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Dette medlemsmøde udviklede sig til et "forretningsmøde", hvor en masse praktiske sager
blev diskuteret og sat på plads. Der var derfor ingen faglig debat denne gan, men vi håber,
at tage revanche ved de næste medlemsmøder, som er sprængfyldt med faglige indput fra
mange vinkler.
I det følgende derfor en beskrivelse af den video med foredrag af Robert Resnick som vises
næste gang vi mødes, nemlig d. 9. oktober i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade, Kbh.
Videoen stammer fra et heldagsarrangement på Københavns Universitet i 1997, hvor Robert
Resnick holdt foredrag og demonstrerede Gestaltterapi for et stort forum af interesserede.
Foredraget er klart og underholdende og meget velegnet som udgangspunkt for en
diskussion.
Robert Resnick er amerikansk psykolog og Ph.D. fra University of Florida, 1967. Han er
uddannet i Gestaltterapi hos Fritz Perls og Jim Simkin - de to "Grand Old Men" i
Gestaltkredse - og er én af deres yndlingsarvtagere. Ikke mindst fordi han var én af de få,
der kunne måle sig med dem i skarpsyn og kreativitet. Desuden var han ikke bange for at
sætte dem på plads, når de blev for selvforelskede og egenrådige (hvilket i sig selv siger
meget om Robert Resnick!).
Han har i mange år været træner på Gestalttherapy Institute of Los Angeles og har mange
glimrende gestalttepeuter på "sin samvittighed". Han holder foredrag og træningsworkshops
alle steder i verden og har også sin egen praksis i Santa Monica. Sammen med sin kone Rita
Resnick arbejder han med /uddanner i parterapi.
Robert Resnick er én af de markante skikkelser i amerikansk Gestaltterapi. Han "speciale" er
en fænomenologisk forholden-sig med fokus på det interpersonelle, det dialogiske, her og
nu. Han er klar, morsom, skarp og præcis og dybt engageret i at udvikle en moderne
Gestaltterapi, der er baseret både på teori og praksis. Gå ikke glip af chancen for at se
denne video.

