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FORSIDEN

KONTINGENT

Dette GFblad er både et
nyhedsbrev og et temanummer.
Første del af bladet er
forbeholdt referater, meddelelser, brevkasse og
annoncer.
Sidste del et tillæg med
temaartikler, der handler
om mænd og kvinder set
med ”gestaltøjne”. Derfor
figurerer Adam og Eva på
bladets forside.

Nu er det igen tid til at
betale kontingent. Du
finder et girokort sammen
med bladet. Hvis du er en
af dem, der endnu ikke har
betalt kontingent for 2007,
vil det være rigtig rart,
hvis du betaler 2x200kr.
hurtigst muligt: Girokonto
1-663-6908 reg.nr. 1551

Tegning

af den københavnske
maler Wilhelm Nikolaj Marstrand
(1810-1873).
Øvrige tegninger i bladet er af
S.Steinberg fra bogen ”The
Labyrinth”, 1954

EMAILS
er en hurtig og nem måde
at meddele sig på. Derfor
vil der for fremtiden gå
mails ud til GF medlemmer, når der er brug
for korte beskeder, der
ikke kan vente på, at GFbladet udkommer. I den
anledning er der brug for,
at I til stadighed sender
jeres gyldige og updaterede mail-adresser både til
Hanne Hostrup og Helle
Bay-Valdan:
haho@email.dk
hex@adslhome.dk
h.h.
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”INTEGRATIV
GESTALTPRAKSIS”
Om grundbegreber og
systematiseret feltanalyse.
Foredrag af
Jan Tønnesvang
30. November i Århus.

Referat af Ole Emig

Denne fredag aften i
november, hvor en stor del
at danskerne var på juleindkøb eller til julefrokost,
holdt Jan Tønnesvang et
foredrag om, ”Integrativ
gestalt
praksis:
Om
grundbegreber og systematiseret feltanalyse”. For
de 20 fremmødte medlemmer (bl.a. fire fra Kbh. Og
en fra Nibe) blev foredraget og diskussionen
undervejs spændende og
inspirerende to timer. Foredraget blev ledsaget af
illustrative modeller såvel

på tavlen som på udleverede papirer, og Jan
Tønnesvang eksemplificerede og levendegjorde sine
teoretiske pointer gennem
fagter, bevægelser og fortællinger om det, der skete
i rummet her og nu.
Jan Tønnesvang henter
inspiration til foredraget
fra fire forskellige kilder.
Til bestemmelse af, hvad
Gestalt er, tager han udgangspunkt i ”Gestalt
Therapy, Ecitement and
Growth in the Human
Personality” (Perls, Hefferline og Goodman, 1951
), især kap. 1 og 10. Han
præciserer sin forståelse af
de basale gestaltbegreber
med inspiration fra Todd
Burley, som er psykologiprofessor ved Linda Loma
University i Los Angeles
og én af de ledende personer i GATLA. Todd
Burley talte ved 2. danske
gestaltkonference i 2004
og har siden flere gange
holdt workshops i Danmark. Med inspiration fra
den amerikanske filosof
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Ken Wilber opstiller JT en
model for systematisk feltanalyse i gestalt praksis.
Og sidst men ikke mindst
er han inspireret af et
praktisk eksperiment over
4 moduler, hvor JT, Mikael Sonne, James Hammink og et hold kursister
arbejder sammen. Over et
stykke tid og med afsæt i
praktiske problemstillinger har de arbejdet med
reference til den teoretiske
tænkning om det basale i
gestalt og systematisk
feltanalyse. Han understreger hermed, at udviklingen
af nye forståelsesrammer
indenfor et praksisfelt som
gestaltterapi, konsultation,
supervision m.m. for såvel
teoretikeren som for praktikeren er en dialektisk
proces.
Inspirationen fra Perls.
Fritz Perls skriver i Gestalt
Verbatim (1969, ss. 1516):”Gestalt is as ancient
and old as the world itself,
and the only law which is
constant is the forming of

Gestalts.” Det betyder, at
Gestalt ikke er en metodelære, men en genstandslære. Genstanden er gestaltformation, som er et
forhold i virkeligheden.
Da forholdene i verden
skifter, og da dette er et
grundvilkår for mennesket
og dets psykiske processer, ligger der også i
denne forståelse en evolutionær tænkning om psyken. Gestaltterapi defineres af Perls, Hefferline og
Goodman på følgende vis:
”…. Is the science and
technique of figure/background forming in the organism/environment field”
(Perls et al. 1951/1994, p.
250) og gestalt terapi “…
studies the operation of
the contact-boundary in
the organism/environment
field” (Perls et al.
1951/1994, p. 229). Jan
Tønnesvang uddrager af
dette, at den basale genstand i Gestalt, som så
også definerer, hvad gestalt er, er studiet (fænomenologisk undersøgelse)
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af gestaltformationsprocesser på kontaktgrænserne i feltet organisme/ omgivelser og på forskellige
analyseniveauer.
Som følge af, at Gestalt
er studiet af gestaltformationsprocesser, er det
vigtigste spørgsmål ”hvordan” og ikke ”hvorfor”. På
den anden side vil det
være forkert at sige, at
”hvorfor” som sådan er
forbudt. Kunsten er at
arbejde med ”hvordan”
som primær vinkel på
forståelsen af figur/grundprocesserne, og så tillade
”hvorfor” i den udstrækning, det understøtter dette
arbejde. Men det kan
aldrig være ”hvorfor”, der
er det centrale, og man
skal vedvarende være på
vagt overfor, om ”hvorfor” anvendes som anledning til at ”flygte” fra
vedvarende at bringe awareness til ”hvordan”.
Gestaltterapi handler tilsvarende heller ikke specifikt om følelser, men
følelser er netop relevante,

fordi de indgår i gestaltformationsprocesserne. At
gestaltformationsprocesser
foregår på forskellige niveauer, indebærer at individer kan udvikle sig
gennem større grader af
kompleksitet. I en anden
væsentlig henseende indebærer det også, at analyseenhederne er processer
på forskellige niveauer
f.eks. individ, gruppe og
organisation.
Basale gestaltbegreber
i følge Todd Burley.
I overensstemmelse med
ovenstående har Todd
Burley (workshop, 2006)
formuleret fire basale begreber i Gestalt teori. Begreberne er i forvejen kendte som centrale gestalt
fundamenter, men Burley
sætter dem i figur som de
centrale: Feltet, organismen, kontakt/dialog og
fænomenologi.
Feltet er den totale
virkelighed. Om feltet kan
siges, at alt i virkeligheden
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er en del af feltet. Feltet er
uendeligt, og grænserne er
ikke sat på forhånd. Forandringer i en del af feltet
har implikationer for andre
dele af feltet. Da feltet er
under konstant forandring,
har feltet også en historie.

menneske mening. Mennesker kan ikke fuldt ud
dele hinandens oplevelser. Derfor er dialog
mellem mennesker en forudsætning for det enkelte
menneskes eksistentielle
udfoldelse og udvikling.

Organismen er enestående
i feltet. Der er grænser
mellem organismen og alt
andet i feltet. Organismen
er selvregulerende på alle
niveauer. Organismens intention er overlevelse og
reproduktion. Intentionen
er grundlæggende operativ
og træder frem som behov
i retningsbestemt aktion.
Hos mennesket kan intentionen være bevidst og
træde frem som stræben.

Fænomenologisk undersøgelse ses som den grundlæggende metode i Gestalttænkningen. Fænomenologien handler om det
oplevelsesfelt, som tilhører organismen. Det helt
centrale begreb er her
”Awareness”, som hos
Todd Burley defineres
som: Kontakt med forskelle og grænser, skabt ud fra
behov og/eller basal intentionalitet (tilføjet af Tønnesvang). Behov/basal intentionalitet
organiserer
det fænomenologiske felt i
polariteter.

Kontakt/dialog følger af,
at mennesket ikke kan
overleve i isolation. Der er
derfor hos mennesket et
iboende behov og en iboende stræben efter kontakt
med andre mennesker.
Gennem kontakten med
andre skaber det enkelte

Ikke uventet var der på
mødet en livlig diskussion
om ordet “awareness”.
Todd Burleys definition er
baseret på en neuropsy-
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kologisk forståelse, hvor
kommentarerne fra medlemmerne afspejlede et
ønske om en mere oplevelses- og terapinær definition.
JT gjorde i gennemgangen
af Todd Burleys forståelse
opmærksom på, at hans
egen tænkning på visse
punkter var forskellig fra
Todd´s. Desværre blev der
ikke inden for den begrænsede tidsramme plads
til at få uddybet dette.
Men et af de centrale elementer, hvor JT søger at
udvikle gestaltbegreberne,
er med indførelsen af
intentionalitet som grundlæggende
analyseenhed
for forståelsen af psykiske
fænomener – også i
Gestalt.
Systematiseret
feltanalyse
Inspirationen til en systematiseret feltanalyse henter Jan Tønnesvang fra
Ken Wilbers kvadrantmodel. Kort fortalt defi-

nerer Jan Tønnesvang
gestaltformationsprocesser
som holoner (en helhed i
sig selv, samtidig med, at
det er en del af en større
helhed) i Ken Wilbers forstand. Et holon kan ifølge
Wilber ses i 4 forskellige
virkelighedsperspektiver;
indefra, udefra, i ental og i
flertal.
Gestaltformationsprocessr
set indefra i ental er fænomenologien hos det enkelte individ. Processerne
har ”jeg-kvalitet” og består af perception, følelser, tanker, vilje og hukommelsesprocesser. Perspektivet er 1. person.
Set indefra i flertal er
der tale om intersubjektive, semantisklingvistiske
og kulturelle kontekster
for gestaltformationsprocesserne. Disse kontekster
aflæses bl.a. i gruppeprocesser, kulturer, fælles
værdier og aktuelt delte
meninger. Processerne har
”vi-kvalitet”, og perspektivet er 2. person.
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Set udefra i ental er der
tale om målelige hjerneprocesser og om registrerbar adfærd hos et individ.
Der er tale om ”detkvalitet”, perspektivet er
3. person ental.
Set udefra i flertal består
feltet af naturbetingelser
samt samfundsmæssige institutioner og strukturer så
som økonomiske, juridiske og politiske processeer og strukturer. Der er
tale om ”det-kvalitet”, perspektivet er 3. person flertal.
Den systematiserede feltanalyse kan give skærpet
opmærksomhed på konteksterne for gestaltformationsprocesserne, og dermed giver det også bedre
mulighed for realitetsforankring af fænomenologien.
Den systematiserede feltanalyse kan anvendes i alt
gestaltarbejde, og JT fremhæver supervision og procesdiagnose som områder,
hvor fordelen ved felt-

analysen fremtræder tydeligt. Med firfeltsmodellen
for analyse i Gestalt kan
der inden for hvert felt
skelnes mellem proces- og
strukturforhold,
hvilket
kan bidrage til at skærpe
opmærksomheden på, at
enhver procesanalyse finder sted med reference til
de strukturelle forhold af
eller i hvilke, processerne
folder sig ud. Dette svarer
i al væsentlighed til at tage
konsekvensen af, at enhver figurformationsproces jo netop finder sted i
relation til grund. JT opholder sig en del ved dette,
da der i gestalttænkningen
har ligget et forbehold
mod at tænke i strukturer.
Et eksperiment i gestalt
praksis
Som før omtalt har Jan
Tønnesvang i samarbejde
med James Hammink og
Mikael Sonne sammen
med en gruppe kursister
arbejdet i praksis med integrationen af systematisk
feltanalyse i gestaltte-
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rapeutiske efteruddannelses- og supervisionsprocesser. Arbejdet har taget
afsæt i kursisternes personlige arbejde, supervision på cases og supervision på projekter. Arbejdet er så efterfulgt af
konkret kommentering på
hhv. emne og terapeutisk/
supervisionelt indhold og
strategi. Herefter er der så
ud fra det konkrete arbejde
identificeret temaer til diskussion i integrativt perspektiv. Og endelig har
der været fokus på, hvordan tilegnede indsigter fra
processen kunne omsættes
i fremtidig praksis.
For kursisterne kunne
det se ud til, at de med
denne arbejdsstrategi har
haft rig lejlighed til at integrere praksiserfaring og
teoretisk læring. Og i kursusholdernes perspektiv
kunne dette arbejde ses
som en lovende skitse til
en
aktionsforskningsstrategi i udviklingen af
integreret gestalt/praksis
/teori. Denne arbejds-

model ser for mig lovende
ud, og jeg glæder mig til at
høre mere om gruppens
indhøstede erfaringer.
Er ordet ”integrativ”
vigtigt?
Fra en del mødedeltagere
blev ordet ”integrativ”
problematiseret, idet det
kunne signalere en eklektisk forståelse. JT pointerede, at der netop ikke
var tale om eklekticisme.
Med termen ”Integrativ
Gestalt” ville han derimod
signalere følgende:
• Gestaltterapi er integrativ i sit grundlag.
• Inspirationen fra Wilbers integrale forståelse supplerer gestalttænkningen med
systematik i feltanalysen.
• Med Integrativ Gestalt kan vi invitere til
dialog med andre terapier / terapiteorier.
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Diskussionen fortsætter.
Jan Tønnesvang har med
sit foredrag spillet bolden
op til en frugtbar diskussion blandt gestaltterapeuter. Der kunne formuleres et væld af spørgsmål til diskussion ud fra
JTs foredrag. Lad mig
nævne et par eksempler.
Et tema som ikke umiddelbart blev inddraget i det
væsentlige for en integreret gestalt er værdigrundlaget for gestaltpraksis. I gestaltlitteraturen
står ord som ansvar, valg,
dialog og interdependens
centralt. I en beskrivelse af
grundlaget for integrativ
gestaltpraksis, kunne jeg
godt tænke mig, at så centrale forståelser blev trukket mere eksplicit frem
Et andet centralt tema i gestalt teori, som jeg gerne
så fremhævet mere eksplicit, er den paradoksale
forandringsteori.

Chancen for at fortsætte
diskussionen kommer:
4. april 2008, hvor der er
arrangeret et medlemsmøde på psykologisk institut
på Århus Universitet. På
mødet vil Mikael Sonne
med udgangspunkt i dette
referat lede en diskussion
om Jans foredrag og især
om mulige implikationer
for vores praktiske og teoretiske arbejde med gestaltterapien videre frem.
Jan Tønnesvang vil være
til stede ved mødet. Og
mødet forudsætter ikke, at
deltagerne har været med
til foredraget.
JULEMØDE I
STYREGRUPPEN
Referat Hanne Hostrup

Efter Jans foredrag var
der styregruppemøde. Vi
har fungeret via mails i det
forgangne år og trængte
meget til at diskutere årets
gang og planlægge næste
års aktiviteter. Da alle gør
et stort ulønnet arbejde for
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GF, belønnede vi os selv
med en god middag på
GFs regning. Men først
blev der tid til en kort snak
om:
1. Økonomi
2. Kommende møder og
konferencer
3. GF bladet
4. Udkast til fælles
medlembrochure
5. Fremtiden
ad.1 Økonomien er anstrengt. Foredragshonorarer, lokaleudgifter, bladudgifter, hjemmeside osv.
modsvares lige akkurat af
kontingentindtægter. Ved
årets slutning er der 6000,kr tilbage på kontoen.
ad.2 Konference 2009 skal
igen foregå på psykologisk institut i Århus (p.
gr.a. de gode faciliteter).
Konferencetemaet vil lægge sig tæt op af dagens
foredrag: Basal gestaltterapi. Der blev brainstormed m. hensyn til indhold
og foredragsholdere.

Datoer og emner for
aktiviteter i 2008 blev
fastsat: 27. Februar bliver
et arbejdsmøde i Odense,
hvor styrgruppen udarbejder forslag til GFs
fremtid. Disse diskuteres
på et efterfølgende medlemsmøde. 4. April er et
medlemsmøde i Århus
med emnet Diskussion af
Gestaltterapiens integrative væsen. 28. Oktober
holder Todd Burley foredrag i København om
“Proces analyse/diagnostisering”.
ad.3. Bladets fremtid skal
ses i lyset af Hannes
snarlige tilbagetræden (se
punkt 5).
ad 4. Der er lavet udkast
og hentet tilbud til produktion af fællesbrochure for
alle GF medlemmer. Brochuren vil kunne købes
billigt af medlemmer. Den
giver en enkelt oplysning
om gestaltterapi og om
GFs faglige krav til medlemmerne og den enkelte
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terapeut vil få plads til sit
personlige stempel på bagsiden. Der vil komme
mere om fællesbrochuren
senere, ligesom den vil
blive produceres, når økonomien er til det.
ad 5. Hanne annoncerede,
at hun fortsætter med sine
opgaver i 2008, men at
hun i løbet af 2009 vil
trække sig helt ud af det
praktiske arbejde.
Konklusion:
Styringsgruppen har en
stor opgave foran sig ved
dels at fortsætte GFs
arbejde og dels at udtænke
og forslå en omlægning af
GFs struktur fra en græsrodsorganisation båret af
ildsjæle til en formelt organiseret paraplyorganisation.
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DRØMMEARBEJDE
Foredrag af
Jørgen Groth
10.november i København

Referat af Heidi Brandt

Jørgen Groth (cand.psyk.
og gestaltterapeut samt
uddannet indenfor jungiansk drømmeterapi og
objekt-relationsterapi) indleder sit foredrag med at
lægge op til samarbejde og
dialog mellem ham selv
og os, som er kommet for
at lytte og lære. Hans
udgangspunkt er at:
Drømme er kongevejen
til integration og vækst.
Dialog mellem det bevidste og det ubevidste giver
næring til integration.
Individuation og vækst er
integration, det vil sige
samarbejde mellem modsætninger. Drømme og

billeder fra det ubevidste
indeholder ofte flere informationer om, hvem jeg
også er - og hvad jeg også
gør i mit liv. Jo flere informationer jeg har om,
hvem jeg er og hvad jeg
gør, jo bedre kan vælge,
og jo bedre er jeg til at
leve mit liv.
Aftenens program:
1. Eksempler på drømme
2. Drømmearbejdets grund
lag:Freud, Jung, Gestalt
3. At anvende drømme i
praksis
4. Spørgsmål og
diskussion
ad1. Jørgen giver en lang
række eksempler på drømme og på, hvordan han har
arbejdet med dem. Her
skal kun refereres et enkelt: Kvinde (36 år) drømmer, at hun ligger i sin
seng i morfars hus. Mand
kommer ind. K vågner og
er bange. I terapien opfordres klienten til at bevæge sig mellem de to
positioner i drømmen,
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kvindens og mandens: K i
sin seng: Jeg er tilbagetrukket, lukket om mig
selv, stille og tryg. M
foran K’s seng. Jeg vil
vække hende. Hun er
indenfor og tryg. Jeg er
udenfor og fryser, ensom.
Klienten fortæller om sin
historie, at hun har måttet
fraspalte det maskuline.
Mor og mormor kunne
ikke lide det. Klienten
blev stille og pæn.

Jørgen arbejder med stole. En ”jeg-stol” til den
drømmende person og en
stol til hver af de personer
eller elementer i drøm-

men, som jeg’et løfter
frem. Jeg’et flytter sig
imellem stolene. Bevidsthedændringerne forstærkes af, at man flytter sig
fysisk.
2. Den psykoanalytiske
måde at betragte drømme
på er, at de er kongevejen
til det ubevidste. Drømmene billedliggør strukturen i drømmerens personlighed. Drømmerens oplevelse giver en kraftig
indikation om, hvem er
jeg, og hvordan jeg er i
verden. Opmærksomheden
skaber ændring. Delelementerne i personligsstrukturen har et selvstændigt liv og er dynamiske! Når de får opmærksomhed ændrer de
karakter.
I den gamle psykoanalyse opererede man med begrebet “dagsrester” eller at
drømmene handlede om
noget, som drømmeren
forsøgte at skjule for sig
selv. Det er man gået helt
bort fra. Nu ser man ude-
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lukkende drømmene som
et eksistentielt billede på,
hvor mennesket er lige nu.
De jungianske analytikere
arbejder med begrebet individuation som en bevægelse mod helhed. Drømmene udtrykker individuation. Drømme kan være
individuelle eller arketypiske. Jung selv står fast
på, at drømmenes symboler er subjektive, også når
drømmene selv er arketypiske. De psykiske elementer i drømmen har
deres eget liv og er
dynamiske.
I gestalt handler drømmene om eksistens. Drømmeren er ansvarlig for
drømmen. Arbejdet med
drømmeindholdet foregår
her og nu. Valget er centralt. Den fænomenologiske holdning i gestaltterapien gør, at vi tager
drømmen for pålydende.
Det er en verbaliseret
meditation, et øjebliksbillede, som nogle gange er
strakt over tid. Der foregår

en integration af tidligere
fraspaltet materiale.
3. Når vi arbejder med
drømmene skal forandringsprocessen af og til
“slowes down”, så der
bliver mere plads og tid til
integrationen. Gang på
gang ser Jørgen, at ændringen sker til det positive. Jørgen forklarer, at
det skyldes, at mennesket
ligesom planter bøjer sig
efter lyset, efter det gode.
Jørgen gav et eksempel,
hvor drømmen handlede
om en ældre dame, som
følte sig truet af en rocker
med en svingende cykelkæde.
Først genfortæller personen drømmen i nutid,
imens hun sidder i ”jegstolen”. Dernæst sætter
hun sig i den gamle dames
stol og fortæller om,
hvordan hun er: nervøs,
spagfærdig, lammet. Det
samme gentager sig i ”rockerstolen”. Dernæst fortæller hun, IMENS hun
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sidder i ”projektionsstolene”: Hvordan hun er på
denne måde ude i daglidagen.
Og næste trin: Hvad kan
hun give til den anden (del
af sig selv), og hvad
mangler hun fra den anden
(del af sig selv).
I terapien integreres modsætningerne på følgende
måde:
1) Modsætninger opdages:
Hvem er jeg i mine
forskellige dele? f.eks.
hvor kender jeg rockerdelen fra i mit vågne liv.
2) Dialogen imellem modsætningerne opstår af sig
selv. Terapeuten skal være
afventende, så klientens
eget arbejde kan få plads.
3) Samarbejde imellem
modsætningerne:Hvad kan
jeg give den anden, og
hvad mangler jeg, som den
anden har. Dette kommer
af sig selv (indefra), når
klienten bliver i det faktiske.

Drømmene virker så kraftfulde, fordi de er renset for
censur og ønsketænkning.
De ER simpelthen dele af
os i vores rene form.
Praksis:
Inden selve arbejdet begynder, starter Jørgen med
at udstikke to hypoteser
for klienten.
1. Dele af drømmen kunne
være dele af dig og
2. Drømmen kunne være
et budskab til dig.
På denne måde fremstår
han ikke som “Eksperten”,
men stiller sig på samme
(undersøgende) side som
klienten, hvilket er mest
fremmende for arbejdsrelationen.
Drømmearbejdet starter
med, at klienten fortæller
drømmen i nutid. Klienten
udvælger de elementer fra
drømmen, som har mest
interesse. Det kan både
være personer eller ting.
Det er vigtigt, at terapeuten lige fra begyndelsen,
strukturerer forløbet, så
hele handlingen i drøm-
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men kan nåes, ellers bliver
arbejdet uafsluttet. Det
kan være en idé at
udvælge en bestemt del af
en lang og handlingsmættet drøm og arbejde med
den. Man kan godt vælge
at arbejde med en lang
drøm over flere sessioner.
Her vælger Jørgen altid at
arbejde kronologisk med
den første del af drømmen
først: Klienten sætter en
tom stol op for hvert
element foruden dén, som
vedkommende
allerede
sidder i. Klienten starter
altid i ”jeg-stolen” og
afslutter i ”jeg-stolen”.
Dette symboliserer, at man
er “chefen” i personligheden, og man minimerer
risikoen for at klienten
identificerer sig med en
delpersonlighed.
1)
2)

Starter i “jeg-stolen”.
Skifter til “symbolstolen”
Fortæller om sig selv fra
hver stol, evt. med lukkede øjne uden afbrydelse
fra terapeuten. Symbolet

folder sig langsomt ud.
Det er vigtigt, at terapeuten kan tåle tavshed og
pauser. Det kan tage lang
tid at få informationerne
genereret.
3) Støt klienten i at blive i
oplevelsen af drømmen.
Ingen tolkning hverken fra
klient eller terapeut. Giv
tid til klientens egen proces.
4) Herefter åbner klienten
øjnene og gentager beskrivelsen, men nu som sig
selv i verden. (Det er
lettere at tage ejerskab for
egenskaberne, imens man
sidder på “symbolstolen”).
5) Skifter til “jeg-stolen”.
Terapeuten spørger: “Kan
du genkende det? Er det
en side af dig? Fortæl mig
om den side af dig”.
Klienten tager nu ejerskab
i “jeg-stolen”. Terapeuten
kan også spørge: Er det
noget, du selv har fundet
på og under hvilke omstændigheder, eller har nogen lært dig det?
6) Det kan være nødvendigt at flytte frem og
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tilbage imellem “jegstolen” og “symbolstolen”
flere gange for at forstærke oplevelsen.
På et tidspunkt sker
forandringen.
7) Som afslutning stiller
klienten sig bag hver af
“symbolstolene”. Terapeuten spørger, om klienten
kan genkende det billede
af sig selv, og klienten
svarer bekræftende: “Ja,
jeg har de 2 (3-4) sider i
mig.”
Hvis der går kuk i processen er det, fordi klienten ikke bliver i oplevelsen, eller fordi terapeuten
tolker.
Til diskussionen efter
oplægget fortæller Jørgen,
at arbejdet som regel går
langsommere for (overvejende) intellektuelle mennesker, og at drømmearbejdet ikke er egnet til jegsvage klienter, fordi arbejdet kræver en vis struktur i jeget.
Jørgen mener ikke, at
man kan lave drømmear-

bejde med sig selv, men at
bevidstheden om, at de
enkelte dele kunne være
en del mig, er oplysende.

Tak for et meget oplysende og inspirerende foredrag.

Refererence:
Jørgen Groth, "Drømmearbejde", Frydenlund Forlag
2001
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INDSIGT
"Indsigt" er en brevkasse,
hvor de kan spørges om alt
mellem gestalthimmel-ogjord. Brevkassens redaktør
er Birgit Erichsen, som vil
sørge for, at spørgsmålene
besvares af en fagperson
med særlig viden om og
interesse for det omtalte
område.
Spørgsmålene skal sendes til Birgit på adressen:
gestaltterapeutisk.forum@hot
mail.com

SPØRGSMÅL 1
af Johannes Kjærgaard

Er en depression delvis
selvvalgt?
Jeg var til et foredrag
hvor jeg hørte dette udsagn. Desværre fik jeg
ikke spurgt ind til udsagnet, men det bliver ved
med at tumle i mit hoved,
så jeg ønsker hjælp til en
teoretisk afklaring i en gestaltterapeutisk sammenhæng.

SVAR
af Helle Bay-Valdan

Jeg vil starte med at tage
et forbehold, idet mit svar
udelukkende vil omhandle
de tilstande, man kan kalde lette til moderate depressionstilstande, da det
er disse, jeg ser i min
klinik. Det næste jeg vil
sige er, at jeg fortolker
spørgsmålet som havende
mest vægt på valget. - Og
nu til svaret.
Ser man i første omgang
på selve ordet depression
indeholder det en iboende
dynamik af aktivitet:
depression - nedtrykkelse.
I klassisk Gestaltterapiteori refereres da også til depression som tilbageholdelse/retrofleksion af aggression (se Perls et al.
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”Gestalt Therapy”, 1996),
dvs., at kontaktafbrydelsen
retrofleksion
anvendes
som en måde at styre sin
udadrettede reaktion på.
Der er således iflg. Perls
tale om, at individet aktivt
kan blokere sine udadrettede impulser/reaktioner
på dét, det udsættes for/
møder i verden. Og denne
mulighed for at tilbageholde reaktioner/ impulser til
handling kan vurderes
som sund, når det sker i
egenbeskyttelsens (selvreguleringens) tjeneste.
Det kan f.eks. være nødvendigt at tilbageholde noget, hvis man på et givet
tidspunkt vil sikre sig, at
noget andet vigtigere ikke
går tabt: F.eks. barnet. der
tilbageholder vrede på mor
og far for at sikre sig
omsorg/undgå straf; eller
manden, der ikke længere
elsker sin kone, men ikke
vil byde børnene en skilsmisse; han tilbageholder
sin impuls til at forlade
(går død, bliver deprimeret
og begynder evnt. at drik-

ke for meget)) og undgår
dermed det, der er værre :
at forlade kone og børn
aktivt og f.eks. få samvittighedsproblemer. Af to
onder kan man altså vælge
det, der gør mindst ondt
og giver mindst frygt. Det
har så af og til en pris –
depressionens symptomer.
Det er således vores iboende mulighed for at reagere (holde tilbage), der
giver grundlaget for at
være/blive deprimerede,
og derfor kan det siges, at
der er tale om et selvvalg.
Som Bent Falk udtrykker
det: ”Depressionen kommer, når man ruller beton
hen over sine følelser
(glæde, sorg, vrede, frygt)
og ønsker”. Jeg foretrækker selv metaforen asfalt
fremfor beton, fordi asfalt
er sejt og klæbrigt, og
fordi livet nedenunder har
det med at vise sig som
buler, der ind imellem
brister og lader mælkebøtter bryde igennem. Det,
der ligger implicit i dette
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billede er, at hvis ikke vi
får/tager os lejlighed til at
udtrykke vores reaktioner,
så har det en pris for os:
De forsvinder ikke bare,
men bliver i vores organisme som en tyngde i os,
måske i form af depressionens symptomer.
Perls et al tilbyder nærmest en biopsykologisk
forklaring på dynamikken,
symptomerne og forløsningen af depressionstilstanden: når blokeringen
af de undertrykte reaktioner/følelser afblokeres via
terapi/ awareness, kommer det undertrykte helt
automatisk til udtryk (ibid.
s. 176). Dette ses meget
tydeligt i kriseterapi, hvor
klienten, der f.eks. har været udsat for røveri, automatisk har tilbageholdt sin
impuls til at løbe/skrige/
slå af hensyn til overlevelsen her og nu, og som
derefter kommer i terapi
for søvnløshed, uforklarlig
ondt i maven, pludselig
angst for mørke eller for at

være alene. Her vil arbejdet gå ud på at få afblokeret blokeringen for
reaktionen, hvorefter klienten lynhurtigt får det
bedre. Afblokeringen vil i
kriseterapi ske ved at undersøge de følelser (og
tanker), der gemmer sig i
angsten og i f.eks. kropsoplevelserne. Først når det
undertrykte får lov at
komme til udtryk kan det
komme ud af systemet, og
dette er også grundlaget
for den terapeutiske forholdemåde i Gestaltterapi;
Vi afbryder klienternes
selvafbrydelser, så de i
første omgang kan reagere
og i anden omgang vælge,
om de vil fortsætte denne
adfærd. Vi taler altså hele
tiden i Gestaltsproget om,
at individet har en aktiv
rolle i sit liv/ situation. Via
kontakten med klienten
undersøges på forskellig
vis det, han oplever her og
nu, f.eks. meningsløshed/
kropslige fornemmelser. I
samtalen spørges ind til,
hvordan det er blevet
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sådan (eller hvad der kunne give mere mening).
Herved tages klientens
symptomer alvorligt, og
det vil som oftest føre til,
at klienten kommer i kontakt med de følelser, der
ligger ”under astfalten”.
Herefter foretages en ikkedømmende undersøgelse
af klientens moralske/
grundværdimæssige baggrund for at vælge at
tilbageholde sine reaktioner, og herigennem vil
klientens egenforståelse
blive øget og dermed også
selvaccepten stige. Håbet
er, at det frisætter klienten
til at skabe et liv indenfor
de rammer, han har valgt
for sig selv – eller til at
vælge andre rammer.

enkelte deprimerede klient. Der vil i de fleste tilfælde være tale om et
valg, der er ”truffet” uden
awareness, og som på
grund af bestemte forhold
er blevet automatiseret.

Den korte version er således, at der sagtens kan være tale om, at depression er
en selvvalgt tilstand. Når
det er sagt – og for ikke at
blive alt for kæphøj – skal
det tilføjes, at det ikke
altid vil opleves som et
aktivt/bevidst valg af den

Der kan derfor være tale
om, at depressionen er det
konkrete udtryk for, at der
er noget grundlæggende
galt i den deprimeredes liv
(vigtige impulser til selvregulering undertrykkes)
på linie med andre psykiske lidelsestilstande som

Perls et al. skriver, at
retrofleksionen kan blive
en automatiseret del af en
persons væren i verden
s.f.a. forhold i barndommen, og der er derved tale
om automatisk undertrykkelse af visse impulser
(repression) og derved kan
det være udenfor personens bevidsthed/awareness
at tilbageholdelsen af impulser overhovedet finder
sted, den bliver simpelthen
glemt. (ibid. s. 147)
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f.eks. uforklarlige smerter/
spændingstilstande i kroppen; angstanfald eller uhensigtsmæssig
adfærd
som f.eks. misbrug.
Når vi ved, hvordan det
sker, kan vi derefter spørge hvorfor? Feltteorien og
Eksistentialismen byder os
at se dét, der sker med den
enkelte som del af en
dialog med og i et felt,
dvs. i en større sammenhæng med det, der giver
den enkelte mening lige
nu, OG som trods det
invaliderende i depressionen, er en måde at overleve på. Der kan som
ovenfor omtalt dels være
tale om, at det sker automatisk uden awareness og
dels kan der være tale om,
at den deprimerede bevidst
har valgt depressionen
som den bedste af to
onder. I begge tilfælde vil
det (ifølge Hanne Hostrup) være ”ægte gestaltterapeutisk” at hjælpe
klienten til at blive klar
over det, der sker (i modsætning til f.eks. at til-

skynde til at forlade en
ægtefælle for at realisere
sig selv). På den måde vil
klienten få mulighed for at
forholde sig til sine oplevelser på anden vis end
ved at lægge astfalt over
dem eller ved at handle sig
ud af dem (uden at reflektere over sine valgmuligheder).
Det er det eksistentielle
værdigrundlag i Gestaltterapien, der byder os at
arbejde udfra individets
iboende mulighed for at
påvirke eget liv. Det er
derfor også undersøgelse
af klientens forhold til
eksistentialerne, der styrer
vores interventioner. Målet er at få klienterne til at
se klart på sig selv i en
bestemt situation og selv
vælge de handlemuligheder, der er, udover selvundertrykkelsen, indenfor
rammerne af klientens
egne værdier, fordi der
faktisk er tale om valg
med eller uden awareness.

23

Rows and flows of angel hair
And ice cream castles in the
air
And
feather
canyons
everywhere
I´ve looked at clouds that way
But now they only block the
sun
They rain and snow on
everyone
So many things I would have
done
But clouds got in my way.
Fra “Both Sides, Now” af
Joni Mitchell

Referencer:
Perls, Hefferline og
Goodman, ”Gestalt Therapy”,
Souvenir Press, 1996.
Bent Falk: ”Personlig dialog”.
Hanne Hostrup:
”Gestaltterapi”, Hans Reitzels
Forlag, 1999.

SPØRGSMÅL 2
Af Ebbe Nielsen
Jeg har et spørgsmål, jeg
meget gerne vil blive klogere på. Det handler om
brugen af og fokus på
kroppen i gestaltterapi.
På den ene side er jeg
ved blandt andet at læse
Hanne Hostrups bøger
blevet klar over, at man i
gestaltterapien ser på det,
der er - altså helheden og
det, der måske trænger sig
mest på. Og det kan så
være noget i forhold til
kroppen eller noget helt
tredje, der er i forgrunden.
Hanne Hostrup siger vist
et sted, at det er absurd at
tale om fx kropsorienteret
gestaltterapi, for med en
fænomenologisk holdning
tager terapeuten altid afsæt
i det, der er - uanset om
det er kropsudtryk, følelser, tanker, ord eller? Så
vidt så godt; og det giver i
sig selv meget god mening. Vi har fokus på det,
der er, det, der er i for-
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grunden, det, der udfolder
sig.
Men hvis vi (terapeuterne) ikke har et eksplicit
fokus på og dermed spørger direkte til kroppen og
dens fornemmelser og
tilstand, hvordan kan vi så
vide, om netop kropslige
fornemmelser ikke er i
forgrunden for klienten; at
det ikke er det, der virkelig er? Jeg tænker også, at
hvis fokus er på det
umiddelbart synlige og
hørbare, så overser man jo
nemt de indre impulser og
udtryk. Det kan for eksempel være en følelse af
en vældig knude i maven
eller spænding i brystet
osv. Og dette kan i
virkeligheden fylde meget
mere. Men jeg kan som
terapeut ikke uden videre
vide det; hvis jeg da ikke
enten spørger til det eller
er i stand til at trække på
ekstrem stor viden om og
erfaring med kroppen i det
terapeutiske rum.
Visse terapeutiske retninger fokuserer jo ved

siden af øvrig "snakketerapi" direkte og eksplicit
på kroppens fornemmelser
og reaktioner og netop
spørger til dem og dermed
inddrager dem. Så for at
forsøge at spørge lidt
enklere: Hvordan forholder man sig som gestaltterapeut til det, der i
kroppen ikke umiddelbart
er synligt eller hørbart for
terapeuten; men som alligevel kan være nok så
påtrængende for en klient?
Med meget nysgerrige og
lærevillige hilsner
SVAR
af Hanne Hostrup

Kære Ebbe Nielsen,
Jeg kan ikke dy mig for at
svare på dit spørgsmål,
fordi det stiller skarpt på
det centrale i vores arbejde
eller, hvis man vil, på det
terapeutiske dilemma: at
vi ikke kan vide, hvad der
sker indeni klienten med
mindre, det giver sig til
kende i ord eller som no-
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get observerbart. Hvis vi
absolut vil vide det, vi
ikke ved og ikke kan vente
på, at det viser sig eller,
hvis vi decideret mangler
vigtige oplysninger eller
ikke forstår det, klienten
siger og gør, kan vi spørge
og undersøge. Men ethvert
spørgsmål, og enhver nok
så velmenende intervention, er for så vidt en forstyrrelse af klientens egen
proces.
I gestaltterapi er genstanden gestaltorganiseringen og derfor er gestaltterapeutens redskab kontakt med fokus på grænser
mellem organisme(r) og
verden, da det netop er på
grænsen mellem JEG og
DU /DET, den enkelte
klients organiseringsproces viser sig, og hvor
terapeuten opdager og undersøger grænsefusioner
og
kontaktforstyrrelser
hos sig selv og klienten.
Interventioner via kropsøvelser kan let kommet til
at overskride den grænse
og bryde lige gennem for-

svaret, fordi kropslige interventioner ofte ikke
“genkendes” af forsvaret.
Denne overskridelse betyder, at vi ikke kan undersøge den fænomenologi, der netop viser sig på
grænsen. Dette kan nogle
gange være til gavn for
klienten og nogle gange til
ubodelig skade. Det afhænger fuldstændig af klientens selvstøttesystem.
En hovedregel er derfor, at
klientens forsvar (på grænsen mellem jeg-du) altid
skal identificeres, respekteres og gøres til genstand
for opmærksomhed, dels
via terapeutens egen fænomenologiske analyse og
dels via fælles undersøgelse på en måde, så klienten bliver medansvarlig
for at bevare eller nedlægge det forsvar, der har
fungeret som værn mod
overgreb og sammenbrud.
Kropslige øvelser eller
eksperimenter, der har til
hensigt at “lade kroppen
tale” kan være meget re-
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levante med mindre, terapeuten gør sig til indbrudstyv i det private rum,
som klientens krop jo er.
Noget andet er, kroppen
næsten altid “taler” hele
tiden. Derfor er særlige
kropsteknikker slet ikke
nødvendige for at “få hul”
på klienten. Hvis terapeuten er agtpågiven, er kroppen aldrig neutral. Der er
altid synlige tegn på inderzoneaktivitet. Et lille nik
med hovedet. Flakkende
øjne. Fugtig hud, urolige
hænder og ben, skift i ansigtskulør osv. Spørgsmålet er ikke så meget
fravær af kropssignaler,
men mere et spørgsmål,
om man skal reagere på
dem, hvornår og hvordan.
Og det afhænger jo så
fuldstændig af, om det er
klienten, der er forpint af
ikke at kunne meddele sig
verbalt eller, om det er
terapeuten, der ikke kan
vente indtil, klienten selv,
af sig selv, får tillid nok til
terapeuten til at turde sige

eller gøre det, klienten har
brug for (terapi tager tid).
Uanset er det, vi kan og
skal gøre: at give det
åbenlyse nysgerrig opmærksomhed, så det kan
undersøges i kontakt med
klienten: f. eks.: “Jeg lagde mærke til, at du lænede
dig tilbage i stolen, da jeg
spurgte dig om xxxx. ”.
Hvis klienten ikke selv har
lagt mærke til det, men er
interesseret i at opdage,
hvad det betyder, kan man
foreslå, at han gør det
samme igen og nu med
awareness, hvilket kan
forstærkes, hvis klienten
samtidig giver sin handling ord: “Jeg læner mig
tilbage. Jeg lægger afstand
til dig”. Ofte er denne lille
simple opmærksomhedsøvelse nok til at hjælpe
klienten til at opleve sit
behov for en grænse mellem sig selv og terapeuten.
En grænse, som han af en
eller anden grund ikke tør
eller kan vise, eller som
han ikke har anet, han
havde brug for. Mange
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forpinte og dårlige klienter
har netop brug for at kunne sætte tydelige grænser,
men kan det ikke eller kan
det kun gennem adfærd
f.eks. via udeblivelse fra
terapien eller med kropsudtryk. Kroppen vil altid
sige det, som hjernen ikke
har ord for, og det er kun
et spørgsmål om terapeutens opmærksomhed, nysgerrighed, kapacitet til
fænomenologisk analyse
og opfindsomhed i nuet,
der kan hjælpe klienten
med at forbinde krop og
ord (inderzone og mellemzone).
Når det handler om
klienter med en borderline
eller narcissistisk problemstilling kan en kropslig intervention være katastrofal. En sådan klient er
ofte ikke i stand til at sige
NEJ til terapeutens forslag
(heller ikke til en kropsøvelse). De går med til
terapeutens forslag “for terapeutens skyld” eller rettere for at opretholde konfluens. Derfor vil grænse-

oveskridende intimitet ofte
være ønsket af klienten,
men terapeutisk kontraindiceret.
De egentlige kropsterapier
er skabt af folk som W.
Reich, A. Lowen, F. Alexander, Ida Rolf osv. De
har udviklet deres egen teori og praksis, og visse
holdninger i deres teorier
kan forenes med gestaltterapiens, men er dog på
væsentlig punkter anderledes.Gestaltterapiens særpræg i forhold til disse
teoridannelser er, at den
ikke har fokus på en særlig
del af mennesket, men
“kun” interesserer sig for
gestaltningsprocesserne og
derfor i sin praksis tager
udgangspunkt i det, der
viser sig i kontakt. Den
deler ikke mennesket ind i
krop og ånd eller i følelser
og fornuft/tanker osv. Udgangspunktet er det hele
menneske, som ikke har en
krop, men ER sin krop,
som ikke har følelser, men
ER sine følelser osv. En-
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hver partering af mennesket i smådele gør måske
arbejdet lettere at udføre,
fordi terapeuten på forhånd har fokus på en særlig del af mennesket. Det
medfører imidlertid meget
let en dualistisk tilgang til
livet, menneske og samfund, hvilket ikke kan
forenes med en gestaltterapeutisk holdning.
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