Nyhedsbrev Nr. 2, 2002
Referat af Jan Tønnesvangs foredrag d. 19.4.2002:
Jan Tønnesvang, adjunkt på Psykologisk Institut, Århus Universitet, der for nylig har fået
udgivet sin Ph.d.: Selvet som rettethed, holdt et meget spændende og inspirerende foredrag
over temaet Gestaltterapi, Selvpsykologi, Fænomenologi.
Selvet i gestaltteoretisk forståelse er traditionelt beskrevet som det der er aktivt i
kontaktfladen, og mere som proces end som struktur.
Forståelsen og beskrivelsen af et Selv over tid (Polster: Self as enduring composition of
characteristics) er generelt noget gestaltterapi kritiseres for at mangle.
Imidlertid finder man i Perls, Hefferline og Goodman i det de beskriver som The properties
of the Self (kap.10) oplæg til bestemmelsen af et core-self.
Jan bringer i sin tilnærmelse til gestaltforståelsen af et kerneselv reference til både nyere
neurologisk forskning (Damasio) og til Merleau- Pontys forståelse af en kropsligt forankret
intentionalitet.
Perls tager ikke fænomenologiens kernebegreb om intentionalitet til efterretning som et
udviklingsprincip i forståelsen af selvets og den menneskelige personligheds dannelse og
ender dermed op med en ufærdig eller mangelfuld udviklingsteori med konsekvenser for
forståelsen af kontakt og heling i terapien (intentionaliteten som udviklingsprincip).
Jan fremfører, ligesom det f.eks. er gjort af Lynne Jacobs og andre, at Kohut og
Selvpsykologien yder et vigtigt bidrag til at tydeliggøre gestaltterapien selvbegreb og
udviklingsteori.
Mikael Sonne
Hvis man er medlem af GF får man Nyhedsbrevet tilsendt med posten så man kan tage det
med sig allevegne og i dette nummer kan du læse:
•

Mikael Sonnes anmeldelse af Hanne Hostrups seneste bog: Supervision på
Gestaltterapeutisk grundlag"

•

Debat om offentligt at stå ved at man er gestaltterapeut: Helle Bay-Valdan og Hanne
Hostrup lægger ud

•

Kommentar til 11. september skrevet af Ingeborg Nielsen

•

Sanne Neergaards referat af Bob Resnick-workshoppen i marts 2002

•

Om kurser og supervisionstilbud, der ikke står på hjemmesiden

Nyhedsbrevet udkommer igen i november 2002. Indlevering af stof inden d. 1. september til
redaktøren Hanne Hostrup.

