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Velkommen til første utgave av årboka til NGF —  med kjønn, seksualitet og 
identitet som hovedtema.  
          Gestaltterapifaget i Norge rommer mye. Første del av denne årboka 
forteller om hvordan vi forsker på parterapi, hvordan vi utvikler nye metoder for 
å jobbe med traumer og hvordan vi møter utfordringene koronapandemien har 
gitt oss. Det er med vilje vi bruker ordet «vi» her, selv om kvinnene bak 
disse fortellingene er enkeltpersoner: Vibeke Visnes, Elisabeth Helene Sæther og 
Katrine Borgen. Både Vibeke og Elisabeth har utviklet prosjektene sine i sam-
arbeid med andre gestaltterapeuter. Terapeutene som Vibeke har engasjert, 
følger modellen til Vibeke slik at hun kan forske på den, og terapeutene som 
Elisabeth samarbeider med, bidrar til å gjøre feltfenomener tydelige for klien-
tene hennes. Katrine Borgens erfaringer med å være terapeut i korona-tiden 
er sannsynligvis også bare ett eksempel på måten andre gestaltterapeuter også 
tålmodig har møtt klienter med oppmerksomhet rettet mot det eksistensielle 
trykket vi alle opplever på grunn av situasjonen vi er i. 
          Året har også blitt preget av forslaget om å frata gestaltterapeuter og 
andre alternativ-behandlere MVA-fritak. Det har også mobilisert oss til å stå 
sammen — og uansett utfall har dette vært en prosess som vil skape endringer i 
gestaltterapeuters selvforståelse. 
          Hovedtemaet for denne årboka reflekterer også et tegn i tiden. Kjønn og 
seksualitet er aktuelle temaer i offentligheten. Den medisinske behandlingen 
av transpersoner er på god vei til å erstattes av en aksepterende dialog med 
og blant transpersoner om deres egne behov. At gestaltterapien har gode 
metoder for å komme dette og andre kjønnsprosesser i møte, kommer fram i 
reportasjen vår om «Kjønnskreativitet og transtalent». 
          Seksualitet er et helt annet spørsmål! I USA vokste gestaltterapien fram 
hånd i hånd med den seksuelle revolusjonen. Det er lett å få inntrykk av at 
seksuell frigjøring og vilje til å gå i terapi hentet sin motivasjon fra de samme 
kildene. Foregangspersonene Fritz Perls og Paul Goodmans seksuelle inter-
esse var heller ikke noe de la skjul på. Her har tidene forandret seg. Nå har 
blant annet «metoo» gjort det tydelig at Paul Goodmans naive tanke om at 
«sex er en måte å bli kjent med andre på», kommer med store omkostninger. 
Organismen vår er et følsomt organ og sex er kanskje den «kontaktformen» 
som i størst grad krever at en tar den både ens egen og den andres selv-
prosess på alvor: Hva er behovene våre, hva gjør vi, hvem blir vi — sammen?  
          Flere av årbokas artikler og intervjuer tar opp dette temaet fra forskjellige 
vinkler. Redaksjonen våger ikke å komme med noen konklusjon her, for 
forhåpentligvis fører artiklene til at vi heller tenker over spørsmålet på nytt: 
Hva er seksualitet og hvordan møter gestaltterapien vår seksualitet? 

Redaksjonen — Per Terje Naalsund, Ann Kunish og Trond Grem Wold
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TERAPEUTÅRET
2020

Foto: Privat

Av: Katrine Borgen, gestaltterapeut MNGF

ret startet med en ukes hyttetur i Hadelandsskogene — på hjemlige 
trakter ettersom jeg delvis vokste opp på Hadeland. Helt alene på 
hytta til venner. Fred, ro og stillhet i naturen. Snø og kulde ute, lys 
og varme inne. Der trengte jeg ikke beskytte meg mot sanseinn-
trykk fra omgivelsene — jeg kunne virkelig puste ut og fikk hvile. 

Og hvile er stikkordet mitt, både for 2020 og året før. September 2018 
satte en hjernerystelse en markant stopper for min aktive tilværelse. Et 
slag i bakhodet fra en uoppmerksom medpassasjer på en full trikk var det 
som skulle til. Over natten gikk jeg fra 120% jobb som lederutviklings-
konsulent og gestaltterapeut til total isolasjon, i mørke og stillhet, der all 
lesing og bruk av skjerm var helt uaktuelt.

Gradvis og langsomt jobbet jeg meg tilbake til terapeutpraksisen min, med 
ny innsikt og en erfaringsbase jeg ikke helt ante rekkevidden av. 
Så kom 12. mars og hele landet stengte ned, på grunn av et lite virus … 
Som de fleste andre ble også jeg grepet av denne uvirkelige situasjonen. 
Jeg handlet på vei hjem fra jobb den kvelden, både det jeg hadde plan-
lagt og en del andre ting som kanskje kunne komme godt med i dagene 
fremover. Hjemme ved nyhetssendingene klarte jeg ikke helt å forstå hva 
som hadde skjedd … 

Frem til våren 2017 jobbet jeg ved Folkehelseinstituttet, med smittevern 
og utdanning i håndtering av epidemier. Nå satt jeg plutselig på side-
linjen i en situasjon vi mang en gang hadde øvet på og laget scenarier for 
hvordan håndtere. Jeg visste hvordan mine tidligere kolleger jobbet på 
spreng med kommunikasjon og krisehåndtering — og det var ingen-
ting jeg kunne gjøre. Frustrasjonen var til tider stor! Og det er en annen 
fellesnevner for meg de siste par årene — frustrasjon over situasjonen jeg 
helt uforskyldt havnet i den fredagskvelden høsten 2018. 

Terapeutpraksisen har vært redningen min gjennom hele tilfriskningspro-
sessen — å selv kunne styre hvor mye jeg jobber, når og hvordan. Å møte 
klienter ansikt til ansikt på kontoret, å kunne bidra til andres utvikling-
sprosess med mine erfaringer og den jeg er, ga tilværelsen mening. Da 
de strenge koronatiltakene ble innført ble jeg først og fremst opptatt av å 
bidra til å trygge og støtte der det var mulig. Få klarhet i hva som var lov-
lig og kommunisere tydelig at vi faktisk fikk lov å fortsette klinisk praksis 
dersom smittevernet ble ivaretatt. Selv er jeg så heldig at jeg har lokaler 
store nok til å overholde 2-meters regelen og jeg kan gå til og fra jobb. 
Sånn kunne jeg fortsette å ta imot de som ønsket å komme, hele våren. 
Det var godt for meg, og jeg tror det var godt for dem som kom også. 
Online terapi var for meg sistevalget, hjernen min var fortsatt ikke særlig 
glad for skjermkontakt. Det ble heller en del telefonsamtaler — som viste 
seg å fungere bra for meg og klienter jeg hadde hatt over lenger tid. Nye 
forespørsler var det lite av våren 2020. 

Det har vært mye fokus på isolasjon og begrensning av vår frihet siden 
smitteverntiltakene ble iverksatt av regjeringen i mars. Min opplevelse har 
paradoksalt nok vært det motsatte. Sammenlignet med min livssituasjon de 
siste 18 månedene før koronaepidemien kom til Norge, opplevde jeg en 
sosial oppsving våren 2020. Vennene mine var ikke på jobbreise, de var 

Å
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hjemme og hadde lyst å gå tur i vårsola. Jeg fikk mange nydelige natur-
opplevelser i skogen som jeg sent vil glemme — og mange gode samtaler 
om livet og eksistensen. Plutselig var alle i samme båt, den som jeg hadde 
rodd rundt i alene alt for lenge … Jeg møtte både frykt og frustrasjon fra 
dem rundt meg — og jeg kjente meg rolig. Jeg hentet fakta om situasjonen 
i FHIs daglige rapporter og lente meg på min kunnskap og erfaring fra 
mikrobiologi, epidemihåndtering og krisepsykologi. 

Slik stod jeg stødig gjennom disse månedene. Og litt uventet oppdaget jeg 
hvilken ressurs jeg hadde utviklet gjennom de endeløse månedene i iso-
lasjon og begrensning som nå kom til stor nytte. En tydelig motpol trådte 
frem — jeg kjente på utvidelse. 

Nå, et halvt år senere, er det denne utvidelsen som er figur i min 
egen prosess. Bedringen har heldigvis fortsatt, kapasiteten min øker fra 
måned til måned og jeg begynner å ta inn at jeg kan komme til å bli helt 
frisk igjen … samtidig vet jeg ikke hvor lang tid det fortsatt vil ta. Dette 
er også en parallell til pandemien: Når skal den ta slutt? Når skal vi igjen 
naturlig kunne klemme hverandre og sitte inntil hverandre når vi har 
behov for det, ta hverandre i hendene uten å kjenne skam etterpå og gripe 
etter antibac-flasken? Når kommer normaliteten tilbake — og hvordan blir 
nå den?

Takknemlighet fyller meg hver eneste dag. Takknemlighet for å ha kom-
met så langt, for å kunne gå ut i solen uten hatt og solbriller, å kunne 
gå ned i sentrum uten hørselvern, kunne nyte et glass vin og lese litt i 
en bok, kunne høre på musikk og være sammen med venner … og ikke 
minst: å kunne sitte her og skrive dette. Det er takknemlighet for en 
normalitet som gradvis manifesterer seg, en normalitet som jeg hele tiden 
har higet etter. Som da jeg kom med et gledesutbrudd på kontoret en dag 
jeg satt og ventet på en klient og hørte et skip gå ut fra havna! Eller da 
det endelig var bilkøer i rushtiden igjen … Vi glemmer lett hvor viktig 
normalitet er for oss — forutsigbarheten i hverdagen og i livet. Spenning 
er spennende, forutsigbarhet er trygt. Og trygghet er helt avgjørende for 
vekst og utvikling … 

Tidlig i mars døde Marina Berg og jeg var en av de få heldige som fikk 
delta i begravelsen hennes i Fagerborg kirke. Det var en nydelig stund. 
Solen flommet inn; de få som var der, satt spredt på annenhver benkerad; 
mange kjente hverandre, men ingen klemte hverandre. Samtidig hadde jeg 
en sterk opplevelse av samvær — presten snakket til og med om behovet 
vårt for å bli holdt, og om hvordan vi kan holde hverandre uten fysisk 
berøring. Jeg kom i kontakt med noe større enn oss mennesker. Det ga 
meg håp. Og jeg fikk lyst å rope ut: «Hold kirkerommene åpne denne 
krevende tiden. La oss komme inn der i stillhet og skjønnhet og få håp 
om bedre tider». Jeg kjente på livskraft. — Takk, Marina.

Det er lett å gå til meningsløsheten når kriser rammer og 
vår eksistens rokkes ved. Meningsløsheten ved at livet tar sin egen vei, ut i 
ukjent terreng og uforutsigbarhet, smerte og fortvilelse. Hvordan samtidig 
finne mening i å fortsette å leve …? Gjennom min egen livskrise har 
eksistensialismen og kunnskap om de eksistensielle trykkene vært god 
støtte. Å ta inn at aleneheten jeg har kjent så sterkt på, meningsløsheten 
og imperfektheten er del av det å være menneske. Nettopp denne dyre-
kjøpte erfaringen begynner jeg nå å innse at har utvidet min evne til å 

 

møte mennesker som opplever livskriser og søker terapi. Så, om det var 
aldri så galt, var det godt for noe …

«Å være terapeut er å bruke sine egne erfaringer på en betryggende måte» 
har engang en klok erfaren psykiater sagt. Jeg ønsker å tilføye: Å være 
terapeut er å støtte klienten til å tåle hele seg og sin situasjon, til å romme 
og akseptere det som er, også når alt oppleves håpløst, vondt og menings-
løst. Som terapeuter har vi mulighet til å lære bort aksept, i sin dypeste 
forstand. — Jeg blir ydmyk og glad. 

Avslutningsvis vil jeg dele en kort sekvens fra et klientarbeid: 

Klient: «Du er ikke redd for mine følelser. Det er det viktigste.» 

Terapeut: «Nei, jeg er ikke redd for dine følelser.»

K: «Uroen er farlig - jeg må få roet meg ned!»

T: «Kanskje kan du våge å lytte litt til uroen - ta frem papir og farger og 
se hva som kommer ned på arket … så kan vi se nærmere på uroen din 
sammen. Den kan ha et viktig budskap til deg.»

K: «Hmmm… ja, kanskje det …» 

Jeg har tidligere skrevet om å tåle å bli tålt — noe dypt og vart som favner 
både meg og omgivelsene mine. Det starter med opplevelsen av å bli tålt, 
også når jeg viser meg slik jeg tror omgivelsene ikke tåler uten å gå i 
stykker … Dette har jeg selv erfart gang på gang, ikke minst i løpet av min 
vei gjennom de siste par årene. Så hvem blir jeg da, hvis jeg tåler og klarer 
å ta inn at noen tåler hele meg …? 6

Katrine Borgen har praktisert som gestalt-
terapeut MNGF siden 2013. Hun har 2-årig 
videreutdanning fra Ruella Frank’s Develop-
mental Somatic Psychotherapy i New York 
(2015), og har siden fulgt Ruella tett gjennom 
workshops og veiledning. Katrine er veterinær 
med doktorgrad og har lang erfaring fra forsk-
ning, utdanning og folkehelsearbeid, samt leder- 
og organisasjonsutvikling. Foto: Sturlason
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Gestaltterapeuten Marina Berg (1957-2020) integrerte det å være her og 
nå, det å ikke vite, ansvar, oppmerksomt nærvær og det å gjøre i relasjon 
til en personlig livsfilosofi som kunne oppsummeres i begrepet kjærlighet. 

Marina skrev to essays i Gestalttidsskriftet. Begge essayene handlet om 
kjærlighet — eller om hva som skjer når mennesker forholder seg til hver-
andre med oppmerksomhet i øyeblikket. Vibeke Visnes intervjuet henne 
om det samme temaet for GESTALT. Der sier Marina om kjærlighet: 

«Kjærlighet velges igjen og igjen, nesten fra minutt til minutt, og krever ar-
beid og fokus. (…)  Det har terapi til felles med kjærlighet; å velge å bevege 
og bli beveget, involvere og engasjere - utvikle oss sammen og å gi slipp.»

Essayet «Gestaltterapi og kjærlighet — en del av et større hele» handler 
ikke bare om gestaltterapi og kjærlighet, men også om undervisning. Hun 
var en lærer som påvirket elevene sine, og måten hennes å være lærer på 
førte til mange diskusjoner blant studentene. I dette essayet forklarer hun 
tankene bak formen hun valgte — og stod for. 

I sitt minneord til henne formidlet lærer ved NGI, Heidi Gaupseth, måten 
Marina var på og underviste på slik: 

Du praktiserte gestaltterapiens gullstandard – «å stå i å ikke vite». Du 
kom inn i klasserommet og med det var undervisningen i gang. Du valgte 
det slik og du var trygg på at dette er du best til! Å bruke det som skjer i 
øyeblikket, det som blir figur, i pedagogisk hensikt for at studentene skulle 
gjøre egne erfaringer framfor å snakke om. Dette var ditt adelsmerke, og 
nærmest et «kall» slik jeg opplevde deg. Noen ganger gikk det i enkeltes 
øyne galt og det ble vanskelig. Jeg tenker likevel at disse vanskelige erfa-
ringene, ble noe jeg og andre studenter lærte mye av, om vi ikke tenkte 
slik da – så senere som lærer selv, som terapeut og i livet forøvrig.

Det er lett at undervisning blir snakking «om» temaer. Problemet med 
det, er at ingen gjør seg noen nye erfaringer — og dermed heller ikke 
lærer noe av det. Kan du utdanne gestaltteraputer på den måten? 
«Vi kan ikke med sikkerhet vite på forhånd hva som kommer til å skje i 
mennesker, mellom mennesker og/eller hvordan de vil respondere på det 
vi bringer inn i en relasjon,» skriver Marina i kjærlighetsessayet sitt. 
I følge Heidi var Marina overbevisst om at det er bare når vi utforsker 

 Arven etter 
MARINA
Av: Per Terje Naalsund

det som hender her og nå at vi kan erfare noe nytt. — Her og nå er ikke 
å meditere, men å sjekke ut med hverandre og være i dialog i øyeblikket. 
Det er når vi ikke snakker sammen, at alt det vi ikke vet blir til usikker-
het. Det vi ikke kan håndtere, vil vi ofte projisere ut, forteller Heidi meg. 
 
I klasseværelset vil studenter ha mange forventninger og reaksjoner på 
læreren, og hos Marina var det rom for mengder av engstelse, projek-
sjoner og introjekter. Og Marina plukket det opp. Hun kontaktet sine egne 
kroppslige fornemmelser og de bevegelsene og uttrykkene som hun så hos 
studentene. Og så holdt hun det fast. Hun lokket det ut og forsterket det. 
Som Koyote Millar sier om henne: «Hun dyttet på oss til vi ble tydelige». 
I intervjuet med Vibeke, forteller hun hvordan hun stolte på kroppen: 

«Jeg har erfart (…) at kroppen kan fornemme hele situasjonen. Så jeg tror 
på at kroppen kan oppfatte det som er i øyeblikket, det som har vært og kan 
komme, altså oppfatte en retning og intensjonalitet. Alt dette før tanken.»
 
Hun var direkte og derfor kunne hun si at det du sa ikke ga mening for 
henne, at nå virker det ikke som om du hører hva jeg sier, at nå orket 
ikke hun mer av dette, og at dette var umulig å forstå for henne. Og hun 
kunne misforstå og si dumme ting. Og hun kunne si unnskyld. Poenget 
hennes var ofte at mye av det studenter brakte inn i rommet, bare var 
tolkninger og tanker. Hun hadde lite tålmodighet med dette. I stedet 
prøvde hun å lære oss å være fenomenologiske. — Hun terpet og terpet på 
dette i timene våre, og selv var hun helt rå på dette, forteller Erik Tresse 
som hadde henne som hovedlærer ved NGI.

På den ene siden var Marina utålmodig, på den andre siden dedikert og 
overbevist. Hun stod trygt i sine egne overbevisninger og var ikke enkel

Mother, 2017, Marit Victoria Wulff Andreassen
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å diskutere med. Når jeg 
leser essayet «Gestaltterapi og 
kjærlighet» slår det meg hvor 
gjennomtenkt holdningen 
hennes var. 

I essayet forfekter hun idéer 
som jeg selv gjerne vil tro på, 
som at terapeut og klient kan 
«oppleve kjærlighet i psykoter-
api»: 

«Å oppleve kjærlighet i 
psykoterapi kan gi terapeut og klient og relasjonen dem imellom en følelse 
av å være intimt forbundet med seg selv, og på samme tid, med noe større 
enn seg selv: åndelig kjærlighet.»

Det som er unikt med essayet og gjør det til et nødvendig pensum for 
hvordan du kan bygge relasjoner til klienter, er måten hun knytter dette 
budskapet om kjærlighet til konkrete praksiser, valg av tankemåter og 
nødvendige betingelser som trenger å vokse fram. Ikke minst påpeker hun 
at dette bare kan virkeliggjøres i en relasjon og bare når begge — både 
terapeut og klient — tar like mye ansvar for å vende seg mot den andre.  

Samtidig var hun klar over hvor vanskelig dette var: 

«Å åpne opp med hele seg, kropp, følelser, tanker og alle sine sanser, åpent 
og nysgjerrig vende seg mot den andre og det en ikke vet, å legge til side 
det en opplever å vite, er for mange av klientene forbundet med redsel for 
tap av kontroll over eget liv.» 

Marina våget å være en lærer som tok disse sjansene på å vende seg mot 
den andre og åpne seg med hele seg i øyeblikket — kanskje hjalp det at 
hun hadde erfaring med at hun kunne stå i vanskelige situasjoner. Hun 
hadde jobbet i barnevernet, på institusjoner, med prostituerte, med folk 
som levde utsatte liv. Hun hadde erfart at hun klarte å hente ned og skape 
mening av det som andre syntes var skummelt. Erik Tresse kaller henne 
for en «prosessmotor»: — Hun satte i gang prosesser med alle hun møtte. 

Kanskje var det evnen til å stå i prosessene helt til figuren ble tydelig som 
skapte følelsen at hun «så» oss. Mange gestaltterapeuter kan fortelle om 
følelsen av å bli sett av henne som student. 

Katrine Borgen er en av dem. 

— I studietiden gjorde jeg mitt beste for å unngå at Marina så meg. Men 
det lot seg jo ikke gjøre. Og når vi hadde våre møter, opplevde jeg litt 
overrasket den myke, ivaretagende siden hennes. I første klasse traff hun 
noe i meg, som jeg ikke identifiserte som en del av meg ennå. Det var 
skremmende at hun var så direkte, og det tok tid før det falt på plass for 
meg, det hun hadde sett og som vokste fram i løpet av studietiden og som 
jeg nå kjenner som min egen kraft. Jeg kan huske at jeg tenkte at andre 
studenter ikke alltid følte seg ivaretatt i møtene med henne, men det vet 
jeg ikke, for jeg var utenfor feltet mellom dem, forteller hun. 

Foto: Erik Tresse 

Hos Marina ble denne forskjellen mellom «i» og «utenfor» feltet tydelig. 
Utenfra kunne vi reagere på andres vegne, og jeg husker en gang jeg gjorde 
nettopp det. «Hva er det som foregår?» sa Marina og kom bort til oss der 
jeg snakket med en kollega som tørket tårene sine etter å ha vært utsatt for 
et skjevt ord. Så snakket de sammen og så hverandre inn i øynene og ble 
tydelige for hverandre, og jeg fikk demonstrert hvor lite jeg kunne gjøre i en 
situasjon som hørte til et felt jeg ikke var del av, i forhold til hva som kunne 
skje når de som hadde skapt situasjonen, tok tak i det. 

Å bli sett er en forutsetning for å lære noe. Marina visste hva som skulle 
til for å se studentene sine. 

— Jeg hadde aldri en interaksjon med Marina uten at jeg lærte noe, for-
teller Koyote. Hun lærte meg å være modigere som terapeut. Hun sa en 
gang at det eneste uopprettelige feiltrinnet du kan gjøre som terapeut er 
å dø fra klienten din. Da hun døde fra oss som gikk i gruppeterapi hos 
henne i sykdomsperioden hennes, gjorde hun nettopp det. Og jeg lærte 
at selv ikke dette var noen krise. Vi i gruppa tok ansvar og sørget for å 
møtes igjen så vi fikk avslutta gruppeprosessen vår med hverandre og 
henne på en god måte. 

Jeg kan fortsatt se Marina for meg i det hun klapper på en ledig stol ved 
siden av seg framme i klasseværelset: «Kom og sett deg her!» sier hun 
smilende til en kollega av meg. De har vært uenige hele undervisnings-
økten, og Marina har anklaget ham for å gi henne hodepine. Jeg kan ikke 
kjenne igjen den Marina Berg som hele undervisningsøkten har vært 
differensierende og utfordrende. Nå er hun blitt omsorgsfull og varm, 
insisterende og kjærlig. Så starter det som ligner på en lek. Kollegaen min 
har mye på hjertet, men hvem er det han snakker til? Det er ikke Marina, 
skjønner hun. Hun henter fram stadig nye stoler, som ordene hans kan 
lande hos. Og han flytter rundt fra den ene stolen til den neste. I kaoset 
merker jeg hvordan direkte tale plutselig oppstår. Så mye denne karen 
ikke har sagt til dem det gjelder! tenker jeg. — Ikke rart han måtte bruke 
undervisningstiden vår til å be om hjelp.  

Jeg lar Marina få det siste ordet. I intervjuet med Vibeke sier hun: 

«Kontakt i øyeblikket er som å puste; vi åpner og lukker oss, sier ja og 
sier nei. Når vi er oppmerksom på det som er mellom oss, kan vi velge, 
det er livgivende.» 6

Essayene til Marina er trykt i Den flyvende hollender. Festskrift til Daan 
van Baalen, 2008 («‘To awaken the heart’ i parterapi») og i Gestaltterapi i 
praksis, 2007 («Gestaltterapi og kjærlighet — en del av et større hele»). Interv-
juet med Vibeke Visnes står i GESTALT nr 1/2013. Det kan leses på nett. 

Takk til Siv, Erik, Koyote, Heidi og Katrine for hjelpen med å 
minnes Marina.  



14 15

eg har utviklet en teoretisk modell som jeg har kalt «A Gestalt 
Model of Domains in Couples Work». Modellen  beskriver ulike 
fenomener som oppstår i parets samspill og er ment å støtte tera-
peuten i å velge figur og intervensjon i dette komplekse terapifeltet. 

Jeg er nå ferdig med et teoretisk utkast der jeg beskriver modellen og jeg 
har rekruttert 6 forskningsterapeuter, som har fulgt mine to workshops 
om henholdsvis parterapialliansen og den som heter «Relasjonstraumer og 
det helende potensiale i en relasjon». Fra november skal jeg rekruttere to 
par til hver av disse terapeutene og de skal hver gjøre fem terapitimer à 1,5 
timer med hvert par med oppstart i januar. Underveis skal jeg ha veiled-
ning med hver terapeut etter henholdsvis 1. og 3. terapisesjon. Veilednin-
gen skal filmes og senere analyseres av meg ved hjelp av et analyseverktøy, 
NVivo 12. Alle forskningsterapeutene og jeg har hatt et fokusgruppemøte 
før oppstarten der vi har diskutert modellen, teoretiske betraktninger og 
forståelse. Vi skal så møtes, etter at alle terapeutene har gjort maksimum 
fem sesjoner med hvert av parene, til et nytt fokusgruppeintervju. Deretter 
skal jeg analysere, konkludere og levere. 

Min vei til forskning i gestaltterapi
Min vei til forskning har vært mer tilfeldig og styrt av faglig nysgjerrighet 
fremfor akademiske ambisjoner. Jeg avsluttet min grunnutdanning ved 
Norsk Gestaltinstitutt (NGI) i 2009. Ganske raskt erfarte jeg i egen praksis 
at mine personlige erfaringer var verdifulle for klientene mine, og jeg 
begynte å sysle med tanken om å skrive en selvhjelpsbok. Jeg var også inter-
essert i teori og hadde ikke helt fått grepet om hvordan jeg skulle plassere 
(mitt eget) narrativ inn i gestaltterapeutisk tenkning og -metode. Jeg erfarte 
at min historie hadde påvirket meg i mye større grad enn jeg hadde skjønt i 
løpet av studietiden. Dette ledet meg til å søke en master i gestaltterapi som 

NGI på den tiden hadde i samarbeid med Metanoia Institute i London. I 
tillegg til selve masteroppgaven var det klinisk fordypning i parterapi. 
Metanoia Institute tilbyr, i samarbeid med Middlesex University som 
akkrediterer, ulike masterprogrammer: i gestalt-, transaksjons- og inte-
grativterapi. Instituttet har ulike workshops knyttet til psykoterapeutisk 
utvikling og toneangivende forskningsprogrammer med fokus på erfar-
ingsbaserte, psykoterapeutiske modaliteter. 

Jeg var så heldig å være i ett av de to kullene NGI samarbeidet om, for 
deretter trådte Professor Lynda Osborne av som «Head of Gestalt De-
partment». NGI, representert av Gro Skottun og Daan van Baalen, var 
også metodisk uenige med det engelske perspektivet på gestaltterapien, 
så samarbeidet gikk mot en naturlig avslutning. Det var mitt første møte 
med det internasjonale gestaltmiljøet og de ulike retningene og uenig-
hetene som finnes. Jeg fikk imidlertid svært gode tilbakemeldinger på min 
masteroppgave med oppfordring fra «The Academic Board» om å knytte 
min teoretiske modell til «teorien om selv». Uten tidligere akademiske 
ambisjoner og etter et års tenkepause var jeg med ett doktorgradskandidat 
ved det samme instituttet. 

Refleksivitet
Det er en spesiell grunn til at jeg har 
valgt å fortsette ved Metanoia Institute 
og ikke søkt meg til et norsk universitet, 
til tross for at det koster mange penger, 
betydelig med reising og avstand til 
nettverk: refleksivitet. Refleksivitet er 
et akademisk begrep for forskerens 
(eller forfatterens) egen situering, altså 
hvordan man plasserer seg selv i og 
ikke utenfor teksten. Dette er en relativ 
ny bevisstgjøring innenfor akademiske 
tradisjoner, som tradisjonelt har søkt en 
mer objektiv posisjonering. 

Jeg opplever Metanoia Institute som banebrytende innen dette fagfeltet for 
psykoterapeutisk forskning, og det fortsetter stadig å inspirere meg. Det 
er kreativt, eksperimenterende, frigjørende og ikke minst oppmuntrende 
ikke å bli presset inn i en spesiell akademisk form. Noen kriterier er det 
selvsagt til et akademisk prosjekt, men det oppmuntres til en refleksiv 
form der forskerens egen stemme kan finne en plass i prosjektet. Det 
postmodernistiske paradigmet stadfester at det ikke finnes objektivitet i 
forskning, for en forsker gjør alltid valg. En refleksiv form beskriver prosess 
og forskningsvalgene, det er transparent og synlig. 

For meg går denne formen hånd i hånd med gestaltterapi, der terapeuten 
stiller seg til rådighet for klienten, med all sin erfaring og kompetanse. 
Transparens og kongruens er viktige forutsetninger for et godt terapeutisk 
jeg – du møte. I den fenomenologiske metoden så er vi også godt trent i 
«bracket off», hva er det som vil være viktig å bringe til her og nå og hva 
skal legges til side. Dette er i seg selv en refleksiv handling.

FORSKNING PÅ 
PARTERAPI
Av: Vibeke Visnes

Jeg tror min hypotese 
kan være et viktig 
bidrag til parterapi-
feltet, som, etter mitt 
skjønn, ofte preges av 
mye uetisk terapi.

Om et drøyt år håper jeg å levere doktorgradsavhandlingen min i gestalt-
terapi ved Metanoia Institute i London. Jeg forsker på egenutviklet modell 
som andre parterapeuter skal prøve ut for meg neste år.  

 

J
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Prosessmodell over det 
parterapeutiske feltet
Mitt masterprosjekt endte opp i en 
modell som beskriver det partera-
peutiske feltet og hvordan dette er for-
skjellig fra individualterapi. I tillegg var 
jeg opptatt av hvordan historien kunne 
komme til uttrykk i terapien og samti-
dig beholde det unike i fenomen-
ologisk prosessarbeid, figurdannelsen i 
her og nå. 

Doktorgradsarbeidet er en videre-
utvikling av denne prosessmodellen. Jeg 
har en hypotese der jeg har struktur-
ert og gruppert fenomener (figurer) i 
domener, inspirert av Daniel Stern og 
Stein Bråthen. Stein Bråthen er norsk, 
hadde sitt virke på Universitetet i Oslo, 
og var en nær forskerkollega av Stern. 
Det var på et hovedforedrag av Bråthen 
på en konferanse arrangert av Norsk 
Forening for Psykoterapi jeg fikk en 
«aha»-opplevelse. Bråthen viste til sin 
forskning om mor-barn-dyader og 
relasjonell inntoning, og jeg så med ett 

hvordan jeg kunne strukturere all psykologisk- og psykoterapeutisk teori 
fra mange ulike modaliteter inn i en modell inspirert av relasjonsområder 
til Bråthen og Stern, i henholdsvis: Den terapeutiske alliansen og dialog, 
verdier, samspill og hekt, samt intimitet og autonomi. Denne «a-ha»-
opplevelsen, hva Zinker kaller «birth of an insight», har vært en viktig 
drivkraft for meg når doktorgradsarbeidet tidvis har vært svært krevende 
og ensomt. 

Jeg tror min hypotese kan være et viktig bidrag til parterapifeltet, som, et-
ter mitt skjønn, ofte preges av mye uetisk terapi. Parterapi er et komplekst 
og sårbart felt. Det er krevende å holde balansen mellom partene og etisk 
problematisk når terapeuten tar parti med den ene part. Dette har jeg selv 
erfart hos ulike parterapeuter og jeg har mange klienter som forteller om 
tilsvarende erfaringer. Gestaltteori tar utgangspunkt i relasjon og ikke 
individ, så vi har et unikt utgangspunkt for nettopp å balansere alliansen. 
Dette beskriver jeg i min prosessmodell: hvordan terapeuten engasjerer 
seg i relasjonen og ikke i den enkelte spesielt. Det krever et litt annet 
blikk på terapisituasjonen enn individualterapi. Det blir spennende å se 
hva som kommer ut av kasusstudiene og om modellen støtter terapeutene 
i deres arbeid. 

Det internasjonale forskningsmiljøet
Det foregår en omfattende internasjonal mobilisering for gestaltforskning 
og -publisering. Dette for å imøtekomme myndigheters krav til bevis 
for at psykoterapi virker som behandling av psykiske lidelser. Vi trenger 
forskning som støtter at humanistiske modaliteter virker, for det er stor 
konkurranse om helsekronene både fra andre terapeutiske tradisjoner og 
ikke minst psykofarmaka. Kognitiv terapi har lenge vært dominerende 

innen forskning på psykoterapi og har dermed oppnådd et fortrinn som 
foretrukket behandlingsform. Det er derfor etablert et stadig voksende 
nettverk av gestaltforskere, og hvert annet år arrangeres et forskningssym-
posium. 

Jeg presenterte min forskningsskisse på en 
slik konferanse i Paris i 2017. Det krevde en 
stor mobilisering av meg, ukjent både med 
forskning og miljøet, men det viste seg å bli 
en verdifull erfaring. Jeg opplevde velvilje og 
interesse fra gestaltkolleger fra alle konti-
nenter og konferansen i seg selv var spenn-
ende med mange interessante foredrag og 
presentasjoner. Daan van Baalen presenterte 
også sitt prosjekt om CORE og diagnose av 
situasjonen. 

Av økonomiske hensyn kunne jeg ikke reise 
til Chile i fjor, men i 2021 i er det en ny 
mulighet i Hamburg. Bor det en forskerspire i deg, så anbefaler jeg på det 
varmeste å delta på den. 

For at gestalt skal møte fremtiden kreves det at vi bidrar aktivt til ut-
vikling av faget og gjør effektmålinger. Jeg håper at mitt forskningspro-
sjekt vil løfte kvaliteten og tydeliggjøre parterapimodaliteten og dermed 
oppmuntre gestaltterapeuter til å ta eierskap til dette fagområdet. Daan 
van Baalen kan vise til gode resultater når CORE-prosjektet hans nå er 
avsluttet og vi har fått den første dosent i gestaltterapi med Vikram Kol-
mannskog. Vi slutter oss med dette til en rekke spennende forskningspro-
sjekter i gestaltterapi. 

Dette er helt nødvendig for at gestaltterapi skal være en psykoterapeutisk 
modalitet i fremtiden, og vi kan tilbakevise påstandene om at vi ikke kan 
vise til forskning. Det kan vi! 6

For at gestalt skal 
møte fremtiden
kreves det at vi 
bidrar aktivt til ut-
vikling av faget og 
gjør effektmålinger.

Vibeke Visnes er doktorgradskandidat i 
psykoterapi ved Metanoia Institute, Middlesex 
University i London, der hun utvikler en modell 
til benyttelse i parterapi basert på gestaltteori og 
-metode. Hun er en av grunnleggerne av terapi-
fellesskapet BA21 Psykoterapi og Veiledning og 
underviser ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 
(NGI).

Metanoia Institute, 
London. 
Foto: Vibeke Visnes.
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JEG VAR EN DÅRLIG TERAPEUT 

I dag skjønner jeg at jeg som fersk terapeut ikke visste nok om hvem jeg 
var eller hva jeg ville. Jeg visste for lite om hvordan jeg påvirket og ble 
påvirket og om hva som skjedde i relasjon. Jeg gikk i mye forskjellig terapi, 
i dag er jeg ikke sikker på om jeg virkelig fikk forløst traumer i denne 
terapien. Jeg har prøvd forskjellige terapimodaliteter med forskjellige 
utfall. Noe av det var slettes ikke godt nok.  

For meg var det helt utenkelig å si at jeg var et traumatisert barn. Jeg 
kunne gå med på at jeg hadde vokst opp i en passe ”dysfunksjonell fam-
ilie”, men traumatisert ... nei, da skulle det være verre ting enn det jeg 
hadde erfart. Lite forsto jeg at selve det å ha erfart for vanskelige situa-
sjoner og hendelser, er med på å splitte bort bevisstheten om det som har 
skjedd og at min kreative tilpasning, eller overlevelse etter splitten holder 

minnet om det overveldende borte. Fortrengning er flott på det tids-
punktet det skjer. Hvis det ikke hadde vært sånn, ville kanskje den lille 
kroppen blitt så overveldet at det hadde vært fare for liv og helse. Sånn 
sett er psyken vår genial. Problemet er når vi som voksne regrederer og 
reagerer med våre traumatiserte deler som ofte opererer som man ville 
på barnestadiet, ubevisst. Den delen av meg som ble traumatisert, stanset 
opp deler av sin utvikling på det årstrinnet traumet skjedde.
 
F.eks. den gang da jeg ble overlatt til meg selv som toåring av en hus-
hjelp. Hun maktet ikke å ta vare på tre barn og et hus og ”kanskje tenke” 
at denne lille lydige jenta er så grei at hvis jeg ber henne sitte rolig ved 
kjøkkenbordet og ikke røre seg kan jeg ta med de andre ut. Min bror var 
baby, så han måtte hun ta med, 
og søsteren min var fem, så hun 
ville si ifra hvis det var hun som 
ble satt igjen. Derfor passet det 
best at jeg ble ofret. En tilsynela-
tende enkel og forståelig hendel-
se sett fra hushjelpens side. Og 
uforsvarlig av foreldrene mine å 
sette ei ung jente til å ta alt det ansvaret som hun ikke evnet. Tror hun 
bare var sytten år . . . Men like fullt var det et dypt traume for meg å bli 
forlatt. Ikke bare forlot min mor meg og gikk på jobb, men jeg ble også 
forlatt av henne som skulle passe meg i min mors fravær. Dette var ikke 
en engangshendelse, det var noe som hadde foregått over tid. Til historien 
hører det også med at min mor skjønte at noe var på ferde. En dag sto jeg 
opp før hun skulle gå på jobb og skrek som hun aldri hadde hørt før. Hun 
måtte gå på jobb, og hushjelpen ble byttet ut med en barnepleier en uke 
etter. En dame som jeg har mange gode minner med. Så organismen til 
min mor skjønte noe mere enn hodet. 
          Resultatet for meg ble likevel at utviklingen stoppet opp i en del 
i meg som forblir en barnedel som er to år og livredd for å bli forlatt, og 
skjønner at jeg må klare meg selv. Dette er det vanskelig å ha bevissthet 
om og når jeg nå f. eks. blir trigget på å være snill og stille, oppfører jeg 
meg som en toåring følelsesmessig. 
          Ikke rart at det er konflikter i familier, når traumatiserte men-
nesker ikke klarer å regulere seg selv, og oppfører seg som toåringer, 
syvåringer eller tolvåringer o.s.v. eller i bedrifter der lederen som skal ta 
avgjørelser blir en tenåring. Eller at det er bråk og konflikter i styrerom 
der noen kan oppføre seg som barn, ledere som prøver å styre en bedrift 
eller et land som sender sine unge ut i krig og . . . jeg sier ikke mer. 
 
Lite skjønte jeg også den gangen at det å ligge i mors mage og ikke være 
ønsket kan være noe av den dypeste og tidligste traumatiseringen vi kan 
erfare. Uforståelige vanskelige reaksjoner senere i livet skjønner jeg nå 
blir – ”følgefeil”. 
 
Det er helt menneskelig å ikke planlegge barn og tenke at det passet litt 
dårlig akkurat nå. F. eks. min mor hadde akkurat fått ny jobb, en jobb 
hun hadde ønsket seg og så finner hun ut at jeg er i magen. Abort var ikke 
et tema den gangen og hun prøvde å gå til en lege for å høre om det var 
mulig. Historien til min mor er at legen rullet kontorstolen rundt hele det 
store mahognibordet for å komme bort til min mor. Han la begge bena 
på utsiden av min mors ben, tok henne i hendene og sa: ”du har vel ikke 
tenkt å ta bort barnet”? Min mor fikk seg ikke til å si ja, og stotret frem 
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KRENKING 

Tekst, foto og illustrasjon av  
Elisabeth Helene Sæther, 

Gestaltterapeut/veileder MNGF

Rett etter studiet hadde jeg ingen tanker om at jeg ikke ga god terapi. Jeg 
tenker nå at enkelte klienter rett og slett fikk elendig terapi, de viste det bare 
ikke. Ikke jeg heller! Men det var ikke nok for dem over tid og ikke for meg 
heller. Noe i meg visste at det måtte være noe mer. Jeg visste bare ikke hva 
det var...

Av alt det vakre i verden 
er heling det vakreste.



20 21

et ”ehhhhhh, nei, da”. Og dette er jo min mor glad for i dag etter som det 
var jeg som kom til verden. Så i min familie var dette en kjent historie.
Kan det være sånn at jeg som organisme i mors mage kjente mors nei og 
ble god på å undertrykke egne impulser og behov allerede i magen og 
ikke være til bry? Min mor har sagt at det var så enkelt å være gravid 
med meg, ikke sparket jeg, ikke var hun kvalm, ikke la hun på seg mye. 
I det hele tatt virket det som om det lille barnet var mere opptatt av å ta 
vare på mor, enn at mor tok vare på barnet. Hun røykte også under deler 
av svangerskapet, og det er en måte å utsette den lille organismen for 
overgrep. Barnets lille kropp blir utsatt for ekstreme påkjenninger og jeg 
gjorde smart i ”å ligge lavt”. Gjennom dette overlevde jeg. Dette er ikke 
det beste utgangspunktet for at det lille barnet skulle utvikle sitt eget jeg 
og sin egen vilje. 
 
Eksemplene over kan høres søkt ut og utleverende for min mor. Jeg tror 
ikke hun er alene om å gjøre ubevisste valg, og de kom opp i et arbeide 
jeg gjorde da jeg jobbet med egne traumer. Jeg tror flere foreldre med 
barn i magen får følelser knyttet til sin egen historie som påvirker det 
ufødte barnet. Min mor gjorde så godt hun kunne med sin historie og 
med min far som også var en del av feltet. Hun og min far visste bare 
ikke hvordan dette påvirket den lille kroppen og psyken.  
 

JEG ER OGSÅ TRAUMATISERT !!! 

Jeg innså etter hvert at JA, jeg er traumatisert. Etter det begynte jeg å smake 
på ordet traume. Ordet traume kommer fra gresk og betyr skade eller sår. 
Det kan være både i det fysiske og det psykiske, noe som skjer plutselig, er 
ukontrollert og overveldende. Det vekker ofte en ekstrem følelse av hjelpe-
løshet og redsel. Det kan være livstruende, enten det gjelder vårt eget liv 
eller andres. Det å være vitne til andres traume kan også traumatisere oss. 
Det kan være et engangstilfelle, f.eks. ulykke, eller noe som gjentas over tid 
og med nære relasjoner. F.eks. vold og overgrep i familien.  
 
Psykens måte å håndtere dette på er ved å splitte. Det er det som skjer 
når vi står i en situasjon der vi ikke har nok tilgjengelige ressurser i 
situasjonen til å takle det som skjer. Da ender det med et traume, eller et 
stykke ubearbeidet livshistorie.  
 
Jeg har laget min egen modell på hvordan psyken splitter. Jeg er inspirert 
av klassisk tankegang, B. Hellinger og F. Ruppert. 
 
Hvis dette er en billedligjøring av psyken vår, så er den i utgangspunktet sunn. 

 
ILLUSTRASJON 1 
 

Psyken ser verden slik den faktisk er, og jeg er i kontakt med det som er 
virkelig, her & nå;  jeg har fått utviklet mitt eget jeg og min egen vilje; 
jeg kjenner hva jeg trenger; jeg har god tilgang til kroppslige fornemmelser 
og kroppsfunksjoner; jeg er i kontakt med egne følelser, kontaktfunk-
sjoner, sansning, forestillingsevne og jeg har adekvat refleksjonsevne. Jeg 
reagerer adekvat på de følelsene jeg får i situasjonen som jeg står i. Jeg 
har evnen til å inngå sunne, konstruktive relasjoner og er i stand til å gå 
ut av dem – hvis de ikke er bra for meg. Alt dette har vi i oss. På bildet 
er dette illustrert med smilemunner som kan forstås som aspekter ved 
mitt eget jeg. 
 
Hvis et menneske har stått i en situasjon der det har blitt for mye for 
psyken hennes og organismen dermed ikke kan reagere sunt, har psyken 
vært nødt til å splitte. Splitten er illustrert som en adskilt kile med 
suremunn på toppen og som har en tilhørende kreativ tilpasning som et 
resultat av splitten. 

 
ILLUSTRASJON 2    
                          

FIKSERTDEL/TRAUMEDEL

DEN KREATIVE TILPASNINGEN/
OVERLEVELSESDEL

SUNNE DELER

 

Ta f. eks. et barn som blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep, og som 
etterpå skal spise middag sammen med overgriperen og alt skal være ved 
det ”normale”. Heldigvis splitter da psyken bort det som har skjedd. Selve 
traumehendelsen splittes bort og binder energien og følelsene som ikke 
ble uttrykt. Dette gjør at vi overlever i situasjonen og kan fortsette å være 
en del av f. eks. familien. Samtidig som splitten skjer, går vi til en kreativ 
tilpasning for å overleve. Illustrert med strekmunn. Disse er gjensidig 
avhengig av hverandre for å holde minnene unna. Overlevelsesdelen til-
passer seg kreativt situasjonen slik at jeg overlever i det feltet hendel-
sen skjer i. Overlevelsesdelens oppgave er å holde all informasjonen om 
hendelsen i blindsonen. Eller: Traumet blir på den måten tatt ut av tiden 
og frosset på det tidpunktet hendelsen skjedde. Traumedelen ønsker å bli 
satt fri, men klarer ikke det alene. Derfor blir den trigget i relasjon med 
andre der vi kan bli oversvømmet av følelser som hører til den gang da 



22 23

traumet skjedde. Dette kan være frustrerende i f. eks. en kjærlighetsrela-
sjon hvor følelser som er knyttet til vår historie blir puttet på partneren 
istedenfor. Så lenge traumedelen ikke blir frigitt henger den sammen med 
overlevelsesdelen eller den kreative tilpasningen. 

Overlevelsesdelene eller den kreative tilpasningen kan medføre at vi blir 
god på å tilpasse oss og passe inn og gjøre andre til lags. Vi kan bli flinke, 
ansvarlige, veloppdragne, snille, kreative og finner på nye virkelig-
heter, f. eks. ved å flykte inn i det åndelige, religiøse, det eventyrlige. Eller 
gjør om sannheten slik at den blir  ”det var jo ikke så ille”. Eller rett og 
slett bare nekter for at det har skjedd . . . Denne delen vil ikke ha kontakt 
med følelsene våre eller kroppen, eller deler av kroppen som kanskje er 
utsatt for overgrep. Den kreative tilpasningen kan være kontrollerende, 
både overfor andre og seg selv, sjefete, dogmatisk, fundamentalistisk, og 
vil alltid bringe inn et «ja, MEN . . .»
          Det kan føre til at vi nummer oss eller bedøver oss, som med 
trening, alkohol, narkotiske stoffer, beroligende eller smertestillende midler. 
Dette kan også være en av grunnene til at vi blir ”hjelpere” i verden og 
heller vil hjelpe andre enn oss selv. Eller blir ledere, som graver oss ned 
i arbeid og holder oss distrahert. Delene flykter inn i roller, som f.eks. 
morsrollen, yrkesrollen eller hjelperrollen. 

 
ILLUSTRASJON 3 

Et menneske med splitter, fikseringer og kreative tilpasninger
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Den gode nyheten er at uansett hva jeg har erfart av vanskelige situasjoner 
eller traumer, har jeg deler som er sunne og som jeg kan bygge videre på!  
 
Min erfaring og det jeg har lært er at når følelsen og det tilhørende trau-
met blir koblet sammen, i den grad det er mulig, og det er det over tid, så 
slipper traumet fysisk i kroppen og klienten begynner f. eks. å ta andre 
og bedre valg for seg selv.  

Det kan også være god terapi å bo med mennesker som tåler å se det som 
er og som også selv er villig til å se på egne traumer som igjen påvirker 
de feltene vi sammen skaper. Spennende og helende! 
 
Og jeg begynner så smått å smake på det kapteinen i filmen Wall E sa: 
Jeg vil ikke overleve, jeg vil leve! 

JA: JEG VIL LEVE! 
LEVER JEG DET LIVET JEG ØNSKER Å LEVE? 

. . . hvor adjektivene kan stå i kø for å beskrive lidenskap og kreativitet? 
Hvor begeistret og fascinert er jeg? Hvordan er relasjonene rundt meg med 
min gamle familie, min nærmeste familie, mine venner, mine klienter, 
mine kollegaer? Hvor nysgjerrig er jeg i møte med nye (og gamle) rela-
sjoner og hvor nysgjerrig er jeg på meg selv? Tør jeg se meg selv med nye 
øyne? Hvor tolerant er jeg? Skjønner jeg hvor verdifull jeg er? Skjønner 
jeg andres verdi? Tar jeg godt vare på kroppen min? Får jeg nok søvn, nok 
hvile, spiser jeg det som er godt for meg, går jeg på do når jeg må, holder 
jeg kroppen ren, beveger jeg meg nok, leker jeg, kjenner jeg på lyst og 
seksualitet, har jeg tillit til andre og kjenner jeg på håpet, har jeg troen på 
at det kan gå bra, også? Er jeg transparent? Opplever jeg mitt jeg, kjenner 
jeg min egen vilje, kjenner jeg på kjærlighet til meg og andre? Tror jeg at 
jeg naturlig hører til? Har jeg tilgang på mine følelser, ikke bare de såkalte 
gode, men også sinne, hat, skam og sorg, er det plass til sansning, mine 
refleksjoner, vet jeg hva mine verdier er? Og hvor takknemlig er jeg? Stoler 
jeg på prosessen? Har jeg integrert skyggesidene mine? Skjønner jeg at jeg 
er mere enn det jeg blir akkurat nå i møte med . . . Eller 
 

NEI: JEG OVERLEVER 
JEG LEVER IKKE DET LIVET JEG VIL! 

Jeg vil være perfekt, jeg tror ikke det er nok til alle – tror ikke på raushet 
og overflod, det er viktig for meg å passe inn, gjøre som naboen sier, jeg er 
meget kritisk til meg selv (og andre ja, det henger sammen), jeg snakker 
gjerne stygt om andre og til meg selv, jeg vil imponere, jeg vil beundres, 
være kul, jeg vil vite mere og bedre enn andre, være sikker i min sak, tro 
at jeg er selvforsynt, jeg alene klarer alt, tror jeg kan være god i alt, være 
overmenneske, snakker nedlatende om de som ”har vondt i viljen sin”. 
Nummer jeg kroppen og følelsene mine, gjennom mat, arbeid, narkotika, 
trening, medisin, alkohol, sukker, utmatter jeg meg selv, dømmer jeg både 
meg selv og andre, konkurrerer jeg for å vinne fremfor samarbeid? 
 
Polariserende påstander og provoserende spørsmål? Spørsmål som kan 
sette i gang prosesser og som kan kreve at jeg må vurdere min måte å 
tenke om livet mitt på. Kanskje det ender med at jeg tar ansvar for det 
jeg kan gjøre noe med og slutter å ta ansvar der jeg ikke kan? 

På mange måter er dette siste kortversjonen av mitt liv – før jeg begynte 
å skjønne at fellesnevneren i mitt liv (som ikke fungerte slik jeg ville)– 
var MEG! Jeg pekte på de rundt meg og skjønte ikke at jeg også var en 
del av feltet. Jeg hadde lange utredninger inne i hodet mitt der jeg satte 
de andre på plass og mente at jeg visste best! 

Det er aldri, aldri, aldri – bare den ene, i en relasjon, vi gjør det alltid 
sammen og det skjer i relasjon i felt og under påvirkning av hvor det 
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skjer. Alt skjedde i relasjon med dem jeg var med, den gang da. Ikke noe 
galt å si om dem, og heller ikke meg. Jeg gjorde bare det jeg hadde lært. 
Vi var alle der vi var med den várheten, oppmerksomheten og bevisst-
heten vi hadde der og da. All denne higen etter det perfekte skrives det 
bøker og lages det tusentalls filmer om. Kanskje det er på tide å undres 
over det som faktisk skjer i livene våre og hva våre bidrag er?

 
JEG TROR IKKE MINE KLIENTER KOMMER 
LENGRE I SIN UTVIKLING ENN HVA JEG ER VILLIG 
TIL Å GÅ I MEG – MED MEG! 
I terapirommet er relasjonen til terapeuten et viktig kriterium for at ter-
apien skal være givende. Det skumle her er at hvis terapeuten er ubevisst 
sine egne fikseringer og blir i kreativ tilpasning og overlevelse sammen 
med klienten og dette er ubevisst, kan det hende at terapien blir kontra-
produktiv over tid. Dette skjedde nok da jeg gikk i terapi og da jeg var 
ferdig terapeut. Min oppdagelse med meg etter år med kreativ tilpasning 
og overlevelse i terapirommet er at jeg også er villig til å se på meg selv 
og egne traumer og jobbe med dem hele min karriere. Jeg tror ikke vi 
kan unngå at det er ”overlevelse og kreativ tilpasning” i terapirommene vi 
er alle bare mennesker, og mengden minsker kanskje med min villighet 
til å se på meg selv og mine traumer. Mon tro om terapiforløpet hadde 
blitt kortere og kanskje verden et bedre sted hvis dette også hadde smittet 
over på foreldre, lærere, veiledere, ledere og politikere. Også de kunne ha 
godt av å se på konsekvensene av sin påvirkning i verden . . .  

Å være villig til å se det som er sant i min historie kan være krevende. 
Det krever for det første at jeg innser at jeg er traumatisert og at mye av 
det jeg forholder meg til er overlevelse eller kreativ tilpasning. Alt har 
en begrensning, jeg også; og jeg kommer ikke lenger enn jeg er villig 
til og har evner og ferdigheter til. Kroppen som organisme er en smart 
innretning. Jeg tror kroppene våre er mye smartere enn tankene våre! I 
terapirommet har jeg ofte støttet meg på at i denne timen gjorde kroppen 
min jobben – den regulerte feltet, og det vi snakket om var kanskje ikke 
så relevant; hovedtyngden av jobben lå i hvordan min kropp påvirket 
klientens kropp i felt med meg. Da blir det også viktig hvordan jeg for-
holder meg til min kropp og hvordan jeg relaterer til den. 

Når jeg leser det jeg har skrevet til nå, dukker F. Staemmlers endrings-
teori opp. Han beskriver at vi sjelden kommer forbi polariseringen fordi 
terapeuten sjelden klarer å stå i spredningen der alt går alle veier sammen 
med klienten. Dette ga så mye mening for meg at jeg skjønte enda mere 
viktigheten av å gjøre en jobb med meg, slik at jeg evner å stå i ”kaoset, 
forvirringen og uroen” med klienten i feltet og ”bidra inn i feltet det jeg 
evner, slik at jeg både kan holde fast og kjenne på hvor skummelt det er”.
Hvis jeg som terapeut blir redd for prosessen, påvir- ker det feltet. Her er 
det viktig at vi ikke bare legger denne redselen på klienten, men også tar 
egen redsel på alvor og går til egen terapeut og jobber med det i meg som 
f. eks. ikke fikk være redd...

Det interessante er at noen av oss mennesker ikke helt skjønner hvordan 
vi virker på andre og hvordan andre og omgivelsene påvirker oss. Jeg er 
et tydelig eksempel på et slikt menneske ((: I dag er jeg mere villig til å 
ta innover meg at det kan være sånn. At alle hendelser i livet har påvirket 

meg og at dette er med på å påvirke i relasjoner med andre. Det gjør også
livet mere spennende å leve. Ikke lettere nødvendigvis, men mere åpent 
og utforskende. 
 
I gestaltutdanningen lærte jeg at vi som terapeuter kan gi klienten nye 
erfaringer som kan føre til at den uferdige hendelsen lukker seg eller 
heles i relasjon med terapeuten. Igjen: I felt med terapeuten kan noe annet 
komme til overflaten og noe uferdig slippe taket. Så her kommer en opp-
fordring til dere som ikke går i egenterapi: Jobb med egne traumer, og jeg 
tror dere vil erfare nye og spennende prosesser som igjen er en investe-
ring i praksisen og som kan gi resultater som overgår det jeg drømte om. 
 
Jeg kjenner at min várhet og tilstedeværelse i feltet har blitt mere tilgjen-
gelig for meg og derfor mere tilgjengelig for klienten i felt med meg. 
Derfor tror jeg muligheten for å være vár, oppmerksom og bevisst på hva 
som skjer i relasjon i felt er begrenset når jeg ikke jobber med egne trau-
mer! Jeg tror vi alle er traumatiserte og at vi som terapeuter har et ekstra 
ansvar for å ta klientens traumer på alvor. De vet ikke at de er traumati-
sert, fordi traumedelen er splittet bort – og da vet de det ikke.  
 
 
NOEN EKSEMPLER PÅ EN-TIL-EN-TERAPI 
Jeg jobber nesten ikke med en-til-en-klienter lenger. Jeg liker best grup-
per, men her er tre eksempler på hvordan jeg jobber med kropp i det 
ordløse ved at jeg regulerer meg, i den grad feltet tåler det.  

F. eks. når klienten kommer inn og er helt hyper og snakker allerede idet 
han kommer inn i rommet, begynner min organisme – eller kropp – å 
komme på banen. Jeg sjekker hvordan jeg puster, om jeg ser klart, og om 
jeg sanser det rundt meg. Ikke for å si det til klienten, eller å begynne å 
gjøre noe med ham. Jeg sjekker i hvor stor grad jeg evner å være her og 
nå og være i min organisme og ta vare på den i felt med klienten. Er det 
mulig å ha kontakt med underlaget – hva skjer i meg i møte med dette 
feltet? Dette er informasjon til meg om hvilket felt jeg er i. Tidligere ville 
jeg kanskje prøvd å avbryte ordflommen, si noe sånt som: jeg hører at du 
har mye på hjertet, og det vil jeg virkelig høre, og jeg trenger å lande, vil 
du lande med meg? Eller påpeke at det ikke er mye pust, eller gjøre et ek-
speriment der klienten kanskje lander i stolen, eller i rommet her og nå. 
Alt dette er ok, og min erfaring i dag er at jeg kan først støtte min egen 
kropp slik at jeg gir meg det jeg trenger for å være så mye til stede som 
er mulig i felt med klienten. Det jeg da erfarer, nesten hver gang, er at 
klientens organisme eller kropp blir påvirket av hva jeg gjør (helt uten 
ord) og f. eks. roer seg. Her snakker jeg om å jobbe med klientens kropp 
i det ordløse. Jeg trenger ikke å forklare om nervesystem og om å være 
støkk i hyper eller hypo og hvordan vi jobber oss inn i toleransevinduet. 
En kollega sa det så bra: Vi hadde jo et nervesystem før i tiden også, før 
vi snakket om det.
 
Det jeg er ute etter, er å tydeliggjøre at når jeg har nok kapasitet i feltet 
til å utforske dette uten ord, så jobber jeg med klientens kropp og system 
samtidig og i det ordløse. Da kan det også hende at jeg ruller en pute 
som en pølse og støtter ryggraden til klienten så det blir mulig å puste 
litt lettere i feltet. Kanskje et pledd eller en pute på fanget, eller sokker 
på beina. Små intervensjoner som jeg bare forsiktig gjør uten å lage noe 
nummer av det, men for å se om organismen er støttbar i felt med meg. 
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Er det ikke rom for det, legger jeg pute, pledd, sokker, fotstøtte og et 
glass vann tilgjengelig for klienten (før han kommer), og så gir jeg min 
kropp støtte ved at jeg drikker vann, legger et skjerf på min mage, setter 
meg slik at jeg kan puste og tar på sokker på mine ben. Er relasjonen 
trygg nok, kan jeg gjøre det med klienten. Er ikke relasjonen og feltet 
trygt nok, er det informasjon til meg om feltet . . . Det kan også bli for 
nært å legge pledd, sokker osv. Bare det at jeg har hatt fokus på min 
kropp og min pust i en hel time og at klienten har vært sammen med 
min organisme kan være den beste terapien som er tilgjengelig akkurat 
her og nå. 

Og når en klient som jeg har på facetime, ringer meg og begynner å gråte 
i det han ser meg, så sier jeg f.eks. hei og legger hånden min på mitt eget 
hjerte, ser på ham og blir veldig oppmerksom på min egen kropp, og 
jeg puster og lager små bekreftende lyder på gråten hans. Da forandrer 
gråten seg fra lydløs, til hulkende og tilbake til snufsing. Vi har ikke sagt 
noe på de første 11 minuttene og når han åpner øynene og ser meg, smi-
ler vi til hverandre og begge puster. Så kan vi snakke, og det ender med 
at vi ler og blir rørt sammen, og jeg har holdt min hånd på mitt hjerte 
hele timen, og dette har påvirket feltet . . . 

Og hvis det kommer en trist og nedstemt klient, gjør jeg også det samme. 
Jeg ser hva jeg trenger i felt med vedkommende. Det er ikke det samme 
som med en som er hyper. Da kan jeg flekse ankelen og kjenne om det 

er mulig å strekke på noen lemmer. Ikke ekstremt 
og overveldende, men stille og forsiktig, nesten 
umerkelig sammen med klienten. Noen sitter med 
hengende hode og ser i bakken, og da kan jeg tillate 
meg en gjesp og en større strekk. Ser vedkommende 
opp, kan jeg si at jeg hadde behov for å strekke meg, 
og at jeg tok vare på meg ved å gjøre det. Det jeg 
også merker i disse feltene er at klienten ofte løfter 
hodet etter en tid og at vi i løpet av timen har mere 
energi i feltet som vi begge nyter godt av! Igjen har 

vi jobbet i det ordløse og med kropp, uten at vi har satt ord på det. Eller: 
Min erfaring er at ord ikke alltid trengs. 
 
For å hjelpe klienten med å komme i kontakt med gamle traumer bruker 
jeg feltmarkører. Feltmarkører kan f. eks være en form, en farge og en 
retning - et utgangspunkt for å jobbe fenomenologisk med klienten. (Jeg 
har designet egne markører for dette). Her støtter jeg klienten i å komme 
i kontakt med følelsene som er adekvate i forhold til hendelsen og bruker 
fenomenologien til å se det som er. Klienten går i felt med markørene og 
erfarer her og nå å støtte seg selv i ”sakte film” for å komme i kontakt 
med noe som har vært splittet bort. Eller å se at dette ikke er mitt, dette 
er en identifisering av min mor, far, søster o.s.v.

Kroppen husker påvirkningen og følelsen som tilhører tidligere fikserte 
felt. Dette er spennende, og jo mere jeg jobber med egne fikseringer/
traumer, jo mere gir dette mening for meg. Ikke det at jeg er ute etter å 
gi noen skylden. Alle gjør så godt de kan i den gitte situasjonen. Det var 
kanskje ikke godt nok, men det var det de fikk til. Mest sannsynlig har 
heller ikke de fått det de trengte, og da er det vanskelig å gi videre det de 
selv ikke fikk. Mange familier har noe de har slitt med i generasjon etter 
generasjon etter generasjon. Litt flåsete sagt, kan dette være ”arvesynden” 

som en familie sender videre fra generasjon til generasjon, helt til noen 
gjør noe annet – som for eksempel begynner i terapi og forløser traumet. 

Første gangen jeg leste at traumer går i arv i fire til fem generasjoner, 
ble jeg helt satt ut. I dag gir det mening å tenke det. Etter å ha jobbet 
med tidlige fikseringer eller traumer i egen historie skjønner jeg mere av 
hvordan jeg har blitt den jeg er i dag. Og hvordan jeg begrenser meg til 
det jeg tror jeg vet om meg og mitt eget narrativ. For meg handler det om 
å samskape et større felt for klienten og meg. Ved å ha ryddet i feltet for 
egen del, blir det mere spennende å være tilstede og se om det er mulig å 
skape mere nysgjerrighet og undring over at alt kanskje ikke er som det 
ser ut til å være. 

Det er mye vi enda ikke forstår i terapirommet, og psykologien som 
vitenskap er ung. Det som gjaldt for noen år siden gjelder ikke i dag, og 
jeg trøster meg med at jeg får gjøre det som jeg kan gjøre noe med, nem-
lig meg, og så får jeg se at livet er i bevegelse og det kan jeg også være  – 
i den grad det er mulig for meg i de ulike feltene. Felt kan påvirke i lang 
tid etter at timen er over. Dette skjønte jeg da jeg misfornøyd fortsatte 
å ”slå” meg selv i hodet etter timen og kanskje dager etter en terapitime 
med en klient. I dag ser jeg at det er informasjon om hvilket felt jeg har 
sittet i og kanskje hvordan vedkommende klient krever det umulige av 
seg selv. Når jeg også vet noe om dette i eget liv, er det lettere å legge det 
fra meg og tenke at dette tilhører det feltet jeg sto i, med akkurat denne 
klienten. Og det varierer i hvilke felt som påvirker meg og som trigger 
meg på mine tidlige uferdige hendelser. 
 
 

MIN MOTIVASJON ØKER NÅR JEG KJENNER HVA 
DET GJØR MED MEG Å FÅ JOBBET MED EGNE 
FIKSERINGER 

Det er lettere å være i egne behov når jeg avgrenser det jeg vil avgrense. 
Jeg kan lettere bevege meg i spennet mellom symbiose og autonomi. Det 
å kunne flyte i konfluens det å leve sammen; evnen til å stå i intime 
relasjoner og kjenne på begjær og lyst og differensiere; det å være meg, 

Vil jeg leve 
      eller 
vil jeg overleve?
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det som er individuelt, det unike ved meg. Evnen til å styre mitt eget liv 
og være uavhengig. Gjøre ting på egenhånd. Støtte meg på egen viten og 
erfaring. Forsørge meg selv. Oppfylle/dekke egne behov. Ta egne avgjø-
relser, også når andre ønsker at jeg skal gjøre noe annet. Ikke la meg 
hindre i å nå egne mål på grunn av andres bekymringer eller smerte. 
Ikke la meg presse emosjonelt. Ikke la meg bestikke økonomisk. Ikke 
vike fra egne verdier, heller ikke under press. Arbeide med egen identitet, 
ta ansvar for eget liv og ikke gi andre skylden hvis livet ikke blir som jeg 
hadde drømt om.  
 
 
         JEG VIL STÅ I NÆRE                 UTEN Å MISTE 
              RELASJONER                  MEG SELV! 
 
 

For meg handler det også om respekt for det mennesket som er villig til 
å sette seg ned med meg og komme i kontakt med det som er vanskelig 
og som ikke fungerer i livet. Jeg glemmer ikke hvor redd jeg var første 
gangen jeg var i terapi, og jeg minner meg selv på at jeg både har mye 
trening og fortsatt kan huske min dype frykt for å begynne å se innover i 
egen psyke sammen med et annet menneske. 
 
 

 

INTET NYTT UNDER SOLEN
Jeg forundres stadig over at når jeg begynner å se på sammenhenger og 
tror at jeg oppdager noe nytt, blir jeg realitetsorientert av at det meste er 
sagt av andre som er klokere enn meg. Det sier meg at vi mennesker 
alltid har undret oss over livets store spørsmål og søkt mening, utvikling 
og balanse. Jeg ville beskrive et kollektivt, kognitivt, metapsykologisk 
verktøy og landet på at jeg gjør best i å jobbe med meg slik at jeg kan være 
tilstede og bidra med meg i den grad jeg evner sammen med klienten. Og 
med en bevissthet om at vi er mere enn det vi tror, her og nå, og at det er 
faktorer som påvirker utover den jeg tror jeg er.

SLIK GJØR JEG DET (NÅ)
 
JEG FORETREKKER Å JOBBE 
MED TRAUMER I GRUPPE 
Dette fordi vi mest sannsynlig ble traumatisert i en gruppe (som f.eks. 
familien , skoleklassen, samfunnet) og det å få heles i en gruppe med nye 
erfaringer er en glede i seg selv. 
 
Jeg har latt meg inspirere av all min erfaring og det jeg har lært opp 
gjennom tiden (ingen nevnt, ingen glemt, jeg har laget min vri på kjente 
metoder og legger gestaltterapi-teori og -praksis i bunn) og prøvd ut dette 
på en mindre gruppe av mine klienter der jeg bodde før. Jeg flyttet derifra 
for noen år siden, og da satt jeg med en liten gruppe med mennesker som 
jeg tenkte at jeg ville tilby noe meningsfylt. Jeg ga dem muligheten til å gå i 
en spesifikk traumegruppe hvor vi jobbet to til tre ganger i semesteret.  
 
Jeg hadde ikke drømt om at vi fikk de resultatene vi fikk ... Jeg fikk bruke 
dem som en utprøvingsgruppe, og de kom og gikk etter behov. Det var 
ikke en fast gruppe til faste tider, men en gruppe som var tilgjengelig etter 
behov. Jeg har forandret måten vi gjør det på etter som jeg selv har gjort 
egne erfaringer i eget arbeid og tilpasset det slik at det er gestaltterapi-
teorien som ligger i bunn. 
 
I dag bruker jeg tre ferdige terapeuter (som jevnlig arbeider med egne 
traumer) som feltstøtter og meg selv som leder prosessen. Gruppen er delt 
opp i par som får tildelt en tid på ca tre timer. Dette fungerer godt, og jeg 
erfarer mindre overveldelse i feltet. 
 
 
FENOMENOLOGISK TRAUMEARBEID 
MED FELTSTØTTER (FTF)
For å sette i gang et traumearbeid etter denne metoden starter vi sesjo-
nen med rolige stresslessøvelser for kroppslig tilgjengelighet. Når dette er 
på plass (i den grad det er mulig) samles terapeut, feltstøtter og klienten 
i ring. (Avstand mellom hver, rundt to meter). Klienten deler tematikken 
eller støtteord som hun har tenkt gjennom på forhånd. Klienten skriver ned 
dette på en flipover. Et eksempel kan være noe så banalt som: ”Jeg vil føle 
lykke”.  Hvert ord skrives så ned på navnelapper. Klienten får da mulighet 
til å spørre feltstøttene om de vil støtte klienten med f.eks. ordet “Jeg”. Hvis 
feltstøtten sier ja til å støtte, går klienten videre med neste ord og til neste 
feltstøtte inntil klient og feltstøtter er fornøyd. Erfaringen vår er at klienten 
sjelden bruker feil ord eller støtte i sesjonen. Hvis en ”feil” skjer, er dette 
som regel en viktig del av terapisesjonen som er av stor betydning for 
arbeidet. Det organismen er klar for kommer, og den figuren eller fenome-
net som ”ligger øverst”  kommer til overflaten. 
 
Når støtter og klient er klare, vil terapeuten be klienten om å si dette til 
støttene, og terapisesjonen er i gang. I dette øyeblikket får klienten tilgang 
til den kollektive varheten i feltet. Klienten og terapeuten bruker da litt tid 
på å ta inn det som skjer her og nå. Her er det viktig å ta seg tid, slik at 
organismen også blir koblet på. Ikke bare tankene som vil begynne å skape 
mening av delene som opptrer. Terapeuten støtter så klienten i å utforske 
feltet som blir gjort tilgjengelig. Her er fenomenologisk tilnærming essensi-

METODE 
 
Det å lære en metode handler mye om å gå veien selv. Det å få ferdigheter 
er ikke å lese seg til kunnskap, men å erfare det på egen kropp og i egen 
prosess og i den grad jeg er klar for det. Obs obs, det er ingen riktige eller 
gale måter å påvirke på. Metoden er ikke en teknikk som skal følges. Hvis 
jeg mister perspektivet her og nå og blir opptatt av riktig og galt er det et 
fenomen som skjer i felt i relasjon med denne klienten. I felt tenker jeg ofte 
at en av de påvirkningene jeg kan gjøre er å ”ramme inn” klienten. Det er 
det den gode voksne kan gjøre med et barn som strever med noe. Å være 
den adekvate voksne som regulerer seg selv er ikke lett. Da krever det at jeg 
har tilgang på egen organisme, kropp, min sansning, mine følelser og evner 
å reflektere over de inntrykk jeg har tilgang til i feltet. Og ikke minst alle de 
andre feltene som svirrer ut og inn her og nå.



30 31

elt. Støttene viser eller beskriver sine fornemmelser eller varhet. Terapeuten 
passer på at støttene tolker minst mulig av det som skjer med dem i møte 
med klientens støtteord. Klienten blir støttet til å utforske feltstøttenes 
opplevelse. På denne måten kan klienten få tilgang til følelsen som tilhører 
den gang da, her og nå.  
 
Terapeuten blir som en medvandrer som skal tydeliggjøre det som er klart 
til å tydeliggjøres. Klienten vil forsøke å tolke det som skjer, og det er fint. 
Det er likevel kroppene til deltakerne som gjør den viktigste jobben. Ved at 
feltstøttene har jobbet med egne traumer og kan jobbe fenomenologisk, blir 
det lettere å regulere seg i møtet med klienten. Denne reguleringen gjør at 
klienten regulerer seg i forhold til traumet når temaet blir utforsket. Sjansen 
for at klienten blir overveldet blir mindre – noe som igjen øker muligheten 
for at traumet blir tydelig for hele klientens organisme. Som regel gir denne 
innsikten hos klienten en temmelig vakker reaksjon. Forløsning. Etter sesjo-
nen vil terapeuten hjelpe klienten og ta feltstøttene ut av feltet til klienten. 
 
Som regel er arbeidet givende for alle som deltar fordi de sammen får 
tilgang til den kollektive feltvarheten, ikke bare klientens arbeid, men også 
noe i seg selv som de kan utforske videre i egen terapi. Fordi støtten er delt 
på flere er belastingen på hver enkelt mye lavere enn hvis klienten skulle 
jobbe med traumet med bare en terapeut. Belastningen hos klient og tera-
peut kan ofte bli så stor at klienten ikke greier å bearbeide traumet. 
 
Dette kan virke som en kostbar terapiform når jeg benytter 4 og kanskje 5 
terapeuter i en sesjon. Min erfaring er at disse terapeutene gjør mer på 30 til 
60 minutter enn det jeg som enslig terapeut greier på lang tid i en-til-en-terapi.  

I mange tilfeller kan 2-6 sesjoner i året være nok for en klient, slik at orga-
nismen får god tid til å oppnå et sannere liv og forløse traumer.  

Jeg tror ”de fleste” av oss kan være veldig tidlig traumatisert, det vil si at 
fikseringen skjedde i det ordløse! Jeg har lagt dette til grunn for hele denne 
artikkelen. Ved å  jobbe med meg selv kan jeg jobbe med klientens kropp i 
det ordløse – og slik tåles mer traume-bearbeiding ((:  

Takk for meg . . .  6

SEKS BØKER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR MIN 
INSPIRASJON TIL Å SKRIVE DENNE ARTIKKELEN

GESTALTTERAPI.  LÆREBOK I TEORI OG PRAKSIS
Gro Skottun og og Åshild Krüger har skrevet en bok med 
så mye erfart terapiarbeid og med så mange lag av forstå-
else. Jeg har bare forstått så mye som jeg har forstått og 
ser hver gang jeg tar frem boken at de har skrevet om det 
meste som er verdt å skrive om . . . all ære for jobben de 
har gjort!

JEG BLIR TIL I MØTE MED DEG
Ingen er bare seg selv, sier Marit Slagsvold og formidler 
hvordan vi kan romme mangfold fremfor enfold og hvor-
dan vi kan bruke relasjonen. Vi lever i et fellesskap og 
påvirker hverandre. Hun forteller fra eget liv relasjonenes 
betydning. Og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen i 
eget liv.

BECOMING YOUR TRUE SELF
Vivian Broughton har skrevet en håndbok i hvordan du kan 
komme til ditt autentiske selv, eller at du forstår at du er 
traumatisert. En kort og grei beskrivelse av hva som skjer i 
møte med traumer, hvorfor du går i overlevelse og hva det 
vil si å ha sunne deler i oss.

THE GIFTS OF IMPERFECTION
Brene Brown har skrevet mange bøker og den som heter 
Uperfekt var min innføring i Skam og viktigheten av å slippe 
til sårbarheten og sunn tilknytning. Hun har forsket på 
dette i åresvis og kom på banen i en Tedtalk, der hun fikk 
erfare sin egen lære, nemlig å kjenne på egen sårbarhet og 
skam – ikke bare forske på andres . . .

NÅR KROPPEN SIER NEI
Gabor Maté bekrefter via forskning det man lenge har 
visst – at det er en sammenheng mellom følelser og fysisk 
helse. I denne boken lærer vi  hvordan fortrengte negative 
opplevelser i fortiden/traumer påvirker hvordan vi takler 
livet i nåtiden og hvordan dette gjør oss både fysisk og 
psykisk syk.

KJÆRLIGHET, LYST & TRAUME
Franz Ruppert skriver klart og lettforståelig om de psyko-
logiske prosessene og viser til oppdatert forskning på 
feltet. Han tydeliggjør stoffet med en rekke klienthistorier.
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jennom videostrømming av samtaler og presentasjoner der deltakerne 
har fått snakke «i førsteperson» om kjønns- og identitetsspørsmål, 
et tredagers seminar og til slutt en kunstnerisk dans har prosjektet 
formidlet transpersoners erfaringer til offentligheten.

Jeg ble så opprømt over det jeg opplevde da jeg så disse videoene at jeg følte 
et behov for å snakke med Koyote og Daniel om det de har vært med på å 
produsere, som ikke bare er en samling videoer og en dans, men en viktig 
formidling av hvordan det kan være å ha transidentitet i dagens samfunn. 

Denne teksten prøver å formidle en del av informasjonen fra videoene, 
tankene til Koyote og Daniel om prosjektet og mitt eget inntrykk av 
dansen som deltakerne lagde. Jeg håper jeg får fram i alle fall litt av den 
entusiasmen og inspirasjonen jeg har følt på i møtet med prosjektet.  

SLIK ER VI?
Jeg går alene gjennom en lang, labyrint av en mørk korridor i Studio 
Bergens lokaler. Jeg er sistemann inn. Plutselig åpner det seg en liten scene 
med plass til tyve publikummere som holder akkurat tilstrekkelig avstand 
til hverandre nå i koronatiden. De fleste sitter på puter tett inntil scenen, 
men bak dem er det en ledig stol for meg. På scenen sitter en naken mann 
på et rødt teppe med beina i kryss og hendene rundt anklene. Han har på 
seg sokker og sko, og i hånden holder han en mikrofon. Over ansiktet har 
han en maske som gir ham et litt uttrykksløst, men samtidig trist uttrykk. 
Dette er danseren Daniel Mariblanca. I ca fem minutter sitter han der mens 
han forteller oss en historie om en mor, en kanin, redsel og lystfølelser og 
det å bli spurt: hvorfor er du så alvorlig? Så begynner selve dansen. Han er 

KJØNNS-
KREATIVITET OG 
TRANSTALENT
Av: Per Terje Naalsund

Gestaltterapeuten Koyote Millar har i sommer og høst vært 
med på danseren og koreografen Daniel Mariblancas ambisiøse 
prosjekt, IN FIRST PERSON, for å skape et fellesskap der 
transpersoner kan utveksle egne erfaringer og gjøre nye. 

G

71 Bodies’ Daniel 
Mariblanca
Foto: Skjalg Ekeland
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som en knute. Han velter rundt på scenen med hodet ned og rumpa opp. Så 
knyter han seg opp. Men noe holder ham nede. Rytmen i musikken øker. 
Han tar sats for å komme seg løs. Men lander på brystene. Han forsøker 
igjen, og igjen. Så bølger han bortover scenen. Kjønn, rumpe, ansikt blir 
uvesentlig. Han er en muskuløs kropp som bukter seg opp i stående stilling. 
Plutselig går han. Med hastige, rastløse skritt. Han drar for sceneteppet, og 
vi ser han ha på seg t-skjorte og caps; i hånda holder han en solo-boks. 

Han gjør om litt på rommet han er i; han slår hull i dører, og gjør dem 
om til tak. Så setter han seg ned, tung og trist. Han finner frem mikro-
fonen igjen og synger — og gradvis løsner stemningen opp, fra dette 
tunge til noe som ligner på protest og kampvilje: 

I was born 
in a society 
that told me 
my body was wrong
gender oppression 
gender expression 
that told me 
how to walk
how to see it 
how to smile 
how to be
how to shit 
how to wake up
how to make up
how to love 
what to hate 
how to fuck 
what to wear

Han tar av seg maska. Nå sitter han der, Daniel Mariblanca, og smiler til 
oss. Han ser hver og en av oss i øynene: — This is the way we are. 

AGGRESJON OG SKJØNNHET
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke dette. Jeg kjenner på hvordan det 
er å forholde seg til et menneske som jeg ikke kjenner, men som jeg har 
likt godt i hver eneste video som er lagt ut. Det går opp for meg hvor lang 
avstand det er mellom det å forholde seg til bildet av en person i videoer
— den hyggelige, smilende verten for samtalene som transpersonene har 
hatt i huset i Bergen — og å kunne ta inn erfaringene bevegelsene hans 
i rommet formidler. Når han nå smilende sier «dette er vår måte å være 
på» og tar seg tid til å se oss alle inn i øynene, så føler jeg meg trygg og 
velkommen. Men hva fortalte dansen meg? Det var ubehagelig å se denne 
knuten av et menneske og noen bevegelser fikk meg til å tenke på Francis 
Bacon-triptykonet som har hengt på Astrup Fearnley Museet: En forvridd 
skikkelse, som nesten imploderer. Men så var det det at Daniel kjemper 
seg ut. Og da kroppen på en måte gjorde seg fri, ble jeg sittende og nyte 
skjønnheten og styrken i bevegelsene. Alt en kropp er i stand til! Jeg føler 
meg plutselig i riktig avstand til ham og tenker: Jeg kjenner ikke dette 
mennesket, jeg er nysgjerrig på ham og det er mye å lære av ham. 

— Jeg vet ikke hva dansen min betyr, sier Daniel da jeg intervjuer ham 
noen dager etter premieren. 

— Jeg følger instinktet mitt, beveger meg og så skjer det noe. Jeg til-
bringer mye tid alene på dansegulvet. Jeg danser og lytter til kroppen og 
forsøker å kjenne etter hva kroppen min forteller meg. Jeg legger bort alle 
tanker og idéer og dansekonsepter og bare gjør. Det er først når andre gir 
meg feedback at jeg begynner å tenke på hva det betyr. Det er så mye i 
dans som snakker til følelsene, så folk kan legge uendelig mye i det. 

Jeg ble så opptatt av undertrykt aggresjon, forteller jeg. Spesielt når du 
danser slik at det ser ut som om du blir holdt nede? 

— For meg er aggresjon eller konflikt knyttet til det å forstå hva som 
skjer. Det tar alltid tid å forstå … hvordan verden snakker til meg, og 
dansen er på den måten som terapi. I hverdagen er konflikter tappende. 
Det er selvsagt motstand der ute, og skuffelser og triste hendelser, men jeg 
jobber mot målet om å skape ting som er inspirerende, som får folk til å 
si farvel til frykten, til å ønske å feire og feste. 

— Det jeg virkelig ønsker å bidra til er at ungdommer som forteller at de 
er transpersoner, blir møtt med en fest av familie og venner. Det ungdom-
mer egentlig formidler med det, er at de er kommet nærmere seg selv. 
Jeg har lyst til å få fram skjønnheten ved trans-livet, så kan folk tenke at 
transisjon er noe konstruktivt og positivt som samfunnet bør feire. 

FELLESSKAPET
Etter solodansen til Daniel, ble hver og en av tilskuerne tiltalt med navn 
og invitert inn på en ny scene bak den lille scenen. Det er litt som å 
komme ut i en fortryllet verden. Her er det trær, lukten av jord og bål, 
glad musikk og de fleste andre som har deltatt i video-overføringene. 
De inviterer oss inn i deres egen verden. En bygger båt og får hjelp av 
to publikummere. En annen forteller en publikummer om sykkelturer 
utenfor teltet sitt. Barry fra Nederland begynner å synge. Han har på seg 
lårkort, glitrende kjole og høye hæler. Jeg merker at jeg er nervøs for at 
Barry skal be meg om å synge sammen med ham. I sommer gjennomførte 
moren min og jeg stemme-øvelsene som Barry lærte oss via video-verk-
stedet, men lettet innser jeg at Barry ikke kommer til å be noen om det. 
Koyote ber meg om å holde på en lyspære og lyse opp veien for hen. 
Halvnaken smyger hen seg bortover gulvet og dytter mold foran seg. Etter 
en stund ligger seks av danserne stille og vakre på scenen. De er dekorert 
med blomster av Joakim. 

De ser på oss. Noen begynner å klappe. Jeg klapper også. Noen reiser 
seg. Jeg blir sittende. Var dette alt? Jeg må se på klokken. To timer har 
flydd avgårde. Det er visst ferdig. Men det kjennes ut som om det bare 
er begynnelsen. Må vi gå? Jeg ser på de andre publikummerne. Vi er så 
påkledte. Vi smiler brydd til hverandre, før vi går hver vår vei, alene, ut i 
regnet og legger det varme fellesskapet bak oss. 

Å BYGGE OPP ET FELLESSKAP
Etter at Daniel har sagt «This is the way we are», fortsatte han med «This 
is the way we work, day by day, week by week, rule by rule, step by step».
Daniel har allerede gjennomført flere prosjekter der han samler trans-his-
torier og transpersoner. Dette prosjektet, IN FIRST PERSON i Bergen, 
bestod av tre idéer. Det var for det første et hus der transpersoner fra 
både Norge og andre land fikk tilbringe en måneds tid sammen for å ha 
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samtaler, måltider og verksteder med hverandre. Så var det et tre-
dagers-seminar om trans-erfaringer og -forskning. Og til slutt var det 
denne danseforestillingen som skulle bli skapt av transpersonene fra huset.  

Hvordan klarte dere å bygge opp dette fellesskapet som virker så tillits-
fullt? spør jeg Daniel.

— Jeg tror det er viktig å ha et kunstnerisk mål. Det er lett å bli opptatt av 
problemer, av medisiner og operasjoner. Det at vi hadde dette målet om et 
kunstnerisk arbeid, gjorde at vi transcenderte det. Vi tilbrakte så mye tid 
sammen og snakket om så mye som ellers ville ha forblitt usagt. Vi hadde 
tid til å gå inn i komplekse ting som ellers holdes skjult, forteller Daniel.

— Vi tilbrakte tre uker sammen før vi begynte å gjøre video-opptakene. 
Det var så vakkert å se hvordan dynamikken endret seg mellom oss. Dette 
var folk som hadde vært vant til å være i minoritet hele livet, og som nå 
fikk omgi seg med mennesker med lignende erfaringer. Nå fikk de være 
en majoritet. Det skapte en endring hos folk fra innsiden. Det var tre 
uker med intense opplevelser, med utvikling av full tillit og følelsen av å 
være hjemme. Jeg følte at vi ikke lenger trengte å late som eller påvirke og 
imponere. Alle slappet av og følte seg på samme nivå. 

— Det var noe med tonen som utviklet seg mellom oss. Når arbeidet med 
The House var over, og jeg var ute i det vanlige livet, så kunne jeg opp-
dage en dominant dynamikk som jeg ikke hadde vært så oppmerksom 
på før. Det kunne være noe litt fiendtlig og ikke så inviterende, som en 
usynlig vold i oppførselen eller språket til noen. Oppholdet i huset gjorde 
at jeg kunne gjenkjenne dette som unødvendig og lite respektfullt. 

GESTALTTERAPEUTEN
Jeg ville sikkert ikke merket meg dette prosjektet i Bergen hvis ikke 
gestaltterapeuten Koyote Millar hadde gjort meg oppmerksom på det. Hen 
har jo vært med. Hvordan var det for hen å delta i dette prosjektet? 

— Jeg spør meg fortsatt hvordan jeg fikk være med på dette, forteller hen. 

— Jeg gikk inn i prosjektet med innstillingen at her skal jeg virkelig prøve 
å kjenne etter hva som handler om reelle grenser for meg, om personlig, 
kunstnerisk og faglig integritet, og hva som handler mer om fryktbaserte 
kontrollmekanismer. Innstillingen min var å si mest mulig ja, og si til meg 
selv at dette er egentlig ikke farlig selv om min kreative tilpasning sier fra. 
Det har vært kjempespennende og inspirerende, både personlig, kunstner-
isk og gestaltterapeutisk. 

— Det jeg har vært med på, er jo steg mot å utvide rommet vårt til å være 
mennesker i relasjon til hverandre i et større felt. Med IN FIRST PERSON 
ble det mulig for mennesker med transerfaringer å våge å være personlige 
og vise et mangfold av erfaringer. Vi kunne være sårbare, famlende og for-
virrede, det vil si dypt menneskelige, fordi vi fikk speile oss i andre som har 
om ikke akkurat samme erfaringer og virkelighet som hver enkelt av oss, så 
i alle fall noe som ligner. 

— Det er jo noe med å styrke egne erfaringer og egen virkelighet. Vi trenger 
å bli speilet, for da kan noe vokse seg robust i oss. Da blir det mulig å stå i 
møter med folk med en helt annen erfaring med åpenhet, nysgjerrighet og 

sårbarhet, og erfare et fellesskap også i å være forskjellige. 

Et av temaene som Koyote tar opp i videoene fra IN FIRST PERSON er 
hvordan begrepet forvirring utspiller seg i kjønnsfeltet: 

— Jeg opplevde jo meg selv i mange år som kjønnsforvirra, og så gikk det 
etter hvert opp for meg at det er jeg faktisk stort sett ikke. I stedet er det en 
del andre som kan bli veldig forvirra i møtet med meg. Det var et øyeblikk 
av ny klarhet for meg, da dette demra for meg: Jeg tar på meg ansvaret for 
andres forvirring i møte med min eksistens. Jeg er jo faktisk ikke forvirra 
på innsiden her, men det er feltet som er forvirra. Det blir forvirrende for 
andre og for meg når de forventer noe og så er jeg noe annet.

— Det handler jo om hvordan jeg gjør meg, om mitt kjønnsuttrykk, og 
hva som skjer i møtet med deres forventninger, basert på den kjønnsbok-
sen de har putta meg i ut fra hvordan jeg er i verden, hvem og hvordan 
jeg elsker og begjærer, og mange andre ting. Det gjør at det kan være kort 
vei fra å ta ansvar for andres forvirring til å skamme meg. I tillegg må jeg 
forholde meg til andres skam, for folk kan for eksempel finne på å be-
gjære meg selv om jeg har «feil» kjønnsuttrykk og så skamme seg over 
det. Da kan de reagere negativt og blir fiendtlige og truende. I stedet for 
selv å ta ansvar for eget ubehag, og undre seg over det, så blir løsningen 
for enkelte å tenke at jeg ikke burde finnes, eller jeg burde være noe annet. 

— Når det er sagt, så tenker jeg at vi trenger å sette pris på forvirring, for 
forvirring er en verdifull tilstand som det kan oppstå noe nytt fra. Det 
er noe med forholdet mellom forvirring, skråsikkerhet og øyeblikk av ny 
klarhet — jeg tror vi som mennesker har en teori om vedvarende klarhet 
som ikke er realistisk i det hele tatt.  

EN ANNEN MÅTE Å TENKE 
OG ERFARE KJØNN PÅ
Mye av det jeg har erfart som tilskuer til prosjektet, har fått meg til å 
tenke at utforskningen som transpersoner gjør av kjønnsroller og kjønns-
uttrykk bør påvirke også måten vi «andre» utforsker kjønn på. Hvordan 
kan denne boksen som dere skapte for transerfaringer bli til en boks som 
ikke lukker seg og kanskje krymper, men heller åpner seg mot et allment 
felt? spør jeg Koyote.

Koyote Millar danser 
under forestillingen 
In First Person i Studio 
Bergen.
© 71 Bodies/Daniel 
Mariblanca. Foto: 
Ursula Kaufmann
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— Det er jo avhengig av hvordan dialogen 
vi inviterer til blir mottatt utenfor miljøet, 
men også av hvor åpne transpersoner selv 
er. Jeg tenker at IN FIRST PERSON ikke 
minst har vist mangfoldet blant trans-
personer, og det er viktig for å motvirke 
forestillinger om at det bare finnes en 
type transerfaring, og at det gjelder å være 
trans nok. Med en slik innstilling blir det 
jo like binært innenfor transfellesskap som 
i det større feltet, der det gjelder å være 
mann eller kvinne på bestemte måter. 

— Jeg vet ikke om vi skal le eller gråte av dette trekket ved oss som men-
nesker og meningsskapere, at nesten like fort som vi utvider språket vårt 
med nye ord for bedre å beskrive og møte en kompleks, mangslungen, 
virkelighet som stadig er i bevegelse, så begynner vi å vurdere og vokte 
grenser. Istedenfor å se ord og begreper som nyttige og u-perfekte verktøy 
for utforsking, kontakt og større felles forståelse, trer vi ordene nedover 
hodene våre og avkrever folk at de skal være «ekte» ditt og «nok» datt.

— Jeg tenker jo at måten Daniel gjør dette på, er åpnende. IN FIRST PER-
SON har jo ikke bare vært oss transpersoner som har tilbrakt tid sammen, 
men også alle de som har jobbet med produksjonen, profesjonelle og 
frivillige. Og det har vært masse forgreininger ut i verden, også i form av 
gjester og deltakere i samtaler, og ikke minst har vi nådd folk som har sett 
videoene våre via strømming eller på nett. 

Selv tenker jeg at videoene, om de ble redigerte godt, kunne blitt verdi-
fulle for alle oss som vil lære mer om folk med transerfaring. Samtidig 
mister man da kanskje følelsen av fellesskap som ble skapt i livestreamin-
gen, men den vil trolig forsvinne likevel ettersom videoene går fra å være 
aktuelle til å bli mer som dokumenter i et arkiv.  

ET NYTT KART FOR KJØNN
En av dem som deltok i huset, var psykolog og sexolog Silje-Håvard Bolstad. 
I en av episodene beskriver Silje-Håvard seg som pronomen-fleksibel. Jeg 
foretrekker «hen», eller «hun», eller «han», og i den rekkefølgen. I en av 
episodene holder de et foredrag om kjønnsmodeller, som jeg blir begeis-
tret av. Først får vi høre om den binære kjønnsmodellen som består av 
to bokser. I den ene passer menn inn og i den andre passer kvinner inn. 
Men hva med de som ikke passer inn? De er usynlige, sier Silje-Håvard. 
De eksisterer ikke når vi ser verden bare ved hjelp av disse boksene. 

Derfor presenterer Silje-Håvard et kart som vi kan bruke i stedet — et 
kart for kjønn. I dette kartet er det viktigste at kjønnene ikke tenkes som 
motsetninger. Det motsatte av mann er ikke kvinne, det er ikke-mann. Og 
det motsatte av kvinne er ikke mann, men ikke-kvinne. 

Kartet (se illustrasjon) er stort og hvis vi putter inn de to boksene fra 
den binære kjønnsmodellen, så får de plass i to av hjørnene. Her hører 
den binære mannen og kvinnen hjemme. Og resten av plassen er også 
tilgjengelig: — Her er det mange andre steder en kan være enn i disse to 
boksene, forklarer Silje-Håvard og tegner seg selv inn på kartet som 70% 
mann og 70% kvinne samtidig.

Dette kartet blir brukt når klienter kommer til Silje-Håvard for å snakke 
om kjønnsidentitet. Klientene får sette et kryss som representerer hvordan 
det føles på innsiden akkurat nå, som et «snapshot» i øyeblikket, for 
kjønn kan også være i forandring gjennom livet. Neste gang føles det 
kanskje littegrann annerledes. Når de har satt et kryss, eller tegnet en 
form som gjengir følelsen, så bruker Silje-Håvard å spørre: «Så slik føler 
du deg på innsiden. Hvordan vil du at andre skal oppfatte deg?» For noen 
klienter gir dette dem et nytt syn på seg selv, forteller Silje-Håvard. Det 
er dessuten ingen fasitsvar her, og kartet i seg selv får folk til å tenke på 
nye måter om kjønn. Det har til og med hendt at klienter har satt krysset 
utenfor kartet. Kartet har også et hjørne for de som er a-kjønnet og altså 
føler seg som verken mann eller kvinne.

Silje-Håvard har også laget et kompass (se illustrasjon) som viser at vi kan 
orientere oss ut fra de fire retningene der «ikke-mann» og «mann» peker i 
to forskjellige retninger og «ikke-kvinne» og «kvinne» peker i de to andre 
retningene — noe som alltid gir rom for å utforske nye bevegelser. 

Silje-Håvard er opptatt av alternativer til tradisjonelle tenkemåter om 
kjønn. Det finnes visstnok 71 forskjellige kjønnsidentiter å velge mellom 
på Facebook, og det betyr at det er store muligheter for kreativitet. I 
videoene til IN FIRST PERSON lanseres derfor «kjønnskreativ» og 
«transtalent» som alternativer til å tenke på kjønn som en fastlagt identi-
tet. I stedet blir det en ferdighet som sikkert flere kan utvikle dersom de 
blir gjort oppmerksomme på den. 

Jeg kan vanskelig se for meg noen personer som føler seg som 100 % 
mann eller 100 % kvinne. Kartet til Bolstad åpner opp muligheter for å 
bli oppmerksom på denne dimensjonen i livene våre. Det blir åpenbart 

at det å føle seg som mann eller kvinne knapt har noe med selve kjønnet 
mellom beina våre å gjøre. Det er en langt mer helhetlig opplevelse enn 
dette, og jeg tenker at de forskjellige kjønnsuttrykkene som gjøres til-
gjengelig for oss spiller en større rolle enn kjønnet vårt. Et slik kart gjør 
det også mindre skamfullt å innrømme at en innimellom leker med egne 

Silje-Håvard Bolstad 
foran kartet for kjønn.
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forestillinger om kjønn; for kartet inviterer oss jo hoppe rundt på det, 
fra øyeblikk til øyeblikk, og kjenne etter. Kartet åpner også for å snakke 
om hvordan omgivelsene våre påvirker kjønnsfølelsen vår: Hvor kjønnet 
blir jeg sammen med andre? Hvor kjønnet blir jeg sammen med deg? Og 
kanskje til og med: Nå merker jeg at jeg kjønner noen. 

For gestaltterapeuter er ikke disse problemstillingene nye, ei heller at vi 
kan rette oppmerksomheten vår mot disse følelsene og oppfatningene. 
Spørsmålet er heller om vi vil bidra til at dette erfaringsfeltet som kjønn 
er, trer ut av boksene det opp gjennom tiden har hatt som «personlighets-
forstyrrelse» (i Diagnostic and Statistical Manual I, 1952), «seksuelt avvik» 
(DSM-II, 1968), «identitetsforstyrrelse» (DSM-III, 1980), «kjønnsdysfori» 
(DSM-5, 2013) og «ikke-kongruens mellom kjønn og kropp» (i Interna-
tional classification of diseases and related health problems 11, 2019)? 

Selv har Bolstad en morsom gjennomgang av disse diagnosene, der de til 
slutt lanserer et alternativ til ICD-11s diagnose, nemlig diagnose-manu-
alen ICT for ICTalents («I see talents!») som skal beskrive alle ferdig-
hetene som transpersoner utvikler. I tillegg til transtalent og kjønnskrea-
tivitet, så er foreløpig kjønnsglede og kjønns-nonkonformitet på listen.

Jeg merker at jeg blir engasjert av dette og gjør meg tanker om hvor 
sjelden jeg er oppmerksom på denne dimensjonen ved meg selv. Som 
cis-mann merker jeg sjelden på kroppen at samfunnsstrukturene våre 
kommer med forventninger til meg om at jeg ikke kan oppfylle det som 
kreves for å gjøre noe. Bare vi «manner oss opp», så tror vi at vi fikser 
det meste. Slik er det ennå ikke for kvinner, som fortsatt møtes med tyde-
lig kjønnede forventninger, og enda mer gjelder dette for kvinner i mange 
ikke-vestlige land. Det er kanskje ikke uten grunn at trans-problematikken 
provoserer noen grupper feminister, for uten den binære kjønnsmodellen 
kan det oppleves som vanskeligere å begrunne kvinnekamp — og den 
implisitte tanken i kvinnekampen om at kjønn ikke skal ha betydning. 

REPRESENTASJON I MEDIA
En annen av deltakerne i IN FIRST PERSON er Joakim Eide. I en av 
videoene forklarer han hvorfor disse angrepene på trans-rettigheter fra 
såkalte TERFs, trans-eksluderende radikale feminister, skaper en ond 
sirkel for transpersoner. Joakim har holdt mange foredrag på skoler om 
seksualitet og kjønssmangfold og forteller at han blir forespurt av media om 
han vil kommentere utspill fra TERFs om saker som har med transper-
soner å gjøre.  

TERF er en del av The Anti-Gender Movement, en bevegelse med utspring 
i USA, og som kjemper mot formidlingen av forskning som legitimerer at 
sosialt kjønn (gender) og kroppsig kjønn (sex) ikke er det samme. Konflikt 
er spennende for media, og Joakim opplever hvor vanskelig det er å nå fram 
med andre vinklinger og kunne fortelle om utfordringer og gleder som 
ikke har noen ting med denne konflikten med TERFs å gjøre. I det hele tatt 
virker det vanskelig å nå fram med erfaringer i stedet for meninger. Aviser 
han har vært i kontakt med sier at folk ikke vil forstå saken hvis den ikke 
skrives utfra en cis-kjønnet synsvinkel. 

Daniel støtter ham i denne kritikken av journalistikken. Selv har han opp-
levd at flere som skal intervjue ham ikke en gang har forsøkt å sette seg 
inn i kunnskap om trans-erfaringer. Dette gjør at selve trans-prosessen og 

transpersoners egne fortellinger ikke blir gjort kjent i offentligheten. Som 
Joakim sier det: «Jeg føler meg ikke representert i offentligheten og jeg 
føler ikke at jeg gis noen mulighet til å representere meg selv, heller.»   

I følge Joakim anser TERFs kunnskapen som nå bygges opp om hvordan 
det er å være transperson og som gir ny forståelse av gyldigheten av 
transerfaringer, for å være ideologi i stedet for vitenskap. Det samme 
hevdes av en del meningsmotstandere som er opptatte av å beskytte ung-
dommer mot transisjon. I Norsk psykologisk tidsskrift ble Silje-Håvard 
Bolstad og Esben Pirelli Benestad kritisert for at den affirmative behand-
lingen som de fremmer, ikke tar høyde for «risikoene som er knyttet 
til slik behandling, og feilfremstiller pårørendes velbegrunnede bekym-
ringer.» Blant annet blir det hevdet at det å ikke anse «kjønnsingruens» 
som en psykisk lidelse er uten «forankring i etablert medisinsk vitenskap» 
— og derfor ideologisk motivert. 

I et innlegg i Aftenposten er det underliggende premisset at transpersoner 
kanskje ikke finnes, og at i alle fall mange unge vokser det av seg om de 
ikke blir møtt med en behandling som bekrefter det de utforsker. Mot-
standerne bruker vitenskapelige tall som bevis: «Studier viser at kun 16 
prosent fortsetter med sin kjønnsidentifikasjon (Steensma et al, 2013)*. 
Disse funnene bekreftes med Drummonds (Toronto – Ken Zucker) data 
(2008) som viser at oppimot 90 prosent vokser det av seg.» Men som 
Almås, Bolstad og Benestad viser i sin artikkel i Norsk psykologisk tids-
skrift er det lett å bruke statistikk som argumentasjon når en ikke for-
klarer hva det er forsket på og hvordan tallene kan tolkes. Jeg tenker at 
Joakim har et viktig poeng her: Dette handler om representasjon. Hvem 
skal få snakke for transpersoner? 

Selv er Koyote oppgitt over debatten som føres i media. Flere hen kjenner 
prøver å skrive saklige kronikker, men det er vanskelig når argumentene 
til motparten ikke en gang er virkelige: 

— For eksempel tegner de et skrekkscenario av at menn kommer til å late 
som om de er damer for å komme seg inn i damegarderober. Transkvinners 
faktiske erfaringer med hvor utsatt de føler seg i garderober; om redselen 
for å bli skreket til, behovet for å skjule seg og være diskret, alt dette 
forsvinner helt. Det er absurd når den rådende behandlingstilnærmingen 
for transpersoner er å overbevise ekspertisen om at du er en «ekte nok» 
mann i en kvinnekropp eller omvendt. Du skal altså være langt mer mann 
enn en gjennomsnitts cis-mann og langt mer kvinne enn en gjennomsnitts 
cis-kvinne. Du skal omtrent ha verdier og oppfatninger om kjønnsroller 
som hørte til 1950-tallet. For mange oppleves det derfor som om du må 
endre på sannheten om deg selv for å få tilgang til helsehjelp du opplever 
at du trenger. Det bidrar ikke til gode behandlingsrelasjoner. Det er også 
en innstilling som øker risikoen for å «stemple» og forvirre folk andre 
veien også — at hvis du for eksempel er tildelt kjønn som gutt, trives helt 
fint i det og også liker å gå i kjole og leke med sminke, så må du «egentlig» 
være trans. Det må du selvsagt ikke.

— Jeg tenker at vi må gå bort fra å tenke at det bare er visse gyldige mål 
for prosesser rundt kjønn. Det er ikke noe mål at transpersoner skal være 
helt ute i hjørnene på Silje-Håvard sitt kart. Da jeg begynte med testosteron 
var det ikke for å bli mann, men for å bli mer meg. Og da er det bare du 
selv som kan vite når du er ”hjemme”. 
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GESTALTTERAPI OG BEKREFTENDE BEHANDLING
— Gestaltterapi handler blant annet om å ta utgangspunkt i det som er og 
være nysgjerrig på det, og slik sett kan du beskrive en gestaltterapeutisk 
tilnærming som både kjønnsutforskende og kjønnsbekreftende, forklarer 
Koyote. 

— Det handler om å prøve å lytte til klienten og forstå klientens virkelig-
het her og nå i stedet for å presse på dem en modell for hvordan de bør 
være. Vi må begynne med å invitere folks erfaringer og egne følelser og 
fornemmelser, være konkrete. Jeg tenker at vi ikke nødvendigvis med en 
gang skal knytte fornemmelsene våre til identitetsspørsmål. Det er viktig-
ere å først spørre hva som skjer i deg enn hva det betyr. Blir du glad? Får 
du en god følelse? Kjenner du på lyst eller frykt? Når du for eksempel har 
på deg en bestemt type klesplagg, eller sitter og går på en ny måte, eller 
har bart, eller hva det skal være.

— Selv om noen føler at de er født i feil kropp, så tenker jeg at det er 
mulig å nærme deg nye kjønnsuttrykk og -erfaringer uten å oppleve det 
slik og bruke den modellen. Hvis du merker at du mistrives i kroppen din 
og har en idé om at du vil trives hvis du endrer den, så kan du med støtte 
både utforske nærmere hva som kan ligge av erfaringer og behov knyttet 
til mistrivselen, og du kan også til en viss grad teste ut løsningshypotesen 
din — som i terapeutisk eksperimentering — for å få noen erfaringer med 
det. Ta et og et skritt om gangen, slik at du både blir tatt på alvor nå og 
får være i prosess heller enn å måtte velge noe som oppleves som et stort 
sprang fra der du er akkurat nå. 

— Noen av innsigelsene mot bekreftende behandling er at folk kan angre. 
Da er det enda viktigere at ingen føler seg presset av behandlingsapparatet 
til å gjøre store inngrep som de ikke er klare for, for å bli «tatt på alvor». 
Og det trenger ikke være et problem å ville stoppe en behandlingsprosess 
underveis. For de av oss som trives i mellomkategoriene eller har flytende 
kjønnsidentitet så er det merkelig å forholde seg til en fortelling om dette 
som en katastrofe. Mange som snakker mye om faren for å angre har 
som regel et svært tradisjonelt bilde av kjønnsroller. Jeg tenker for øvrig 
også at livene våre er fulle av valg, og de fleste av oss har gjort ting vi kan 
angre på, og hvor vi må være kreative for å finne nye veier videre. Det 
trenger ikke være krisepreget. 

KJØNNSKREATIVITET
Som gestaltterapeuter fanger vi jo gjerne klientene våre i å være kreative 
og til å sette pris på sin egen tilpasning som en kreativ tilpasning. En god 
parterapeut, for eksempel, trenger å ha et godt blikk for de kreative tilpas-
ningene i et par. Hvordan hadde det vært med kjønnskreative verksteder, 
der mennesker kunne blitt gjort oppmerksomme på sin egen kjønnskreativ-
itet fordi terapeuten har et blikk for dette kjønnsspillet? spør jeg Koyote.

— Det høres ut som noe du og jeg kunne gjort sammen på et eller annet 
tidspunkt, ler Koyote. 

— Til en viss grad gjør jeg jo det allerede i terapirommet. Det er jo former 
for kreativitet som jeg lettere får øye på på grunn av min egen erfaring 
på området. Jeg opplever at det kan åpne seg opp et nytt spillerom for et 
eller annet i et felt der det er et blikk for kjønnskreativitet i møte med 

kategoriene, skriptene og vanene som folk har med seg.  

— Det er et vesentlig poeng her at kjønnskreativitet også er et retorisk og 
aktivistisk grep for å få folk til å snu tankegangen fra å tenke på transer-
faringer som noe negativt og farlig, til å tenke at det er en berikelse og 
et potensiale. Gestaltterapi gjør jo ofte et nummer ut av at det å leve er 
en kreativ handling. Vi kan ikke la være å skape oss selv, for straks vi 
uttrykker oss, så er vi midt i noe kreativt. Alle gjør vi kjønn, og det er noe 
kreativt i det, men vi kan jo også velge å gjøre det kjedelig. 

— Det er min erfaring at mange mennesker har et forhold til kjønn som 
er prega av rigiditet, manglende fantasi eller frykt. Og det er også mange 
som trives helt fint med den normative kjønnsidentiteten/kjønnserfarin-
gen/kjønnsuttrykket sitt. Men her berører vi også maktstrukturer, for det 
er lett å trives og ikke være så opptatt av slike problemstillinger når du 
tilfeldigvis har havna i den boksen med mest privilegier og makt, mens 
det er større sjans for at du oppdager at noe ikke er ålreit hvis du er i mer 
sårbare posisjoner. 

Selv om kjønnskreativitet er vanskelig mange steder, så tenker jeg jo at vi 
i mange land blir stadig mer kreative i måten vår å tenke og gjøre kjønn 
på. Populærkulturen har påvirket oss enormt med skikkelser helt fra Elvis 
via David Bowie, Prince og Madonna til dagens Beyoncé, Rihanna og 
K-pop fra Sør-Korea. Kan kjønn bli et like allment eksistensiale som f.eks. 
seksualitet, ensomhet, finalitet, tenker du? 

— Der har vi jo et dilemma for vi lever alle i en virkelighet der vi må for-
holde oss til muligheter og konsekvenser. Jeg vil jo invitere relasjoner og 
individer til å være kreative, men det betinger jo et vennligsinnet felt. 

— Jeg kan se på kjønnsidentitet som en arbeidsmodell. En bestemt iden-
tifisering kan være nyttig og livspositiv hvis den støtter livsutfoldelse og 
gir rom for kreativitet i møte med muligheter og begrensninger. Den er 
ikke så nyttig lenger og trengs å justeres eller transformeres hvis behovet 
eller situasjonen endrer seg slik at det som i utgangspunktet var en støtte 
til kreativitet og mening, blir noe som begrenser muligheten til å respon-
dere kreativt på omgivelsene. Slik tenker jeg jo som gestaltterapeut om 
identitet som selv-skaping og kreativ tilpasning. Og så kan vi ikke se bort 
fra at det er andre som er veldig opptatt av se på kjønnsidentitet som en 
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mer absolutt sannhet, og som ønsker å få bekrefta at: «jeg er kvinne og 
det er min identitet og det er visse kvaliteter som er knyttet til det å være 
kvinne.» Og det er det jo fritt fram å tenke. Mens jeg tenker at da går du 
glipp av mye av det potensielle repertoaret ditt som menneske. Dette ser 
jeg som en utfordring både i cis- og trans-liv, så her er det noen strukturer 
å myke opp i før kjønn blir et enda mer kreativt felt for flere. 

FEIL KROPP?
En viktig lede-tanke i prosjektet IN FIRST PERSON er at transpersoner 
slett ikke er født i feil kropp. Sangen til Daniel i danse-prosjektet handler 
om nettopp det. Det er samfunnet som har fortalt at kroppen hans var 
feil for ham. Og det er samfunnet som forteller oss hvordan vi skal gå, se, 
smile, være, drite, våkne opp, sminke oss, elske, hate, knulle og kle oss. 
Kjønn er som en skjebne, og det er en faktor i omtrent alle felt. Omtrent 
alt vi gjør påvirkes av denne kategorien hvis vi tenker etter. Jeg spør Daniel 
hva som er hans tanker bak denne sangen: 

— At det er noe galt med kroppen din er hoved-narrativet som transper-
soner må bære når de kommer ut. Vi tar det for gitt at de må fikses på og 
bli som cis-menn eller cis-kvinner. For noen kan dette være sant, for det 
er noen som har mye dysfori i deler av kroppen sin. Men for meg ga ikke 
dette noen mening. Jeg transisterte seint, fordi jeg tenkte at man måtte 
hate kroppen sin for å skifte kjønn. Jeg gjorde jo ikke det. Jeg elsket krop-
pen min. Som danser er kroppen min instrumentet mitt, og jeg har aldri 
hatt noen problemer med den. Jeg kan jo gjøre hva som helst med den 
og den gir meg så mye glede og velvære. For meg var det surrealistisk å 
tenke at en kropp kunne være feil. Det som er feil er at samfunnet tildeler 
forskjellige kropper forskjellige verdier. 

— Menn og kvinner kommer i forskjellige former. Det er ikke noe galt 
i at en mann har en skjede og at en kvinne har en penis. Kjønn er hin-
sides genitaliene. Likevel har vi knyttet for eksempel retten til å gifte og 
til å skape en familie til om vi har rett kjønnsorgan. Dette resonnerer 
ikke med hvem jeg er i det hele tatt. Jeg er en mann som produser egg i 
eggstokkene mine og jeg kan være en eggdonor til vårt eget barn. Praksis-
en med å sterilisere transpersoner har tatt fra oss rettigheter og var med 
på å bringe fellesskapet av transpersoner til stillhet. Som transpersoner 
vil vi skape familier på mange måter. Mange transpersoner er jo allerede 
foreldre fra tiden før transisjonen, og nå er vi flere som ønsker å bli det 
etterpå også. Så den hegemoniske forståelsen av mann, kvinne og familie 
— som har så stor betydning i alle samfunn— står for fall. Folk — også 
transpersoner — må få bestemme selv hvordan de organiserer seg, og jeg 
tenker at det transpersoner gjør nå, når de forteller om sine erfaringer og 
blir sterkere representert i samfunnet, vil måtte føre til endringer i lovgiv-
ningen. Det går framover, og trans-fellesskapet er bare et skritt etter de 
homofile som nå har fått de samme rettighetene som andre.  

Å VÆRE NAKEN/DET MYKE BLIKKET
Jeg blir også nysgjerrig på betydningen Daniel gir den nakne kroppen. 
Også i hans forrige prosjekt var han naken på scenen. Da satte han 
sammen fotografier av 71 transpersoner, korte filmer med 12 av dem og 
en 71-minutters dans basert på inntrykkene av disse 71 historiene til et 
«multidisiplinært trans-kunst-prosjekt» som het 71BODIES 1DANCE. 

Du kan se videoene som hører til IN FIRST PERSON: THE HOUSE [DIGI-
TAL] på nettsiden www.71bodies.com

Presentasjonene til Silje-Håvard Bolstad er i episoden «Spaces in between» og i 
episoden «Outside the box». 

Silje-Håvard Bolstad har også skrevet artikkelen «ICD-11: Helse til alle», Norsk 
psykologisk tidsskrift, publisert 18.02. 2019 og sammen med Elsa Almås, Esben 
Esther Pirelli Benestad: «Unødig patologisering», Norsk psykologisk tidsskrift, 
publisert 02.09. 2019. Begge er tilgjengelige på www.psykologtidsskriftet.no

Kritikken mot affirmativ behandling, som er referert til i teksten, kan du finne her: 
Bruset, M. J, «Har krav på kvalitetssikra behandling», Norsk psykologisk tids-
skrift, 13.12. 2019
Rønstad, M. og Ring, A., «Høy risiko for feilbehandling», Norsk psykologisk 
tidsskrift, 13.06. 2019
Gjevjon, T., «Transtoget og tenåringsjentene», Aftenposten, 21.06. 2019

— Jeg jobber med kroppen min som danser. Folk som ikke jobber med 
kroppen sin — folk flest — er ganske fjerne fra kroppen sin. Frakoblede. Jeg 
vil at vi skal føle oss hele. På strender f.eks. blir det tydelig hvordan vi deler 
opp kroppen og tildeler enkelte kroppsdeler plass i et hierarki. Vi dekker 
alltid til det samme: kjønnsorganer, rumpe og bryster. Klær begrenser krop-
pene våre og fremmedgjør oss fra kroppene våre. Hva er mer naturlig enn å 
være naken? Så grunnen til at vi avsluttet dansen vår med at flere av oss la 
oss nakne på scenen, var at det å være naken, når du gjør det sammen med 
andre, er frigjørende. Dessuten er det også mange som tenker på transper-
soner som noen som lider og har problemer. På slutten gir vi publikum i 
stedet et bilde av ro, skjønnhet, avslappethet og harmoni ved at vi er nakne 
kropper som ligger inntil hverandre, dekorerte med blomster.

Også Koyote har lyst til å si noe om denne avslutningen på dansen:

—  For meg handler dansen om at vi deler noe av historiene våre med hver-
andre og med publikum og dermed etter hvert havner et sted der det myke 
blikket blir mulig. Vi i IN FIRST PERSON ser på hverandre og publikum 
med et mykt blikk, og vi inviterer publikum til å se på oss med et mykt 
blikk. Her er det en parallell til terapiprosessene der vi også tilstreber det 
myke blikket, der vi kan hvile i øyeblikket og erfare oss som «mer». Soft-
ness is stronger than hardness. Akkurat som vannet kvesser ned fjellet. 6

Artikkelforfatteren Per Terje Naalsund er redaktør 
for gestaltmagasinet.no og årboken til NGF. Han er 
gestaltterapeut med egen praksis i terapifellesskapet 
BA21 Psykoterapi & Veiledning og sosiallærer ved 
Nesoddtangen barneskole. 
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ET EKSPERIMENT
Siden jeg ble lærer ved NGI har jeg holdt en rekke ulike samlinger. Denne 
studien er basert på en tredagers samling for gestaltterapistudenter. For å 
anonymisere studentene, unngår jeg å nevne nøyaktig tid. De var i andre 
halvdel av tredje året, en tid da terapeutrollen er fokus og de fleste student-
er har sin egen terapipraksis. Temaet for samlingen var «Seksualitet». Fra 
starten av var jeg åpen om min homofile og skeive orientering. Om mor-
genen den andre dagen inviterte jeg klassen til å gjøre et eksperiment. Jeg 
beskriver dette eksperimentet her ikke minst for at det skal kunne brukes i 
flere terapiutdanninger. Planen min, som jeg ikke avslørte, var å øke be-
visstheten om og reflektere rundt heteronormativitet i terapi. Jeg fulgte en 
typisk gestaltstruktur med eksperimentering, observasjon og refleksjon. 

«Jeg antok at det 
var en mann hun 
var forelsket i»
Av Vikram Kolmannskog, dosent ved Norsk Gestaltinstitutt

Jeg ba klassen dele seg i to grupper for å gjøre terapeut-klient-arbeid. 
Jeg ba klientene vente utenfor rommet. Jeg sa til terapeutene at de kom 
til å motta en klient som de skulle ha i terapi i 15 minutter. Så gikk jeg 
ut til klientene og ga dem noen instruksjoner. Jeg ba dem tenke på noen 
de følte en viss tiltrekning mot, en person av samme kjønn som seg selv 
eller et annet kjønn. De skulle gå inn og velge en terapeut og snakke 
om tiltrekningen og situasjonen. De skulle gjøre dette mens de prøvde å 
ikke avsløre personens kjønn; for eksempel ved å unngå kjønnsspesifikke 
pronomen. De skulle legge merke til hvordan dette opplevdes og hvordan 
terapeuten deres reagerte — om de avslørte antagelser om kjønn, om de 
speilet deres valg av ord, og så videre — og hvordan denne responsen 
opplevdes for dem som klienter. 

«BRA Å BLI MØTT SOM JEG VAR»
Instruksjonen om å unngå å avsløre kjønnet til personen de var tiltrukket 
av, hadde en effekt på mange av studentene som hadde vært klienter. En 
kvinne i trettiårene skrev: «Det var veldig vanskelig å unngå pronomen 
i samtalen. Jeg måtte søke etter ord og formuleringer. Det førte til en 
distansering.» Det hun beskriver er ikke veldig forskjellig fra det mange 
av oss som er LHBT/skeive opplever. Kanskje dette eksperimentet hjalp 
de studentene som ikke identifiserte seg som LHBT/skeive med å få økt 
forståelse og empati for denne situasjonen. 

Mange terapeuter hadde ikke uttrykt noen heteronormative antakelser, 
og dette hadde en viktig effekt på klientene. En mann i førtiårene skrev: 
«Jeg snakket om tiltrekning til personer utenfor mitt nåværende forhold. 
Terapeuten ble aldri kjent med kjønnet på disse, personene i eller utenfor 
det nåværende forholdet. Det føltes bra å bli møtt som jeg var, uten at noe 
ble lagt til angående kjønn.» Dette kan henge sammen med vår fenomen-
ologiske metode som innebærer at vi forsøker å være oppmerksomme på 
tolkninger og å holde oss så tett til klientens sannhet som mulig. 

«TERAPEUTEN KONKLUDERTE (OG TOK FEIL)»
Det ble imidlertid også klart at flere klienter hadde opplevd at terapeuten 
deres antok noe om dem. En mann i trettiårene skrev: «Jeg opplevde at 
terapeuten konkluderte (og tok feil) om kjønnet til personen jeg snakket 
om og en motstand dukket opp i meg. Det fortsatte å være figur for meg. 
Jeg hadde også en svak følelse av irritasjon fordi jeg følte meg ‹vurdert› på 
noe terapeuten ikke hadde noen måte å vite noe om.» Dette er i tråd med 
flere studier om hvordan heteronormativitet er tilstede i terapirommet og 
effekten på LHBT-personers velvære og psykiske lidelse.

En mann — som ofte hadde snakket om den kvinnelige kjæresten sin 
i gruppen — delte at han hadde snakket med studenten som var hans 
terapeut om tiltrekning til en «kollega» og at terapeuten hadde antatt at 
det var «hun». Han hadde ikke rettet på terapeuten. Nå følte han seg litt 
dårlig. En annen student spurte ham mer om opplevelsen. Mannen fortalte 
at han hadde opplevd tiltrekning til kolleger, «både menn og kvinner». 
Han sa ikke noe for å indikere at han identifiserte seg som LHBT/skeiv. 

«Heteronormativitet» innebærer normer og forståelser av kjønn som todelt 
(mann/kvinne), essensielt forskjellige og uforanderlige; og tiltrekning, sex 
og forhold som noe som skjer mellom disse to kjønnene og gjerne i visse 
former (penetrasjon av vagina med penis, monogami, ekteskap). Mennesker 
som har blitt ansett for å avvike fra disse normene, har gjennom historien 
blitt stemplet som kriminelle, gale, syndige og/eller syke og utsatt for en 
rekke sanksjoner. Også psykoterapi og psykoterapeuter har bidratt til dette. 
I dag skjer mye av stemplingen og sanksjoneringen mer skjult og ubevisst og i 
form av blant annet «mikroaggresjoner» som kan virke bagatellmessige, men 
likevel har en kumulativ vond effekt. Det er flere studier som viser hvordan 
heteronormativitet og mikroaggresjoner dukker opp i terapirommet, og det 
er lite fokus på dette i terapiutdanninger. Som en skeiv gestaltterapeut og 
lærer ved Norsk Gestaltinstitutt er jeg opptatt av å adressere heteronorma-
tivitet i utdanningen og i gestaltpraksis. Jeg har derfor gjennomført en studie 
basert på et eksperiment jeg gjorde sammen med noen studenter. En lengre 
fagartikkel om dette vil bli publisert i Norsk Gestalttidsskrift høsten 2020. 
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Dette antyder hvordan heteronormativitet kan være begrensende for alle, 
uavhengig av om man identifiserer som heterofil eller LHBT/skeiv. Vi er 
mange som på et eller annet tidspunkt har opplevd tiltrekning til menne-
sker av ulike kjønn.

Å GJØRE «FEIL», SKAM OG LÆRING
Klientenes deling utløste forståelig nok skam hos studenter som hadde 
vært terapeuter og nå innså at de hadde gjort heteronormative antagelser. 
En kvinne sa at hun først hadde reagert med benektelse og deretter skam 
da hun hadde hørt sin klient dele at hun hadde gjort «en feil» og brukt 
feil pronomen. Hun sa at kjønn hadde vært irrelevant for henne, hun var 
interessert i historien og personen. Likevel hadde hun — ubevisst — an-
tatt og uttrykt noe om kjønn. Mens gestaltterapi i seg selv kan anses som 
LHBT/skeiv-vennlig, er gestaltstudenter og terapeuter en del av det større 
samfunnsfeltet, og det vil være bias – og mye er, som forskning viser, 
ubevisst og utilsiktet.

Rett etter denne kvinnens deling valgte jeg å bryte inn og si noe om 
hvordan heteronormativitet fortsatt er en del av vårt større felt. For 
mange var begrepet «heteronormativitet» helt nytt. Jeg forklarte begrepet 
kort. Deretter nevnte jeg en opplevelse med den fantastisk varme og 
omsorgsfulle fastlegen min. Han hadde antatt at jeg snakket om en jente 
og sa «hun» etter at jeg snakket om «kjæresten min» en gang, og jeg 
korrigerte ham ikke. Jeg tenkte først at det ikke var noen stor sak, men 
det var likevel en av mange «myggstikk», et bilde som har blitt brukt 
for å beskrive hvordan mikroaggresjoner virker. Videre delte jeg at jeg 
som terapeut også har gjort heteronormative antagelser om klienter. Jeg 
ønsket også å normalisere fenomenet og redusere skammen til studentene 
som hadde gjort «en feil», presisere at dette er et feltfenomen, at det ikke 
handler om at noen er dårlige mennesker, og samtidig at vi kan prøve å 
øke bevisstheten vår. Jeg sa også noe om at uansett hva som skjer kan det 
brukes i terapi: Hvis du gjør «en feil», kan klienten kanskje korrigere deg, 
og denne opplevelsen kan være en nyttig opplevelse og reflekteres over 
sammen i terapi. Hvis klienten ikke korrigerer deg og det senere blir klart 
at du gjorde «en feil», kan også det være nyttig og reflekteres over i tera-
pien. Begge situasjonene er tross alt nær det som skjer utenfor terapirom-
met. Dialog, et viktig gestaltbegrep, er uansett relevant.

I et innlevert notat skriver en kvinne i femtiårene som hadde vært terapeut:

Klienten beskrev at hun var forelsket i en person som ikke var mannen hennes. 
Figuren var følelsen hun beskrev, en forelskelse [...] Jeg som terapeut hadde sagt 
HAN, jeg antok at det var en mann hun var forelsket i. Det var en oppvåkning! 
Jeg hadde ikke tenkt på kjønn i det hele tatt. Det var ikke viktig eller figur for 
meg [...] En nyttig opplevelse jeg vil ta med meg. Hvordan kan jeg anta at hun 
var betatt/forelsket i en av samme kjønn som mannen sin? […] Jeg tror dette 
handler om egen bias og introjeksjon - PUH! Lærerikt!! Tusen takk! 

Jeg håper at observasjoner og refleksjoner fra dette eksperimentet kan 
være til nytte for andre — og ikke minst at eksperimentet vil benyttes på 
ulike terapiutdanninger for å bevisstgjøre terapistudenter på heteronorma-
tivitet. Det kan være frigjørende for oss alle. 6Inside Manoeuvre, 2009, Marit Victoria Wulff Andreassen
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— Vi har snakket om å publisere et temanummer om «kjønn, seksualitet 
og identitet» i lang tid. Det er et viktig tema. Likevel oppdager vi at at vi 
utsetter det. Vi har blitt oppmerksomme på introjekter om hvordan dette 
emnet skal presenteres og diskuteres — at det er lett å trå feil, tråkke folk 
på tærne og skape en polarisert diskusjon. Og temaet er så bredt. Et par 
dager før jeg møtte deg til dette intervjuet, søkte jeg i timevis på nettet. Jeg 
forsøkte å utdanne meg selv og forberede meg, men uansett hvor mye jeg 
forsket, fikk jeg følelsen av at jeg aldri kom til å vite nok til å kunne ha 
denne diskusjonen med deg. Er dette at vi holder tilbake eller er usikre når 
vi skal snakke om seksualitet og kjønnsidentitet et gjenkjennelig fenomen?

— Jeg tror ikke det er vanskelig for meg som psykoterapeut, men jeg vet 
det er veldig vanskelig for samfunnet som helhet. Selvfølgelig har alle hørt 
om kjønnsskifte og forvirring knyttet til kjønn. Folk kan si til seg selv: 
«Dette gjelder ikke meg». Og svært ofte blir disse diskusjonene avskåret 
veldig raskt. Folk har motstand mot å dele sine følelser om dette intime 
emnet. Svært ofte slutter disse diskusjonene med en vits, som er en måte å 
unnslippe følelsene som emnet kan frembringe. 

— Dette høres nesten ut som tilfellene av å «kutte av» eller bruddene som 
er illustrert i den seksuelle erfaringssyklusen du snakket om da du holdt 
workshop i Oslo. Kan vi bidra på noen måte til å skape mer trygghet til 
å diskutere disse sakene i samfunnet, slik at det mindre sannsynlig med 
brudd i den offentlige diskursen?

— Jeg vet ikke hva vi kan gjøre med samfunnet. Jeg tror ikke politikere, 
filosofer, prester, lærere opplever dette som et faktisk problem ... Men jeg 
tror på individuell utvikling. Når et medlem av en gruppe endres, endres 
hele gruppen. Og jeg kan legge til at jeg har erfaring med at det å jobbe 
med seksualitet i en gruppe påvirker gruppen sterkt; ganske ofte opp-
dager deltakerne at de ikke er alene med sine problemer og finner hjelp 
og støtte i relasjonen til de andre gruppemedlemmene

— Du diskuterte den seksuelle erfaringssyklusen på seminaret ditt. Opp-
lever du at syklusen kan være et nyttig verktøy i møte med klienter som 
sliter med sin egen kjønnsidentitet eller identitet som seksuelle vesener? 

— Ja, å ja. Spesielt for å se hvor de begynner å «kutte av» sin seksuelle 
respons. Kutter de av veldig, veldig raskt — nesten umiddelbart, i løpet av 

Er fenomenologi nok?
En samtale med Gonzague Masquelier om å jobbe 
med seksualitet, kjønnsidentitet og den seksuelle 
erfaringssyklusen i et skiftende landskap. 

Av Ann Kunish

Den seksuelle erfaringssyklusen er en modell som den 
franske nevropsykiateren, sexologen og gestaltterapeuten 
Charles Gellman (f. 1933) introduserte i boken Les théra-
pies sexuelles i 1983. 

DEN SEKSUELLE
ERFARINGS-
SYKLUSEN 
SOM VERKTØY
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første eller andre trinn — fordi opplevelsen av å kjenne etter, som bringer 
opp aspekter av kjønnsidentitet, er skremmende? Jeg kjenner flere klienter 
som ikke er sikre på deres kjønnsidentitet. Noen av disse forteller meg at 
de ikke har noen seksuell lyst. Ingenting. De beskriver seg selv som "nøy-
trale", hverken mann eller kvinne, uten seksuelle behov.

— Er dette relatert til begrepet aseksuell? Jeg vet at noen mennesker iden-
tifiserer seg som aseksuell, definert som å oppleve liten eller ingen seksuell 
tiltrekning.

— Jeg tror det er et nytt svar på alle disse spørsmålene om seksualitet. 
Noen foretrekker å si: «Jeg er aseksuell, jeg har ingen opplevelse av lyst». 
Jeg tror det er to muligheter. Den ene er fysisk, for eksempel at det er 
lavt testosteron-nivå. Uten testosteron, selv for kvinner, er muligheten 
for en aktiv seksualitet redusert. Med dette mener jeg ingen følelse av 
begjær, ikke behov for samleie, og så videre. Uten testosteron er det ikke 
noe ønske om samleie. Men det er mulig å være klar over seg selv som et 
seksuelt vesen uten å ønske et seksuelt forhold. 

— Kan du si noe om det å kutte av tidlig i den seksuelle erfaringssyklusen 
versus det å være aseksuell?

— Folk som identifiserer seg som aseksuell, kommer ikke til terapi av 
denne grunnen, for det er ikke et problem for dem. De kan komme til ter-
api av andre grunner, men ikke med utgangspunkt i deres seksualitet. Min 
erfaring er at det likevel kan være et praktisk problem for noen, der en 
testosteron-ubalanse resulterer i en mangel på lyst eller seksuelle fantasier. 
For andre er det en motstand, følelsen av at seksualitet er farlig — spesielt 
hvis det er et traume involvert … 

— Motstand mot begjær og seksualitet som en kreativ tilpasning?

— Ja. All energien er kuttet fordi enhver fornemmelse av begjær kan 
oppleves som farlig. I disse tilfellene kan tidligere traumer påvirke.

—  Du tar opp traumer. Når en klient kommer for støtte i kjønnsskifte-
kirurgi og din jobb som terapeut er å støtte denne klienten — hvordan er 
det mulig å jobbe med traumer som kan komme opp for klienten i forkant 
av den viktige beslutningen om å ha kirurgi, på en måte som ivaretar 
respekten for klientens autonome beslutning om kjønnsskifte? Disse klien-
tene er allerede avhengige av meningene til noen få leger, i hvert fall her i 
Norge.

— Det er en historie her. For tjue år siden, da kjønnsskifte-kirurgi ble 
mulig, var det mange tilfeller av dyp depresjon eller selvmord etter opera-
sjonen, i hvert fall i Frankrike. Det var klienter som så på kjønnsskifte som 
løsningen på et problem. Og i disse tilfellene var selvfølgelig et underliggen-
de problem eller i noen tilfeller at traumer fortsatt var der. Nå krever loven 
i Frankrike to år med psykoterapi før legen godkjenner operasjonen. 

— Så klienter går inn i prosessen vel vitende om at det å bli evaluert er 
en del av den?

— Det vil alltid være noen klienter som er tydelige på at de er i denne 
typen terapi fordi de er pålagt å være der. Likevel er deres motivasjon 
ikke alltid klar. I en, to, kanskje fem terapitimer, er det motstand. De er 

ikke interessert i prosessen, bare signaturen min. Men hvis du er en god 
terapeut, starter arbeidet etter denne innledende motstanden.

— Du ga oss en definisjon av seksuelle vanskeligheter som en dårlig hånd-
tering av aggresjon, slik Perls tenkte. Både østrogen og testosteron påvirk-
er aggresjon. Hvordan påvirker østrogen og testosteron denne forvaltningen 
av aggresjon? 

— Noen mennesker starter denne prosessen med inntak av testosteron 
eller østrogen, så bestemmer de seg for å slutte. De innser at de ikke leter 
etter et fysisk svar. I så fall kan psykoterapi hjelpe ganske mye. Følelsen 
av femininitet trenger ikke nødvendigvis å støttes ved å ha bryster. Det 
er mye mer komplisert enn som så. Etter min erfaring tar det tid å jobbe 
med usikkerhet om kjønnsidentiteter. Du må tillate at klienten går en vei, 
så går en annen. Jeg har aldri hatt en klient som direkte har sagt «Jeg øn-
sker å bli en kvinne» eller «jeg ønsker å bli en mann». Det er mye vanlig-
ere at en klient vil ha prøvd for eksempel å ta østrogen, for så å oppdage 
at det ikke var svaret og deretter prøve noe annet. Det kan ta tid å prøve 
ut forskjellige retninger før en beslutning kan tas. 

— Det kan være et introjekt om at det er fare for å si noe feil i disse sam-
menhengene. Bruk av riktig terminologi for å beskrive et annet menneske 
har med respekt å gjøre. På en norsk nettside er det en lang liste over 
begreper som er akseptable eller uakseptable. Det medisinske begrepet 
‘hermafroditt’, for eksempel, er et ord jeg vokste opp med brukt i den nøy-
trale konteksten av et biologisk fenomen. Det ordet står nå på listen over 
uakseptable ord. Jeg kunne lett se meg selv bruke ordet i uvitenhet, og ved 
å gjøre det bidra til en følelse av mistillit i feltet. 

— Jeg tror ikke det behøver å være et problem. En klient som kommer til 
terapi som har frykt for avvisning eller for å bli dømt, kan noen ganger 
være svært streng med hensyn til hvilke ord som er akseptable eller være 

Foto: Ann Kunish
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svært følsom for bruken av visse ord. Dette kommer sannsynligvis av en 
frykt for avvisning. Men hvis tilliten bygges opp først, vil klienten gi deg 
beskjed hvis du bruker et støtende ord. Dette er ikke nytt, situasjonen 
eksisterte i det homofile samfunnet for tjue år siden i form av nedsettende 
slang som ikke er i bruk i samme grad i dag. 

— Så måten vi beskriver seksuell identitet på kan signalisere avvisning 
eller aksept?

— Ja. Det viktigste er å skape et rammeverk av tillit til og anerkjennelse av 
hverandre. Å bruke et bestemt ord er i min erfaring ikke så viktig i seg selv.

— Hvor viktig er den kulturelle konteksten når det gjelder spørsmål om 
seksualitet og kjønnsidentitet i terapirommet? 

— Jeg tror kultur spiller en enda viktigere rolle i seksualitet enn det ellers 
gjør. Med depresjon eller angst, for eksempel, vil det selvfølgelig være 
noen forskjeller for klienter fra forskjellige kulturer. Men til syvende og 
sist er en depresjon, en depresjon. Våre holdninger til seksualitet kommer 
fra våre røtter, så den kulturelle effekten er mye viktigere. Det som anses 
som normalt, hva som kan deles mellom to personer, er veldig forskjellig 
fra kultur til kultur. Jeg reiser mye og har verksteder i mange forskjellige 
land. Jeg ser forskjeller.

Ser du forskjeller i reaksjonene til menneskene i verkstedene dine i ulike 
kulturer?

— Ja. Det er tydelig selv i måten vi hilser på hverandre, med et kyss eller 
en klem. Jeg er overrasket over at dere ikke kysser hverandre her når dere 
møtes. Det er en del av seksualiteten. Her er folk veldig respektfulle; for 
meg er det litt kaldt. 

— Hvorvidt og i hvilke sammenhenger det er akseptabelt å berøre en 
klient er ikke alltid klart?

— For meg er det ikke et spørsmål, så jeg glemte å spørre deg da jeg klemte 
deg for noen minutter siden! Jeg gjør dette når jeg føler det er mulig. 

— Frankrike er et flerkulturelt land. Ser du disse forskjellene i ter-
apirommet ditt?

— Det er vanskelig å svare på dette spørsmålet uten å snakke generelt. 
Hver klient er forskjellig, avhengig av rase, utdanning, livserfaring, reli-
gion, osv. I gestaltterapi jobber vi med det som skjer ved kontaktgrensen, 
så hvert møte er forskjellig!

— Når du snakker om kulturens betydning, så lurer jeg på: Er fenome-
nologi kanskje ikke nok når du arbeider med disse problemene?

— Ahh... Det er et godt spørsmål ... Jeg er ikke sikker. (Stillhet.) Det faktumet at 
vi kommer fra to forskjellige bakgrunner er et fenomen. Kanskje er det vanske-
ligere å tilpasse seg, å være her og nå sammen, uten utilsiktet å såre hverandre. 
Akkurat det er en sammenheng jeg kan knytte opp til fenomenologi.

— Hva med en ikke-binær holdning til kjønnsidentitet som atskilt fra 
en forvirring om ens seksualitet — kan den seksuelle erfaringssyklusen 

brukes som en støtte i begge prosesser?

— Jeg tror det er to forskjellige sykluser. En annen måte å se på det er, 
for det første, føler jeg at jeg er mann, kvinne, i midten, beveger jeg meg i 
mellom? Dette er mine følelser av min kropp. Et annet spørsmål er: Hvem 
er jeg tiltrukket av? Jeg kan være en mann som tiltrekkes av menn, av 
kvinner, av bifile. Dette er forskjellen mellom det jeg føler om meg selv og 
min seksuelle aktivitet, mitt begjær. De store spørsmålene og den poten-
sielle forvirringen er ikke de samme. Du har folk som sliter med følelser 
knyttet til kroppene sine, men som vet hva de tiltrekkes av. 

Jeg tenker på en klient jeg har. Han vet aldri om han er mann eller 
kvinne, og han er bare tiltrukket av menn. Så når han er mann, identi-
fiserer han seg som homofil. Noen ganger føler hun at hun er en kvinne, 
tiltrukket av menn. Noen ganger møter denne klienten en annen mann 
som ham, men hun er også i stand til å være hun med samme partner. For 
partneren er det ikke alltid lett å være homofil og heterofil med samme 
person. Hans seksualitet må være fleksibel. Og for meg som terapeut er 
det annerledes om han kommer til en time som mann eller kvinne. Når 
jeg åpner døren, vet jeg aldri hvem jeg skal møte. Arbeidet vi kan gjøre i 
dette feltet er interessant. 

— Jeg kan forestille meg at den seksuelle erfaringssyklusen ikke nødven-
digvis er det samme for den klienten, avhengig av hvem hen er på et gitt 
tidspunkt.

— (Ler.) Jeg kan ikke svare på det, men det kunne være interessant å se på. 

— På seminaret snakket du om viktigheten av fantasier og hvordan de 
kan bidra til å temme seksuell frykt. Kan de også brukes til å bli bekvem 
med vår identitet som seksuelle vesener?

— Ja, ja. Du kan bruke fantasier eller drømmer. Det er interessant å se om 
klienten drømmer som en mann eller en kvinne. Klienten jeg snakket om, 
drømmer noen netter som en kvinne, noen ganger som en mann.  

— På seminaret nevnte du at seksuelle fantasier både kan være et verk-
tøy for å utforske seksualitet og i noen tilfeller være tegn på defleksjon 
i feltet, for å unngå full kontakt. Kan du si noe om hvordan du støtter 
klienter til å bli klar over hvordan de bruker sine fantasier?

— Bruk av kreativitet er ofte nyttig, fordi det hjelper oss med å komme 
oss ut av rasjonelle resonnementer og oppdage nye måter å være på. For 
eksempel kan vi tegne, bruke rollespill, lage leireskulpturer osv.

— Å hjelpe et par å forstå sin egen seksuelle syklus er én ting. I poly-
amorøse relasjoner er relasjonene mye mer kompliserte enn med et trad-
isjonelt par, hver konstellasjon med sitt eget sett med forventninger. 

— For meg er polyamori på moten, i hvert fall i Frankrike. Det er et nytt 
uttrykk. Det startet for fem år siden i Paris, med unge par i tjueårene og 
trettiårene. Det er bøker og nettsteder om emnet, men for meg er det ikke 
nytt. Det som er nytt, er at de kan diskutere dette uten å skamme seg, 
med stolthet. Ellers er det mange som bor i parforhold og som har elskere 
utenfor forholdet uten å diskutere det. Dette har blitt sett på som å bedra 
partneren. Jeg har en annen klient; hun har forklart meg hvor viktig det 
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er for henne å ha to som hun er intim med. Hun er gift og har barn og 
synes det er godt å ha en offisiell elsker. Hvorfor ikke? Men det er ikke 
nytt.

— Det som kanskje er nytt er rammen av tillit og respekt, respekt for 
grenser? 

— Ja, ja. Kanskje det er et nytt marked for psykoterapi, men ikke for meg. 
Jeg har jobbet med så mange par, med sjalusi, med partnere der den ene 
har funnet en ny partner, med frykten for å bli forlatt ...

— Problemene som kommer opp er de samme uansett? Gammel vin, nye 
flasker?

— Ja!

— Så i dette landskapet av nye definisjoner av identitet høres det ut som 
verktøyene er de samme selv om utfordringer manifesterer seg på nye og 
mer komplekse måter, ikke minst avhengig av kulturen?

— Ja. Og noe jeg kan legge til er viktigheten av internettet. Du har 
muligheten til å møte så mange mennesker der! Og tilgjengeligheten av 
pornografi påvirker tenåringers ideer om sex og intimitet. De har sett så 
mange videoer som gir dem en ide om at alt må være ekstremt. Forvent-
ningene endrer seg. En ung kvinne fortalte meg en gang at det var utrolig 
for henne å oppleve at å elske uten å lage mye støy fortsatt var å elske. De 
har ideen om at bare å elske i misjonærstillingen, to personer sammen, 
ikke teller. Men det teller. Og det kan være vanskeligere fordi det bringer 
med seg intimitet. 6

Dette intervjuet ble gjennomført da Gonzague Masquelier hadde et verksted 20. 
– 22. januar 2020 for dem som tar den internasjonale videreutdannelsen i regi 
av Norsk Gestaltinstitutt. Masquelier begynte sitt yrkesliv som ingeniør, men er 
nå psykolog og psykoterapeut og har lang erfaring med å holde treningsverksteder 
for gestaltterapeuter. Han jobber både innenfor næringslivet og med individu-
elle klienter og par. I Frankrike har han deltatt aktivt i diskusjoner i media 
og skrevet artikler om gestaltterapi i forskjellige magasiner for psykologer og 
psykoterapeuter. Han er særlig kjent for boken La Gestalt aujourd’hui. Chosir 
sa vie fra 2008.    

ange gestaltterapeuter er blitt kjent med den seksuelle erfarings-
syklusen gjennom franske Brigitte Martels bok, Sex — gleder og 
skuffelser. I Gonzague Masqueliers undervisning på videreutdan-
ningen ved Norsk Gestaltinstitutt var også denne modellen et 
sentralt tema. Hvordan brukes modellen her i Norge?  

 — Jeg har brukt den seksuelle erfaringssyklusen i flere år, forteller Grethe 
Rønning da vi tar kontakt med henne. 
 
For Grethe Rønning bidrar den seksuelle erfaringssyklusen til å gjøre 
samtalen om seksualitet mer presis og konkret. Selve modellen er også til 
hjelp for mange klienter, fordi modellen gjør det lettere å se hele bildet. Å 
se på og studere en modell sammen når ofte dypere enn ord alene, og det 
gir også klientene tid til å orientere seg i det som kan være et sårbart og 
vanskelig tema.

KONKRET OG PRESIS
— Jeg opplever at jeg ofte må ta føringen når vi kommer inn på temaer
som har med seksualitet å gjøre. Klientene kan føle på skam, ha dårlige 
erfaringer og oppleve prestasjonsangst. Det er ofte en utfordring å komme 
forbi den generelle praten om seksualitet. Da hjelper det at jeg er konkret 
og presis. Samtidig kan klienter også bruke ord som jeg ikke ville ha 
brukt, enten det er mer vulgært eller så klinisk at det blir upersonlig, og 
da prøver jeg å bruke de samme ordene som mine klienter bruker. Det 
er en fin måte å komme på samme nivå på. Jo stødigere jeg står i temaet 
i terapirommet, jo lettere blir det for mine klienter å åpne seg, snakke 
om og utforske det. Det å tåle og det å kunne stå i, er sentralt i terapien. 
Seksualitet er nemlig et sårbart tema, også for oss terapeuter.
  
Hun forteller at arbeid med syklusen bidrar til å gjøre klientene mer 
bevisst egen kropp og tilstedeværelse. Akkurat som den alminnelige kon-
taktsyklusen, gjør den seksuelle erfaringssyklusen klientene mer oppmerk-
somme på i hvilken grad de er tilstede i det de gjør og hvilke valg de tar 
når de har en fornemmelse eller kjenner på uro eller et ubehag. 

— Å være tilstede i seksuelle prosesser kan være krevende, og ofte er 
det nødvendig for klienter å utforske dette på egen hånd — å gjøre det 
med seg selv først, for å bli bedre kjent med seg selv og sine behov. Noen 
ganger er samtalen et par har med meg om dette, den første gangen de 
har klart å snakke sammen om det. 

Av Ann Kunish og Per Terje Naalsund

Intervju med 
Grethe Rønning 

M

Ann Kunish er gestaltterapeut MNGF og 
gestaltcoach MGPO. Hun har egen prak-
sis i BA21 Psykoterapi & Veiledning.
Foto: K. Aafløy Opdan
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— Opplever du at par kan få aha-opplevelser i terapirommet når du 
bringer inn syklusen som en støtte?  
  
— Det opplever jeg ganske ofte. Jeg opplever til og med at de ønsker å ta et 
bilde av modellen for å ta den med hjem som et verktøy å navigere etter. 
Særlig dette med rytmeforskjeller og tempo er ofte en aha-opplevelse for par. 
Seksualitet er et samspill, og noen har aldri møtt en partner med en rytme og 
et tempo som gir deg følelsen av å danse sammen, hvor varhet og sensitivitet 
gir følelsen av å skape sammen. Man skal lytte med hele kroppen for å få et 
dypt og nært møte. Og det er noe av problemet med oss mennesker, at vi 
befinner oss altfor mye i hodet og altfor lite i kroppen. Fantasier, for eks-
empel, kan være bra, men sex i hodet er noe helt annet enn virkelig å være 
nærværende og tilstede uten nødvendigvis å ha et mål.  
  
FORESTILLINGER OG IDÉER
Grethe forteller at yngre mennesker generelt er mer åpne når det gjelder 
å utforske seksualitet og fantasier, men at det er en utfordring å være til 
stede i kroppen og ikke bare «bli i hodet». Ofte kan det føre til en trang 
til mer stimuli eller mer voldsomme leker eller mer ekstreme fetisjer, 
og da kan det omtrent bli som dop, der man må ha mer og mer for å få 
samme virkning etterhvert. De unge lærer mye gjennom å se porno, og 
selv om de gjennom porno får tilgang til et vidt spekter av seksualitet, så 
er den likevel ganske ensidig opptatt av penetrering og urealistisk i sin 
gjengivelse av utholdende, pumpende sex.  

— Jeg tror noe av det som er vanske-
ligst for folk, er at det er mange fore-
stillinger om hvordan sex skal være 
og krav til prestasjoner. Reich sa at 
et menneskes evne til å gi seg selv 
nytelse er en nøkkel eller indikator 
på selvaksept. Orgasme er på mange 
måter noe jeg gir meg selv. 

Det er mange idéer om hva en or-
gasme er, forteller hun. Ofte kjenner 
folk best til eksplosjonsorgasmer. Det 
krever at man arbeider med opphis-
selse til man når det punktet hvor 
kroppens ufrivillige rykninger og or-
gasmebølgene kan bryte gjennom. Det 
er ikke alle som klarer å vippe seg inn 
i den hengivelsen som gjør at orgasmen kan bryte gjennom og gi utløsning 
og avspenning. Man skal evne å slippe kontroll og hengi seg til kroppen. 
Men det er også en annen hovedtype orgasmer, implosjonsorgasmene eller 
«dal-orgasmer». De er ofte litt dypere og roligere, men kan være like fryde-
fulle. Her blir opphisselsen kombinert med avslapning, og energien går ikke 
ut, som i en eksplosjonsorgasme, men tar heller andre veier i kroppen. Slike 
orgasmer kan vare lenger og være mer ekstatiske. 
 
INTIMITET
— Freuds definisjon av sunn seksualitet var en aktivitet som gir nytelse og 
hvis hensikt ikke er å tilfredsstille et fysiologisk behov. Seksualitet er mye 
mer enn bare å ha et mål om orgasme eller gjennomført samleie. Intimitet 

Jo stødigere jeg står i 
temaet i terapirommet, 
jo lettere blir det for 
mine klienter å åpne 
seg, snakke om og ut-
forske det. 

The Second Coming, 2014, Marit Victoria Wulff Andreassen
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og seksualitet kan gjerne gå sammen, men behøver ikke å være det samme?
  
— Ja, evne til å dele nytelse er et viktig lim i parforhold. Seksualitet kan 
ikke ses på isolert, og man trenger å sette det inn i en større sammen-
heng. I et mer langvarig forhold kan man tenke seg en behovspyramide. 
Gjensidig respekt, omsorg, empati, trygghet og evne til å tilgi er viktige 
aspekter for å opprettholde intimitet. Disse tingene kan ses som grunn-
muren for at sensualitet og sex opprettholdes over tid. Selve relasjonen 
mellom partene i et forhold berører mange aspekter. Hvis det krøller 
seg til med seksualitet i et par, vil det ofte gå på bekostning av sensual-
iteten mellom partnerne også. Hvis en person ikke vil ha sex, eller har 
mye motstand mot sex unngår de ofte å flørte, klemme, ta på, være nær 
og intim på alle andre mulige måter, fordi de blir redde for at det skal 
oppfattes som en invitasjon til sex og samleie. Det kan bli en stor avstand 
mellom partnerne. Da kan det være godt å ta en pause fra det å gå hele 

veien og frykten som er forbundet med det, 
for å undersøke alt mulig annet som kan være 
lystbetont, sensuelt og sanselig og begynne å 
nærme oss hverandre igjen.
  
For par er også vanen en utfordring for sex-
livet. Når sex ikke lenger oppleves som nytt 
og spennende, blir det ofte også sjeldnere. 
Den seksuelle erfaringssyklusen er også et 
godt verktøy for å bli mer bevisst på denne 
utfordringen, forteller Grethe. Paret kan se på 

hvordan de følger hverandre og hvordan rytmene deres er. Hvor var og 
sensitiv er man når det blir rytmeforskjeller? Ofte kan det bli et sololøp 
hvis man ikke er var, der den andre blir et objekt for forlystelse og ikke 
et subjekt som deler forlystelsen med deg. Vanen kan gjøre oss blinde for 
slikt. Ofte er også lyststadiet noe en må se nærmere på. Hva er det som 
skal til for at du skal få lyst, både for å kjenne lysten i deg selv og for å 
kjenne den i møte med partneren? Hva er det eventuelt som stopper det, 
bremser eller hemmer?  

Erfaringer med traumer og vold påvirker også. Klarer man ikke å snakke 
om hvordan disse erfaringene påvirker en, så kan det føre til at en enten 
ikke klarer å fullføre syklusen på grunn av for sterke reaksjoner i kroppen, 
eller at man dissosierer, lukker ned og ikke lenger er nærværende tilstede.  

BRUDD, OVERGANGER OG BEHOV 
— Gonzague Masquelier påpekte at folk ofte kutter av på bestemte plasser
i syklusen. Ett sted var mellom lyst og opphisselse, et annet var mellom 
platå og orgasme, og det tredje var mellom resolusjon — når kroppen går 
tilbake til ro — og fasen der vi går i oss selv, der vi har nok med oss selv.

— Ja, mellom lyst og opphisselse, kan all mulige slags introjekter komme 
inn i form av selvbevissthet og selvkritikk. Traumer, vold og liknende er-
faringer kan gjøre det utrolig vanskelig å gi slipp og gå inn i en orgasme-
fase. Men det er også en del mennesker som ikke klarer å nå platå-fasen 
fordi de opplever opphisselse som ubehagelig, rett og slett. Energisys-
temene deres rommer ikke opphisselsen, og derfor tar de kontroll før de 
får opparbeidet nok energi til at det kan gå over i en orgasmefase. Etter 
utløsning ser vi at mange har forskjellige behov. Noen vil for eksempel 
være veldig nær med mye kontakt og noen vil ha separathet.  

Å se på og studere 
en modell sammen 
når ofte dypere 
enn ord alene.

— Overgangene mellom de ulike fasene er også viktige?
 
— Ja, jeg snakker ofte helt konkret med klientene om overganger. I over-
gangen fra at du har lyst til at du setter i gang og kommer i en opphis-
selsesfase, er det jo helt fysiologiske 
ting som også må skje. Kvinner 
blir våte og åpner opp og menn får 
reisning — hva skal konkret til for at 
det skal skje for partene? Men også 
overgangen fra seksuell interesse 
til lyst, kan skape utfordringer i et 
forhold over tid dersom partnerne 
er veldig ulike når det kommer til 
seksuell interesse. Hvis den ene har 
mye høyere libido og lyst enn den 
andre, skaper det ofte mye friksjon i 
paret. Skal de kunne leve videre med 
dette, må de ofte utfordres på om 
den med mest lyst også vet hva som skal til for at partneren skal få lyst og 
om partneren selv tar ansvar for å få lyst. 

— Bevissthet om behov, valg, ansvar og evnen til å dele og kommunisere 
virker avgjørende for å få til disse overgangene?
  
— Ja, og den non-verbale kommunikasjonen mellom kroppene er også 
viktig. Hva merker jeg skjer, kommuniserer jeg det? Det kan utmerket 
kommuniseres non-verbalt hvis partnerne er godt tunet inn på hverandre. 
I for eksempel platå-fasen kan vi begynne å jage mot målet, og da er 
det lett å miste kontakt med partneren fordi jeg blir så opptatt av meg 
selv og kanskje til og med vil ha det overstått. Dette er en av de vanlige 
utfordringene vi har med hensyn til seksualitet — mangelen på nærvær. 
Som terapeut understreker jeg derfor stadig betydningen av å være tilstede 
i kroppen og i følelsene og i samspillet med partneren.  6

Gjensidig respekt, om-
sorg, empati, trygghet 
og evne til å tilgi er 
viktige aspekter for å 
opprettholde intimitet.

 
 

Grethe Rønning har hatt selvstendig praksis siden
2001 og tilbyr både individual- og parterapi i 
tillegg til at hun har holdt PREP-kurs i samliv og 
verksteder i tantrisk nærvær for par. Hun har spesi-
alisert seg på kroppsorientert traumebehandling.
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 — enten det er i fantasien, noe du gjør alene eller sammen 
med en annen, kan være et rikt, men risikabelt felt for medi-
tasjon. Det kan bringe fram sterkt begjær, behov for å bli likt, 

intimitet, fantasier, lekenhet, usikkerhet, skam, tiltrekning, avsky, anstren-
gelse, overgivelse, idéer om renhet og skittenhet, og mye mer. 

Tantriske tradisjoner anerkjenner begjær – også seksuelt begjær – og at vi kan 
forholde oss bevisst og på hensiktsmessige måter til begjær. For eksempel: Å 
rette begjæret mot et idol eller å se for seg idolet i noen som du begjærer, 
kan hjelpe deg med å komme i nærmere kontakt med det som idolet rep-
resenterer, slik som medfølelse og oppmerksomhet.  

Tantra er ikke en del av sutraene i pali-tradisjonen innenfor buddhis-
men, men den indo-tibetanske tradisjonen inkluderer både Sutrayana 
(‘sutra-farkosten’) og Tantrayana (‘Tantra-farkosten’). Noen mener at den 
tantriske læren bare ble (og fortsatt bare bør bli) gitt til noen få utvalgte, 
kanskje på grunn av risikoen for at mange av oss avsporer til uhensikts-
messig, ubevisst utagering av begjær. 

 — når du sitter og mediterer å legge merke til om 
du er oppmerksom på kjønnsorgan og andre erogene 
soner, eller om du unngår dem? Legg merke til hvilke 

kroppslige fornemmelser, emosjoner og tanker som oppstår når du retter 
oppmerksomheten din mot dem.

Forsøk — når du forholder deg til seksuelle følelser, tanker og fornemmel-
ser å legge merke til om du dømmer eller føler skam? For eksempel kan 
internalisert heterosexisme manifestere seg som dømmende tanker eller 
ubehag.

Forsøk — når du har sex, enten det er alene eller sammen med noen, 
å være oppmerksomt tilstede innimellom. Legg merke til kroppslige 
fornemmelser, emosjoner, tanker og sanselige inntrykk. 

 — I look at Buddha on the 
windowsill. I look over at Dan. 
He is on his side, turned away 

from me, and I see his naked back. I move closer to him. He makes a sound, 
acknowledging my presence and that he appreciates it. I get under his duvet. 
I place an arm around him; he holds on to it with his hand. He places a foot 
between my legs. Intertwined. I feel my stomach and chest against his back, 
pressing lightly against him as I breathe, as he breathes. I hear my breathing, 
I hear him breathing, slow and steady, the two of us breathing, alive here 
and now, together. I sense my cock against his bubble butt. I go there with 
all my attention, blood pumping, cock hardening. He pushes against me. 
He turns his head and we kiss. Soft lips. I take these things as a yes. I make 
some space between us, reveal more of him, now on his stomach with his 
back and ass and legs in plain sight. I want to rush and fuck him now but 
also to take it slow and enjoy the moment. With awareness, I move my hand 
slowly over his back, imagining my hand is like Buddha’s. I sense his smooth 
skin, his slender body, smooth and slender like Buddha’s. I rest my hand on 
his lower back, just over his creamy-white ass, and I look at my hand against 
his back and ass, the contrast against his white skin, my hand and my body 
golden brown like Buddha’s. 

Vikram Kolmannskogs Becoming Buddha er en bok og podcast med meditas-
joner over helt hverdagslige handlinger som det å sitte, puste, lytte, bæsje, 
krangle osv. Vikram har latt oss få oversette rammeteksten rundt meditasjo-
nen knyttet til sex og vi gjengir deler av teksten «Fucking» i engelsk original.

SEX

FORSØK

FUCKING
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Jeg inviterte min tidligere lærer, Vikram Kolmannskog, veilederen min 
Hans Petter Frydenberg og Rolf Aspestrand, fulltidspraktiserende gestalt-
terapeut og en flittig bidragsyter i diskusjonen om gestaltterapiens posi-
sjon i Norge, til å se nærmere på forbindelsen mellom seksuell identitet 
og gestaltterapi. 

INN OG UT AV KATEGORIER
Vikram: Jeg kjenner at jeg blir opptatt akkurat nå av det at vi er fire menn 
her. Er det bevisst?

Per Terje: At dere menn er ikke så viktig. Det er heller det at jeg er spe-
sielt nysgjerrig på akkurat erfaringene til dere tre: om det er noen felles 
erfaringer som har med seksualitet og identitet å gjøre som kan være 
med på å forklare hvorfor dere ble de terapeutene dere ble — og nettopp 
gestaltterapeuter?

Rolf: For meg er det godt å ha sagt noe om dette. Vi er nokså like i alder, 
vi er norske og vi er menn. Og vi definerer oss som homofile. Så jeg 
tenker jeg burde ha gitt min plass til noen andre. Til en heterofil kvinne 
eller mann, en som definerer seg som lesbisk eller som har en ikke-binær 
identitet?
     
Jeg reagerer stadig selv på det å bli satt i en kategori. Det setter raskt i 
gang fordommer, også mine egne. 

Hans Petter: For meg var det litt pussig, da du inviterte så inviterte du til 

en samtale med Rolf og Vikram, og det ville jeg gjerne. Så skjønte jeg at vi 
var homofile menn i denne sammenhengen, det er nesten som om det er 
en kategori jeg har glemt. Det er jo interessant å oppdage. 
Jeg husker det var godt for meg å tilhøre den kategorien på 80-tallet selv 
om det egentlig var variasjonen blant homofile som var interessant da 
også. På 80-tallet kunne jeg få spørsmål om hvordan livet som homofil er. 
Det får jeg ikke lenger. 

R: Det er rørende å høre om den forskjellen du nevner mellom å glede 
seg til å snakke med Vikram og meg, og så plutselig kjenne på at egentlig 
er det fordi vi er homofile. Det gir gjenklang til egne erfaringer, skepsis 
og frykt, for andres og egne fordommer. Og hvordan kategorisering kan 
begrense kontakten mellom oss.

EN ERFARINGSBASERT TEORI?
PT: For meg er gestaltterapiens hovedtema måten vi organiserer oss i livet 
på – og hvordan vi kan bli oppmerksomme på det. Hva tenker dere – det 
å føle seg annerledes, noe som jeg antar de fleste homofile opplever, gjør 
vel at en nærmest blir tvunget til å tenke over dette? Ser dere spor av slike 
opplevelser i det teoretiske grunnlaget i gestaltterapien?

V: I forbindelse med en større artikkel jeg skriver på, har jeg sett nærmere 
på det Paul Goodman skrev i essayet «The politics of being queer» om at 
han hadde erfaringer med at hans impuls ble ansett for å være feil, og at 
han ble fornedret når han fulgte den. Samtidig har disse erfaringene påvir-
ket ham i retning av anarkisme og gandhisme og i et ønske om mangfold 
og at vi skal være oppmerksom på hverandre, skriver han. Veldig mye av 
dette høres ut som gestaltterapi, ikke sant? Og det synes jeg er interessant. 
Den erfaringsbakgrunnen han hadde, påvirket gestaltterapiens verdier. 
     
Ser vi på psykoanalysen, så har jo homofili til tider blitt ansett som at man 
har stoppet opp et skritt på veien. Vi har ingen sånne teorier i gestalttera-
pien, og jeg tror aldri jeg har følt meg sykeliggjort i gestaltterapi på grunn 
av seksuell orientering. Det dukker riktignok opp noen homofobiske 
utsagn her og der i Gestalt Therapy-boken, og det var sikkert en del av 
tiden, også, men det viktige er at det verken er en del av teorien vår eller 
opptrer i noen av våre modeller. 

HP: Den er skrevet i 1951, og det er mange referanser til psykoanalytisk 
tenking om utvikling som seksuell drift og i seksuelle termer. Ja, det er 
noen homofobiske uttalelser der som jeg husker jeg skvatt av med tanke 
på Goodmans liv. Men denne homofobien er som en udifferensiert del av 
teorien de forholdt seg til, tror jeg. Noe de ikke hadde varhet om?

R: Dette hører vel til den analytiske årsak-virkning-tenkingen som også 
dominerte forståelsen av menneskelig utvikling på den tiden, med fokus 
på løsning. Perls var blant dem som utfordret Freuds mer statiske bilde 
av Selvet, og definerte Selvet som dynamisk og i kontinuerlig tilpasning 
til omgivelsene. I din hypotese, Per Terje, spør du om Goodman kan ha 
påvirket gestaltterapien i retning av noe mindre normativt, mer utforsk-
ende og nysgjerrige, fordi han selv hadde erfart hvor vanskelig det var å 
bli gjort til noe patologisk som skulle gjøres ‘friskt’? 

En samtale om 
seksualitet, identitet 
og gestaltterapi 
Av: Per Terje Naalsund

Kan tre erfarne, homofile, mannlige terapeuter se på gestaltterapi med et skeivt 
blikk? «Det skeive blikket» er formet av tidlige utfordringer i det å tilpasse seg, 
finne ut av egen seksualitet og søke aksept fra andre i situasjoner der opplevels-
en av annerledeshet dukker opp. Dette blikket på livet hadde også innflytelses-
rike formidlere av gestaltterapi som Paul Goodman og Isadore From. Er en av 
styrkene i gestaltterapien at den ble påvirket i sin første fase av noen som opp-
levde seg selv som annerledes? Som når de hevdet at kontakt er den første og 
primære virkeligheten, også var klar over at det var et eksistensielt utsagn?
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Utenforskap og annerledeshet berører jo nettopp kampen om å oppnå 
kontakt med omgivelsene, og hva vi gjør for å oppnå den kontakten. Perls, 
Hefferline, Goodman sykdomsforklarer ikke denne intensjonen og tilpas-
ningen – selv når tilpasningen er uhensiktsmessig. Vår modalitet støtter 
og er nysgjerrig på hvordan den gjensidige tilpassingen utspiller seg rela-
sjonelt i ulike situasjoner og relasjoner. 
     
De som har strevd i livet og erfart fraværende eller ambivalente omsorg-
spersoner, konflikt, svik, vold, alkoholisme – vil ha erfart hvordan de har 
strukket seg langt for å tilpasse seg – i håp om å oppnå kontakt og finne 
støtte i omgivelsene. 

V: Mange forskere og andre har ment at det er en forskjell på oss som er 
seksuelle eller kjønns-minoriteter – og andre minoriteter. Andre minor-
iteter vokser som regel opp i et miljø hvor de har andre rundt seg som er 
som dem selv og dermed gir dem støtte i å være i en minoritetsposisjon. 
Jeg er jo halvt indisk, og har fått støtte på det å være brun i et hvitt-
dominert land fra mammas familie og kulturen rundt henne. Men det å 
være skeiv, det vokser man opp veldig alene med, og der er det en for-
skjell som jeg tenker er ganske viktig. Jeg opplevde det i hvert fall som 
ganske ensomt. Det er nok litt annerledes nå med filmer og tv-serier der 
skeive folk er nokså rikt tilstede, men likevel veier det ikke helt opp for at 
du er annerledes i familien din.

HP: Jeg vokste opp i en liten industriby på Østlandet, og der fantes det 
ingen referanser til homofili. Jeg ante ikke at det fantes, og jeg var 19 år 
før jeg i det hele tatt tenkte tanken. Derfor opplevde jeg det aldri som et 
problem eller hadde indre konflikter i forhold til å være det ene eller det 
andre.

R: Du var ikke interessert i menn da? 

HP: Nei, eller jeg opplevde det ikke. Det fantes ikke i min referanseramme i 
det hele tatt. Når jeg tenker tilbake, så forstår jeg jo at det var noe der. Egen 
adferd jeg ikke forsto, ser jeg i ettertid at bunnet i forelskelse og sjalusi. 
     
Det jeg etter hvert opplevde da en mann hjalp meg i en vanskelig situasjon 
og det utviklet seg til et intimt møte, var at mye la alt seg til ro for meg. 
Det ble bare stille og bedre i verden. Det vakte ikke kamp i meg, men mye 
som ikke hadde vært lett å forstå, forsvant. 
     
Det er slik at det barnet, og for så vidt alle gjennom livet, gjør for å oppnå 
kontakt, men som ikke leses eller møtes, heller ikke gis gyldighet eller 
verdi. Når jeg ikke blir møtt på kontaktingen min, blir ikke den kontak-
tingen adekvat å bruke. Uten speiling og gjenkjennelse ble det vanskelig å 
etablere konseptet ‘annerledes’.

FELTTEORI
R: Gestaltterapi-teorien har gitt meg et større faglig rom til å utforske 
vanskelige situasjoner og relasjoner med nysgjerrighet. 
     
Jeg fikk en klarere forståelse av feltteorien gjennom noen forelesninger 
av Gianni Francesetti, der han snakket om det han kaller ‘halvenheter’ og 
atmosfære. Francesetti minnet meg på at vi kommer inn i og samskaper 

felt som allerede er spekket med tidligere 
erfaringer og adferdsmønstre. Og hvordan 
vi umiddelbart tilpasser oss og preges av 
atmosfæren som oppstår.  
     
Da begynte det å synke inn for meg 
personlig, hvor mye smerte og fravær 
som allerede lå i min families historie 
og i samtiden jeg ble født inn i. Det var 
allerede krigstraumer, frykt, fravær, alko-
holisme og egotisme i spennet mellom 
overlevelse og savnet etter å frigjøre 
seg. Og det var denne atmosfæren  som 
preget mitt første møte med verden, og 
påvirket det jeg følte og gjorde. 
     
Arbeidet med egen oppvekst og identitet 
med Francesetti bidro til at jeg etter hvert 
kunne merke det jeg kognitivt allerede 
visste: At ikke alt jeg erfarte i oppveksten 
var en respons på meg, eller handlet om 
en ambivalens rettet mot meg. At det ikke 
kun var mine følelser jeg erfarte, men en 
atmosfære pakket av erfaringer og respon-
ser som jeg var med på å trigge – men 
som også utløste reaksjoner som refererte 
til erfaringer gjort lenge før min tid.

HP: Det du setter lys på her, det er det 
viktigste som forma meg også da jeg kom 
til NGI og gestaltterapi. Jeg var allerede 
32 år, etablert i det forholdet jeg er i nå 
og godt integrert i forhold til min sek-
sualitet, så den utforskningen var ikke så 
viktig lenger da. Men det å forstå orden-
tlig at jeg var del av noe og i forhold til 
noe, det gjorde det mye lettere å finne 
en vei og en definisjon og en form. Det 
viktigste for meg å oppdage var at alt det 
jeg hadde gjort, enten det var i kamp mot eller med støtte i, var i forhold 
til noe. Kreativ tilpasning i felt. Jeg hadde inntil da tenkt at det var jeg alene 
som handlet, at alt var opp til meg, et meg som ofte var feil. Gestaltterapi-
ens perspektiv var en opplevelse av å finne hjem, av å finne en virkelighet 
det var plass i. Det var viktig. Det tydeliggjorde og dempa skam som hadde 
vært utenfor min varhet. For meg var ikke differensiering — som Perls og 
Goodman var så opptatte av, ved å skille seg fra, det viktigste. For meg var 
differensiering som separat OG tilhørende vel så viktig.

PT: Selvmodellen vår bevarer jo dette perspektivet, at det er ikke jeg her 
og virkeligheten der, utenfor oss. Det som er utenfor oss er like mye en 
del av oss. Så det å differensiere mellom følelser som kommer til oss og 
fra oss, det er vanskelig. 

V: Det kan jo være forvirrende, for den kampen som jeg hadde, og som 
mange har hatt, det gikk jo på at jeg hadde en impuls – jeg var tiltrukket 

Rolf Aspestrand: 
Kampen om å få praktisere og 
frykten for å utvanne en 
modalitet er viktig, men vi 
glemmer kanskje at gestalt-
terapien kom fra et ønske om 
nettopp å differensiere seg fra 
det bestående.
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av menn – og så var det feil. Det var 
ikke bare samfunnet der ute som sa 
det, men en annen del, inni meg, sa 
at sånn går ikke an, og da ble det en 
fullstendig indre konflikt. Heterosex-
isme – jeg foretrekker det begrepet 
framfor homofobi – gjennomsyrer jo 
dette feltet.

Dette er subtilt, for selv om det juridisk 
har skjedd mange endringer, så foran-
drer ikke dette med en gang de mer 
satte holdningene hos folk. Det er et 
prosjekt som heter «Project implicit» 
hvor en kan teste sine mindre bevisste 
holdninger om f.eks kjønn, rase (som 
de sier i USA), seksuell orientering, 
og kroppsstørrelser, for eksempel, og 
jeg ble veldig sjokkert da jeg tok testen 
om holdninger til seksuell orientering. 
Det er noen år siden nå, men jeg hadde 
kommet  godt ut av skapet og var til 
og med gift med en mann på den tiden, 
og likevel fikk jeg som resultat at jeg 
hadde en sterk preferanse for heterofile 
i forhold til homofile. Wow!  Men det er 
da feltteorien er god å ha, for den gjør 
at jeg kan puste ut og la være å slå meg 
i hodet. I homobevegelsen er det viktig 
med stolthet. Samtidig er det at jeg 
kjenner på skam helt naturlig i og med 
at feltet er som det er. Og når jeg ser at 
det dukker opp i meg fremdeles, så har 

jeg lært meg at jeg kan forholde meg til det med en vennlig oppmerksom-
het, sånn at det kan transformeres både her i meg og bredt i feltet. 
     
Det interessante her er at heterosexisme kan dukke opp på ulike steder til 
ulike tider. Det er ikke borte fra meg heller for alltid. Det er i feltet og jeg 
er jo gjennomtrengelig.

ANNERLEDESHET
R: Jeg får lyst til å vende tilbake til bestillingen for samtalen: Er gestalt-
terapi en teoretisk kombinasjon som bedre ivaretar annerledeshet?
     
Mange forholder seg til, og er kanskje tilstrekkelig fornøyd med de allere-
de autoriserte og etablerte samtaletilbudene innen psykisk helse. Modal-
itetene som ser ut til å appellere til flertallet, får mest oppmerksomhet og 
som utløser flere ressurser til forskning og videreutvikling av faget. 
     
Er det slik at vi gestaltterapeuter ønsker å utgjøre en større del av et helse-
tilbud, samtidig som vi erfarer at vår modalitet appellerer til en relativt liten 
del av befolkningen? At også vår modalitet, slik det er for andre modaliteter, 
ikke er for alle?  
     

At vårt fokus på kontakt og persepsjon ikke vil appellere til mer enn en rela-
tivt liten del av befolkningen. Og at det er der nettopp der vi kan bidra. 

PT: Jeg tenker på den individuelle erfaringa står sterkt i gestaltterapien. 
Det er ikke alle mennesker som er interessert i å forsterke følelsen sin av 
å være spesiell, selv om vi får fram hvor vanlig det er. Mange vil heller 
være lik de andre og ikke gå sådypt inn i verdier, eller stille spørsmål ved 
ting. Det er vanskelig å nå massene. 

V: Jeg synes det er interessante betraktninger, for gestaltterapi feirer 
mangfold og det du er og din sannhet på et vis. Jeg kan ikke nok om andre 
modaliteter, men gestaltterapi er i stor grad et alternativ til det å finne ut 
hvordan du passer inn i en modell, til det å måle deg opp mot en utvikling, 
og til å tenke tilpasning og fungering innenfor noe normativt. Og kanskje er 
det en spesiell gruppe som tiltrekkes av gestaltterapi, men samtidig er det et 
ganske stort mangfold av mennesker innenfor gestaltterapi også.

R: Ja, absolutt. Og hvis vi bygger videre på det som Per Terje ber oss 
utforske, så mener jeg boken Gestalt Therapy fra 1951 reflekterte et 
nytt paradigme – et forslag om å se annerledes på vår eksistens, datidens 
virkelighetsforståelse og samtid. Over tid har åpenheten for ulike modaliteter, 
inkludert gestaltterapi, økt, fordi samfunnsutviklingen og teknologien gir oss 
nye relasjonserfaringer, utfordringer og behov, som igjen krever nye måter 
å bli støttet og stimulert på. 
     
I dag har flere mennesker større mulighet og flere plattformer til å uttrykke 
seg, som bringer mangfoldet og nyansene klarere fram i lyset. Erfaringer 
og informasjon spres raskere og skaper på den ene siden ubehag og uro 
fordi det rokker ved kjente normer og vaner. Samtidig bekrefter de ulike 
uttrykkene et mangfold som tidligere ikke var lett å få øye på. Og dette 
mangfoldet vil også kunne komme til å kreve et større mangfold av modal-
iteter å støtte seg til. 
     
Irvin D. Yalom sier noe i nærheten av: Vi kan ikke utelukke noen modalitet 
innen psykoterapi, fordi menneskets behov er sammensatt, mangfoldig og i 
stadig endring. Hver samtid må finne sine former for støtte.  
     
Jeg aner en likhet her mellom vår profesjonskamp som gestaltterapeuter 
(MNGF), og homokampen. Jeg strevde i mange år med ’å komme ut’, og 
deretter var det slik at hvis du ikke aksepterte meg umiddelbart, så kalte 
jeg deg fordomsfull, dum og homofob. Jeg ga ikke omgivelsene den tiden 
jeg selv hadde trengt, og hadde strevd meg igjennom for å kunne godta 
egne følelser og behov. Noen ganger synes jeg å se de samme reaksjonene 
i gestaltterapimiljøet, og i meg selv: Hvis ikke vårt perspektiv og vår 
modalitet blir forstått og fullt ut akseptert, så er de som uttrykker tvil, 
trangsynte og fordomsfulle. Satt på spissen. Men likevel. 
     
Gestaltterapi-teorien er bare én måte å gi terapeutisk støtte på, forstå 
menneskelig adferd og endring på. Og vår modalitet er som kjent langt i 
fra den eneste måten å forstå samspill og terapeutisk intervensjon. 

V: Dette springer ut fra indre stress eller indre uro både i gestalmiljøet og 
som homo å komme ut fra skapet …

Hans Petter Frydenberg: 
Gestaltterapiens perspektiv var 
en opplevelse av å finne hjem,

av å finne en virkelighet 
det var plass i.
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R: …. når du vil ha bekreftelse og aksept … Og det er ikke alltid slik at 
omgivelsene kan gi oss det vi vil ha. De trenger også tid og kanskje mer 
kunnskap. Ikke minst fra oss gestaltterapeuter gjennom skriving, forsk-
ning og dokumentasjon. Der har vi en jobb å gjøre.   

V: Det er noen fascinerende likheter der; at vi som gestaltterapeuter skal 
ha den anerkjennelsen og … 

HP: Det aktiviseres også fort kamp i meg over å være gestaltterapeut, og 
jeg hører at jeg ikke er alene. Nå i kampen for å beholde MVA unntaket, 
begynner vi fort å dukke oss eller slå oss på brystet, som reaksjoner på å 
ikke høre til eller å bli sluppet inn. Jeg har opplevd, sjeldnere nå heldigvis, at 
det er skammelig å være gestaltterapeut. At profesjonen, og dermed jeg, ikke 
hadde en plass i samfunnet.

PT: Ofte blir det jo mye å fortelle også, når jeg må forklare hva gestalt-
terapi er og hva en gestaltterapeut gjør. Det er ikke som å si «jeg er advo-
kat» eller «jeg er far». Og når jeg begynner å fortelle om gestaltterapi, så 
trenger jeg en bekreftelse fra den jeg snakker med. Det er så godt når den 
andre personen begynner å nikke litt. 

HP: Ja. nettopp. De må ha et begrep som gjør at kontaktingen din møter 
noe. Det er altså ikke det å beskrive gestaltterapi, som er vanskelig. Det 
som er vanskelig, er å nå fram med beskrivelsen. 

R: Noe av det gode med både Magasinet Gestalt og den pågående 
MVA-saken er at vi som faggruppe blir utfordret. Det er en parallell til 
når jeg relativt ung ble utfordret på hvem jeg er, så tvang det meg til å lete 
etter ord og erfaringer som kunne skape kontakt og forhåpentligvis en 
bekreftelse. Jeg måtte lete etter andre ord fordi de vanligste beskrivelsene 
ikke alltid representerte meg. Og dette strever vi gestaltterapeuter stadig 
med, bl.a. fordi vi ikke har holdt fast i en klart definert profesjonsbe-
skrivelse. Vi beskriver det vi gjør og hvem vi er på ulike måter. Gestalt-
terapi-teorien har fått lov til å utvikle seg i mange ulike retninger. Det å 
være gestaltterapeut sier ikke nødvendigvis noe om hva du jobber med 
eller hvordan du jobber. Om du er samtaleterapeut, jobber som coach 
eller bruker deler av teorien i undervisning, endringsarbeid eller i ditt 
lederskap. Dette kan gjøre det vanskelig for andre å være sikre på nettopp 
hvem vi er og hva vi gjør. 

KAMPEN OM ANERKJENNELSE
PT: Disse likhetstrekkene mellom homokampen og «gestaltterapi-kampen» 
– kan vi lære noe fra homokampen? Jeg tenker på at de homofile har gjort 
et voldsomt arbeid sjøl for å formidle hvordan det er å være homofil. Jeg 
lurer på om gestaltterapien også må gå like dypt, og ikke bare bredt, for 
å sette ord på de erfaringene og endringene som gestaltterapi medfører. 
Det er en utfordring å gjøre dette så erfaringsnært som mulig. Blir det for 
eksistensialistisk preget, så beveger seg fort mot det filosofiske?

V: Homokampen har på den ene siden handlet om å få innpass og å for-
midle at vi ikke er så annerledes. Mens en annen tilnærming har vært å 
si at vi er faktisk annerledes. Vi vil feire at vi er annerledes, og vi vil ikke 
bli helt integrerte. Dette er jo interessant i forhold til gestaltterapi. Det er 
viktig spørsmål: Hvor mye skal vi prøve å bli del av noe større og hva 

ofrer vi da? Det å være å på utsiden av mainstreamen, det normerende, 
det normative, det har sine fordeler, for det er en avstand og frihet fra 
noe, der noe åpner seg …  

HP: Jeg husker at den franske gestaltterapeuten Serge Ginger sa da var 
det snakk om at NGI skulle bli høyskole og del av det etablerte, at vi ikke 
skulle gjøre det, fordi det dreper gestaltterapien. – I Frankrike er gestalt-
terapien død, sa han. 

R: Det er vanskelig å vite om det å bli en del av betyr en utvanning av 
det vi er. Jeg tror faren for oss i Norge er at gestaltterapeuten som driver 
kliniske samtaleterapi vil kunne slite, fordi vi selv er med på å vanne ut 
profesjonen gestaltterapeut, med et uklare skiller mellom psykoterapi, 
coaching, selvutvikling og annet endringsarbeid.  Der mener jeg vi skyter 
oss selv i beinet. Det er bl.a. noe av dette som gjør det uklart om våre tje-
nester skal utløse et MVA-unntak. Unntaket skal kun gjelde for lindrende 
og symptomdempende samtaleterapi, og ikke for selvutvikling. 

HP: Faren Ginger advarte mot, var at i vi i vår iver etter å høre til, så 
kunne vi velge veier som gjorde at vi forsvant. Av samme grunn, tror jeg 
at vi skal være var for at krav om helsefaglig utdannelse kan lede til en 
prosess der våre kvaliteter i et paradigme utenfor det tradisjonelt medi-
sinske blir svekket eller borte.

R: For meg handler det om å få lov til å praktisere, akkurat som 
homokampen handlet om å få lov til å bli akseptert og leve ut mine ver-
dier, det jeg tror på og den jeg er. Det ble etter hvert en lovfestet rett når 
det gjelder homofili i Norge. Nå gjelder noe av det samme for oss som 
faggruppe. En autorisasjon eller et MVA-unntak gir meg lov til å prak-
tisere – uten at mine klienter skal bli pålagt en avgift, eller bli sett rart på, 
fordi de kommer til meg. Retten til et fortsatt MVA-unntak vil bekrefte 
at vi har en verdi og en rolle å spille i det totale helsetilbudet. Når vi over 
tid også har kunnet vise til forskning og kvalitetssikring av våre tjenester, 
kjemper vi for et mangfoldig psykisk helsetilbud som speiler mangfoldet 
av behov i befolkningen.

HP: Det har skjedd mange steder i verden at bare autorisert helsepersonell 
får lov til å praktisere psykoterapi. Det kan fort bli resultatet i Norge også. 

REAKSJONER
HP: Du sa, Vikram, at du aldri hadde blitt diskriminert … 

V:  … sykeliggjort …

HP: … i gestaltmiljøet? For det har jeg opplevd. Ikke i Norge, men på en 
konferanse i Italia med folk fra mange nasjoner. Da jeg fortalte en dame fra 
Øst-Europa at jeg var gift med en mann, så rygget hun tilbake og sa «nei» 
og pustet litt, før hun reiste seg og gikk. Og det var en samling for gestalt-
terapeuter i 2016. 

V: Herregud! Det er jo en annen kultur og kontekst; samtidig er jeg 
opptatt av dette også på utdanningen ved NGI. Selv om vår teori ikke har 
noe direkte heterosexistisk ved seg, så trenger vi å arbeide eksplisitt med 
heterosexisme blant terapistudenter og terapeuter på grunn av det bredere 
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feltet vi alle er del av. Jeg håper at vi i størst mulig grad kan unngå sånt 
som du nevner her – eller i hvert fall at personen kan bli oppmerksom og 
ta ansvar for egne fordommer.

HP: I Norge opplever jeg meg helt integrert i samfunnet nå, men for 40 år 
siden fikk jeg juling på åpen gate i Oslo. To ganger. Da AIDS kom, var vi 
fritt vilt en stund. 

R: Det må ha vært forferdelig skremmende?

HP: Jeg var 20 år da, og hadde akkurat oppdaga at jeg var homofil. På 
forsiden av avisene stod det at vi burde interneres. Og hiv-positive ble 
faktisk internert i Sverige. Det var ikke så lett å leve ut sin seksualitet da. 
VG hadde bilde av et dosete på hele førstesiden og skrev at smitte kunne 
spres ved å dele toalett med en hiv-positiv.
 
V:  Jeg husker da jeg var yngre, før jeg kom ut av skapet, at jeg hadde en 
god venn som var åpent homofil. Det er fælt å si det, men vi spiste ofte 
lunsj sammen og jeg passet alltid på å vaske hendene mine ofte. Dette var 
ikke på 80-tallet en gang, og det er dette med feltet igjen. Det henger ig-
jen, det fantes før oss, før vi ble født, og det kom ikke med meg og jeg har 
ikke ansvaret for alt som dukker opp i mitt sinn, og det er helt forferdelig, 
men også forståelig på en måte.

R:  Jeg har vært livredd. Da jeg var 19, tynn og bleik og sleit med angst, 
så skulle jeg dra til Berlin — for å «finne meg sjøl». Moren min var kjem-
penervøs. På førstesiden av VG stod det om «homopest». Og det skulle 
bli min inngangsbillett til Berlin og min søken etter identitet og seksuell 
frigjøring ... Jeg var livredd og samtidig nysgjerrig. 
     
Ingen visste ikke hva HIV var på det tidspunktet, og hvordan det smittet. 
Det er rart å merke nå med Covid-19 – alt snakk om smitte og virus ak-
tiviserer noen av de samme følelsene fra sent 70-tall og tidlig 80-tall med 
HIV- og Aids-epidemien.

HP: Veldig … Jeg hadde tre venner som døde …

R: Ja, mange døde. Noen bare forsvant fra de sosiale møteplassene. Så 
kunne jeg senere få høre at de var døde. Jeg mistet også min første store 
kjærlighet, Dennis. 

INNENFOR OG UTENFOR
R: Du var jo inne på sammenhengen, Per Terje, mellom at From og Good-
man var instrumentelle i beskrivelsen og utviklingen av gestaltterapi-teo-
rien, og at de samtidig var homofile. Kan det være slik at deres personlige 
erfaringer førte til at de vektla det ikke-normative versus det normative, 
eller samspillsdynamikken, fordi de selv visste hvor vanskelig det er når 
normene hemmer vår spontanitet? Når noen få har makten til å definere 
hva som er friskt og hva som er sykt? Og ikke minst, når flertallet støtter 
deres normgivende definisjoner?

V: Goodman sier det helt eksplisitt at hans erfaringer med å anses som feil 
på grunn av seksuell orientering har preget han i denne tilnærmingen. 

Vikram Kolmannskog: 
Vi trenger å arbeide 

eksplisitt med 
heterosexisme blant 

terapistudenter 
og terapeuter.
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R: Kampen om å få praktisere og frykten for å utvanne en modalitet er 
viktig, men vi glemmer kanskje at gestaltterapien kom fra et ønske om 
nettopp å differensiere seg fra det bestående. Freud vekket begeistring og 
allmenn anerkjennelse, og så kom PGH med noe annet som oppleves tref-
fende og verdifullt for en mindre gruppe. Slik det stadig er i dag. 

HP: Det er interessant å lese Gestalt Therapy nå, for den er ikke så 
opptatt av å skille fra, slik jeg leser, men av å plassere gestaltterapi i. De 
trekker fram datidens rådende psykologiske teorier, og setter lys på det 
som underbygger deres tanker. Riktignok kritiserer de deler av teorien, 
men de plasserer gestaltterapien godt i psykologien. Freud, Reich og 
mange andre diskuteres, men avvises ikke.

SEKSUALITETENS ROLLE
PT: I mitt hode jobber jeg med en fortelling om at gestaltterapien ble 
mulig med Reichs omforming av Freuds teorier. Seksualiteten spilte jo 
en stor rolle i Freuds teorier også, men jeg tror ikke han hadde så vid 
personlig erfaring på feltet. Reich var mye mer «hands on» på flere måter, 
også i måten han praktiserte terapi på. Jeg tror Goodman ble interessert i 
dette, fordi for han var seksualitet ikke et spørsmål om energi og orgasme, 
som hos Reich, men erfaringer med andre mennesker og konstituerende 
for identiteten din. For ham var begjær et individuelt fenomen, som påvir-
ket hvordan man blir formet og tilpasser seg omgivelsene. 

Seksualitet er derfor grunnleggende i gestaltterapien, og det tenker jeg 
også kan utgjøre et problem for oss i det offentlige rom, for hvis vi gjør 
seksualitetens betydning tydeligere i formidlingen vår av og praktiseringen 
av gestaltterapien, så skremmer det kanskje folk bort. For meg var dette 
en av grunnene til at jeg ville snakke med dere. Seksualitet er jo et van-
skelig tema å ta opp, men jeg tenker jo at homofile har et mer reflektert 
forhold til seksualiteten sin enn folk flest. 

R:  Det er da veldig fordomsfullt? 

HP: Ja, jeg også synes det er fordomsfullt, men jeg er tilbøyelig til å være 
enig. Vi har måttet forholde oss til vår egen seksualitet i forhold til noe 
normativt. Og det har kanskje ikke et flertall med seksualitet nærmere 
normen, ikke vært utfordret til? 

V: Jeg tror det varierer. Jeg vil ikke generalisere på vegne av en seksuell 
minoritet, men da jeg kom ut av skapet, så hadde jeg ikke mye refleksjon 
rundt min seksualitet. Det er seksualiteten som har vært grunnen til å 
anse oss som kriminelle og syndige og syke og alt det der. Jeg tror at for 
meg og for en del andre, så har det å avseksualisere oss vært en del av 
måten å få innpass på. 
     
Men så har jeg nok reflektert etter hvert, og det kan jo handle om flere 
ting, kanskje at jeg har kommet enda mer til ro med at jeg er homofil 
og har kunnet utforske det, og da har det på et vis blitt et mer reflektert 
forhold til det. 

PT: Så seksualitet var først noe du holdt på avstand?
V: Ja, det tror jeg. Jeg følte på skam. Jeg kunne få meg en mannlig kjæreste 

og komme ut av skapet til mange. Men jeg kunne ikke belemre de streite 
kameratene mine med noe som hadde med sexlivet mitt å gjøre, ikke sant? 
Og seksualitetet er innimellom fortsatt litt skamfull eller ikke uproblema-
tisk. Så den refleksjonen rundt seksualitet har nok tatt lenger tid enn det å 
komme ut til en del folk gjorde. 

HP: Ja, her er jeg enig med deg. Nå får jeg et nytt perspektiv på det. Jeg 
reflekterte ikke over seksualitet, men over hvordan jeg skulle plassere 
meg som person i en sammenheng og i et samfunn hvor jeg ikke har min 
definisjon tilgjengelig hos de andre. Jeg måtte erobre min plass, ikke ved 
indre kamp men ved å insistere på rett til en plass – og tilpasning.

SEKSUALITET OG SØKEN 
R: Jeg søkte ikke først og fremst mot lidenskapen og sex. Jeg savnet og 
lengtet etter en kjærlig respons fra noen som så på meg med aksepter-
ende og kjærlige øyne. Fraværet av dette, gav grobunn for en gryende 
selvforakt. Opplevelsen av å se forakten i andres øyne, og samtidig høre 
forakten spontant spyttes ut: Jævla Homo! eller Femi-jævel, vekket ikke 
seksuell lyst eller nysgjerrighet. Det vekket frykt og drev meg inn i isola-
sjon og skapte avstand til egne følelser.

Gleden ved seksualiteten – kom i en slags sen-pubertet flere år senere. 
Da jeg ble tryggere på hvem jeg var og hadde funnet tryggere rammer og 
mennesker jeg hadde tillit til. Før jeg kom dit, var sex forbunnet med frykt,
ikke minst pga AIDS pandemien og selvforakten som åpenbart hemmet 
lysten og nytelsen. Den måtte gjenfinnes. 

HP: For meg var det veldig forvirrende. Jeg hadde litt ubehjelpelig sex 
med jenter før jeg tenkte at det fantes noen annen mulighet, og kroppen 
min kunne jo, men på en måte så interesserte det meg ikke. Jeg kan ved 
mange aspekter i meg lettere være nær en kvinne enn en mann, så det var 
veldig forvirrende. Senere når jeg møtte en mann seksuelt, så oppdaga jeg 
at jeg kunne ikke våge intimitet da heller… Det var noe mer i meg som 
var vakt enn den fysiske muligheten til å få orgasme, det var noe mer i 
meg som var interessert, og så ble jeg livredd. Det tok ti år å våge hele 
seksualiteten, og jeg møter på mine begrensninger fremdeles. Så hva er 
seksualitetet?

PT: Jeg liker det spørsmålet ditt, Hans Petter: Hva er seksualitet? Det 
dere forteller om egne erfaringer, åpner noen perspektiver rundt det 
spørsmålet. De identitetsprosesser som blir satt i gang viser at seksualitet-
en knytter seg tett opp til kjernetemaer i gestaltterapien og dermed gjør 
det nødvendig for flere av oss å tenke over dette spørsmålet på nytt. Takk 
for samtalen, alle tre. 6 
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allo! Har jeg lov til å skrive noe sånt? Jeg kjenner det knyter 
seg i magen. Øynene smalner, og jeg kjenner at jeg holder 
pusten. Det er som om jeg forbereder meg på verbale angrep – 
fra mange kanter. Den overskriften … Hva er det for en drøy 
påstand? 

Nå ble jeg plutselig oppmerksom på deg. Hva kjenner du når du leser 
denne overskriften? Får du lyst til å lese videre, eller vil du helst slutte 
her? Hva er din erfaring fra coachrommet? Sannsynligvis mye bredere 
og dypere enn min. Jeg lager meg en historie om at du tenker at jeg er 
fordomsfull.

«Kan du si jeg?» hører jeg fra et sted inni meg. «Kan du si jeg er fordomsfull?»
Ja, det kan jeg absolutt si. Jeg er fordomsfull, og det er kanskje ikke så rart?

Jeg trekker pusten dypt her jeg sitter og skriver foran peisen i stua til 
foreldrene mine. Stua er kjent og koselig. Jeg vokste opp i dette huset i 
Åsgårdstrand i Vestfold, og jeg kjenner meg trygg her. Likevel kjenner jeg 
på en frykt her jeg sitter, og … ja, hva er den følelsen som knyter seg sam-
men bak øynene? Den kjennes rød. Varm. Jeg tror det er sinne. Og hva 
med det som klemmer rundt hjertet? Er det fortvilelse? Eller en gryende 
ømhet? Nå rynker jeg litt på nesa. 

Det eneste jeg vet med sikkerhet her jeg sitter, er at ordet kjønnsroller 
vekker sterke følelser i meg. Jeg har for eksempel vært stor og høy siden 
6-klasse på barneskolen. Å, så ofte jeg har drømt om å være liten og nett! 

Dagsnytt 18
Som finansjournalist forsøkte jeg lenge å være «en av gutta», men skjønte at 
jeg egentlig bare oppnådde å være en dårlig jente. Gutt ble jeg i alle fall aldri. 

En av historiene jeg har laget meg, er at jeg har valgt bort mye i livet – sam-
liv – barn – familie – av frykt for å «havne i skrubben». Stå i kulissene – ta 
oppvasken – være usynlig og rydde opp. Ikke få brukt kreftene på genuint 

skapende arbeid. Drive ubetalt omsorgsarbeid. Som du skjønner … den 
kjønnsrollen min kan du få når som helst. Du kan få den helt gratis.

Nå kjenner jeg en begynnende hodepine her jeg sitter. Det dunker i tin-
ningene og brynene rynker seg. Samtidig er det som om jeg har en jernklo 
i magen. Det kjennes som om å bli angrepet fra innsiden, der en stemme 
advarer meg: 

«Du kan ikke skrive dette. Du høres bitter ut. Det er pinlig. Hvem skulle 
interessere seg for ditt personlige forhold til kjønnsroller? Ikke vær så 
selvopptatt. Ta deg sammen!»

Jeg må puste. Ta en pause. Jeg lar blikket hvile på hunden min på teppet 
ved peisen og kommer på de to valpene hennes som ligger og sover inne 
på kjøkkenet. Jeg gleder meg til å snuse inn den søte valpelukten deres 
etter at jeg er ferdig med denne økten med skriving. 

Nå blir jeg oppmerksom på lyden fra radioen, som står på ute på kjøkken-
et for å holde valpene rolige. Lyden av Dagsnytt 18 når ut til meg i stua. 
I studio snakker de om det amerikanske presidentvalget, der to aldrende 
hvite menn kjemper om å bli verdens 
mektigste leder. Jeg hører disse to 
mennene rope for å overdøve hveran-
dre i en debatt, og jeg sukker tungt.

Kjønnsroller. De er overalt. De gjør 
meg sinna og frustrert. Nå puster jeg 
ut i et langt sukk og kommer på at jeg 
kanskje ikke er helt alene om å føle så 
sterkt om kjønn, sex og identitet? Du 
som har hengt med helt hit. Kanskje 
du kan gjenkjenne noe her? 

Tanken på deg og din historie gjør at jeg smiler med hodet litt på skakke. 
Jeg forteller meg selv at kanskje du også har hatt dine kamper med disse 
rollene. Plutselig kjenner jeg meg ikke så alene lenger. En varm bølge av 
tilhørighet skyller gjennom kroppen, og så kommer tårene. 

Det er så sårbart, dette her. Lengselen etter kjærlighet og tilhørighet. Så 
privat – og så fellesmenneskelig. Jeg tillater tårene å renne. Forestiller meg 
at de vanner sjelen. En slags kjærlighet som kommer ut av øynene? Nå 
kjenner jeg på en letthet i hodet. Hodepinen er borte, og jeg gleder meg til 
å skrive videre.

Kjønnsrollemonsteret
Jeg husker godt første gang jeg møtte kjønnsrollemønsteret mitt – for ikke 
å si kjønnsrollemonsteret. 

Det var en varm sommerdag. Mamma og jeg satt i hagen og leste lørdags-
avisene. Vi diskuterte noe –  jeg har glemt hva det var, men plutselig så 
mamma lenge på meg.

«Vet du hva, Kathrine… Å snakke med deg er som å være i krigen.»
Ordene hennes traff meg rett i magen. Jeg kunne se at hun samlet seg før 
hun fortsatte:

Av: Kathrine Aspaas

EKTE 
MANNFOLK
TRENGER IKKE 
COACHING

… den kjønnsrollen 
min kan du få når som 
helst. Du kan få den 
helt gratis.

H
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«Du snakker om tapsbomber og blodrøde regnskapstall. Du skyter fra hofta 
og bombarderer samtalen med kruttsterke meninger».

Jeg var 35 år og finansjournalist på den tiden, og mammas konfronta-
sjon ble min første ubehagelige innsikt om hvordan språket og ordene 
hadde skapt virkeligheten min. Når var jeg blitt sånn? Skeptisk? Kritisk? 
Hvordan var språket mitt blitt militært? 

Det gikk flere år før jeg ble slått av neste innsikt – sterkere og mer ube-
hagelig enn første gang. Fem år var gått, og jeg hadde akkurat kommet 
hjem til avisredaksjonen, etter halvannet år i New York, der jeg hadde tatt 
en master i internasjonal økonomi og politikk. Jeg var klar for å skrive om 

de viktige sakene – Verdensbanken, NATO 
og FN. 

Men sjefene mine ville det annerledes. De 
forventet at jeg skulle skrive om skole, 
barnehage og psykisk helse. Jeg ble irritert 
og sint. Skole og barnehage! Jeg kan kjenne 
det koke i toppen her jeg sitter og skriver, 
samtidig som jeg blir varm i kinnene. En 
flauhet, på grensen til skam, når jeg tenker 
på at du leser dette. 

Den innsikten. Hva slags menneske blir 
fornærmet over å skrive om skole og 
barnehage? Hva hadde skjedd med meg? 
Hvem var jeg blitt? Nå holder jeg pusten 
igjen her jeg sitter. Det er blitt kveld i stua, 
og oktober-regnet pisker mot ruten. Det 

slår meg at været ute gir en god ramme for denne historien. En kald, våt 
høststorm, og jeg kommer på hva kunstneren Håkon Bleken har sagt om 
selvinnsikt: «Klokere ble jeg gradvis, og oftest mot min vilje.» 

Dette var lenge før jeg ble kjent med gestaltfagets rause menneskesyn, 
og fenomenet kreativ tilpasning. At vi mennesker gjør så godt vi kan for 
å få dekket våre behov – for mat, varme og trygghet – for tilhørighet, 
kjærlighet og spenning. Vi bruker de metodene vi har hatt tilgjengelig opp 
gjennom livet vårt. Det er kanskje ikke så rart at vi blir sosialisert inn i 
kulturene rundt oss? 

Det var kanskje ikke så rart at jeg ville være «en av gutta», eller at jeg 
konkurrerte hardt med det jeg hadde av mastergrader og studier i USA? 
Det er kanskje ikke så rart at vi som samfunn har organisert oss slik at 
omsorgsarbeidet tusler nede på lønnsbunnen, mens finansarbeid sprader 
på toppen? Men skal det fortsette sånn? 

Nå kjenner jeg en plutselig bølge av varme i brystet. Jeg har lært å gjen-
kjenne den følelsen som håp. Tanken på at vi alle er med på å påvirke hva 
slags samfunn vi ønsker oss, og gleden over deg som er der ute og hjelper 
mennesker.

Tanker fra pikeværelset
Dagene som finansjournalist gikk sin gang, men det var ikke lenger mulig 
for meg å ikke se det jeg hadde sett – et indre (og ytre) hierarki av hva 

slags saker som ble ansett som «viktige» og «vesentlige» i pressen. På top-
pen ruvet krig og finans – hardt, dyrt og tøft. Helt på bunnen? Fred, barn 
og korsang – mykt og puslete.

Litt etter litt gikk det opp for meg at jeg både kunne og ville gjøre noe 
med dette hierarkiet. Jeg ville ha unger, valper og korsang på topp, og jeg 
begynte å eksperimentere. Blandet sammen fenomener og miljøer som 
tradisjonelt ikke hørte sammen: 
Finans og følelser – Utenrikspolitikk sett fra en barnehage – Verdens-
banken og eplepai. 

En dag kom det meg for øret at noen i avisen hadde begynt å kalle spalten 
jeg skrev for Tanker fra pikeværelset. 

Au! Det gjorde vondt. Skam – skam. «De ler av meg». «De liker meg 
ikke». «Jeg er ikke bra nok.» Det gjør fortsatt litt vondt her jeg sitter, men 
nå kan jeg le litt av det også, ikke minst takket være ett av mine store 
forbilder, Ingrid Bjørnov, som en gang fortalte at hun ofte fikk «vondt 
i forfengeligheten». Det er så gøy! Med ett kjennes det mindre farlig å 
kjenne på skamrødmen over å skrive jentete og tullete. Og hvor skjer 
innovasjonen i verden? Ikke sjelden på gutterommet. Da kan det jaggu 
skje på jenterommet også!

Emosjonell kan du være sjøl!
Jeg valgte etter hvert å slutte i jobben som journalist. Jeg var nysgjerrig på 
hvordan verden så ut fra utsiden av en avisredaksjon. Der fant jeg modige 
mennesker som gjør så godt de kan. Som feiler og 
lærer og strever og nyter livet.

Og jeg fant gestaltfaget. Nå blir jeg oppmerksom på 
at jeg smiler bredt her jeg sitter. Målet er kontakt – 
også med denne artikkelen. Hva skjer med deg når 
du leser den? Hva blir figur for deg? Flyter vi sammen 
gjennom teksten, eller rygger du bakover og tar 
avstand fra det du leser? Jeg smiler fortsatt, samtidig 
som jeg holder pusten, for nå kommer det minner 
fra klasserommet seilende. Fra ringen av gode lærere 
og modige medstudenter. Som å sitte rundt et leirbål 
og lære så det kjennes helt inn i kroppen. 

Nå har det gått tolv år på jenterommet – eller følelseslaboratoriet, som 
har fått navnet etter tegneseriefiguren fra 1970-tallet Professor Balthazar. 
Han som puttet masse rart ned i den digre maskinen sin, som skramlet 
og gikk, med parasoller og rosa kruseduller, helt til han hentet ut en klar 
dråpe fra en kran helt nederst på maskinens høyre side. Dråpen samlet 
han i et reagensrør, som han smilende og nynnende gikk av gårde med for 
å hjelpe noen ut av en knipe.

Med gestaltfaget i ryggen har jeg startet landets første emosjonelle tren-
ingsstudio. I løpet av to år er det over 10.000 mennesker som har meldt 
seg inn her. De ønsker å utforske noe verken de eller jeg har lært så mye 
om fra før: følelser. 

De ønsker å bygge emosjonell kjernemuskulatur. I dette treningsstudioet 
er målet å bygge samarbeidsmuskler, relasjonsmuskler og selvinnsikts-

Hva slags menneske 
blir fornærmet over 
å skrive om skole 
og barnehage? Hva 
hadde skjedd med 
meg? Hvem var jeg 
blitt?

Ærlige, modige 
historier fra 
unge menn som 
sliter med sin 
rolle som mann.
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muskler – vi flekser musklene for god kommunikasjon, evne til å løse 
konflikter og å utvise omsorg. Akkurat nå kommer det opp et bilde fra 
klasserommet hos NGI på Bislet. En klassekamerat fortalte noe som fikk 
tårene til å renne, og den første innskytelsen hos mange av oss var å 
trøste og vise omsorg på den måten. Jeg glemmer aldri da læreren dultet 
oss varsomt tilbake med setningen: «Noen ganger kan omsorg komme i 
veien for sorg.»

Det slo ned i meg som en plutselig innsikt den gangen. Hvordan mitt eget 
ubehag knyttet til andres tårer og sorg kan ligge til grunn for behovet for 

å trøste. Jeg kjenner en ro som 
brer seg i meg mens jeg skriver 
denne historien, og jeg kjenner på 
takknemlighet over å ha lært så 
mye av verdi gjennom gestaltfa-
get. Og så vanskelig som det er! 
Nå må jeg le litt her jeg sitter, 
for er det ikke for vilt at menne-
skekunnskap og selvinnsikt skal 
være så komplekst og spennende?

Det lengste kurset i emosjonell 
styrketrening går over 10 uker, 

og denne høsten har jeg rekordmange menn på kurs. Åtte prosent. Nå 
kjenner jeg at jeg puster tungt igjen. At motløsheten plutselig skyller over 
meg, og jeg vet ikke om jeg skal våge å skrive det jeg har kjenner lyst til 
å skrive nå. Hvor mange menn var det å se hos NGI? I de to klassene jeg 
var innom, var det 10-15 prosent. 

Hvordan er det å være mann for tiden? Hvordan møter menn sine kjønns-
rollemonstre? Jeg lurer mye på det, og jeg får noen drypp innimellom. 
Ærlige, modige historier fra unge menn som sliter med sin rolle som 
mann. De opplever å bli valgt bort som romantiske partnere og livsled-
sagere. De er ikke fysisk høye nok, forteller de. Tjener ikke nok. De blir 
«sveipt til venstre» på Tinder – altså som ikke interessant. Hvordan har 
det seg av 30 prosent av norske menn opplever ufrivillig barnløshet? 

Det kjennes sårbart, dette her, og jeg kjenner på en varme i brystet igjen. 
Sender nok en takknemlig tanke – til Laura og Fritz Pearls – til Arnold 
Beisser – til Tore og Bodil og Christin og Geir. Til deg som har lest deg 
helt hit i denne forvirrende og dypest sett fortvilte teksten om kjønns-
roller, følelser og samfunn. Til Ada, som har støttet meg, dultet og eksper-
imentert i coachingrommet, og jeg kjenner hvor inderlig jeg skulle ønske 
at mennesker av alle kjønn hadde sin Ada. Hvordan hadde verden sett ut 
da? Jeg håper og tror at vi er på vei dit. Det vil kanskje ta en sånn…..par 
hundre år? Men jeg opplever at vi er på vei mot en verden med et rausere 
menneskesyn og en mer åpen og fleksibel forståelse av fenomenet kjønn.

Feminin og maskulin 
«Min frigjøring som mann avhenger av din frigjøring som kvinne», sier lærer 
og kjønnsaktivist Tony Porter i sitt formidable TED-foredrag A Call to Men. 

Her spør han blant annet:
«Hvis vi lærer våre sønner at det er pinlig å bli kalt jente, hva lærer vi 
dem da om jenter?»

Han oppmuntrer til å redefinere ordet maskulin:
Tømme det for voldsom, dominerende, rasjonell, ubevegelig og overlegen.
Fylle det med omtenksom, lyttende, lydhør, sterk, følsom og modig.

Jeg får lyst til å spørre:
«Hvis vi lærer våre døtre at de må ha en kjæreste som er høy og tjener 
mer enn dem – hva lærer vi dem da om menn?»

Kan vi tillate oss å tømme ordet feminin?
Tømme det for unnfallen, underdanig, underlegenog usynlig?
Fylle det med smidig, fleksibel, utholdende, modig og romslig?

Livet kan være er en kollisjon mellom kulturer – mellom fagområder – 
mellom uttrykksformer. Livet kan også være en dans mellom polariteter – 
en lang, forvirrende, smertefull og deilig tur på glattisen. Og – som Anne 
Grete Preus har sagt:  «En kollisjon er også et møte». 

Kanskje kan vi lære oss å kollidere bedre? Som radiobilene på tivoli, med 
gummirand rundt usikkerheten og forfengeligheten vår? Jeg kjenner at jeg 
trekker pusten dypt her jeg sitter – og slipper pusten ut igjen. Befriende. 
Kjenner på lettelse. Vi er på vei. Og jeg er ikke lenger helt alene med 
tankene mine. Jeg har et rikt faglig fellesskap gjennom gestaltfaget.

Å, som jeg gjerne skulle snakket med deg om dette! 6

 

Kathrine Aspaas er gründer, forfatter og emosjonell styrketrener. Hun har 
skrevet tre bestselgende bøker, blant annet Raushetens Tid – fra misunnelse 
til beundring og Den emosjonelle revolusjon, om følelsenes økende betydning i 
arbeidslivet, samfunnslivet og livet generelt. Høsten 2018 startet hun landets 
første emosjonelle treningsstudio, som har vokst til over 10.000 medlemmer 
på to år. Kathrine er kjent som kommentator og lederskribent i Aftenposten 
gjennom mange år, og har 25 års erfaring som økonomijournalist. 
Hun tok eksamen som coach ved NGI våren 2020.

Og hvor skjer innova-
sjonen i verden? Ikke 
sjelden på gutterommet. 
Da kan det jaggu skje på 
jenterommet også!
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En samtale med 
Gordon M. Wheeler

ØYEBLIKKETS 
SITRING

Av Per Terje Naalsund

EN STILLE GRUNN
— Da jeg skulle forberede dette intervjuet, tenkte jeg mye på figur og 
grunn, fordi dette er sentrale temaer i både Beyond Individualism og 
Gestalt Reconsidered og i essayet ditt «Of the future of the self». Jeg 
har vært opptatt av å finne ut hva du legger i begrepet ‘grunn’, for det er 
virker som om det ikke helt er den samme ‘grunnen’ som folk som er mer 
opptatt av ‘figur’ snakker om. 

— Vi har med oss en individualistisk tenkemåte fra «en-persons-psykolo-
gien», og selv om gestaltterapi forsøker å gå motsatt vei nå, så var ge-
staltterapien på midten av det forrige århundret, for 70 år siden, fortsatt 
ganske påvirket av dette. 

Jeg har særlig vært opptatt av formuleringen til Paul Goodman om at en 
«sunn prosess innebærer en klar figur som bryter mot en tom grunn». Jeg 
tenkte at dette ikke ga noen mening. Figuren kommer ikke ut av en tom 
grunn. Jeg ville heller sagt «en stille grunn», for grunnen må være stille og 
fokusert. Grunnen inneholder hele historien min, alt det jeg har lært, og 
du kan også tenke på det ved hjelp av nevrovitenskapelige begreper som 
de tilpasningene som er foretrukket i hjernen din, slik som jeg snakket om 
i foredraget mitt i dag. Og en sunn prosess, slik jeg ser det, er når verken 

Gordon Wheeler var en av hovedforedragsholderne under fjorårets konferanse 
for europeiske gestaltterapeuter i Budapest. Gestaltmagasinet fikk en times
samtale med ham der vi snakket om maskulinitet, seksualitet og arven etter 
Paul Goodman. 

Foto: LiPo Ching
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figur eller grunn er for rigid. Hvis du bare går fra figur til figur uten at det 
fører til mer i grunnen din, så har du en slags oppmerksomhetsfor-
styrrelse. Men hvis grunnen er for fasttømret, vil den kontrollere figuren 
slik at figuren ikke kommer i berøring med grunnen. 
Figur og grunn stiller inn persepsjonsfeltet. Vi klarer ikke å ta inn hele 
feltet som vi persiperer, og selv den ytre delen av det er for mye for oss. 
Derfor velger vi ut noe som altså står fram og som vi ønsker å gi opp-
merksomhet til. Men jeg vil understreke at vi forlater ikke fenomen-
ologien eller gestaltterapien når vi vil snakke om grunnen, og for tredve 
år siden, da jeg sa dette for første gang, ble jeg avvist.  

— Jeg liker å tenke på forholdet mellom dem som om figurens rolle er å 
vise vei mot det som befinner seg i grunnen?

— Vel, figuren får oss til å ta tak i noe. Det er «her og nå og veien vi-
dere». Men det som er mulig for oss, blir avgjort av grunnen vår og det 
ytre feltet. Vi kan ikke gjøre hva som helst med enhver figur. Du kan bare 
gjøre det som er mulig, slik du selv ser det.  

— Fritz Perls og de første gestaltterapeutene var svært opptatte av 
hvordan figuren ble formet og hvordan man oppnådde endelig kontakt 
med den … men når jeg leser det du skriver, får jeg nesten inntrykk av at 
dette begrepet står i veien for oss?   

— Jeg følte det slik også, særlig for en generasjon siden. Som du vet, så 
har erfaringssyklusen med livshistorien til en figur å gjøre. Vi spør: Kan 

figuren — det du interesserer 
deg for — få nok energi til å 
bli noe du begjærer? Lar det 
seg gjøre, eller avbryter du 
deg selv underveis? På hvilket 
sted avbryter du deg?  

Disse spørsmålene stod sentralt ved Cleveland Institute der jeg studerte 
gestaltterapi. Det minner kanskje mest om en seksuell figur: Hvis du 
avbryter deg svært tidlig, så er det en form for desensitivisering i form av et 
primærforsvar. Og hvis du tenker på det, men ikke tolerer det, så er det en 
form for introjeksjon, men hvis du kan tolerere tanken, men ikke klarer å 
gi det energi, så er det en form for defleksjon siden du ikke klarer å tenne. 
Hvis du klarer å tenne gnisten, men ikke gjør noe med det … Ja, jeg er ikke 
helt sikker på hva slags motstand det er, men den interessante motstanden 
som Goodman kom med, og som Perls ikke hadde med, var den som hadde 
med det å gjennomføre det hele og være klar for den endelige kontakten. 
Paul Goodmans bilder er jo alltid seksuelle, så dette er noe som ligner på 
orgasme. Og hvis du da ikke kan gi slipp, da er dette en motstand knyttet 
til behovet for selvoverveielse (’the defense of egotism’). Jeg klarer ikke å 
la meg flyte med. Dette synes jeg var et verdifullt tillegg som han kom med. 
Perls kunne av en eller annen grunn ikke forstå at egotisme var en mot-
stand. Ha-ha-ha! Jeg tror han tenkte på det som et ideal.   

Figuren som begrep er nyttig for oss fordi den understreker vår egen 
aktive, konstruktive rolle når vi oppfatter, vurderer og forholder oss til 
feltet. Vi styres verken av instinkter eller er i stand til å ta inn alt. William 
James skrev mye om selektiv oppmerksomhet og kritiserte den tidlige 
behaviorismen på grunn av dette. Han mente at fullstendig objektivitet var 
umulig og at vi alltid måtte evaluere. I dag kaller vi det for fortolkning.

— Du gir jo figuren en sentral rolle i Beyond Individualism når du 
beskriver hvordan modellen vår om kreativ tilpasning i gestaltterapien 
også er en modell for hvordan vi oppdager og utforsker verden rundt oss. 

— Ja, og det er ikke bare det at du oppdager og utforsker. Du danner deg 
også forestillinger. Du kan aldri avdekke noe helt perfekt. Og utforsk-
ningen din bør helst få deg til å korrigere antakelsene dine. Hvis du har 
mange antakelser, så er grunnen din for rigid og dermed tillater du ikke 
figuren fritt spillerom. Så dette er det jeg tenker om grunn og figur. Jeg 
vet ikke om du hadde forventet noen nye tanker? 

— Jeg merker at jeg stadig vender og vrir på disse begrepene, så det er jo 
noe der som ikke faller helt til ro for meg. Til eksamenen min skrev jeg 
om kontaktfasene, og da ble jeg klar over hvor radikal tanken om endelig 
kontakt med en figur er, for jeg vil jo si at i hverdagen så er disse opplev-
elsene … om ikke sjeldne, så i alle fall langt fra så hyppige som jeg skulle 
ønske. Hvis det er så viktig som Goodman og Perls gir inntrykk av, så 
kan jeg ikke unngå å tenke at det er noe vi mangler i livet. 

— Ja, jeg er enig i at de idealiserer det. Særlig Goodman. Hans metaforer 
er jo alltid seksuelle. Metaforene til Perls er knyttet til fordøyelse. Du må 
tygge, du må spise, du må drite … Jeg ville mye heller spist middag med 
Goodman enn med Perls om jeg måtte velge. Det ville vært mye morsom-
mere…

AFFEKTER OG KJØNNSSTEROTYPIER
— Jeg har lyst til at vi skal bevege oss litt i retning av temaet maskulin-
itet … I dag snakket du om hvor ivrig du ble da du var på sykehuset og 
fikk besøk av Malcolm Parlett som fikk deg så oppslukt i arbeidet med 
en artikkel til British Gestalt Journal at du glemte at du var syk. Jeg er 
opptatt av dette med å være interessert i noe og det å klare å holde fast 
ved interessen. Jeg har tenkt på dette i forbindelse med det å tilby terapi 
for mannsgrupper. Normalt vil jo ikke menn i terapi og de sier at de ikke 
trenger å snakke om følelsene sine. 

— Ja, jeg vil ikke velte meg i det, sier de. Som en gris i gjørma.

— Men det å være interessert i noe er jo også en følelse, eller i alle fall en 
affekt. Sylvan Tomkins kaller denne affekten for «interesse-begeistring» 
og diskuterer den i sitt store verk om 
affekter som en av de seks grunnleg-
gende affektene. Jeg tenker at menn 
gjerne identifiserer seg med denne 
affekten. Er dette noe vi som gestalt-
terapeuter kan gjøre mer ut av? 

— Ja, det tror jeg. Vi to er jo av 
forskjellige generasjoner. I min tid 
var forskjellene mellom kjønnene 
karikerte. Kjønn er jo en måte å kartlegge feltet i områder for skam og 
områder for aksept, og i vestlig kultur har menn og kvinner alltid vært 
komplementære. Den ene var den andres speil. Derfor kunne en mann 
være ivrig, aggressiv, pågående og ha denne formen for energi, mens en 
kvinne ikke kunne det. Kvinner kunne ha en annen form for energi, som 
den som trengtes for å holde et barn og sånt. Og dette var ikke mandig, så 

I vestlig kultur har 
menn og kvinner alltid 
vært komplementære.

Kan figuren få nok energi 
til å bli noe du begjærer? 
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det kunne ikke en mann. På 70-tallet forsøkte mannsbevegelsen i USA å 
holde tritt med den andre bølgen med feminisme, og det brakte med seg 
oppfatninger om at menn skulle utvikle sine feminine sider. Dette tenker 
jeg er tenkemåte inspirert av Jung, og den forsterker stereotypene. Jeg har 

ikke lyst til å utvikle min feminine side. Jeg vil 
utvikle min omsorgsevne, min kjærlige, omtenk-
somme side — som en mann.  Og det samme 
gjelder for kvinner. De trenger ikke å gjøre det 
på menns vis, hvis noe sånt skulle være mulig. 
En kvinne kan gjøre det på sin måte og være 
pågående og sånt på sitt vis. 

Jeg har lyst til å fortelle deg om da vår yng-
ste datter var 15 måneder og hadde hjernehinnebetennelse. Hun var på 
sykehus i ti dager og måtte ha intravenøs tilførsel 24 timer i døgnet. Siden 
hun var for ung til å beherske seg, ville hun hele tiden fjerne kanylen og 
vi måtte derfor bære rundt på henne og passe på henne. Hvis hun tok 
den ut, kunne de bruke opptil en time med å få den på plass igjen fordi 
nålene var så delikate at de knapt kom seg gjennom huden hennes. Og 
hele tiden skrek hun. Så en gang da de skulle skifte nål, ba de meg om å 
vente utenfor fordi det ville ta så lang tid og ofte var veldig vanskelig for 
foreldre å være med på. Nei, sa jeg. Jeg vil være med. Jeg kan holde henne. 
Det trengtes to personer for å holde henne, og jeg kan være en av dem, 
sa jeg. Men du kommer til å synes at det er forferdelig for det er ikke noe 
du kan gjøre for henne, sa de. Og da svarte jeg, at jeg absolutt kunne gjøre 
noe, for hvis hun skal skrike så voldsomt fordi hun ikke skjønner hva som 
skjer, så trenger hun noen som kan ta i mot denne fortvilelsen, og det kan 
jeg gjøre! Jeg skal være der og jeg skal holde henne. Og da jeg gjorde det, 
følte jeg ikke at det var noe feminint ved dette. Men jeg følte meg veldig 
omsorgsfull. Jeg ville holde henne og få henne til å føle seg trygg, og det 
kunne jeg gjøre som en mann. Så jeg har ikke noen sans for tanken om 
at vi skal utvikle våre feminine sider. Jeg skjønner hva de mener med det, 
men denne måten å tenke på forsterker bare stereotypene. Hva mener du 
om dette?

— Ja, jeg kan si meg enig. Selv har jeg opplevd, da jeg bodde i Russland i 
fire år, at jeg var omtrent den eneste mannen i Moskva som dyttet en bar-
nevogn. Og jeg følte meg ikke feminin for det. Jeg følte meg heller heldig 
som hadde muligheten til å skape disse båndene til barna mine og bygge 
opp tilliten deres til meg. Nå som de er større, har jeg følelsen av at denne 
tilliten som ble etablert, bærer forholdet vårt. Men snakket vi oss ikke nå 
bort fra Tomkins og denne affekten som har med interesse og iver å gjøre? 

— Mener du det? Fordi det jeg tenkte på var at Tomkins som affekt-teo-
retiker har hentet typologien sin fra Darwin. Du finner de samme typene 
i Darwins bok, The expression of the emotions in man and in animals, og 
beskrivelsen av disse affektene er svært farvet av forventninger til kjønn. 
Følelser som tristhet og sorg er mer feminine fordi de er passive og de 
mer utadrettede følelsene er mer maskuline. Så det var det jeg forbandt 
med det. Hva var det du tenkte på? 

— Jeg tror jeg leter etter måter å la menn få arbeide med denne affekten 
knyttet til interesse på, som menn ofte ikke knytter til noen følelse, men 
tar som en selvfølge. Jeg tenker på det som en lur inngang til å forstå hva 
følelser er. Selvsagt kan tradisjonelt arbeid med kontaktprosessen være 
en måte, men som terapeut tenker jeg at terapi ikke bare handler om hva 

du ikke åpner deg opp for eller våger å tillate deg, men også om å bli mer 
oppmerksom på dine styrker og talenter.

— For meg er dette klassisk gestaltterapi. «Hvor er det du stopper deg 
selv? Du viste akkurat litt begeistring. Hvor ble den av? Hvordan gjorde 
du det? Kan du gjøre det mer? Kan du stoppe begeistringen din enda 
bedre?» (Ler.) Jeg tenker at dette hører hjemme her, i sentrum av gestalt-
terapien.

— Sa du ikke nettopp, at for 70 år siden så kunne menn følge interessene 
sine friere enn det vi kanskje kan nå? 

— Nei, det er heller det at dette allerede var akseptert for menn. Å ville, å 
ha ambisjoner, å forsøke å få til, å mestre, å bli begeistret over noe, å ut-
vide seg. Alt dette kunne menn, men ikke kvinner. Jeg tror ikke menn har 
mistet noe av dette, i alle fall ikke mye. Og kvinner kan gjøre det mer nå 
enn før, inkludert på det seksuelle området. Jeg tror det er bra for oss alle.

— Men i Growing up Absurd tegner Paul Goodman et bilde av Amerika 
der menns interesser ikke blir møtt? 

— Ja! Dette er jo det moderne industrisamfunnet og der snakker han om 
robotiseringen av samfunnet. Og det gjelder jo oss alle. Og han hadde ikke 
noen idé om informasjonstidsalderen og hvor fragmenterende og lam-
mende det ville bli. Men jeg tenker at det er dette vi er her for, enten det 
er mannegrupper eller andre grupper: Å gjøre folk mer levende. 

SKAM, ÆRE OG MASKULINITET
— Jeg har lest at du skriver om Odyssevs for tiden? 

— Det er vel mer om Akillevs enn om Odyssevs. Jeg skriver på en histor-
isk roman. Hvor godt kjenner du Homer?

— Ganske godt. Jeg leste ham da jeg studerte litteraturvitenskap. 

— Det er jo flere historier om Trojakrigen. Den begynner med det gyldne 
eplet og krigen mellom de olympiske gudene og titanene, og så er det 
Paris’ dom og dette. Ingen ting av denne forhistorien er i Illiaden til Hom-
er. Illiaden handler om noen få uker i det niende året av krigen da den 
største krigeren av dem alle, Akillevs, krangler med kongen sin. Det er alt.

Iliaden har vært viktig i verdenshistorien. Romerne glorifiserte trojanernes 
prins, Hektor, som ble drept av Akillevs. Hektor elsker krigen. Alle de gre-
ske krigerne elsker krigen. De godtar fullt ut moralen som ligger til grunn 
for maskulinitet, skam og ære. Britene var sterkt påvirket av romerne her. 
Under imperialismen, i viktoriatiden, glorifiserte de også Hektor, og skam-
men og æren knyttet til maskulinitet ble en ideologi for imperialismen. 

Det interessante med Akillevs, er at han ser gjennom krigens tåke. Han er 
til å begynne med en slags slåsskjempe. Han bryr seg ikke om hva han 
gjør og har ødelagt 23 byer. Han bare løper inn, voldtar og raner til seg 
det han trenger og løper ut igjen. Men nå vender han ryggen til alt fordi 
han ikke føler seg respektert. Det stikker ikke dypere i ham enn dette. 
Men straks han er borte fra striden — nede ved stranden surmuler og 
gråter han, han savner moren sin, spiller 

Jeg har ikke lyst 
til å utvikle min 
‘feminine’ side.
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Gordon M. Wheeler på talerstolen under EAGT 
Gestaltkonferansen i Budapest i 2019. 
Foto: Hungarian Gestalt Association

på lyren og synger til seg selv — 
begynner han å reflektere. Det har han 
aldri gjort før, så dette er en ny erfaring 
for ham. Og når Odyssevs, Ajax og Fønix 
kommer til ham med gaver fra kongen for 
å overtale ham til å bli med i kampen, så 
bryr han seg ikke. Jeg har alt jeg trenger, 
sier han. Jeg trenger ikke å bli konge, 
ha hester, kalver, gull eller bronse. Det 
interesserer meg ikke. Ikke noe av dette 
er verdt livet mitt. Hva er det egentlig vi 
gjør her? Trojanerne har aldri plaget oss.  

Dette er rystende likt vietnamkrigen og 
følelsen min generasjon hadde i USA på 
slutten av 60-tallet. Vi kaller det «Hva i 
helvete har det med meg å gjøre?»-følels-

en. Vietnameserne hadde aldri truet meg og familien min. Hva skulle vi 
dit å drepe mennesker for? 

Illiadens fortelling om trojakrigen kom til å prege idealene om maskulinitet 
de neste 28 hundre årene. Akillevs’ sinne og Hektors mot ble til manns-
idealer. Når Hektors mor, hans kone og hans bror ber ham om å la være 
å gå i duell med Akillevs, så sier Hektor at han må, for ellers vil han ikke 
kunne se folk i øynene etterpå. Så det dreier seg om skam. Mennene i Illia-
den skammer hverandre hele tiden.
 
Det er blitt skrevet mange romaner om figurene i Trojakrigen. Men 
ingen har skrevet om den som jeg synes er mest interessant og kompl-
eks, nemlig Hektors bror, Paris. Han vender ikke ryggen til krigen. Han 
trenger ikke det, for han har aldri har vært glad i krig. Han er motstykket 
til Akillevs. Han er gåtefull, og også for broren sin er han en gåte. Og han 
er en gåte for Homer. Han kan være en mektig kriger, en flink skytter, 
og han melder seg frivillig til en duell slik at han kan ofre seg og avverge 
krigen for de andre. Men han elsker også kvinner og er en hedonist. Han 
lar seg ikke affisere av skammen og æren i det vestlige maskulinitetsidea-
let. Derfor blir han baktalt av broren sin, som ikke forstår ham. 

— En god kriger og en elsker …

— Uten sans for krig. Broren hans sier, om ikke helt ordrett, at han 
ikke forstår seg på ham. «En dag er du en tapper, mektig kriger og den 
neste dagen dukker du ikke en gang opp til striden. Jeg forstår det ikke.» 
Hektor prøver å få Paris til å skamme seg, men han er ikke mottakelig for 
det. Og det er dette som gjør Paris og Akillevs til et slikt interessant par. 
I Odysseen besøker Odyssevs underverdenen og der møter han Akillevs’ 
skygge. Han forteller ham at han er blitt berømt og udødelig, men Akil-
levs bryr seg ikke og sier at han når som helst heller ville valgt å være en 
fredelig bonde i stedet. Så her blir altså hele moralen hos grekerne og i 
imperialismen satt spørsmålstegn ved. 

SEX, SKAM OG INDRE VARHET 
— Jeg har aldri tenkt på Paris på denne måten. Å eie sin egen seksualitet 
— uten skam — er ganske vanskelig, og Paris er altså i stand til det.

— Ja, slik er det. 

— Jeg tenker at skam får meg og andre til å holde igjen i stedet for å 
uttrykke og utvikle oss selv som sensuelle vesener i verden. 

— Ja, hvis du er avstengt, hvis du har seksuell skam, så avbrytes du lenger 
og lenger unna muligheten for begeistring. Sensualiteten og hele den 
erotiske følelsen blir slappere, og øyeblikket oppleves ikke lenger som 
levende og erotisk. Jeg har forresten lagt merke til at hver gang jeg har 
kommet med humoristiske antydninger til noe seksuelt, så har du trukket 
deg litt unna.   

(Vi ler begge.)  

— Ja, det er sikkert riktig.   

— Jeg merket at du ikke helt tok det i mot, så dermed landet ikke spøken 
ordentlig.

— Jo, det stemmer sikkert. (Jeg blir stille et øyeblikk.) Men hva kan vi 
gjøre med det?

— Jeg tenker at det er relevant for det vi snakker om. 

— Ja? Hm. Tenker du at det var derfor du ville skrive om Paris også, fordi 
det er relevant for folk som meg? 

— Det er som med Paul Goodman. Det virkelige prosjektet Goodman 
hadde — og for ham var gestaltterapien verktøyet han brukte for å 
komme dit — var å oppvurdere begjæret. Han følte at det hadde tapt 
verdien sin i det moderne samfunnet. Han var jo en romantiker som ide-
aliserte fortiden, men han var absolutt en seksuell frigjører. Selv var han 
en kjent biseksuell og prosjektet hans var at hvis du vil føle deg levende, 
så må du være erotisk. Og det samme tenker jeg. Det betyr ikke at du må 
ligge med masse mennesker. Det utelukker det heller ikke. Det er uvesen-
tlig. Det kan være vesentlig, men ikke når det kommer til dette. Det som 
gjelder er hvordan du erfarer øyeblikkets sitring — erfaringen av din egen 
kropp og hvordan den reagerer på andre kropper. 

Hvilke tanker gjør du deg om din egen skyhet, hvis det er det riktige 
ordet?

— Tja, hvor skal jeg begynne? Det er ikke så lett å snakke om. Kanskje vi 
kan gå via en test jeg forsøkte i en av bøkene til John Gotman. Kjenner du 
til ham? 

— Ja, jeg kjenner både ham og kona.

— Det var en test som skulle fortelle meg om hvordan følelsene mine fant 
støtte i omgivelsene rundt meg. Og hvilke følelser som dominerte min 
måte å orientere meg på i verden. Og jeg innså at jeg orienterer meg 
ganske mye ved hjelp av mine seksuelle følelser, men at det ikke finner så 
mye støtte i omgivelsene jeg har rundt meg. Jeg tror dette er en skjebne 
som jeg deler med mange her i det fortsatt nokså protestantiske Norden. 
Og jeg tror feminismen også bidrar, ved at den har støttet utviklingen av 
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omsorgsroller mer enn av begjær. Jeg har en ganske sterk mor, som blant 
annet kjempet mot prostitusjon og pornografi. 

— Og faren din? 

—  Jeg tenker på ham som omsorgsfull. Han tar vare på kvinnene rundt 
seg. Jeg har alltid slappet av med ham og likt å være sammen med ham. 
Men vi har aldri snakket om sex og følelser. Jeg liker å tenke at det jeg 
opplever ikke først og fremst er noe personlig, men noe som er en del av 
kulturen rundt meg. Det er slik fedre og sønner omgås hverandre i Norge.

— Så hvis jeg forstår deg rett, så mener du at det nesten er en fobisk 
reaksjon i kulturen du er en del av, rettet mot farene ved hypermaskulin-
itet eller typisk maskulinitet?

— Ja, det er ikke umulig. Metoo er en bevegelse som blir sterkt støttet i 
Norge for tiden, og det er mye bekymringer knyttet til ‘incels’, til menn 
som er aggressive mot kvinner, særlig på nettet. 

— Herregud!

— Så jeg tenker at dette gjør oss veldig følsomme for muligheten for kren-
kelser. 

— Dette gir ikke mye støtte til en sunn, bekreftende maskulinitet. Og 
kanskje ikke til en sunn femininitet, heller… Men, ja, jeg skjønner hva du 
mener. 

— Da jeg startet med gestaltterapi, satte jeg aller mest pris på at lærerne 
våre viste meg hvordan vi kunne utvikle en større, indre varhet og at de 
støttet meg når jeg forsøkte å bruke denne varheten i situasjoner som 
oppstod. Det er vel slik på Esalen også at mange menn opplever dette, at 
når du skaper rom for indre opplevelser, hender det noe med deg? 

— Ja, du blir mer levende. For min generasjon var det slik at menn ble 
øvd opp til å bli roboter. Jeg brukte å si — og jeg sier det ikke nå lenger 
fordi vi har kommet mye lengre — at for å bli virkelig levende som en 
middelaldrende mann i vår kultur, så er det to ting du må gjøre. Først må 
du mislykkes, og deretter må du overleve at du mislyktes. Hvis du lykkes, 
hvis du altså følger programmet, så blir du en robot. Hvis du blir knust av 
at du mislyktes, så har du tapt. Så du må gjøre begge deler, både mislykkes 
og komme over det. Du må finne ditt eget fotfeste.

— Tenker du at hvis menn ble mer vant til å være oppmerksom på — og i 
stand til å fortelle andre om — deres indre liv, så ville verden bli tryggere 
og mindre polarisert? 

— Det tenker jeg absolutt. Som en gruppe, og selvsagt er det mange 
unntak, men som en gruppe så stoler jeg mer på kvinnelige ledere enn på 
mannlige, fordi menn ikke kjenner seg selv. Jo bedre de kjenner seg selv 
— å bli kjent med sitt indre liv er en sårbar prosess — jo tryggere vil de 
bli som ledere, eller kanskje like mye: jo tryggere vil vi føle oss når de skal 
bestemme over oss. 

Da du fortalte om dine erfaringer med gestaltterapi, så begynte jeg å tenke 
på hvordan jeg opplevde det for femti år siden. Det var ikke slik at jeg 

følte at jeg hadde alle svarene. Det var heller at jeg nå fikk noen spørsmål 
som jeg ikke hadde hatt før. «Det er noe som foregår på innsiden av meg 
som bør påvirke valgene jeg tar. Om jeg skal gjøre det som er naturlig og 
riktig for meg, så må jeg finne ut hva dette er.» Jeg hadde aldri tenkt slik 
før. Det var ikke en del av kulturen og heller ikke en del av meg å se det 
på den måten. Så det var en åpenbaring for meg. 

— Det gjør noe med tenkingen din, til måten du orienterer deg selv på.

— Jeg har inntrykk av at kvinner nå snakker en del om behovet for at ting 
skal komme med kvinnelig kraft fra bekkenbunnen. Det skal være helse-
messige grunner til det, men det knyttes også opp til det å være en leder. 
Jeg tenker at dette også gjelder for menn. Vi har behov for å finne kraften 
fra ballene våre, om vi kan si det slik. Men ikke på den gamle, rovdyrak-
tige måten. Ikke slik som Hektor og Agamemnon gikk fram.  

— Jeg tenker at Paul Goodman også utforsket dette behovet da han gikk i 
terapi hos Reich-eleven Alexander Lowen. 

— På den tiden var en del av tiltrekningen til Reichs terapi at den lovte 
deg bedre orgasmer, noe jeg er sikker på stemte. Nå går folk heller på 
tantriske verksteder for dette. Og dette fungerer også. 

Jeg husker at jeg leste om sunn seksualitet da jeg var i tyveårene. Jeg leste 
en bok av en klassisk Freudiansk psykoanalytiker der han beskrev det Freud 
kalte for polymorf perversjon — det å føle 
seg erotisk over hele seg selv — og dette var 
skikkelig farlig for ingen kunne vite hva en 
som følte det slik, ville gjøre. (Ler) I boka 
stod det at i polymorf perversjon ville en 
føle orgasmen i hele penis, mens det bare 
skulle føles i tuppen av penis når en hadde en 
naturlig orgasme. (Ler). Slik kunne det ikke 
være, husker jeg at jeg sa. Nå ville vi sagt at 
orgasmen bør komme gjennom hele kroppen, 
og at dette ikke bare gjelder orgasmen, men at du også kan føle deg erotisk 
ladd overalt. Allerede da, uten noen som helst erfaring med å være i kontakt 
med meg selv, virket dette latterlig for meg. Det ga ikke en gang mening til 
det jeg opplevde da jeg masturberte, som var det eneste jeg var ekspert på 
den gangen. 

PAUL GOODMANS BIOGRAF
— Det er synd at Taylor Stoehr døde før han kunne fullføre biografien 
han jobbet med om Paul Goodmans liv. Jeg kommer jo til gestaltterapien 
fra litteraturstudier, og det har gjort meg særlig interessert i å få vite 
mer om Paul Goodmans vei inn i gestaltterapien. Hva var det som fikk 
ham til å oppsøke Alexander Lowen, hvorfor ble han så engasjert i teor-
iene til Freud og Reich? Hvordan brakte erfaringene deres fra møtene med 
Wilhelm Reich Fritz Perls og Goodman sammen? Når jeg leser Wilhelm 
Reich i dag så er det nesten som om jeg leser ulovlig litteratur, og jeg 
antar at også andre som leser ham nå tar det for gitt at teoriene hans 
nå er blitt motbevist. Det er veldig spennende å se for seg hva slags effekt 
bøkene hans hadde i Amerika tidlig på 1940—tallet.

— Det er interessant, og selv vet jeg ikke så mye om Paul Goodmans 

Hvis du blir knust 
av at du mislyktes, 
så har du tapt. 
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tidlige liv, men Taylor visste alt. Han skrev jo boken Here, Now, Next om 
ham. Den skrev han på oppdrag fra meg fordi han hadde jobbet i tyve år 
med biografien hans — han hadde publisert mange andre bøker — uten å 
fullføre den, og for 25 år siden fortalte han meg at han nå hadde redi-
gert den ned til litt mer enn 800 sider, noe som fortsatt ikke var mulig å 
få publisert. Han fortalte meg at han i forberedelsene til et foredrag om 
Goodman på en konferanse for gestaltterapeuter hadde skrevet en 200 
siders versjon som heller ikke noen var interessert i å publisere, og da sa 
jeg at Cleveland Institute hadde en bokserie som vi kunne utgi den i.

— Er det noen som følger opp det han etterlot seg? 

— Er du interessert? Hvor i så fall så kan jeg sørge for et møte med dat-
teren hans. Hun har alle papirene hans. Jeg har tenkt på dette siden Taylor 
døde. Selv vil jeg ikke gi fem år av livet mitt til det, men det ville vært 
vidunderlig om noen andre ville gjøre det. Han var ikke helt ferdig med 
biografien, de 800 sidene utgjorde visstnok bare første del.

Jeg savner Taylor. Han var en av mine nærmeste venner. Vi bodde lenge 
i nærheten av hverandre i Cambridge. Han hadde en slags mannegruppe. 
Det var en lesesirkel som han inviterte til. Vi leste Odysseen, Tolstoj og 
andre klassiske verk som noen av oss hadde gått glipp av på veien. Vi 
møttes en gang i måneden og var en 8-10 stykker. Den ene var en poet, 
en annen var litteraturprofessor, men alle oss andre var folk han hadde 
møtt, studenter han hadde og folk som han likte, og som han ville ha med 
i gruppa. Og vi leste ikke når vi møttes; selv om det var en bokklubb, så 
møttes vi for å snakke sammen. Vi snakket om livene våre, og samtalen 
gikk i alle retninger, noen hadde kanskje en ekteskapelig konflikt, an-
dre hadde noe annet, og plutselig kunne en av oss si at vi burde kanskje 
snakke om boka vi hadde lest. Og da ville en annen si at hvis du tenker 
deg om, så er det nettopp det vi har gjort nå. Og dette var alltid sant på et 
vis, men det var altså veldig personlige møter.

— Jeg har tenkt på å se litt på hvordan han gjennomførte litterære grup-
per i fengsler. 

— Han kom med forslag til hvordan det skulle gjøres. Han oppsøkte dom-
mere og fikk dommerne til å godta at enkelte som ikke hadde gjort noe 
voldelig, kunne få nedsatt tid i fengselet dersom de ble med i lesesirklene 
hans. Han kjente til dommere som gjerne sa ja til dette, og siden mange av 
dem som ble dømt var svarte, så fikk han dem til å lese bøker av Freder-
ick Douglass, W.E.B. Du Bois, og lignende som de ikke ante eksisterte …

— … og som fant gjenklang i dem …

— Ja, som fant dyp gjenklang. Og det var dessuten vanskelige bøker også, 
som de måtte streve med. Det var fint og viktig. 6

I Norge kjenner vi Gordon Wheelers mest gjennom hans egne bøker og 
artikler. Han har ikke bare påvirket utviklingen av gestaltterapien gjennom 
egen skriving, men også gjennom virket som redaktør i Gestalt Press. Mer 
enn hundre forfattere skal ha gitt ut bøker og artikler om gestalt-
terapi med ham som redaktør.  

I Norge har han hatt mest påvirkning på teorien vår om kontaktformer. 
Hans Gestalt Reconsidered: A New Approach to Contact and Resistance argu-
menterte for at motstand er kontakt og ikke noe som skal overvinnes. Tvert 
i mot kan motstanden være en funksjon av noe nødvendig og grunnleggen-
de i klientens måte å organisere seg på. Hos NGI har teorien hans påvirket 
idéen om at vi alltid er i en eller annen form for kontakt og at terapeutiske 
intervensjoner kan utforske spennet mellom en kontaktform og dens mot-
pol. Internasjonalt har denne teorien også påvirket terapeuter som sier at de 
kontakter mer grunnen enn figuen når de jobber. Wheeler selv møtte mye 
kritikk for slike formuleringer om å kontakte grunnen, siden det ikke ga 
mening ut fra gestaltterapiens modell for kontaktprosesser. 

I Wheelers andre hovedverk Beyond Individualism: Toward a New Under-
standing of Self, Relationship, and Experience argumenterer han for å se 
selvet som noe som organiserer feltet utfra hvordan de opplever seg selv 
og omgivelsene i relasjon til seg selv. Denne selv-teorien kan ligne på 
teorien om det selv-organiserende prinsipp, som blant annet NGI støtter 
seg til, men denne innfallsvinkelen til selvet fører til mer vektlegging av 
selvets funksjoner (id, ego og personlighetsfunksjonen), mens Wheelers 
teorier om selv i større grad vektlegger omgivelsene eller feltets bidrag til 
selvorganiseringen. 

Det er mye å tygge på i Wheelers teoretiske verk. Gestalt Reconsidered 
var lenge et omdiskutert verk, og Gary Yontef skrev en anmeldelse av 
det der han advarte om at nybegynnere kunne få et svært skeivt bilde av 
gestaltterapi-teorien hvis de leste det. Som praktiker har Wheeler særlig 
jobbet med barn, ungdom og menn — og dette arbeidet har ledet til flere 
teoretiske artikler om skam — og hvordan skam påvirker selv-prosessen i 
feltet, blant i The Voice of Shame.

Gordon Wheeler er nå president ved det legendariske Esalen-instituttet i 
USA og arbeider på en historisk roman om Akillevs og Paris. Han deltok 
på EAGT-konferansen i Budapest høsten 2019, og det var der intervjuet 
ble gjennomført. 6     

(Viktige kilder: Jørstad, Synnøve, «Oversikt over kontaktformer», i Den 
flyvende hollender, 2002/2008 og Yontef, Gary, «Considering Gestalt 
Reconsidered», i Gestalt Journal nr 1/1992.)

Etterord til  
Gordon M. Wheeler
Av Per Terje Naalsund
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somheten mot barndom, ungdom og egen seksualitet. Samtidig med 
strømmen av minner arbeider hendene med plastelinaen. Hendene er her 
og nå. Tanken er der og da. Plastelinaen binder det sammen – nåtiden og 
fortiden – kroppen og tankene.    

Selv om vi gjør forskjellige oppdagelser, er vi enige om at seksualitet er 
knyttet til tid. Den starter som noe individuelt, og utvikler seg mot noe 
delt og relasjonelt. På veien er seksualiteten sårbar, og det kan komme 
forstyrrelser som preger resten av livet. Det kan være forbud og straff, det 
kan være overgrep og blottlegging, eller det kan være en opplevelse av å 
være feil. Det er fint å høre de andre dele sine tanker. Det er godt å møte 
varme blikk og bekreftende nikk når vi selv deler.

Å AVVISE OG BLI AVVIST 
Etterhvert kjennes rommet tryggere. Mer kan rommes. På samme måte 
kan det terapeutiske feltet bli tryggere over tid, og tillate terapeuten og 
klienten å jobbe med nære følelser. Da er det viktig å anerkjenne at det 
kan oppstå tiltrekning i terapirommet. Fra den ene, eller mellom begge. 
Og hvordan håndterer vi det? 

Vi arbeider i par med å finne ord, trekke opp grenser og vise den med 
kroppen.  Kontakten blir endret. Samtidig er det terapeutens ansvar å hol-
de i de etiske retningslinjene og gjøre avvisningen på en respektfull måte - 
for klienten, men også for seg selv. Avvisning er i seg selv en vanskelig og 
sårbar handling. Vi snakker om at terapeutens håndtering av situasjonen 
er avgjørende for videre utvikling av relasjonen, om terapien kan fortsette 
eller om den må avsluttes. 

KULTUR OG ARV
Det står LHBTQIA+ på tavlen. Blått på hvitt. Hver bokstav peker på en 

seksuell orientering. Bak bokstavene ligger også historier om undertryk-
king, vold og stigmatisering. De fleste er heteronormative i sin tilnærm-
ing til kjønn og seksualitet. Ikke nødvendigvis på grunn av fastlåste 
holdninger, men mer fordi språket ikke er fleksibelt eller modent nok til 
å møte mangfold med likeverd og respekt. Dette blir en utfordring, da 
språket er en viktig del av broen mellom terapeut og klient. Antagelig 
preges vår kategorisering og tolkning også av en innlært automatisering 
både på et politisk, verdimessig, kulturelt og historisk plan. Som blivende 
terapeuter tenker vi at det er viktig å erkjenne at vi er en del av historien 
og derfor også være åpne for at endringen kan være utfordrende – også i 
oss selv. 

ETTERPÅ
Utenfor står bilen. Den har blitt kald igjen. Det er mørkt. Gatelysene er 
striper gjennom byen, linjer mellom stedet vi er og dit vi skal. Vi ser på 
hverandre, smiler og holder hender. Vi sier ikke stort mens vi kjører langs 
snøløse streker mot blokka på Oslo Øst. Til vårt eget avgrensede rom, 
hvor vi kan dele, støtte, men også holde tilbake og bøye av.  Der kan vi 
være i oss selv og sammen med hverandre. 6

Det er søndag morgen. Nattevarme kropper strekker seg mot 
hverandre og verden. Søvnen er ensom, dagen er delt. Vi kryper 
ut av dyna, gjør morgenrutiner. En omfavnelse. Tynne ord. En 
kopp kaffe. Vi snakker om hvordan seksualitet opptrer i terapi, 
hvordan den uttrykkes både direkte og indirekte. Vår erfaring 

er at seksualitet som tematikk ofte bøyes av. Vi opplever at den vendes in-
nover eller holdes tilbake, i klienten men også mellom oss i terapirommet. 
Seksualitet er privat og det er klienten som velger hva som deles. Allikevel 
er det viktig at vi som terapeuter har kontakt med vår egen seksualitet i 
møte med klientens, på lik linje med andre eksistensielle temaer. 

Vi blir enige om mer. Vi tenker at et menneskets seksualitet kan være pre-
get av normer, forbud og skam, mens for andre er det nærmest grenseløst, 
offentlig og impulsivt. Noen bruker små og skjøre ord, mens andre 
snakker i store bokstaver. Er ikke dette poler, mon tro? Å holde tilbake 
eller dele. Å holde fast eller bøye unna. Vi låser døren og griper hveran-
dres hender på vei ut. Det er januar og gråsvart utenfor blokka. Snøløs 
asfalt streker opp linjer for mennesker og kjøretøy.

VI ER SOM DEM 
Vikram Kollmannskog peker mot rommet hvor vi skal være. Han er 
førsteamanuensis ved NGI og har skrevet bøker og forsket på områder 
som kjønn, identitet og seksualitet. Denne søndagen er vi sammen med et 
dusin terapeuter og studenter for å utforske temaet. Vi setter oss på hver 
vår stol, trekker de inntil hverandre. Hva skal jeg si hvis? Hva synes du jeg 
bør jeg si om? Jeg har ikke lyst til å fortelle at! Vi vender innover. Vi hold-
er tilbake. Vi ser på hverandre og smiler i oppdagelsen av at vi gjør det 
samme som klientene. Men det er vel greit, er det ikke, så tidlig på dagen? 
Det er vel ikke et krav at alt må deles? Prøvende legger hver deltaker ut 
sine innledende tanker. Det kjennes som vi ikke er alene rommet, og som 
de fleste holder noe tilbake, akkurat som vi gjør. 

FRA NOE EGET TIL DELT
Gestaltterapeuter er gjerne opptatt av øvelser. I hvert fall når vi er sam-
men. Vi blander språklig oppdagelse med kroppslig erfaring, i troen på 
at de utgjør en helhet. Vikram deler ut plastelina og ber oss om å sitte 
avslappet med lukkede øyne. Vi lar pusten styre rytmen, vender oppmerk-

Av Hildegunn Hoff Sagli og Trond Grem Wold

Seksualitet og 
kjønnsmangfold 
i terapi
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or en del år siden ble jeg invitert av Senter for seksuelt mis-
brukte menn i Oslo til å lede grupper for menn utsatt for sek-
suelle overgrep som barn. Det ble tre grupper med til sammen 
21 menn, alle utsatt for overgrep av en nærstående person i 
familien. Alder var mellom 25 og 56 år. 25% var misbrukt av 

en kvinne. Flertallet av mennene var misbrukt av flere enn en person.
60 % av mennene var selv fedre. Følelsesmessig nærhet, fysisk kontakt og 
nakenhet sammen med barnet var meget vanskelige temaer. Det samme 
var alle sosiale relasjoner en far må stille opp i som forelder. Å få mulighet 
til å bearbeide egen problematikk vil ha en stor forebyggende effekt og 
hjelpe disse mennene til å bli trygge fedre.

SENVIRKNINGER
De fleste av mennene som hadde vært i terapi før de deltok i gruppa, 
hadde mottatt hjelp av andre grunner enn seksuelle overgrep i oppvek-
sten. Vanligste grunn for å søke hjelp var rusmisbruk, depresjon eller 
samlivsproblemer. Majoriteten av mennene hadde hverken kommet frem 
med sin incesthistorie eller forstått sammenhengen mellom de seksuelle 
overgrepene og problemer de hadde i dag, før de kom i kontakt med 
senteret. Problemer som gikk igjen var gjentagende depresjoner, alvorlige 
søvnproblemer, seksuelle problemer, isolasjonsproblemer, dårlige familie-
relasjoner og vanskeligheter med nære relasjoner generelt. Manglende tillit 
til andre mennesker var en gjennomgående utfordring for samtlige.

HVA VIL DET SI Å VÆRE MANN?
Kjønnsrolleforventningene setter ikke likhetstegn mellom det å være
mann og det å være offer. Dette fører lett til forvirring på identitet. 
Maskulinitet er fremdeles i vårt samfunn legemliggjørelse av handlekraft, 
kontroll, uavhengighet, selvhevdelse, aggresjon, evne til konkurranse, makt 
og styrke. Maskulinitet er ikke sårbarhet, passivitet og avhengighet som 
defineres som feminint. På det utviklingstrinn gutten lærer at det å være 
mann i vår kultur innebærer at han må være uavhengig, ha kontroll, være 
sterk, potent, suksessfull også videre, så konfronterer overgrepene ham 
med stort sett alt det motsatte: han blir kastet ut i følelser av sårbarhet og 
avmakt. Konklusjonen kan fort bli: hvis en mann ikke kan være et offer, så 
er jeg ikke en mann! 

Gestaltterapeutisk 
gruppe for 
incestutsatte menn
Av: Marianne Lind

F

Hildegunn Hoff Sagli og Trond Grem Wold går 
i fjerde klasse på terapistudiet ved NGI. Sammen 
driver de studentpraksisen Viken Terapi i Ski. 
Hildegunn har utdannelse fra Norges Musikk-
høyskole og arbeider som leder og lærer i videre-
gående skole. Trond har utdannelse i kommunika-
sjonsfag og psykologi, og jobber som rådgiver i 
offentlig sektor. De er samboere, og har til sammen 
syv barn fra tidligere ekteskap.

Vikram Kollmannskog er dosent ved Norsk 
Gestaltinstitutt og gestaltterapeut (MNGF) med 
egen praksis i Oslo. Han er også utdannet filolog, 
jurist med spesialisering i menneskerettigheter 
og samfunnsviter med doktorgrad i rettssosio-
logi. Han skriver sakprosa og fiksjon, samt rådgir, 
underviser og forsker innenfor en rekke felt.

6
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ROLLEKAOS
Når mor eller annen kvinne i familien er overgriper, forkludres mulighet-
en til et likeverdig forhold med en partner som voksen mann. Jeg tenker 
at fordi mor er den viktigste omsorgspersonen, også når hun er over-
griper, påvirker det mannens tillit til å utvikle nær og intim relasjon til 
en partner, enten han er homofil eller heterofil. Kvinnehat og eller kvin-
neangst var fremtredende hos mange av mennene som var utsatt for mor. 
Hos heterofile menn var problemstillingen: ”hva kan jeg forvente meg 
av en kvinnelig partner og hva forventer hun av meg?”. Noen homofile 
menn, valgte å leve sitt liv helt uten kontakt med kvinner. Savnet av en 
kjærlighetsfull mor og raseriet over en mor som utsatte dem for overgrep, 
ble en viktig utfordring i gruppa. Som både kvinne og gruppeleder ble 
jeg utsatt for mange projeksjoner farget av nettopp denne dobbeltheten: 
skepsis til måten jeg kledde meg på, beveget kroppen på, brukte stemmen, 
utfordret eller bestemte over ham/dem kom tydelig frem. Men også appell 
til meg om å gi ham/dem den trygge morskjærligheten de etter hvert i 
gruppeforløpet oppdaget at de hadde savnet. 
          
Der overgriper er far eller annen mann i familien, skapes blant flere 
problemer, ofte en forvirring på seksuell identitet. Er jeg egentlig homofil? 
Hvorfor valgte han meg? Ble jeg «smittet» av overgriper til å bli homo-
seksuell? Hva vil det si å være en god mann? Hva skal jeg se etter, ha som 
rollefigur når far er en overgriper? Hvordan skal jeg selv være en far? 
Hvordan opplever andre menn meg? Dette var viktige temaer som kom 
frem i gruppa.

I GÅR ET OFFER – I MORGEN EN OVERGRIPER
Misbrukte menn blir dobbelt stigmatiserte gjennom myten om at alle
overgripere har vært misbrukt selv som barn. I tillegg til å sloss med store 
senvirkninger etter en oppvekst med seksuelle overgrep, må menn sloss 
med sin angst for selv å bli overgriper og andres oppfattelse av dem som 
potensielle overgripere.

RAMMER FOR GRUPPA 
Gruppene varte over ett år. Et av hovedproblemene til incestutsatte 
uavhengig av kjønn, er manglende tillit. Rammene som en lukket gruppe 
med ett års varighet gir, hjelper den enkelte til å føle trygghet. Oppvek-
sten har bestått av utrygghet, manglende kontroll og ikke minst uforut-
sigbarhet. Av disse grunner er alle datoer for hele året bestemt på første 
gruppedag. Alle vet når de skal komme, hvem som kommer og når gruppa 
slutter. Den første gruppedagen bruker gruppa også til å fastsette regler 
for sin gruppe. Dette representerer motsatsen av mennenes egen trauma-
tiske oppvekst innrammet av uforutsigbarhet.

TEMAER SOM BLE BERØRT
Selvbilde og identitet stod sentralt i arbeidet i gruppa: Hva er en riktig 
mann, kropp og seksualitet, vennskap og kjærester, oppvekstfamilien og 
min plass i den, hvem er min overgriper, hva besto overgrepene i, sen-
skader og overlevelsesstrategier, nærhet og grenser: Hver mann jobber seg 
også frem til sitt personlige mål med gruppedeltagelsen. Yes but no, 2009, Marit Victoria Wulff Andreassen
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Marianne Lind er kriminolog og gestaltterapeut 
MNGF med diverse videreutdannelse. Spesiali-
sering innen komplekse traumer. Opprettet 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.

Gruppeterapien fokuserte på det å dele det som er vanskelig og være i 
kontakt med egne følelser på samme tid. Dette var nytt for noen og utfor-

drende for de fleste. Dilemmaet «hvordan dele egen sårbarhet og samtidig 
beskyttet meg selv» ble veldig tydelig. Mye av tiden ble brukt til å komme 
i kontakt med, bli kjent med og respektere egen kropp, som igjen gjorde 
det mulig å oppdage og markere egne grenser. Øvelser vi brukte kunne 
være å stryke/klappe sin egen kropp, bli ført rundt i rommet som blind, 
gå sammen i par og følge hverandre eller teste ut nærhet og avstand, for å 
nevne noe.

Å DELE LIVSHISTORIER
Hver mann fikk utdelt en dagbok på første gruppemøte. De ble bedt om 
å bruke den aktivt gjennom hele året. I sesjonene stoppet jeg opp for å be 
dem skrive. Denne type selvrefleksjon var med på å øke deres awareness 
her og nå. 

Etter halvgått løp, når de var mer trygge på hverandre, gikk mennene i 
par og delte livshistorie. Deretter presenterte de hverandres historie for 
gruppa. Å høre sin egen historie innrammet av en annen manns følelser 
som for eksempel sinne eller tristhet, og det å se hvordan de andre deltak-
erne blir rørt, gjorde mannens egen historie litt mer virkelig og dermed 
også litt mer mulig å sørge over. I tillegg er det slik at ved å høre på sine 
kameraters historier, kom den enkelte mann lettere i kontakt med sine 
egne reaksjoner og følelser som igjen kan knyttes til egen historie.
Når senvirkninger blir satt ord på og omdefinert til kreative overlevel-
sesstrategier, gjør det noe med mannens selvopplevelse. I stedet for å se 
på seg selv som et offer, kan han imponeres av sin egen evne til å finne 
kreative metoder for å overleve overgrepene. 6

Denne artikkelen er en litt omarbeidet versjon av en artikkel som ble publisert 
i «Ikke Stikka’», nr 1 / 2015, utgitt av Støttesenter mot incest og seksuelle 
overgrep i Oslo. 

Et av målene med gruppa var å skape en atmosfære der mennene kunne 
bruke hverandre som støtte i håndteringen av det som er vanskelig 
emosjonelt. Når gruppa starter opp er de fleste meget ukomfortable med 
hverandre. Det meste av kontakten går via gruppeleder. Etter hvert som 
relasjonen med meg er tryggere, inviterer jeg dem til å henvende seg til 
hverandre for støtte. Fra da av blir de oppmuntret til å komme frem med 
konkrete individuelle problemer. Dette kan for eksempel være å forberede 
seg til utfordrende familiesammenkomster, konfrontere en overgriper eller 
forelder, et jobbintervju. I tillegg til individualterapi med resten av grup-
pa som observatører brukte vi mye rollespill for å spille situasjonene ut. 
Dette kunne være psykodrama, der klienten utpekte rollene han trengte 
blant gruppedeltakerne. Eller vi brukte stolarbeid.

GESTALTORIENTERT PSYKOTERAPI
Arbeidsmetoden i gruppene var gestaltorientert psykoterapi. Veldig kort 
kan det forklares med følgende setning: Hva skjer med meg i møte med 
deg/dere akkurat nå, og hva gjør jeg med det. Gruppearbeidet støtter 
mennene til å komme bak sitt forsvar og åpne opp for følelser som sinne, 
sorg, redsel, sårbarhet og selvforakt. Grovt sett kan redselen beskrives 
som en relasjonell angst. I nærkontakt med andre mennesker, må disse 
mennene forholde seg til sin egen redsel. Dette er en dyp redsel for å bli 
avslørt som verdiløse. Redselen for å bli sviktet eller avvist, bli misbrukt 
eller slått, bli gal eller miste kontroll, er det mennene selv setter ord på at 
det handler om. 

FARLIGE RELASJONER
Erfaringen til disse mennene har lært dem at relasjon er farlig. Jo mer 
intim relasjonen er, jo farligere er det å ha tillit. Mennene har fra barns-
ben av lært seg til å håndtere sin smertefulle virkelighet alene ved hjelp 
av en mengde forskjellige teknikker. Når han blir utfordret til å dele av 
seg selv med andre, blir han samtidig konfrontert med sitt selvbilde som 
kanskje verdiløs og sin redsel for å bli straffet for dette av mennesker han 
viser sin tillit. For å håndtere disse sterke følelsene forteller mennene om 
teknikker som dissosiasjon, numme seg, spille roller, bruke aggresjon eller 
isolere seg. De trekker seg med andre ord tilbake fra kontakt. Ikke bare 
kontakten med andre mennesker, men også kontakten med egne følelser 
og kroppsfornemmelser. 

I forsøk på å øke bevissthet på nettopp kropp og kroppsfornemmelser, 
startet jeg gruppa med en liten meditasjon der vi gikk gjennom hele krop-
pen. Det ble fort klart for meg at dette ble meningsløst for mange og som 
behandling kontraindisert — det vil si: uforenelig med tilstanden de var 
i — for noen. Intervensjonen virket for kraftig, forårsaket angst og mye 
defleksjon. Da vi som alternativ tok i bruk kroppen på gulvet, ble ener-
gien en helt annen. Mennene byttet på å ta initiativet til hoppe, løpe, gå på 
tå, gå baklengs osv. Dette førte til både lek og samhold, noe som var helt 
nytt for mange deltakere. 

Ved å fokusere på de vanskelige temaene, sette ord på dem, dele dem med 
andre menn, gjenkjenne seg i andre og få støtte av gruppa, ble det skapt 
en så trygg arena at disse mennene våget å komme frem med følelser som 
isolasjon, redsel, aggresjon og hjelpeløshet. 
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«Skeivhetens politikk» er et spesielt essay av Paul Goodman. 
Det gir leserne følelsen av å lese en dagbok, for her er Good-
man hensynsløs åpen og skriver helt uten å tenke på noen 
målgruppe — om seg selv og sine erfaringer. Han antyder til 
og med i en parentes hvordan sønnens død medførte at mye 
av det han skriver om i dette essayet, ikke lenger er aktuelt for 
ham. Teksten er slik sett et minnearbeid: Hva var drivkraften 
bak arbeidet mitt? Gestaltterapien nevnes ikke, men andre 
steder sier han at «psykoterapi er blitt hans religion», og 
essayet gir god bakgrunn for å forstå Gordon Wheelers på-
stand om at Goodman brukte gestaltterapien som et verktøy 
for å oppvurdere begjæret i samtidskulturen. 

Han sammenligner i essayet seg selv med en «nigger», og 
bruker slik et begrep som de hvite Beat-forfatterne i ti-årene 
før hadde forsøkt å appropriere, men som de melaninrike i 
USA ikke lenger ville identifisere seg med. Essayet gir inn-
ganger til å tenke videre på seksualitetens rolle i gestaltterapi-
en, på hvordan heteronormativiteten i samfunnet øker følelsen 
av at verden ikke er skapt for oss og hvordan Paul Goodmans 
community-tanker er forankret i en reell tiltrekning til andre 
mennesker. Som han selv sier, skapte dette et bredt nedslags-
felt i samfunnets klasser for ham, men det er vanskelig å lese 
ham i dag uten å legge merke til at kvinner knapt er verdiget 
en tanke i teksten.
6

Av Paul Goodman

SKEIVHETENS 
POLITIKK

Innledning og oversettelse av Per Terje Naalsund

Foto: Paul Hawken



106 107

ine homoseksuelle behov har i grunnen gjort meg til en 
«nigger». En ting er at jeg blir utsatt for vilkårlig brutalitet 
av medborgere og politi; men bortsett fra at jeg av og til har 
blitt slått ned, har jeg sluppet lett unna siden jeg er god til å 
få teften av trøbbel og har vært kvikk til bens. Men det som 

virkelig gjør meg til en «nigger» er at mine impulser ikke anerkjennes som 
noe jeg har rett til. Dette gir meg følelsen av å være på feil sted.  

Jeg klager ikke på at jeg blir avvist; ingen har krav på å bli elsket (bort-
sett fra små barn). Men jeg blir fornedret bare på grunn av tilnærmelsene 
mine, bare på grunn av at jeg er meg selv. Ingen liker å bli avvist, men 
det går an å avvise på en måte som anerkjenner din rett til å eksistere, og 
som er nesten like bra som å bli akseptert. Det er sjelden at jeg har hatt 
fornøyelsen av å ha blitt behandlet på den måten.  

Allen Ginsberg og jeg forsøkte en gang å få Stokely Carmichael til å forstå 
hvordan vi var «niggere», men da satte han oss på plass ved å si at vi all-
tid kunne skjule tilbøyelighetene våre og bli godtatt. Dette argumentet 
avslørte at han var like lite villig til å forstå oss som man vanligvis er 
overfor fargede; i hans virkelighet eksisterte vi ikke. Interessant nok 
foregikk denne dialogen på (britisk) tv, der slikt ikke snakkes om. I det 
siste, etter opprettelsen av de homofiles frigjøringsfront, har Huey Newton 
i Black Panthers ønsket de homoseksuelle velkommen i revolusjonen, som 
like undertrykt.  

Generelt medfører det å være en skeiv «nigger» i Amerika ikke en like 
stor økonomisk og profesjonell ulempe som det å være svart, bortsett fra 
i noen få områder innenfor statsforvaltningen preget av frykt og hemme-
lighetskremmeri. (I mer puritanske regimer, som i dagens Cuba, er det 
å være skeiv en dårlig idé både for yrkeslivet ditt og i dagliglivet. Total-
itære regimer, enten de er kommunistiske eller fascistiske, må visst være 
puritanske.) Men min egen opplevelse er blandet. Jeg har fått sparken tre 
ganger på grunn av min skeive oppførsel eller på grunn av mitt krav om 

å ha rett til det, og det er de eneste gangene jeg har 
fått sparken. Jeg fikk sparken fra Universitetet i Chi-
cago etter at Robert Hutchins ble rektor; fra Manumit 
School, som var en gren av A.J. Mustes Brookwood 
Labor College; og fra Black Mountain College. Disse 
institusjonene var i høyeste grad liberale og progressive, 
og to av dem skrøt av å være organisert slik at man 
kan leve i fellesskap. Helt ærlig, så er min erfaring med 

radikale fellesskapsformer at de ikke tolererer min frihet. Jeg er likevel en 
forkjemper for dem, for de er på menneskets side, selv om jeg er dømt til 
å bli utestengt av dem.

På den andre siden har mine homoseksuelle handlinger og åpenheten 
rundt dem, så vidt jeg vet, aldri vært noen stor ulempe for meg i mer 
streite institusjoner. Jeg har undervist ved et halvt dusin universiteter. Jeg 
blir stadig invitert, ofte også som hovedtaler, til konferanser for ung-
domsskole-inspektører, skoleledere, tiltak mot ungdomskriminalitet osv. 
Jeg sier det jeg tenker — ofte tas det opp seksuelle temaer; jeg kommer 
med tilnærminger hvis det er mulighet for det — og det ser ut som om 
jeg blir invitert tilbake. Noen ganger har jeg til og med hatt sex — noe jeg 
ikke kan si skjer på konferansene til Students for a Democratic Society 
eller tidsskriftet Resistance. Kanskje folk er så streite der at de ikke tror  

— eller tør å legge merke til — at jeg er i stand til dette; men mer sann-
synlig er det at slike profesjonelle, streite folk er mer verdensvante (som 
er et gammeldags ord for å være «kul») og derfor ikke bryr seg om hva 
du gjør, så lenge de ikke trenger å forholde seg til engstelige foreldre og 
skandalepressen.  

Etter hvert som man blir eldre, blir homoseksuelle mer opptatt av ung-
dommer og unge folk enn det heteroseksuelle blir, særlig fordi samfunnet 
vårt misbilliger affærer mellom eldre menn og jenter eller eldre kvinner 
og gutter. Og som mann er den homoseksuelle delen av personligheten en 
ungdommelighet som aldri går tapt. Generasjonsgapet lar seg likevel ikke 
tette helt. Akkurat som andre menn som henger rundt på skole- og uni-
versitetsområdene, erfarer jeg hvordan studentene år etter år virker stadig 
mer umodne og utilnærmelige, og med det opphører forsøkene på barne-
rov — musikken deres fenger meg ikke lenger. Etter hvert var det med 
venner av mine egne barn at jeg fikk best kontakt med ungdommer, og da 
mer som politisk rådgiver enn via mitt seksuelle begjær. (Min sønns død 
har gjort meg til en fremmed i de unges verden.)

Jeg var desperat fattig helt fram til midten av femtitallet — jeg har forsør-
get en familie uten å tjene mer enn en husmann — men det var ikke på 
grunn av at jeg var skeiv, men fordi jeg var fullstendig ubrukelig, umed-
gjørlig og uheldig. I 1945 avviste til og med hæren meg som «ikke-mili-
tært materiell» (de hadde et slikt stempel) ikke fordi jeg var skeiv, men 
fordi jeg under sesjonen fremstod som plagsom og pasifistisk og i tillegg 
hadde dårlig syn og hemoroider.  

Merkelig nok skal den seksuelle oppførselen min ha skadet meg i New 
Yorks litterære verden. Harold Rosenberg og avdøde Willie Poster, som 
var fordomsfrie og observante, fortalte at jeg ikke ble invitert til en del 
selskaper som kunne brakt meg i kontakt med forleggere og redaktører. 
Det jeg selv la merke til på 30- og 40-tallet var at jeg ble holdt utenfor 
de framgangsrike, litterære gruppene som på 30-tallet ble dominert av 
marxister og på 40-tallet av eks-marxister. Grunnen var at jeg var anark-
ist. Jeg ble for eksempel aldri invitert til P.E.N. eller til The Committee for 
Cultural Freedom. Da C.C.F. endelig tok kontakt med meg på 50-tallet, sa 
jeg nei til dem fordi det var åpenbart at de jobbet for C.I.A. (Dette skrev 
jeg om i 1961, men de kom seg unna med løgner.)

For å holde seg moralsk i live må en «nigger» bruke forskjellige typer 
agg, som er den maktesløses vitalitet. Siden han ikke har noe å tape, kan 
han oppføre seg destruktivt og i alle fall oppnå at andre heller ikke får 
glede seg over det de har. Eller han kan bli fanatisk og kjempe for noe, og 
føle at bare slike som han er autentiske og har sjel. Både skeive og sorte 
hører hjemme i disse leirene. Skeive er «kunstneriske» og sorte har «sjel». 
(Dette er den typen teori som motbeviser seg selv; jo mer du tror på det, 
jo dummere blir du. Det er som å prøve å bevise at du er morsom.) Like-
vel har det å være en «nigger» åpenbart inspirert meg til å arbeide for en 
menneskelighet som er mer grunnleggende, villere, mindre strukturert og 
mer mangfoldig, og for at folk skal bli mer oppmerksomme på hverandre. 
Det betyr at tilstanden jeg har befunnet meg i, har gitt meg energi til å 
utøve anarkisme, utopisme og gandhisme. Det er sorte i denne leiren også.  

Min politiske holdning er en villet reaksjon, formet av det å være en «nig-
ger». Jeg handler ut fra at «samfunnet som jeg lever i, er mitt», slik jeg 

M

Jeg sier 
det jeg tenker. 
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også har kalt en av bøkene mine. Jeg anser presidenten som en offentlig 
tjener som jeg avlønner, og jeg rakker ned på ham når han gjør en elendig 
jobb for meg. Jeg er mer konstitusjonell enn høyesterett. Og i møte med 
regjeringens grove illegitimitet — Vietnamkrigen, den militærindustri-
elle kabal og C.I.A. — fremstår jeg som en gammeldags patriot, og jeg er 
verken mer ettergivende eller revolusjonær enn det som er nødvendig for 
mine beskjedne mål. Dette er en quixotisk posisjon. Noen ganger høres 
jeg ut som Cicero.  

Når homoseksuelle er blant sine egne, kan de være utrolig snobbete og 
apolitiske eller reaksjonære. Dette er et forståelig ego-forsvar: «Du må 
være bedre enn noen», men det er lite å tjene på dette. Når jeg holder 
foredrag for the Mattachine Society (en av USAs første LBGT-organisa-
sjoner, overs. anm.), så er budskapet mitt alltid å alliere seg med alle 
andre frihetssøkende grupper og frigjøringsbevegelser, siden frihet ikke 
lar seg splitte opp. Det vi trenger er ikke trassig stolthet og selvbevissthet, 
men et sosialt rom å leve og puste i. Representantene for homobevegelsen 
har endelig forstått idéen om at frihet samler, selv om de, som alle organi-
serte i en bevegelse, er på grensen til fanatiske.

Det skeive livet har en positiv side. Slik jeg ser det og slik jeg har erfart 
det, har det skeive livet bemerkelsesverdige politiske verdier. Det kan være 
dypt demokratiserende, for folk fra forskjellige samfunnsklasser og grup-
per omgås her i større grad enn det som skjer blant heteroseksuelle. Den 
homoseksuelle promiskuiteten kan være vakker (om man bare er forsiktig 
med seksuelt overførbare sykdommer).

Jeg har cruiset med rike, fattige, middelklassen og småborgerlige; med 
svarte, hvite, gule og brune; med nerder, idrettsfolk, velstående skulkere 
og skoletapere; bønder, sjømenn, jernbanearbeidere, tungindustri, lett-
manufaktur, mediefolk, forretningsfolk og finansfolk; sivile, soldater og 
seilere, og en gang eller to politimenn. (Men sikkert av ødipale grunner 
holder jeg meg unna jøder, kjedelig nok). Det er et slags politisk poeng i 
det faktum at attraktive mennesker finnes i så mange typer; men et enda 
viktigere poeng er at de profesjonelle og økonomiske gjøremålene mine 
ikke tørker meg ut, men tar vare på livlighet og sensualitet. Det er ikke to-

talt bortkastet for meg å besøke Helse-, utdannings- og velferdsdeparte-
mentet i Washington og IS 201 i Harlem (en skole som ble sentrum for 
rase-protester i 1966, overs. anm), for selv om jeg snakker til veggen 
begge steder, så har jeg noe å gjøre på; akkurat som når jeg tar tog eller 
buss, og når jeg sitter og venter på flyplasser. På turiststeder, der folk 
flest opp-fører seg som idioter fordi de er på ferie, har jeg en grunn til 
å oppsøke kelnere, mannskapet på båter og de hotellansatte som er der 
for å jobbe. Jeg har noe å gjøre på i fredsdemonstrasjoner — det er ikke 
gitarmusikken som vekker meg, selv om både tv-kanalene og FBI med 
de små kameraene sine har bilder av meg der jeg trenger meg tett på 
noen. De menneskelige egenskapene som til syvende og sist er viktig for 
meg og som gjør meg vennlig innstilt til folk, er enkle: Jeg liker sunnhet 
og ærlighet, at folk ikke er ondsinnede eller lar seg lett fornærme; at de 
er villige til å komme fram med sitt og ha et tiltalende eller karakteris-
tisk ansikt. Slik jeg ser det nå er det bare uforskammet idioti, besettende 
renslighet, rasistiske fordommer, galskap og avhengighet av alkohol eller 
dop jeg ikke tåler.  

Seksualitet har i de fleste menneskelige samfunn vært enda et område der 
mennesker kan være urettferdige, der rike kjøper de fattige, der menn 
misbruker kvinner, der sahiber bruker sorte og de voksne utnytter de 
unge. Slikt er nevrotisk etter min mening og gir ingen virkelig tilfreds-
stillelse. Det er normalt å møte det som gir deg nytelse med vennskap 
og respekt. Thomas Aquinas, som var en stor moralfilosof, men en dårlig 
metafysiker, sier at mennesker først og fremst bruker sex — selv om det 
står i den naturlige forplantningens tjeneste — for å bli intimt kjent med 
andre personer. Det har vært min erfaring.  

En vanlig kritikk av homoseksuell promiskuitet er at den ikke egent-
lig er demokratisk, men heller et tegn på hvor forferdelig overfladiske 
mennesker kan være, og slik en slags 
arketype for det meningsløse ved livet i 
storbyen. Jeg tviler på at dette stemmer 
helt, men jeg vet ikke, akkurat som jeg 
heller ikke aner hvem som blir tiltalt 
av kunsten blant mengden i et kunst-
galleri og hvem som føler seg forvirret  
— noen ser etter noe uansett. Unge 
mennesker bekymrer seg for om «han 
er interessert i meg eller bare i å ligge 
med meg?» «Hvis jeg har sex med ham, 
vil han da anse meg som ingenting?» 
Jeg tror denne distinksjonen er men-
ingsløs og katastrofal; selv har jeg alltid tenkt motsatt, og mange av mine 
varige personlige relasjoner har begynt med sex. Men er dette regelen 
eller unntaket? Så kaldt og fragmentert vi lever sammen for tiden, så har 
jeg på følelsen at homoseksuell promiskuitet beriker livet mer enn det 
desensitiviserer det. Hvis vi hadde et bedre sosialt fellesskap, ville vi hatt 
bedre seksualitet også.

Jeg kan ikke si at min egen promiskuitet (eller forsøk på det) har hin-
dret meg fra å være lidenskapelig sjalu på noen av elskerne mine — mer 
på kvinner enn menn, riktignok, men likevel på begge. Det er ikke min 
erfaring slik Freud og Ferenczi skal ha lovet, at det å være homoseksuell 
minsker denne glupske lidenskapen, som jeg ikke forstår grunnen til. Men 

Det er normalt å 
møte det som gir deg 
nytelse med vennskap 
og respekt.
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New York Public Library.
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min egen latterlige ustadighet og urettferdige måte å være på, har noen 
ganger hjulpet meg til å le av meg selv og sørget for at jeg ikke har gått 
over streken.

Noen ganger er det den seksuelle jakten som fører meg av gårde til et 
sted der jeg møter noen — for eksempel til en bar nede ved havna; noen 
ganger er jeg et sted for en helt annen grunn, og det er bare tilfeldig at 
jakten begynner — som når jeg i et tv-studio legger an på kameramannen; 
noen ganger faller dette sammen — for eksempel liker jeg å spille hånd-
ball, og universitetsansatte som spiller håndball tiltrekker meg seksuelt. 
Men alt dette handler om det samme, for i alle situasjoner tenker jeg, 
snakker jeg og handler jeg ganske likt. Bortsett fra den vanlige, høflige til-
pasningen av vokabular — men ikke av syntaks, som endrer inntrykket en 
gir — sier jeg det samme, og jeg bærer ikke forskjellige masker eller en-
drer plutselig personlighet. Kanskje det er to motstridende grunner til at 
jeg kan opprettholde integriteten min: På den ene siden er jeg intellektuelt 
sterk nok til å se hvordan folk virkelig er og i stand til å komme i kontakt 
med dem selv om vi har forskjellig bakgrunn; på den andre siden er jeg 
så innestengt i min måte å se verden på at jeg ikke engang er i stand til å 
oppfatte det som burde hindre meg fra å prøve å kommunisere med dem.  

Måten jeg gjør dette på har ikke ført til nevneverdig suksess. Siden jeg 
ikke bruker intelligensen min til å manipulere situasjonene, er det sjelden 
at jeg får det jeg ønsker ut av dem. Siden jeg ikke forråder mine egne 

verdier, smigrer jeg ingen. Min aristokratiske 
egalitarisme skremmer folk som ikke er 
selvsikre nok til å være like aristokratisk 
egalitære. Men det at jeg ikke er falsk eller 
manipulerende har også gjort at folk ikke 
misliker meg eller blir fornærmet av meg, og 
jeg har vanligvis god samvittighet. Hvis jeg 
finner tonen med noen, så er det ikke mye 
løgn og meningsløst prat som må ryddes 
unna. Det å ha blitt kjendis i det siste, tror 
jeg heller har skadet meg seksuelt enn det har 
hjulpet meg. I kollegiet, for eksempel, holder 

unge menn som kunne likt meg og som før brukte å oppsøke meg, res-
pektfull distanse til en respektert mann. Kanskje tenker de at jeg ikke kan 
være interessert i dem, men bare er ute etter sex med dem. Og de andre 
som oppsøker meg fordi jeg er kjent, får tydeligvis panikk når det blir 
klart for dem at jeg ikke bryr meg om statusen min, men er meg selv. Det 
er selvsagt en enklere forklaring på at jeg lykkes dårligere også: Jeg blir 
eldre dag for dag, styggere sikkert også, og dessuten er jeg for sliten til å 
prøve ordentlig.

Jeg tror ikke at det er en regel at fattigdom og lidelse er lærerikt, men 
i mitt tilfelle har det strevsomme og lite vellykkede livet mitt som skeiv 
forenklet mine forestillinger om hva som er et godt samfunn. Akkurat 
som andre avhengige som strever med å få seg et skudd, så har jeg vært i 
nærkontakt med materiell sult. Jeg kan derfor ikke ta brutto nasjonalpro-
dukt seriøst, jeg bryr meg ikke om status og titler, storslåtte teknologiske 
løsninger, politisk ideologi og ideologiske frigjøringsbevegelser. For den 
som sulter, er det nødvendig at verden kommer deg i møte. Og det har 
den ikke gjort. Jeg har lært å ha svært beskjedne mål for samfunnet og 
meg selv; ting som ren luft, grønt gress, glade barn, det å ikke bli dyttet 

Jeg har lært å ha 
svært beskjedne
mål for samfunnet 
og meg selv. 

Kuklysekrone, 2006, Marit Victoria Wulff Andreassen
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tiv. Men selvsagt blir jeg ekstra glad dersom de er gode og jeg kan si det til 
ham. Og best av alt er det selvsagt om han er elskeren min som viser meg 
noe som jeg kan være stolt av og forsøke å dytte på en redaktør.

Ja, siden jeg begynte disse refleksjonene i en bitter tone, la meg avslutte 
dem med et lykkelig dikt som jeg liker, fra Hawkweed:

Vårt kjærlighetsforhold er vanvittig,
vi ønsker hverandre lykke.

Det er ingen andre som bryr seg
så vi må sørge for det selv.

Siden alle vet at sex
er en del av det å elske, elsker vi.

Når det er gjort, fortsetter vi
med å finne ut hva den andre trenger.

I dag så du på meg lenge,
jeg lever på det alene.

Gud velsigne deg som minner meg
om jorden, himmelen og Adam.

Jeg tenker på sånt mer enn de fleste
men du er den som skaper minnene. Mann,

du gjør meg stolt over å være en som arbeider
seks dager i uka, praktisk talt.      

Hvis jeg skal gjøre opp regnskap, så vet jeg ikke om det at jeg har valgt 
eller måttet være bifil, har gjort meg spesielt ulykkelig eller bare gjennom-
snittlig ulykkelig. Det er åpenbart at enhver måte å leve på fører til at 
en henger seg opp i noe, enten det er å ha en far eller ikke å ha en far, 
være gift eller singel, være opptatt av sex eller ikke bry seg om det, og 
så videre; men det er vanskelig å vurdere hvordan andre har erfart det, å 
sammenligne. Jeg har vedvarende følt at verden ikke ble skapt for meg, 
men jeg har hatt gode øyeblikk. Og jeg har gjort mye arbeid, jeg har 
oppdratt noen vakre barn, og jeg har klart å bli 58 år. 6

(Fra Paul Goodman, Nature Heals. The Psychological Essays of Paul 
Goodman. The Gestalt Journal Press, 1977, s. 216-255. En tidligere versjon av 
essayet med tittelen «Memoirs of an Ancient Activist», ble publisert i WIN, nr 5, 
15. november 1969.)

hit og dit, nyttig arbeid som passer til evnene en har, velsmakende, vanlig 
mat, og en og annen seksuell tilfredsstillelse i blant.

En lykkelig egenskap ved seksuelle handlinger, og kanskje særlig ved 
homoseksuelle handlinger, er at de er skitne, akkurat som livet: Som 
Augustin sa, inter urinal et feces nascimur; vi er født blant tiss og dritt. I 
et samfunn dominert av middelklassen, orden og teknologi, er det godt å 
bryte med snerpetheten, som er en viktig faktor i det som kalles for ras-
isme, i grusomhet mot barn og i den sterile forvisningen av syke og gamle. 
Det ulovlige ved et homoseksuelt liv for tiden, og det at det tvinger deg 
til å gripe det du får tak i, bryter ned andre konvensjonelle holdninger. 
Selv om jeg skulle ønske at jeg kunne hatt sex med mindre engstelse og 
hastverk, har det vært en fordel å lære seg at baksiden av havnebygninger, 
bakseter i lastebiler, bakgater og trapperom, forlatte bunkere på stranden 
og toalettene på tog, at alt dette er tilstrekkelige eksempler på det rommet 
som finnes i verden. På godt og vondt bevarer det homoseksuelle livet noe 
av alarmen og spenningen ved barnslig seksualitet.

For et samfunn er det er skadelig å ville kontrollere spontan vitalitet. Det 
kan være nødvendig, men er det sjelden; og homofile handlinger har, så 
vidt jeg har hørt, aldri skadet noen. Noe av fiendtligheten, paranoiaen og 
det automatiske konkurransepresset i samfunnet vårt skyldes hemmingen 
av kroppskontakt. Men særlig lider utdanningssystemet — på en svært 
spesifikk og avpersonifiserende måte — av forbudet mot homofili. Rela-
sjonen mellom en lærer og en student er nesten alltid erotisk. Hønemoren, 
for småskolebarna, og den profesjonelle forskeren i akademia, som trenger 
assistenter, er de eneste andre sunne psykologiske behovene. Frykt for og 
oppstyr rundt at den erotiske følelsen kan føre til åpenlys sex, svekker 
relasjonen mellom lærer og elev, eller kan i verste fall gjøre den kald og 
grusom. Vår kultur mangler sårt de pedagogiske seksuelle vennskapene, 
enten de er homofile, heterofile eller lesbiske, og som har spilt en så stor 
rolle i andre kulturer. Det er grunn til å tro at en funksjonell seksualitet 
er uforenlig med våre skolesystemer for massene. Det er en av mange 
grunner til at de burde vært revet ned.

Jeg husker at etter at Growing Up Absurd hadde fått en rekke glødende 
anmeldelser, ble det endelig antydet av en irritert kritiker, Alfred Kazin, 
at jeg skrev om mine ungdomskriminelle puertoricanere (som jeg kalte 
«unggutter») fordi jeg var kåt på dem. Som om det var noe nytt? Hvordan 
kunne jeg ha skrevet så oppmerksomt hvis jeg ikke brydde meg, og hvor-
for skulle jeg bry meg om noe, hvis det ikke av en grunn interesserte meg? 
En motivasjon som bare er sosiologisk, har en tendens til å produsere 
dårlige bøker. Jeg tror ikke noen vil kunne si at mine observasjoner av 
ungdomskriminelle eller av studentene i homobevegelsen ble forrådt av at 
jeg var forgapet i dem. Jeg bryr meg om dem. Selvsagt kan de si: «Med en 
slik venn, hvem trenger fiender?»

Det er likevel et poeng at motgangen og faren som et skeivt liv fører med 
seg i samfunnet vårt, akkurat som andre situasjoner som er preget av knapp-
het og sult, gjør oss besatte og ensporede. Jeg har absolutt tilbrakt altfor 
mange engstelige timer av livet mitt med cruising uten å få napp; tid jeg 
kunne ha sløst bort til andre formål eller brukt på ingenting og slik sørget 
for å gi meg sjelefred. Men jeg stoler på at jeg har vært utholdende eller sta 
nok, til ikke å la besettelsen min komme i veien for ærligheten min. Så vidt 
jeg vet, har jeg aldri lovprist en ung manns dårlige dikt fordi han var attrak-
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Oversikt over 
praktiserende 
gestaltterapeuter 
(MNGF) per 
01.10.2020

Se eget kart

Faglig etisk råd (FER) er NGFs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig 
etisk praksis. Rådets virksomhet samsvarer med de faglig-etiske kriteriene til organi-
sasjoner som foreningen er tilsluttet. Rådet skal, med utgangspunkt i ”NGFs vedtekter”, 
”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF” og ”Retningslinjer for behand-
ling av klager”:

— fremme gestaltterapeuters faglig-etiske standard

— være et rådgivende organ for NGFs styre og for medlemmer i faglig-etiske spørsmål

— behandle klage- og tvistesaker som bringes inn for rådet i henhold  til ”Retningslinjer 
     for behandling av klager”

— være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av ”Vedtekter for NGF”, 
    ”Etiske prinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF” og ”Retningslinjer for 
     behandling av klager”

Medlemmer til Faglig etisk råd velges av årsmøtet.  

FER består for tiden av:  

Ketil Øyesvold Melhus (leder)
Katrine Borgen
Trine Merete Edler-Woll
Liv Andrea Mosdøl 
Jhoana Wage Selmer

Faglig
Etisk

RådFER

Oversikt Østlandet
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Faglig etisk råd har fått flere henvendelser rundt elektronisk markedsføring av gestalttera-
peutisk praksis overfor klienter og kollegaer. Vi har tatt utgangspunkt i Markedsføringsloven 
§15 som omhandler elektronisk markedsføring og innhentet informasjon fra Forbrukertilsynet. 

På neste side presenterer vi  et mulig scenario med ulike elektroniske markedsføringstiltak, 
og går gjennom hva som er lovlig og anses etisk forsvarlig: 

 

Jeg planlegger en workshop 
og gjennomfører følgende 
markedsføringstiltak:

Hvilke av disse tiltakene har jeg lov til å 
gjennomføre?

A Legger ut informasjon på 
hjemmesiden min.

Du kan fritt legge ut informasjon om aktiv-
itet på hjemmesiden din så lenge du holder 
deg innenfor Forskrift om markedsføring av 
alternativ behandling av sykdom. Du kan 
f.eks. ikke gi inntrykk av at gestaltterapi 
har effekt.

B Legger ut informasjon på 
Facebook-siden min.

Hvis du har en Facebook-side, kan du 
markedsføre workshopen din der.

C Annonserer på Facebook Du kan annonsere på Facebook rettet mot 
spesifikke brukergrupper.

D Sender personlig melding 
(PM) til alle medlemmene i 
en lukket Facebook-gruppe

Du kan ikke uten videre sende en PM 
til medlemmene i en lukket gruppe. Det 
kreves et aktivt og spesifisert samtykke fra 
hvert enkelt medlem av Facebook-grup-
pen for at du skal ha lov til å sende PM om 
workshopen.

E Poster innlegg i den samme 
Facebook-gruppen

Du kan poste innlegg i Facebook-gruppen 
uten å komme i konflikt med Markeds-
føringsloven. Den som administrerer grup-
pen, kan imidlertid ha egne retningslinjer 
for dette.

F Innhenter kollegers e-post-
adresser fra «Finn Terapeut» 
på NGFO.NO og sender 
informasjon til dem

Du kan ikke hente inn e-postadresser fra 
lister/registre og sende invitasjon til disse 
uten at du på forhånd har ringt og fått 
spesifisert samtykke til dette.

G Sender SMS/e-post med 
informasjon til nåværende 
og tidligere klienter

Du kan ikke uten videre sende SMS/e-post 
til nåværende og tidligere klienter. Dette 
krever et aktivt samtykke om det spesi-
fikke produktet du markedsfører fra 
klienten, og det må være «et aktivt kunde-
forhold». Et samtykke fra f.eks. to år til-
bake i tid kan du ikke lene deg på. Av etiske 
hensyn og taushetsplikten fraråder FER å 
invitere klienter (tidligere og nåværende) 
til workshop. 

H Ringer til noen utvalgte og 
spør om jeg kan få e-post-
adressen deres og sende 
dem informasjon

Du kan ringe til næringsdrivende. Privat-
personer kan ha reservert seg mot 
markedsføring. Ut fra et etisk perspektiv 
fraråder FER å kontakte klienter. 

ELEKTRONISK MARKEDSFØRING 
Hvordan kan jeg markedsføre meg og min 
praksis på en lovlig og etisk forsvarlig måte?

Husk!
        •        Hovedregelen etter Markedsføringsloven § 15 er at det er forbudt å rette markeds-  
                   føringshenvendelser til fysiske personer ved elektroniske kommunikasjonsmetod 
                   er, dersom man ikke har spesifisert samtykke fra mottakeren.

        •        I alle henvendelser skal det være mulighet for enkelt å trekke tilbake samtykket. 
                   Kravene til samtykke kan du lese mer om i Forbrukertilsynets veiledning om 
                   markedsføring kapittel 2.6, samt Datatilsynets definisjon av gyldig samtykke.

Etiske betraktninger
        •        En etisk betraktning: Er det overhode etisk forsvarlig å invitere nåværende eller 
                   tidligere klienter til workshop? Hvordan vil du da som terapeut kunne opprettholde   
                   taushetsplikten?

        •        En annen etisk betraktning: Er et eventuelt samtykke som er gitt i første klienttime 
                   gitt i en likeverdig relasjon, og kan det betraktes som et gyldig samtykke?

Mer informasjon kan du finne her: 

        1.       Markedsføringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/
                    lov/2009-01-09-2?q=markedsf%C3%B8ringsloven

        2.        Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l.: https://www.
                    forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsyn
                    ets-veiledning-markedsforing-via-e-post-sms-o-l

        3.        Forskrift om markedsføring av alternativ behandling: https://lovdata.no/doku
                    ment/SF/forskrift/2003-12-11-1501

        4.        Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling: 
                    https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forb
                    rukertilsynets-retningslinjer-markedsforing-av-alternativ-behandling

        5.        Datatilsynets definisjon av gyldig samtykke: https://www.datatilsynet.no/ret
                    tigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/behandlingsgrunnlag/veileder-om-be
                    handlingsgrunnlag/samtykke/
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— Hvem passer studiet for? 

— «Gestaltorientert organisasjonslæring og lederutvikling» vil passe 
både for de som jobber i dag som ledere eller ønsker å være i leder-
stillinger og personer som jobber med organisasjonsstøtte / lederut-
vikling. Det er ikke et krav at man må ha studert gestaltterapi eller 
gestaltcoaching for å ta dette studiet. I forkant av studiestart tilbyr 
NGI et tre dagers forkurs i gestaltteori og metode, og dette anbe-
fales for de som ikke har erfaring med gestaltterapi eller coaching. 
Studiet går over to år på deltid og det søkes om NOKUT-godkjen-
ning med 40 studiepoeng.

— Hva  er det som kjennetegner dette studiet? 

— Dagrun Dvergsdal, som vil ha ansvar for studiet,  har de siste 
ti-tolv årene jobbet med lederprogram der utvidelsesperspektivet 
— Expanding your leadership — står sentralt. Ett av de viktigste 
virkemidlene i utvidelsesperspektivet, er at organisasjonsutvikler-
en er en del av systemet, som både relaterer, kommuniserer, byg-
ger tillit og er en del av kompetansebyggingen. Tanken er å vise 
hvordan vi bli mer av det vi faktisk er og dermed utvide kom-
petansen. Dette er altså det motsatte av en organisasjonsutvikler 
som kommer inn i bedriften/organisasjonen for å speile begrens-
ninger, stille diagnoser og komme med medisin mot «sykdommen». 

Dagrun har lagt vekt på at det har store praktiske konsekvenser 
hvilket perspektiv man bevisst anlegger når man skal lage et pro-
gram, og hvordan man praktisk går fram. Det er nettopp bevisst-
gjøring på perspektiv, programkomposisjon, metode og pedagogisk 
framgangsmåte denne utdanningen skal hjelpe til med. Alt dette for 

å underbygge utvidelsesperspektivet. Vi sier ofte at vi skal tenke 
læring framfor å virke instrumentalistisk. 

— Hvordan skiller studiet Gestaltorientert organisasjonslæring og 
lederutvikling seg ut fra andre tilbud innen lederutvikling? 

— Dette studiet har en læringsorientering og er ikke orientert mot 
verktøy i seg selv. Det er et hovedskille mellom disse to orienterings-
måtene, som kan oppsummeres i følgende fem punkter:  

        •       Utvidelse av kompetanse versus å reparere svakheter 
        •       Fundamentale oppdagelser versus å korrigere enkelthandlinger 
        •       Oppdage gjennom læringsimpulser versus å bli lært 
        •       Karakterbyggende læring versus å fylle verktøykassa
        •       Læring innenfra versus fokus først og fremt på generell   
          kunnskap utenfra

 — Hvordan vil studiet tilpasses den enkeltes bakgrunn? 

— I tillegg til å være tro mot gestaltprinsippene for organisasjons-
utvikling, vil disse bli tilpasset de lokale forholdene og deltakernes 
arbeidshverdag. På den måten skapes læringsprosesser som utvider 
kompetansen hos den enkelte og organisasjonen som helhet. Gestalt 
som basis og som praktisk tilnærming, kompetanse i organisasjon 
og lederskap, pedagogisk kompetanse og personlig egnethet er de 
fire beinene denne utdanningen berører. 

Intensjonen vår er at etter avsluttet utdanning skal en være i stand 
til å gå inn i en organisasjon og kunne bistå i identifisering av 
behov, samt forslag og komponering av prosesser og arbeidsmåter. 
Et slikt program må skreddersys til de lokale forholdene. For å 
gjøre det må man kunne metoden godt nok til å klare å tilpasse 
den selv, mener Dagrun Dvergsdal. For henne betyr dette at vi som 
gode gestaltpraktikere lytter vi oss inn til hvor du som deltaker er 
akkurat nå: Hva kjennetegner ditt ståsted og din erfaring? Begrepet 
«læringskanten» refererer seg til dette: Det du er fortrolig med, 
grenser også til det du ikke er fortrolig med. Derfra kan vi vandre 
videre – sammen. 6

NYTT STUDIUM 
VED NGI

Norsk Gestaltinstitutt starter januar 2021 et nytt studium, «Gestaltorientert 
organisasjonslæring og lederutvikling», som Dagrun Dvergsdal skal ha ansvaret 
for. Vi har spurt Norsk Gestaltinstitutt om hvem studiet er for, hva man kan 
lære og hvorfor en skal velge akkurat dette tilbudet? 

 Av: Ingjerd Jentoft Karlsen

 

Ingjerd Jentoft Karlsen driver Kulinggestalt i  
Fredrikstad og Moss, og jobber som virksomhetsleder 
i Moss kommune. 
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Har du LYST til å bidra i årboksredaksjonen og 
på gestaltmagasinet.no?

Vi trenger flere MEDARBEIDERE i redaksjonen.

Vi trenger folk med gode idéer til hvordan vi kan bygge et enda sterk-
ere fagfellesskap, og vi trenger deg som både kan og ønsker å formidle 
fagstoff på flere flater, slik som tekst, lyd, film og bilder — digitalt og på 
papir.

Alle redaksjonsmøter foregår (for tiden) via videooverføring, så du 
kan bidra uansett hvor du bor. 

Hvis du er INTERESSERT: 

Ta kontakt med redaktør Per Terje Naalsund 
på telefon 40236034
eller e-post ptnaalsund@me.com
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TRAUME UTDANNELSE FOR GESTALT TERAPEUTER - 2021 
KULL 9 - med Erika Beata Thorkildsen, Gestaltterapeut, MNGF / SEP – kurset holdes i Oslo / du kan også delta via Zoom. 

Traume Terapi bevirker, gjennom en trygg forankring i kroppen, til at emosjonelt styrte deler av vår psyke får komme til uttrykk. Den 
samme trygge forankring, kombinert med gradvis tilnærming, sikrer oss mot å bli re-traumatisert. Dernest gir den oss et trygt ståsted, 
fra hvilket vi tillater oss å fullende prosessene knyttet til dette. Vi kommer til å se nærmere på det Autonome Nervesystemet / ANS.   

ANS har til oppgave å opprettholde livsviktige funksjoner og å beskytte oss overfor alt som truer. ANS sørger for tilstrekkelig energi 
til å gjennomføre beskyttelsesreflekser. Traumer oppstår som en følge av brudd i veksling / osillasjon mellom oppbygning og 
nedbygning av energitilførsel til disse refleksene. Resultatet blir vedvarende frykt eller sinne, som ellers muliggjør tilbaketrekning 
eller frremrykning overfor det som truer. Blir systemet overveldet, resulterer det til og med i frys, immobilisering og kollaps. Symptomer 
kommer som en følge av at beskyttelses reflekser ikke blir fullendt. Dette uttrykker seg på alle nivåer i nervesystemet - særlig på de 
lavere, som på grunn av vår kulturelt betingede impulskontroll, ikke tillates å komme til uttrykk. 

Det blir teori kombinert med praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå reaksjoner i egen kropp og 
hvordan du selv kan regulere deg som terapeut. Vi vil bl.a. se på konsekvensene i et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av 
traumer på familie, tilknytning og par relasjoner. 

MODUL 1 : 10.04 - 11.04  Introduksjon til traumearbeid - å kombinere Gestalt med traume behandling. 
MODUL 2 : 08.05 - 09.05  Dissosiasjon - unngåelsesadferd ved ikke lenger å assosiere seg med kropp og følelser 
MODUL 3 : 12.06 - 13.06  Utviklingstraumer - Oppveksttraumer m uselvstendig, ambivalent, unngående og disorganisert tilknytn. 
MODUL 4 : 04.09 - 05.09  Enkeltstående traumer / Sjokk traumer - Ulykker, Naturkatastrofer, Operative Inngrep, Overgrep, Vold 
MODUL 5 : 16.10 - 17.10 Traume arbeide - med kropp / berøring - reetablering av balanse og et fullstendig sanseapparat 
MODUL 6 : 20.11 - 21.11 Traume arbeide - med kropp / berøring – regulering/integrering av ANS ved å komme tilbake til her/nå. 
 
Informasjon : www.se-terapi.no  Kurset holdes i en gestaltterapeutisk ramme med teori / praksis og teller som 60 Timer PFO. 
Kontakt : Erika Beata Thorkildsen, Gestaltterapeut, Psykoterapeut, MNGF, SEP ( Somatic Experiencing Practitioner ) 
Send påmelding til : bea@se-terapi.no - Mob : 979 58 797 
Pris : Kr 18.000 for hele kurset  - delbetaling Kr 3.500 pr Modul. Bindende påmelding for hele kurset  ( alle moduler ). 
 
 
 

 

Cecilie Dramsdahl

psykoterapeut gestaltterapi, lærer,

veileder, leder

utdannet ved Universitetet i Oslo

ved H  øyskolen     i Oslo

ved Norsk Gestaltinstitutt i Oslo

og ved Gestalt Training Centre,

Universitetet i San Diego, California

----- Er det kaos i og omkring deg?

----- Går du med tankene dine i sirkel?

----- Hvilke “mønstre“ holder deg fast og du fast i?

----- Hvor oppmerksom er du på de mulighetene og valgene du har?

----- Hvor mye tilstede er du i ditt liv?

Cecilie Dramsdahl har praksis i Oslo, Haugesund, Stavanger og i Düsseldorf
og har mange års erfaring med:

----- individualsamtaler

----- parterapi

----- familieveiledning

----- eksternveiledning for bedrifter

----- workshop, kurs og helgesamlinger

----- kontaktnett til Tyskland og USA

Gestaltterapi:  “All living is meeting“ (Martin Buber)

----- Gjennom samtale å øke awareness (blir mer klar over)

----- Bli kjent med meg selv i møtet med meg selv og i møtet med den andre

----- Bli mer klar over egne grenser og behov

----- Få mer kontakt med egen kropp, tanker og følelser og samspillet mellom disse

----- Gjennom erkjennelse se flere valg og muligheter

Timeavtale: Telefon 952 20 500 Email relational.gestalt @gmail.com 

Fridtjof Nansensplass 8   0160 Oslo   0047 952 20 500
blogspot: relasjonellgestalt.blogspot.com
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F A G L I G  N E T T V E R K

M E D L E M S F O R D E L E R

J O B B E R  D U  I N N E N  E N
O R G A N I S A S J O N S K O N T E K S T ?  

G P O  J O B B E R  F O R  Å
K V A L I T E T S S I K R E  O G  

 P R O F E S J O N A L I S E R E  F A G E T  V Å R T !  

 W W W . G P O . N O

S A M H O L D

Workshops

Gratis gestaltsalonger 

Leie av coachingrom 

Støtte til veiledning

Presentasjon på webside

Mingling og sosialt samvær

SOLID OG AKTIVT FAGLIG
NETTVERK

" V Å R  M E T O D E  -  D I N  S T Y R K E "
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