t  k a n  v æ r e  n o e  d u  h a r  l y k k e s  m e d ,  e n  o p p -
d a g e l s e ,  n o e  d u  b l e  b e r ø r t  a v  e l l e r  f e k s  e n  f ø l e l s e  a v  å 
m i s l y k k e s .

NØKKELHULLET

H
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E SSAY  -  ERIK TRESSE ESSAY  -  ERIK TRESSE

FØR DET 
begynner

Å BRENNE

Det er sammenhengene vi lager og lever i, de fysiske og de emosjonelle, som gjør at vi overlever. Om sam-
menhengene vi lager er innenfor flokkens virkelighetsoppfattelse og verdisyn, er vi trygge. Om sammen-
hengene vi lager er utenfor, står vi i fare for å bli utenfor. Frykten for å stå utenfor, alene, er den største 
for oss. Den kan koste oss dyrt.

–   Om polariteter, uro og ansvar

AV ERIK TRESSE

ERIK TRESSE
er gestaltterapeut 
MNGF med egen 
praksis på Majorstua 
Terapifellesskap. Han er 
opprinnelig utdannet 
tekstforfatter og har i 
tillegg tatt Fagforfat-
terstudiet på OsloMet. 
Ved siden av terapeut-
virksomheten holder 
han foredrag for helse-
personell om dialog og 
likeverd, pårørendear-
beid og brukermedvirk-
ning. Han er opptatt av 
utviklingspsykologi og 
følelsenes betydning i 
behandlingen av men-
nesker med psykiske 
lidelser, og har gjen-
nomført flere kurs i 
traumebehandling.

er jeg sitter med sosiale 
medier og all verdens in-
formasjon bokstavelig talt 
i hånden, er mulighetene 
for å finne en sammenheng 

jeg trives i nærmest uendelig. Dette har 
paradoksalt nok gjort virkeligheten 
min litt mindre sikker, som om mine 
tidligere holdepunkter har blitt strukket 
og spredd. De har løsnet litt fra festene 
sine, og flagrer nå ofte litt i vinden og 
mange ganger truer de attpåtil med å 
dale ned i en ganske polarisert leir, bare 

for å kjenne fast grunn igjen.
Det kan ha med alder å gjøre, jeg er 
blitt over femti, men jeg syns at både 
klasser, politikk, makt og identitet, og 
ikke minst - sannheten - er blitt mer fly-
tende. Til tider kan det gjøre forståelsen 
min tåkete og virkeligheten uoversikt-
lig. Frykten er der. Det går ofte en kule 
varmt oppi skallen min. Jeg tror ikke jeg 
er alene.

I fjor sommer ble det registrert den 
høyeste temperaturen noensinne flere 

steder over hele jordas nordlige halv-
kule. I Norge ble det den varmeste som-
meren siden 1947. I Store norske leksikon 
leser jeg at den globale middeltempera-
turen ved jordoverflaten har økt med 
omkring 0,8 °C siden slutten av 1800-tal-
let. Dette gjør at havnivået stiger, både 
på grunn av smelting av innlandsis og 
fordi vannet utvider seg ved høyere 
temperatur. Nesten alle forskere sier 
at vi kan vente oss mer ekstremvær. I 
World Wildlife Fund sin rapport «Living 
Planet 2016» leser jeg at 58 prosent 

H

av pattedyr, fugler, fisk, reptiler og 
amfibier har blitt borte siden 1970 på 
grunn av menneskets stadig økende 
arealforbruk, forurensning, overbeskat-
ning av arter, overutnyttelse av jord og 
nedhugging av skog. Både bier og andre 
insekter dør i et antall som skremmer 
forskere, og Flyktninghjelpen melder 
om at 68 500 000 mennesker var på 
flukt fra forfølgelse og væpnet konflikt 
ved inngangen til 2018, noe som er en 
økning på 2,9 millioner sammenliknet 
med året før. 

VI LEVER I 
POLARITETENES TID

Å ta ansvar og skape sammenhenger 
som er meningsfulle i dag, kan noen 
ganger være en mismodig øvelse. For-
skjellen mellom verdens tilstand og min 
egen hverdagsvirkelighet er så stor. Her 
i min egen varme bolig i et av verdens 
tryggeste land, hvor jeg for tiden plan-
legger når jeg skal åpne vår andre bolig 
– hytta – og sjøsette fritidsbåten som 
ligger på land ti måneder i året, har jeg 
nok vann og kjøleskapet fylt til randen 
når jeg måtte ønske.  Fordi matvarene 
er så billige og lønnsnivået så bra kan 
jeg til og med vurdere å ta meg en 
ekstra ukes ubetalt ferie i år. Kanskje 
med fly til et eksotisk sted? Jeg har jo tross 
alt jobbet for det og betalt både lån og skatt 
i alle år. Og hva er galt med det, når du ser 
hva alle andre gjør, og se på eliten, de flyr jo 
overalt, og hadde bare alle ..., og hva er galt 
med å unne seg noe godt av og til om jeg har 

penger til det?!, og også videre ...
Når man har det så godt i en verden 
som stadig rykker nærmere med sin 
nød og elendighet, er det lett å ty til 
ansvarsfraskriving, til polarisering og 
mistenkeliggjøring. Det er lett å vende 
ansiktet bort.

Ikke nok med at jorda sakte blir mer 
ubeboelig, men gamle konvensjoner, 
tradisjoner, regler og verdier ser også 
ut til å smelte vekk. Anført av den 
amerikanske presidenten som i følge 
Washington Post løy 2001 ganger bare 
fra 20. januar i 2017 til 10. januar i 2018, 
har vi alle plutselig blitt tvunget til å ta 
stilling til hva sannhet er.
«Truth is subjectivity», hevdet Søren 
Kierkegaard (1813-1855). 
«Eksistens går forut for essens», skrev 

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980). 
«Fake News» sa Donald Trump (1946 -).
Om en skal tolke utsagnene til de to 
første filosofene som ren egoisme 
og løsrive dem fra resten av deres 
eksistensielle tankegods, kan man 

”Forskjellen mellom 
verdens tilstand og 
min egen hverdags-

virkelighet er så stor.

”Det går ofte en kule varmt oppi skallen min. 
Jeg tror ikke jeg er alene.
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godt komme fram til at sannheten er det jeg sier den er, basert 
på mine subjektive erfaringer i livet. I alle fall om jeg bare insisterer 
på det. En slik tolkning representerer på mange vis et logisk 
endepunkt på individualismen. Samtidig tvinger det frem en 
stillingtagen, slik alle normbrytende fenomener gjør.
At en amerikansk president åpenlyst lyver, uten å skamme seg, 
har tvunget meg til å reflektere over mine egne meninger og 
holdninger. Ja, Donald Trump har tvunget fram en personlig 
stillingtagen til en rekke fenomener jeg før tok for gitt at det 
var konsensus om. I møte med 
denne virkeligheten har jeg 
kjent meg naiv, dum og usikker. 
Og det med rette. For det er jo 
ikke slik at løgn, manipulasjon 
og omskrivninger i politikken 
begynte med Trump. Å se i 
øynene at jeg tidligere ikke 
har reagert på avsløringer av 
overvåking, åpenbare fortielser 
og omskrivninger av invasjoner 
og krigføring, skjulte trusler og 
blanke løgner fra eget og andre 
lands ledere jeg hadde tiltro til, 
er ikke lett. Det tvinger meg til 
å reflektere over hvem jeg var, og hvem jeg skal/bør/må og vil 
være fremover. 

Og ofte vet jeg ikke. Fordi informasjonen enten er så mangel-
full eller tildekket av så motstridende retoriske og sanselige 
inntrykk, blir jeg forvirret. Fordi posisjonene – polene - er så 
langt fra hverandre, blir jeg litt matt. Jeg syns alt bare flyter.

Jeg registrerer at miljøødeleggelsene øker og at politikken 
(nesten ensidig) baseres på fortsatt økonomisk vekst. Jeg leser 
om større forskjeller mellom fattige og rike og samtidig om 
mer privatisering. Jeg vet om større nød i verden og bombarde-
res med stadig mer overfladisk klikk-journalistikk. I tillegg ser 
og hører jeg – i stadig økende grad det også, syns jeg – politi-
kere som smiler når de er sinte, som med foraktfulle toneleier 
krever sympati, som kaller seg ofre når de sitter på toppen 
av makthierarkiet, og som gjentar seg selv i en PR-smurt 
defleksjon med hendene rolig framfor seg og en alvorlig - ofte 
indignert – stemme, uavhengig av hvilket tema de snakker om. 
Denne inkongruensen gjør meg forvirret og handlingslammet. 

Det kan synes som om ingen egentlig tar noe alvorlig, samtidig 
som den alvorlige minen blir mer og mer påtakelig. Hva som 
egentlig er viktig og uviktig viskes stadig mer ut.

Det har kanskje alltid vært slik, at det først nå blir påtakelig 
for meg, men jeg tror ikke det kan forklare alt. Som gestalt-
terapeut vet jeg at det i mellommenneskelige forhold ofte er 
tonen, formen og måten vi uttrykker oss på, som dummer oss, 
fyrer oss opp og splitter oss. Ja, det sanselige mellom oss har 

mye mer å si enn vi innrømmer. 
Bare tenk hvor lett det er å merke 
om et kjærestepar har kranglet 
eller ikke, selv om de sier noe an-
net, eller hvordan et utsagn som 
«du er min» endrer betydning om 
det sies hardt eller mykt. Når jeg 
ser til våre ledere tror jeg det er 
forakten i stemmeleiet, himlin-
gen med øynene, avbrytelsene 
og avfeiingene etterfulgt av de 
skråsikre, slagordpregede svart/
hvitt-uttalelsene som lammer 
meg mest. Og kommentarfeltene 
følger etter. Det hele kan synes så 

fylt av en underliggende aggressivitet, en trussel? at det ofte 
treffer meg i kroppen, som om jeg selv rent fysisk står i fare for 
å bli skjøvet utenfor.

NÅR FRYKTEN ØKER, ER AVMAKTEN 
ALDRI LANGT UNNA

 «Frykten er redsel for vesener i verden, mens angst er angst 
ansikt til ansikt med seg selv», sa Sartre og Kierkegaard. Er 
avmakten mitt ansikt?
På dårlige dager dreier angsten min seg om at dette bare er 
begynnelsen, at alt dette som nå flyter skal finne en støpeform 
og hardne for godt. Jeg er glad i kontraster, lys og skygge, 
kulde og varme. Jeg er glad i følelser som beveger seg, at det 
er samspill, veksling og dynamikk. Jeg er redd for ensidighet, 
tørke og permafrost. Metaforisk er jeg redd for at polene skal 
fryse til for godt. Helt konkret er jeg redd for at de skal tine 
helt. 
Jeg er redd for dette, fordi alt også finnes i meg. Ansikt til an-
sikt med verden, står jeg også ansikt til ansikt med meg selv. 

Jeg finner trøst i boken Eksistensiell 
psykoterapi fra 1980 av Irvin D. Yalom. 
Her diskuterer han «tilværelsens grunn-
leggende vilkår» og trekker frem død, 
frihet, eksistensiell isolasjon og me-

ningsløshet. Den franske gestaltterapeu-
ten G. Masquelier skriver om det samme, 
men kategoriserer dem litt annerledes: 
Ensomhet, ansvarlighet, døden, ufull-
kommenhet og meningsløshet. Disse 
vilkårene, eller «pressures» som Masqu-
elier kaller dem, er fellesmenneskelige, 
og vil i løpet av livet gi seg til kjenne på 
hver sin måte for de fleste av oss, og ofte 
rykke oss ut av likevekt. Det kan opple-
ves som et jordskjelv. Det kan overvelde 
oss, lamme oss, få oss til å ville flykte. 
Men siden det er selve livet, går det ikke, 
og vi kan bare forsøke så godt vi kan å 
finne sammenhengen i livet igjen. Yalom 
skriver: «Når vi ikke klarer å finne et 
sammenhengende mønster, blir vi ikke 
bare irriterte og misfornøyde, men føler 
oss også avmektige» (s. 537). 

Når virkeligheten er brutt opp i en 
uendelig inkongruent strøm av sann 
og usann informasjon hvor du selv må 
finne sammenhengene, stå eneansvarlig 

for valgene du tar, uten å kjenne at du 
har makt til å bestemme eller å påvirke 
rammevilkårene for valgene, er det ikke 
så rart at angst og depresjon er blitt 
de største psykiske lidelsene i vår tid, 
særlig blant unge mennesker. I følge Ver-
dens helseorganisasjon er det i dag over 
300 millioner mennesker som lider av 
depresjon og over 250 millioner som har 
en angstlidelse. Samtidig vet vi at dette 
er individuelle diagnoser uten holdbare 
biologiske markører, satt utfra skjønn 
og konsensus av en gruppe mennesker 
i en vestlig kultur på et gitt tidspunkt. 
Psykiatriske diagnoser representerer et 
individualisert sykdomsparadigme som 
legger ansvaret for både årsak og til-
friskning hos enkeltindividet. Sett med 
et annet blikk, et større feltorientert 
blikk, er det samfunnene våre og slik vi 
har organisert dem som er deprimeren-
de og angstskapende. Sett med blikket 
til World Wildlife Fund er planeten vår 
deprimert. 
 
Gestaltpsykologene Wolfgang Køhler, 
Max Wertheimer og Kurt Koffka, påviste 
vår tendens til å sette sammen selv de 
minste stimuli til helheter og mønstre, 
altså gestalter. I følge Yalom er formålet 
å dempe angsten som oppstår i møte 
med verdens uforutsigbarhet, samt å gi 
oss et fundament for å danne våre egne 
verdier. Verdier er nemlig «en kodeks 
som vi kan danne et handlingssystem 
etter. Verdier gjør det mulig for oss å 
sette opp mulige måter å leve på etter 
et system av godkjent og ikke godkjent» 
(s. 539), noe som gjør det mulig for oss å 
leve i grupper, skriver han. 

Å tilhøre en gruppe hvor grenseoppgan-
gene mellom godkjent og ikke godkjent 
er klare og tydelige, kan være en lettelse 

i urolige tider. Om gruppen er sam-
let av frykt, blir samholdet sterkere. 
Identitetspolitikk er et begrep som 
belyser mye av polariseringen i dagens 
virkelighet. Politikere eller politiske 
grupperinger henvender seg kun til én 
utvalgt gruppe for å dyrke en fremstil-
ling av gruppen som marginalisert og 
urettferdig behandlet. Å tydeliggjøre et 
fiendebilde, er derfor viktig. Politikere 
har til dels alltid gjort dette, særlig i op-
posisjon, og for marginaliserte grupper 
som har blitt urettferdig behandlet, har 
dette vært viktig og nødvendig i kampen 
for å bli anerkjent. Når gruppene blir 
store og veldig mange føler seg urettfer-
dig behandlet, er det urovekkende. Når 

demokratisk valgte ledere i maktposi-
sjoner gjør det, blir det skremmende. 
Jeg syns jeg ser flere og flere politiske 
ledere som i sitt mandat skal represen-
tere oss alle, appellere mest til sine egne 
meningsfeller ved å mistenkeliggjøre og 
snakke ned andre. Interessen for dialog 
eller å utvide forståelsen eller samhørig-
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heten med andre, er ofte fraværende. De 
er opptatt av å forsterke identifikasjo-
nen med sin egen gruppe ved å forsterke 
aggresjonen mot de andre, utenfor, som 
har stått for urettferdigheten. Og media 
er med og falbyr vinklinger. Retorikken 
har et underliggende budskap om at 
enten er du med oss, eller så er du dum, 
utenfor, med de andre. 

Dette er skråsikkerhetens domene. Skrå-
sikkerhet er det motsatte av undring. 
Den åpner ikke, den lukker og utelukker. 
Der undringen gir rom for refleksjon, 
motbør, ny erkjennelse og nye løsninger, 
lekker skråsikkerheten ofte ut forakt. 
I møte med forakt føler jeg meg ofte 
dum. Når jeg føler meg dum, blir jeg sint. 
Sinne øker trykket. I jakten på mening 
og mine egne meninger i et slikt klima, 
kjenner jeg ofte et sterkt press om å 
mene noe skråsikkert, selv om jeg tviler. 
Det kan piple ut som forakt. Det går i 
sirkler. Det blir fort varmt.

VERDEN FINNES, MEN VI 
SKAPER VIRKELIGHETEN

Hvordan vi ble behandlet en gang, 
påvirker hvordan vi behandler oss selv i 
dag. Hvordan vi behandler oss selv, har 
en direkte relevans for hvordan vi be-
handler hverandre, hvordan vi handler 
i verden, og hvordan vi behandler jorda. 
En slik helhetstanke er kanskje det som 
må til for å endre vår inngrodde ide om 
oppdelthet?

Naturvitenskapen har med sitt blikk og 
sin kategoriseringsiver hatt en hang til 
å dele alt inn i deler og behandle disse 
delene avgrenset fra hverandre. Dette 
har bidratt til en enorm kunnskapsopp-
blomstring, men det har også ført til 

en dualistisk inndeling av mennesket 
- mellom psyke og soma – og av verden, 
mellom natur og sivilisasjon. Man kan 
kanskje si at det objektiverende blikket 

har skilt hjernen fra kroppen og men-
nesket fra jorda. 
Det levde livet slik det åpenbarer seg i 
kropp og i psyke har imidlertid alltid en 
sammenheng for den som eier kroppen. 
Sivilisasjonen har alltid en sammenheng 
med jorda. Alt henger sammen. Å finne 
denne sammenhengen og forstå den, 
krever at vi tilegner oss og bruker ny 
kunnskap og nye erkjennelser slik at vi 
kan skape noe nytt. 

Situasjonen på jorda er annerledes i dag 
enn for bare ett tiår siden. «Livsrom-
met» mitt har utvidet seg og dermed har 
uroen min også blitt knyttet til jordens 
uro. Det jeg ser er en stadig hetere pla-
net og et stadig hetere mellommennes-
kelig klima. Jeg tror det henger sammen, 
og jeg kan ikke fri meg fra at jeg har et 
ansvar. Når nåtidens livsvilkår er uro-
vekkende, begynner vi å bli redde for at 

det vi har kan bli tatt fra oss, for at det 
ikke kommer til å være nok. Fremtiden 
blir utrygg. Det blir lett å henfalle til 
konvensjoner og tradisjonelle verdier, 
fortidens trygghet som vi vet noe om. 
Det blir lett å vende ansiktet bort og bli 
passiv eller med eiendomsretten i ryg-
gen, å fyre seg opp. 

Når vi fortsetter å se bort fra hvordan 
vi påvirker hverandre og hvordan vi 
påvirker jorda, når vi ikke tar ansvar for 
det fellesskapet vi alle er en del av, kan 
det tyde på at angsten for _____________
(fyll inn selv) er langt større en vi er 
villige til å innrømme. I mitt virke som 
gestaltterapeut har jeg fått stor re-
spekt for den angsten. Jeg tror den kan 
forbindes med den eksistensielt utålelige 
frykten for å bli utstøtt. De ubevisste be-
hovene og følelsene som ofte styrer oss 
til å ta valg eller begå handlinger som 
ikke er gode for oss, handler til slutt om 
å holde oss trygge, innenfor. Jeg tror at 

dette er essensen i enhver kreativ tilpasning til omgivelsene. 
Utfordringen vi alle står overfor er at våre kreative tilpasnin-
ger ofte tilhører fortiden, til våre tidligere livserfaringer og 
situasjonen vi vokste opp i. Etterhvert har de blitt forkledd i 
rasjonelle forklaringer som vi i dag gjerne innbitt forsvarer 
som verdier, holdninger eller meninger, selv om de er skadelige 
for oss. Fra å være livsnødvendige kreative tilpasninger har de 
blitt fikserte posisjoner – altså destruktive tilpasninger.

Å nærme seg og utfordre slike fikserte posisjoner, krever en 
varsomhet og respekt for at det høyst sannsynlig ligger dype 
eksistensielle beveggrunner bakenfor. Et viktig premiss for 
meg i terapirommet er derfor alltid dette; i klientens erfa-
ringsbakgrunn ble det en gang opplevd som bokstavelig talt 
livsnødvendig å tanke-handle, gjøre-handle eller følelses-
handle på denne måten. 

Å BLI FRI FRA DET VI ER FANGET AV

I terapeutisk forløp kan dette 
kreve tid, stillhet og andre men-
neskers støtte, fordi man må 
inn og møte smerten, der det 
brenner. Smerten er ikke noe vi 
tenker. Vi kjenner den på krop-
pen, føler den i kroppen, og den 
bringer med seg viktig viten om 
hva som må til for å få det bedre. 
Impulsen vår i møte med smerte, 
er imidlertid å komme oss bort 
fra den. Vi er dermed fanget av 
fortidens smertefulle følelser 
alle sammen, eller: vi er fanget 
i vår kamp mot dem. Dermed 
kjemper vi også mot kroppen og 
vår naturgitte følsomhet, slik at 
meningen blir borte. 
Men vi kommer ikke unna, vi er en kropp. 
I dag vet vi at utviklingen av hjernen vår og nervesystemet 
vårt formes av våre relasjoner og de omgivelsene vi vokste opp 
i. Vi har en overveldende dokumentasjon på at erfaringene vi 
gjør oss også sitter i kroppen. I boken «Hvordan krenkede barn 
blir syke voksne», viser lege Anna Luise Kirkengen med over-
bevisende belegg hvordan krenkende erfaringer i barndom-

men gjør oss syke som voksne, og at kropp, erfaring og mening 
henger sammen. Vi tar inn verden først gjennom kroppen, og 
det finnes ingen følelser som ikke også har et kroppslig ut-
trykk.

Alle våre tanker, tolkninger, forestillinger, meninger og vår 
meningsdannelse har en sammenheng med kroppen. Den bæ-
rer vår historie, og den historien påvirker våre tanker og ideer 
om en mulig fremtid. Når vi fjerner oss fra kroppen, fjerner vi 
oss også fra jorda. Og da mister vi både kroppen og jorda som 
livsnødvendige meningsbærere for livene våre.

Sett i lys av polaritetsteorien i gestaltterapi, er spørsmålene 
mange: Om det nå er slik at polene hode/kropp, sivilisa-
sjon/jorda blir mer og mer én, hvilken pol vil da dukke opp? 
Kanskje polariseringen vi ser i verden i dag, er et uttrykk for 
trangen til å differensiere? At vi altfor lenge har vært i konflu-
ens – forstått som en tvangspreget konsensus om hvem som 
er de gode og hvem som er de slemme, om hva som er bra og 
hva som er dårlig, og at sansene og tenkningen vår har blitt 

sløvet? Er vi i ferd med å våkne? 
Er polariseringen kun en panisk 
reaksjon på å beholde fotfeste i 
en verden hvor alt flyter – altså 
et overgangsfenomen – eller vil 
vi fortsette å reagere på denne 
måten? Kanskje flere og flere 
blir klar over i hvilken grad vi 
projiserer, og at vi nå forsøker å 
ta noe tilbake? 
Et personlig ansvar?
For å få til det, må vi i så fall bli 
kjent med polene våre, særlig de 
vi betrakter som negative og ta 
tilbake eierskapet for disse. Det 
krever at vi retter oss mot ang-

sten vår og øver oss på å gjenkjenne, akseptere og anerkjenne 
også de vonde følelsene våre. På den måten kan vi øke bevisst-
heten om kroppen og alle våre indre motstridende behov, og 
kanskje oppdage at valget er der Viktor Frankl sa: «Mellom 
stimulus og respons er det et mellomrom. I dette mellomrom-
met ligger vår mulighet til å velge vår respons. I vår respons 
ligger vår vekst og vår frihet» 
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POLARISERING 
Det er lett å bli pessimistisk av å lese aviser om 
dagen. Konflikter i Midtøsten. Steile fronter mellom 
republikanere og demokrater i USA. Et NATO–Russland-
forhold på frysepunktet. Demonstrasjoner i UK med 
“remainers” og “leavers”. Hva skyldes egentlig vår hang 
til gruppe-dannelse? 

Mennesker er flokkdyr. 
Vår evne til å leve i grupper 
var livsviktig for våre forfedre: 
Sammensveisede grupper 
hadde større sannsynlighet for 
å overleve enn andre. I tillegg 
til å være egoistiske (som gjør 
at vi konkurrerer innbyrdes 
i grupper), har vi også evnen, 
under visse omstendigheter, til 
å tenke mer på hva som gagner 
gruppen enn hva som gagner oss 
(jf. soldater som ofrer seg selv for 
laget sitt). Hormonet oksytocin 
gjør oss mindre egoistiske og 
mer opptatt av å hjelpe andre 
gruppemedlemmer. Så den gode 
nyheten er at jo tettere bånd vi har 
til andre i samme gruppe, jo mer 
uselviske kan vi bli. Den dårlige 
nyheten er at gruppetilhørigheten 
kan føre til økt polarisering. 

Del mennesker inn i tilfeldige 
grupper, og de vil oppleve sterkere 
tilhørighet til sin gruppe, selv 
om de ikke en gang har møtt de 
andre. Vi har en tendens til å se vår 
gruppe som bedre enn de andres: 
Når “vi” presterer bra, skyldes det 
våre iboende positive egenskaper. 
Når det går bra med “dem”, skyldes det flaks (eller kanskje 
juks). Når “vi” gjør en feil, skyldes det omstendighetene. 
Når “de” gjør en feil, så skyldes det gjerne måten de er 
på, for de er alle av samme ulla (i motsetning til “oss”, 
som er unike individer). 

Gruppetilhørighet påvirker også persepsjon. I et 
forsøk fikk tilhengere og motstandere presentert fiktive 
studier som både støttet og tilbakeviste dødsstraffens 
avskrekkende effekt. Etter å ha lest de samme studiene 
ble både tilhengere og motstandere mer overbevist om 

sitt standpunkt. Og polariseringen 
øker ofte når vi er blant likesinnede. 
Ta en kontroversiell sak, plasser 
tilhengere og motstandere i ulike 
grupper, og la dem diskutere saken. 
Resultatet? De blir mer ekstreme i 
sine synspunkter, samtidig som de 
ikke lenger kan huske at de tidligere 
var mindre sikre i sin sak. Slik blir 
miljøene vi oppsøker lett ekkokamre 
som bidrar til mer ekstreme 
holdninger og adferd. Da russiske 
etterretningstjenester brukte 
sosiale medier for å forsterke 
polariseringen i USA, støttet de 
oppunder allerede eksisterende 
grupperinger og skillelinjer, fra sorte 
amerikanere, via LGBT, til Trump-
tilhengere. 

Så dessverre er det mange 
tendenser som bidrar til å forsterke 
polariseringen mellom grupper. 
Om noen måneder flytter jeg selv 
til Midtøsten, en av verdens mest 
polariserte regioner. Hvordan kan jeg 
unngå å havne på den ene eller den 
andre siden? I tillegg til litt bevissthet 
om gruppefenomener håper jeg å ta 
med meg noe av det jeg har lært på 
gestaltterapistudiet. Å prøve å sette 
til side egne fordommer, og være 
ikke-tolkende og ikke-dømmende. 

Å prøve å se adferd som et uttrykk for kreativ tilpasning, 
og huske at alle mennesker gjør så godt de kan i en gitt 
situasjon, med de forutsetningene de har. Og ikke minst: 
Å være nysgjerrig og virkelig prøve å lytte. Kanskje «de» 
og «vi» har mer til felles enn jeg skulle tro? F
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STUDENTLIVE SSAY  -  ERIK TRESSE

For ved å eie hele kroppen vår, med alle sine følelser, smer-
ter, sorger og gleder, symptomer og signaler, vil vi begynne 
å ta hensyn til dem. Denne aktive ansvarstakingen er noe av 
kjernen i psykoterapi, her formulert av Frits Perls selv: 
Så lenge du kjemper mot et symptom, blir det verre. I det øy-
eblikket du tar ansvar for det du gjør med deg selv, hvordan 
du skaper symptomene dine, sykdommen din og din egen 
tilværelse – i samme øyeblikk som du kommer i kontakt med 
deg selv – begynner utviklingen og integrasjonen.

Min erfaringsbaserte og kroppslige konklusjon blir dermed 
slik: jo helere vi ser oss selv, jo mer kontakt vi har med oss 
selv, jo mere vil vi se jorda. For vi lever på og av jorda. Vi er 
en kropp. Vi er natur.

I fjor sommer viste termometeret 30 varmegrader flere 
dager på rad over hele den vestlige halvkule. Prognosene 
fremover ser ikke bedre ut. Avlinger tørker. Skoger bren-
ner. Havet stiger. Dyr dør. Mennesker flykter. Makten flyter. 
Håpet flyter. Valget vi må ta er om vi vil bli fri fra det vi er 
fanget av slik at vi kan finne nye meningsfulle sammenhen-
ger og nye løsninger. Veien dit krever at vi kanskje må ta 
sjansen på å stå alene en stund. Det krever tilstedeværelse 
selv om det er varmt, ja, særlig der det er varmt, før det 
begynner å brenne. F
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følelser, smerter, sorger og gleder, symptomer 
og signaler, vil vi begynne å ta hensyn til dem.
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Du har en lang karriere som leder og konsulent innen ut-

vikling av ledere. Etter 25 år i Oslo sa du opp en lederjobb 

i Statoil ASA (Equinor), og flyttet fra Oslo for å ta over en 

familiegard i Ringebu i Gudbrandsdalen.

HVA VAR GRUNNEN TIL DETTE, OG 
HVA GJØR DU NÅ?

Årsaken var rett og slett et verdivalg. Garden vi nå bor på har 

vært i familien min i 14 generasjoner. Her er det mye histo-

rie og kultur. Det er boplikt på garder i Norge, så skulle vi 

ta over måtte vi flytte. Jeg flyttet med mann og fire barn. Jeg 

ville bygge et selskap som utviklet ledere, og bruke metoder 

og teknikker som jeg VET fungerer. Jeg ville ha stort fokus 

på integrering av læring, og bruke 

garden og naturen for å jobbe med 

både med hode og kropp. Timbr AS 

ble etablert.

HVA INNEN GESTALT-
TERAPI HAR PÅVIR-
KET ELLER INSPIRERT 
DEG I DITT VIRKE?

Nesten alt! Jeg er siviløkonomi og 

har mastergrad i bunn. Temmelig 

«blå», som vi kaller det. Jeg startet 

med utvikling av ledere i større 

organisasjoner for 25 år siden. Jeg 

leide da inn en gestaltterapeut i min 

første lederjobb. Han var god! Han 

klarte noe ikke jeg var i nærheten 

av. Dette inspirerte meg til å ta 

utdannelsen på Norsk Gestalt-

institutt. Det ble fin reise for meg, 

og jeg lærte å gi ledere a-ha-opple-

velsen. I dag bruker jeg gestaltteori 

og -teknikker hele tiden på ulike 

måter. Jeg er godt trent til å bruke 

min awareness, og den stoler jeg 

100% på. Jeg jobber mye med feltteori, for alt handler om 

samhandling. Jeg inspireres kontinuerlig av virkningen når 

vi jobber med polarisering, viljebuen, ulike kontaktformer, 

relasjoner, kropps-arbeid, stolarbeid, og hvordan vi reagerer i 

ulike situasjoner.

HVA TRIVES DU MED I GESTALT-
TERAPIMILJØET?

Jeg har aldri vært aktiv i selve gestaltmiljøet, men jeg digger 

gode diskusjoner og erfaringsdelinger om faget.  Jeg lærte av 

læreren min Daan van Baalen, at det ikke er noe som er riktig 

eller galt. Herlig! Dette ser jeg skinner gjennom når jeg også 

prater fag i gestaltmiljøet. 

Jeg jobber mye, og bor langt unna ho-

vedstaden. Men på nettet er det yrende 

liv. Det er via nettet jeg føler jeg kan få 

mitt ukentlige påfyll fra miljøet. Takk til 

alle ildsjeler der ute som skriver og deler.

HVA SAVNER DU?

Nærheten til folkene i miljøet og de faglige 

pratene. Jeg gikk mange år i veiledning, 

der vi trente, diskuterte og delte erfaringer. 

Dette var fint. Kanskje jeg burde få til en 

veiledningsgruppe igjen…? Jeg savner også 

utdannelsen og det å være elev selv.  Når 

jeg jobber ser jeg på ledere og tenker at 

«så heldige de er» som får dette av arbeids-

giver. Jeg føler at jeg hver dag gir ledere 

små gaver i form av økt selvbevissthet.

HVORDAN ER EN TYPISK 
DAG FOR DEG?

Siden jeg bor på gard måtte vi skaffe oss 

hund, og den trenger lufteturer. Hver 

morgen starter jeg dagen med pilates et-

ter en liten joggetur. Deilig start! 

HVA N Å?   SIV SVILAND HØYE

SIV SVILAND HØYE

SIV SVILAND HØYE ER 
SIVILØKONOM FRA BI.  HUN 
HAR MASTERGRAD I ORGANI-
SASJONSPSYKOLOGI OG ER 
GESTALTTERAPEUT MED 
SPESIALISERING INNEN 
GESTALT I ORGANISASJONER. 
HUN ER DAGLIG LEDER I 
TIMBR AS. SIV ER GIFT OG 
HAR FIRE BARN.

05

Deretter er det jobbfokus. Nesten hver dag arbeider jeg med 

en leder, et lederteam eller en gruppe ledere. De kommer 

enten til garden eller jeg reiser ut der de er. 

Målgruppen min er stor, alt fra ambassadører i utenriks-

tjenesten, ledere i Sykehuset innlandet til ledere som bygger 

ny E6. Spekteret er vidt, men folk er folk.  Jeg skreddersyr etter 

gruppens eller individets behov og utfordringer.

For å integrere læringen i kroppen, tar jeg ofte folket med ut 

i naturen. Vi går på en liten eller stor fjelltopp, eller en tur i 

skogen. I naturen arbeider hode og kropp sammen. Vi stopper 

opp og reflekterer og gir tilbakemeldinger. Det er stort fokus 

på awareness. Jeg opplever at læringen setter seg på en helt 

annen måte enn jeg klarer å få til i et møterom.

HVA GJØR DU PÅ FRITIDEN?

Jeg liker å gå en randonee-tur, kjøre i løssnø om det er mulig, 

gå en fjelltur på sommeren eller rett og slett henge rundt med 

mine herlige barn. Siden jeg også overtok en gammel gard, 

går mye fritid med til å vedlikeholde de 15 husene vi har på 

garden.

HVILKE PLANER HAR DU VIDERE?

Jeg skal videreutvikle Timbr. Jeg skal også bo ferdig boplikten 

på garden. Jeg vil være med å endre måten vi arbeider med 

utvikling av ledere i næringslivet. Jeg ønsker mer fokus på 

integreringen av læringen, mer oppmerksomhet på reaksjons-

mønster, og økt bevissthet på hvorfor vi reagerer slik vi gjør. 

Jeg er også opptatt av 24 timers mennesket.

ER DET NOE DU VIL TILFØYE?

Ikke annet enn at jeg er imponert over alle dere som er så 

gode til å skrive og dele. Dette inspirer meg og jeg lærer 

litt hver dag. Takk! Jeg mener at vi alle trenger utvikling, 

prestasjon og moro. Stå på videre folkens, og sørg for at du 

stadig utvikler deg, at du føler mestring og har det moro i 

hverdagen. God vår!
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KONTAKT
Sissel Meland er medlemskoordinator 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 behandler alle klager.

Faglig Etisk Råd består av:
Leder: Ketil Øyesvold Melhus
Katrine Borgen 
Liv Andrea Mostøl 
Anne Marie  Saxlund
Trine Merete Edler-Woll

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 
oppretter et klageutvalg som behandler og tar stilling 
til klagen. Klager og påklagede vil holdes orientert i 
henhold til gjeldende retningslinjer for klagegang.
- Klagen må begrunnes.
- Klagen sendes skriftlig i vanlig post, ikke med e-post 
av hensyn til personvernet.
Alle gestaltterapeuter MNGF er dekket av en gruppe-
forsikring som ivaretar klienten ved eventuelle erstat-
ningssaker.

PROFESJONELL FAGLIG OPPDATERING (PFO)
Veiledning, videreutdanning, spesialisering, faglig oppda-
tering/ kursing er en sentral del av det å være praktiseren-
de gestaltterapeut og en viktig del av vår profesjon - ikke 
minst fordi gestaltterapi har en unik tilnærming til kontakt 
i den terapeutiske relasjonen. Alle praktiserende gestalt-
terapeuter 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
STYREMEDLEMMER                       Gunn Helen Stieng
                                           Elisabeth Eie
                                           Glenn D. Rolfsen
ØKONOMIANSVARLIG                    Hans Petter Frydenberg
VARA                                                 Thomas W. Kjos-Kendall
VARA                                                 Beate Midttun

Gestaltterapi bygger  på et verdigrunnlag 
forankret i menneskerettighetene, der 
mennesker anses som frie, unike individer 
som alle har det samme menneskeverdet. 
Gestaltterapeuten skal vise respekt over-
for samtalepartnerens velferd, integritet, 
verdighet og autonomi. Dette skal gjelde 
uavhengig av tro/livsanskuelse, etnisk 
tilhørighet, kjønn, seksuell legning, alder, 
funksjonshemning eller sosial status. 
Gestaltterapeuter MNGF er forpliktet til å 
drive virksomhet og behandling i henhold 
til norsk lovgivning og i henhold til vedtatte 
etiske retningslinjer. 
For mer informasjon, se www.ngfo.no.

Kvalitetssikring og utvalg:

STYRET OG UTVALG 2018 
NORSK GESTALTTERAPEUTFORENING
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VALGKOMITEEN
Valgkomiteen skal sikre et tilstrekkelig antall kandidater til 
de ulike vervene og gjøre dette kjent for årsmøtet før valg.
Birgitte Gjestvang
Eli Gagrielle Borchsenius
Vibeke Visnes 

Nettvett for terapeuter

Faglig etisk råd har laget en guide over 
etiske dilemmaer som kan dukke opp, og 
viktige ting å huske på når du som er 
gestaltterapeut kommuniserer på nett.
HER ER VÅRE 8 RÅD: 
 
.    Husk alltid personvernet og taushetsplikten din når du kommuniserer på      
        sosiale medier, det være seg blogg, facebook, linkedIn eller andre 
        kommunikasjonskanaler.

.  Vær varsom med å ha kontakt med klienter på sosiale medier, blant annet 
        av hensyn til taushetsplikten.

.   Unngå doble relasjoner som for eksempel terapeut/venn på facebook.

.   Du er medansvarlig for gestaltterapeuters omdømme. Blogger og disku-
        sjonsinnlegg er underlagt grensene for ytringsfrihet.
  
.   Sosiale medier er ikke et veiledningsforum. Unngå presentasjon av caser 
        selv om disse er anonymisert.

.   Vær oppmerksom på hva klienter kan finne om deg på nettet, og begrens      
         tilgangen til privat informasjon der det er mulig.

.   Ikke bruk andres tekster/blogginnhold uten samtykke. Det er forbudt å 
         legge ut bilde av andre uten deres samtykke. Husk kildevernet når du 
         henviser til eller benytter andres tekster.

.   For øvrig henvises til GDPR for oppbevaring av personopplysninger, samt 
          til Lov om alternativ behandling, herunder forskrift om markedsføring av 
          alternativ behandling av sykdom.

TEKST: HEIDI MINDE
KATRINE BORGEN
KETIL MELHUS
LIV ANDREA MOSDØL
ANNE MARIE SAXLUND 
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Gestaltterapeut MNGF 

 

 

 

 

Camilla H. Weedon 

 

Sertifisert veileder 
 

 

camiwe@online.no 

www.baerumgestalt.no 

mobil: 47 23 37 19 

HAR DU LYST Å BLI LÆRER VED NGI? 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) søker deg som har utdanning i og 
erfaring med gestaltterapi i tillegg til annen relevant utdanning på minimum 
master nivå.  

Å bli lærer ved NGI innebærer en gradvis tilnærming til lærerjobben. Det første 
året vil bestå av opplæring i form av co- trening og veiledning. Deretter tilbyr 
vi fast deltidsstilling i størrelsesorden 50-80%. Søkere med førsteamanuensis 
eller førstelektorkompetanse vil bli foretrukket.  

Vi tilbyr et spennende fagmiljø med engasjerte kolleger og studenter. NGI har 
en sterk posisjon i gestaltmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt og er en 
høyskole i utvikling. Skolen har et lite forskningsmiljø og ønsker å lede an i 
utviklingen av gestaltteori og dokumentasjon av gestaltfaglig praksis. 

For ytterligere informasjon, kontakt rektor Bodil Stranden Riise på 
tlf. 911 31 876, e-post bodil@gestalt.no

Søknad og CV ønskes innen 1. juni

Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble opprettet i 1986 og er i dag en privat høyskole som tilbyr 
flere deltids studier innenfor gestaltfaget. NGI er eneste aktør i Norge som tilbyr utdanning i 
gestaltterapi og gestaltcoaching med offentlig godkjent eksamensrett som gir rett til studielån 
og stipend i Statens Lånekasse.

1 -2 utgivelser i året
 Pris pr. magasin: 180,-
350,-   for to magasiner
 

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

!
?

   ESTALTG
ANNONSER ANNONSER



66

Styrke og svakhet

Styrken –
den virkelige styrke - 
har i si hand en stav
som heter svakhet.
Den dagen styrken glemmer
å stø seg til denne mjå seljestaven,
da snubler den i en kingeltråd
og brekker lårhalsen.

Hans Børli
”Vinden ser aldri på veiviserne” (1976)


