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EttEr 32 års klinisk praksis som gestalt-
psykoterapeut holdt Isadore From i 1994 
et foredrag i New York om sin bekymring 
for gestaltterapiens skjebne. Her beskrev 
han ulike tendenser av sammenblanding, 
forenkling og utvanning av fagbegreper 
som han mente stilte gestaltterapi-teorien 
i fare for å reduseres og endres til noe den 
ikke er. 

Dette foredraget som senere ble gjengitt 
som artikkel i The Gestalt Journal XVII, no. 
2, fanget min interesse da jeg selv etter 
10 års klinisk erfaring fra terapirommet, 
merket en tendens som stadig melder seg: 
Når jeg står fast med en klient og det ikke 
er klart hva vi står i eller hva jeg er en del 
av, kan jeg komme til å gjøre en eller flere 
av følgende:
• fortolke 
• bli løsningsfokusert 
• lene meg til en årsak/virknings-
 sammenheng 
Jeg lener meg med andre ord ikke lenger 
til gestaltterapi-teorien. 

”a rEquiEm for GEstalt” er en advarsel basert på erfaringer 
gjort i utviklingen av fagmiljøet og faget gestaltterapi i New 
York mellom ’60 og ’90-tallet. Froms bekymring var at fag-
miljøet beveget seg fra gestaltterapi til ”Gestalt”. Et begrep 
som for ham representerte en folkebevegelse eller ulike 
interessegrupper som kun var begeistret for ulike deler av 
gestaltterapi-teorien, ikke helheten. I artikkelen beskriver 

From bevegelsen fra gestaltterapi til 
gestalt som en bevegelse fra et teoretisk 
fokus til et teknikkfokus, noe som kan 
etterlate et inntrykk av at gestaltterapi i 
hovedsak er en rekke teknikker og meto-
der (i.e. projeksjonsstolen, polariserings-
arbeid, ”her og nå”) som kan brukes til 
mye og kombineres med andre metoder 
eller teorier. From lister opp noen av de 
trendene som oppstod på ’70 og ’80 tallet 
i New York: ”Gestalt og NLP”, ”Gestalt og 
psykoanalyse”, ”Gestalt og Bioenergi”, 
”Gestalt og Zen” m.m. og gir utrykk for 
sin bekymring: ’Som om  
gestaltterapi var kompatibelt med alt 
mulig annet. Som om det kan blandes og 
brukes i kombinasjon med andre filosofier, 
teorier og metoder uten å miste sin verdi 
eller sitt innhold’.  

Når jeg leser dette 40 år etter, spør 
jeg meg selv om dette er den samme 
tendensen vi ser i vårt fagmiljø i dag. 
Noe som for meg gjør foredraget utfor-

drende, viktig og inspirerende. 

i forEdraGEt Går from systematisk gjennom ulike deler av 
gestaltterapi-teorien og forsøker å tydeliggjøre et skille fra 
det han beskriver som nye fortolkninger under ordet ”Ge-
stalt”. Disse fortolkningene beskriver han som en forenkling 
og en reduksjon av den unike kompleksiteten i gestaltterapi-
teorien. En utvikling der det faglige fokuset handler om 
teknikker som kun er til for å ’gi innsikt eller ’awareness’; 

klienten. Det nye kan være å støtte/
beskytte klientens opplevde erfaringer 
– i dette tilfelle at vi ser og anerkjenner 
det klienten sier at de opplever eller 
ser, å lytte og prøve å forstå hvordan 
dette utsagnet gir mening for ham eller 
henne. Uten å korrigere eller differen-
siere. Hvordan dette i praksis lar seg 
gjøre er et av Salonias hovedanliggende 
i artikkelen. 
Isadore From gir oss et nytt eksempel:
’I en relasjon der vi organiserer oss i et 
såkalt Borderline-felt ville han/hun kun-
ne si til meg: «Du ser trist ut i dag». Da vil 
jeg som terapeut ikke svare, «Jeg er ikke 
trist» (slik jeg ville ha kunnet gjøre med 
en klient der Borderline-organiseringen 
ikke er fremtredende, og jeg for eksempel 
kunne ha fremhevet muligheten for at 
dette kunne være en projeksjon). Men her 
ville jeg kjenne etter og for eksempel si: 
«ja, jeg er trøtt i dag». Jeg ville altså ikke 
benekte det han/hun fortalte meg, men 
jeg ville heller ikke fortelle en løgn; så på 
denne måten beskytter jeg og bekrefter 
hans erfaring, samtidig som jeg ikke mis-
ter meg selv og sier noe som ikke er sant. ’ 
From presiserer videre: ’hvis jeg eller 
vi ikke hadde funnet en konkret forkla-
ring på denne påstanden om at ’du ser 
trist ut’, kan jeg si til ham: ’Jeg kan ikke 
kjenne igjen det du ser, og vi ser ikke ut 
til å finne en konkret forklaring på dette 
sammen akkurat nå. Men hvis du har 
sett det, så må det være noe sant i det. 
Så la oss fortsette. Skulle du føle den 
samme følelse eller se noe lignende en 
annen gang, tar vi det opp igjen: så vil vi 
sammen finne ut hva du ser’.

From beskriver her klientsituasjoner 
der utfordringen ikke primært er 
mangel på ’awareness’ eller bevissthet 
om det sanselige eller emosjonelle som 
skjer. I en såkalt Borderline-situasjon, 

er det snarere mangel på klarhet som 
savnes - et udekket behov for å forstå 
sammenhenger og få klarhet om hvem 
som eier erfaringen. Det vil også si, i 
følge Giovanni Salonia, å bli bedre kjent 
med ambivalensen og forvirringen 

som oppstår mellom autonomi og 
avhengighet som preger 
borderline-feltet.

tillit til kliEntEns sannhEtEr
For å finne det som forbinder og skaper 
sammenheng, er det i følge Salonia ikke 
hensiktsmessig å intensivere klientens 
følelser ved å forsterke det som er. 
Heller ikke å hjelpe klienten å fortolke, 
eller å verbalisere det følelsesmessige 
innholdet; eller å finne ut av hvem som 
har rett, eller peke på klientens man-
glende evne til å representere seg selv 
og sine følelser. Salonia holder fast på at 
det først og fremst handler om aktivt å 
lytte og finne bakgrunn og konsistens 
til de fragmenter av sannheter som lig-
ger i det ”avvikende” eller ambivalente 
språket. Altså ikke å be om eller etter-
strebe ’normalisering’ av verken språk 
eller adferd, men finne veier sammen 
til det han kaller en kreativ restitusjon. 
Nettopp som i det poetiske utsagnet: 
”Månen er laget av ost”.  Å finne det som 
forbinder og gir sammenheng – den 
gule fargen – til de to elementene, osten 

og månen; og som igjen skaper sam-
menheng og klarhet i relasjonen mellom 
oss (klienten og terapeuten). 

Terapeuten må i følge Salonia våge å 
ha tillit til klientens sannheter eller 

affirmasjoner, selv når disse ikke 
gir umiddelbar mening eller kan 
høres rare ut. Salonias hypotese 
er at når disse blir gjenkjent og 
assimilert over tid, vil de gi oss 
intime og sammenhengende sann-
heter - hvis vi evner å opprett-
holde interessen for å oversette 
fortolkningen fra ”feil” til å være 
”for meg foreløpig ukjent”.

Salonia gir avslutningsvis nok 
en nyttig presisering: samværet i et 
Borderline-felt har behov for høflighet 
og respekt, mer enn en oppfordring 
til varme. Salonia beskriver lidelsen i 
borderline-feltet som ”opplevelsen av å 
ha blitt lurt eller sveket når det oppstår 
affektiv varme”, og at det i første om-
gang vil kunne oppstå forvirring og for-
tvilelse når relasjonell varme oppstår. 
Det er med andre ord viktig å bygge 
en trygg og forutsigbar grunn, før den 
relasjonelle varmen kan begynne å 
figurere, tåles og bekreftes. 

Salonias beskriver til sist en klients 
tilbakemelding som han mener opp-
summerer alle terapeuters oppgaver og 
ønsker: «Takk! Hvordan forsto du, ut fra 
det jeg sa, hva jeg mente – men ikke var 
i stand til å si.’

Kilde: ”The Moon is made of cheese” (2013), 
Giovanni Salonia, psykiater, gestalt psykoterapeut 
og vitenskapsdirektør for GTK, Journal of Psychothe-
rapy, utgitt av Gestalt Therapy Khyros (GTK) Institute, 
september 2013, nr 4.
Les mer på http://aspestrand.no/psykoterapi
(Oversettelse til norsk og forkortelser av sitater er gjort 
av artikkelforfatter.)
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A REQUIEM FOR GESTALT
Isadore Froms håp fra 1994 
om at gestaltterapi skulle 
gjenoppstå – etter det han selv 
kalte fagmiljøets forsømmelse 
av hva gestaltterapi-teorien er. 
Er dette en forsømmelse vi 
finner igjen i vårt eget fagmiljø? 

Isadore From (1918-1994) var en av grunnleg-
gerne og medlem av New York Institute for gestalt-
terapi i mer enn førti år. Han gjennomførte kurs og 
arbeidsgrupper over hele USA og Europa, og var 
en viktig lærer for mange av våre ledende gestalt-
terapeuter. Dermed gjorde han et unikt bidrag, 
særlig gjennom sin vekt på teorien om gestaltterapi 
som presenteres i ”gestaltterapi. Spenning og Vekst 
i den menneskelige personlighet” (Perls, Hefferline 
og Goodman). Han fostret en holdning av kunn-
skap og skarp fokus på detaljer i språk og praksis, 
og i hans vidd, sjarm og ynde belyst teori, praksis 
og ånd gestaltterapi.

”Reflections On Gestalt Therapy After Thirty-Two 
Years of Practice: A Requiem for Gestalt,” Isadore 
From ble utgitt i 1994, det året han døde. Dette 
essayet er med i en spesialutgave av International 
Gestalt Journal fra 2011, 
som i sin helhet er en 
hyllest til Isadore From 
med tidligere upubliserte 
materiale av Miriam Polster, 
Michael Vincent Miller 
og Journal utgiver Joe Wysong. 
Den er tilgjengelig i Kindle versjon på Amazon.

FAGESSAY: Rolf Aspestrand
Gestaltterapi er en grunnleggende relasjonell terapiform inspirert av mange tankeretninger; 
filosofiske, åndelige og psykologiske. I denne spalten forsøker vi å belyse gestaltteori, 
modeller og begreper. 

GESTALT 
& METODE

   I en såkalt Borderline-situasjon, 
er det snarere mangel på klarhet 
som savnes - et udekket behov 
for å forstå sammenhenger og 
få klarhet om hvem som eier 
erfaringen.
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eller der ”Her og Nå” eller det å ”gå fra 
hodet til kroppen” (som om hodet ikke 
er en del av kroppen), blir nye idealer 
som skal etterstrebes, sammen med en 
rekke andre introjekter og dogmer  i ny 
orddrakt.
 
i dEnnE forståElsEn er kun deler av 
teorien i fokus, men altså ikke gestalt-
terapi-teorien der nettopp kombinasjo-
nen av ulike og klart definerte teorier 
brukes sammen i psykoterapi. Som Joe 
Wysong sier i sin innledning i The Ge-
stalt Journal: ’Som om Perls, Hefferline 
og Goodman ikke var bevisste i sin bruk 
av ordet ”terapi” sammen med ”gestalt”. 
De skapte en teori for psykoterapi, ikke 
en filosofi å skulle leve etter, eller en teori 
for organisasjonsutvikling eller ledelse’.    

Froms påstand er at vi gestaltterapeu-
ter kan komme til å gå til andre retnin-
ger for å supplere med flere teknikker 
eller metoder når vi går tomme for 
våre egne, og med dette gå glipp av den 
rikdommen og substansen som ligger i 
dybden av gestaltterapi-teorien. 

Og det er nettopp her jeg kjenner 
meg så godt igjen. 

from kallEr de nye ’Gestalt’-trendene 
for ’å gjøre Gestalt’ som en gjøren av 
teknikker og metoder. Og hans klare 
beskjed var: Dette er ikke gestaltterapi:  
’Jeg har etter 32 år aldri måttet ty til en 
annen metode eller teori for å finne svar 
eller kunne jobbe som gestaltterapeut 
med mine pasienter’. Han hevdet at ge-
staltterapi er nok – at vi ikke trenger å 
gå andre steder, og at det er nettopp når 
vi forlater gestaltterapien til fordel for 
en annen metode, teori eller teknikk, at 
vi mister det unike gestaltterapi-teori-
en kan tilføre psykoterapien. 

Inspirerende, utfordrende og tanke-
vekkende lesning fra From. Han ba oss 
ikke å gå tilbake til gestaltterapi, men 
om ’å sette i gang med gestaltterapi - ta 
den fram fra glemselen – og gjenskape 
den til det den er’. Froms gjennomgang 
av gestaltterapi-teorien er sjelden og 
støttende lesning. Særlig i de situasjo-
nene eller terapitimene der jeg har vært 
fristet til å gjøre noe helt annet en det 
mitt teoretiske grunnlag tilsier – finne 
en teknikk eller løsning – bare for 
ikke å kjenne på, forholde meg til, eller 
utforske smerten, frustrasjonen eller 
tomheten som oppstår i meg sammen 
med klienten.

hva Er GEstalttErapi i følGE from?
Gestaltterapeuten arbeider i følge From 
med ett fokus: å befinne seg ved kon-
taktgrensen med klienten. I det område 
der den kreative tilpasningen tar form. 
Ikke for å tolke eller skape nye introjek-
ter om hva som er formålstjenelig eller 
”god helse”, men for å muliggjøre en ny 
erfaring for klienten i relasjon.”
Her og nå skal ikke brukes eller oppnås 
som et nytt introjekt eller ideal, og 
ikke som et uttrykk for at fortid eller 
framtid ikke er viktig. Både det å huske 
og det å planlegge skjer i øyeblikket. 
Her og nå er i følge From ment som en 
mulighet for å gi fortid eller framtid 
mindre oppmerksomhet (ikke fjerne 
den), og nettopp utvide mulighetene til 
å oppdage, utforske og merke seg selv i 
relasjonen i det den faktisk finner sted. 

From peker på det han mener er en fag-
lig misforståelse i det han kaller å ’gjøre 
Gestalt’: hvis vi ofte tar i bruk teknikker 
som for eksempel ”den tomme stolen”, 
står gestaltterapeuten i fare for å gjøre 
som Freud og psykoanalysen i sin tid 
gjorde; at vi nettopp tar oss selv ut av 

relasjonen eller indirekte setter oss bak 
klienten, og dermed fjerner oss fra å 
være i det samspillet som oppstår mel-

lom oss og som vi kan lære fra. Vi kan 
raskt komme til å skape en situasjon 
der gestaltterapeuten blir en stemme 
som dirigerer et drama. Her minner 
From oss også på at ”den tomme stolen’” 
kommer fra Morenos psykodrama – og 
ikke fra gestaltterapi. From beskri-
ver psykodrama som en interessant 
psykoterapeutisk metode, men som 
skiller seg fra gestaltterapi ved bl.a. 
ikke primært å være opptatt av kontakt 
og kontaktformer slik gestaltterapien er. 

From berører videre det fenomenolo-
giske og eksistensialistiske perspek-
tiv, og det feltteoretiske perspektiv 
som danner de siste delene av den 
grunnleggende, unike og nødvendige 
kombinasjonen av gestaltterapi-teori i 
arbeidet med psykoterapi. Han peker på 
hvor lett det for eksempel er å glemme 
feltteorien i praksis, som når vi som 
gestaltterapeuter sier: ”jeg retroflekte-
rer” eller ”du projiserer”. Som om felt-
teorien ikke lenger er relevant – det at 
vi retroflekterer, eller hvordan vi holder 
tilbake impulser sammen, som del av et 
felt og en kreativ tilpasning og en måte 
å kontakte hverandre på. 

dEnnE anmEldElsEn av Froms foredrag 
gir ikke plass til å gå nærmere inn på 
dette, men jeg håper eksemplene pirrer 
leserens nysgjerrighet. From deler sine 
betraktninger over gestaltterapi-teoriens 
historie. Han lar oss forstå skillet mellom 
gestaltpsykologi og gestalt-terapi-teori. 
Og med dette tydeliggjør han hva det 
innebærer å være gestaltist og hva han 
mener det er å være gestaltterapeut. 
Han ber oss gestaltterapeuter å søke mer 
kunnskap i vår egen teori. Han ber oss gå 
i dybden av det teoretiske fundamentet, 
i stedet for å søke oss til andre teorier og 
metoder når det oppleves for krevende å 
holde oss til våre egne. 

Det jeg gjenkjenner fra mitt eget 
kliniske arbeid, er hvor krevende det 
faktisk er å gjennomføre gestaltterapi 
og gestaltterapi-teorien i praksis. Jeg 
finner støtte i Froms foredrag når det 
viser meg der jeg fraviker mitt teore-
tiske grunnlag, ofte uten at jeg selv 
merker det eller er klar over det. From 
inspirer meg til å våge å holde meg til 
gestaltterapi-teorien, og gir meg lyst 
til å søke en dypere forståelse for - og 
kunnskap om - faget mitt. 

Kanskje Froms foredrag kan gi en  
spennende fagdiskusjon blant oss  
gestaltterapeuter i NGF og vår egen  
fag- og profesjonsutvikling i Norge? 

Alle oversettelser, sammendrag og forkortelser av 
referert tekst er gjort av Rolf Aspestrand. 
Artikkelen fra Froms foredrag vil bli tilgjengelig på 
nettisiden til NGF
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’Som om Perls, Hefferline og 
Goodman ikke var bevisste 
i sin bruk av ordet ”terapi” 
sammen med ”gestalt”. De 
skapte en teori for psykotera-
pi, ikke en filosofi å skulle leve 
etter, eller en teori for organ-
isasjonsutvikling eller ledelse’. 
  Joe Wysong

Dette er en bok med seks artikler om panikk-angst og fobier 
i vår samtid. Forfatterne er alle praktiserende gestalt-psyko-
terapeuter: Gianni Francesetti (psykiater), Giovanni Salonia 
(psykolog), M. Spagnuolo Lobb (psykolog), Christina Filippi (ko-
munikasjonsspesialist), Michela Gecele (psykiater), Maria Mione 
(psykolog), Elisabetta Conte (psykolog). Forordet er skrevet av 
Dan Bloom, jurist og autorisert klinisk sosialarbeider. 

Boken beskriver sammenhengen mellom sosiale endringer og 
hvordan disse er med på å endre uttrykkene i den psykiske 
lidelsen panikk-angst.
Giovanni Salonia tar bl.a. for seg sosiale endringer i vår samtid 
og knytter dette til et evolusjonsperspektiv. Han beskriver 
panikk-angst som en av mange naturlig og mulige responser til 
endring og utvidelse av selvet i vår tid. 
Francesetti beskriver panikk-angst som en tilstand knyttet til 
vekst, utvidelse og endring av grunn, slik at ulike fenomen kan 
og vil figurere på en annen måte enn tidligere. 
Salonia utforsker dette videre med den paradoksale opplevelsen 
av implosjon og tap av grunn som panikkangst-erfaringen ofte 
beskrives og oppleves som – der ingen ting kan figurere klart 
eller tydelig over tid. Fenomen og følelser som absolutt ikke gir 
en opplevelse av vekst og utvidelse – men som i følge Salonia og 
Francesetti nettopp kan være det.

Boken er spekket med konkrete intervensjoner, verbatim, teo-
retiske kontekst og forståelse. Den er med på å gi panikk-angst-
begrepet mening og betydning, i en samtid der vi ser at nettopp 
denne tilstanden øker i omfang i vår del av verden. Anbefales på 
det sterkeste!

PANICK ATTACKS
AND POST MODERNITY

panic attacks and post 
modErnity
Gestalt Therapy 
Between Clinical and 
Social 
Perspectives.
Gianni Francesetti RED, 
2009
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