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83

fra redaksjonen

da de gir et godt innblikk i hvordan man kan arbeide fenomenologisk i
møte med mennesker og hvilken effekt det kan ha.

Høst er på mange måter en tid for refleksjon og ettertanke. Naturen forbereder seg på vinteren som kommer og sommeren er definitivt over. Da
passer det godt med et nytt nummer av gestalttidsskriftet. I dette nummeret kan vi by på en interessant blanding av artikler med både teori og
praksis. Vi har for første gang fått inn flere artikler enn det er plass for, noe
vi setter stor pris på. Flere av artiklene er omskrevne eksamenssoppgaver
der forfatterne har brukt mye tid på å gjøre stoffet tilgjengelig for vanlige
lesere. Vi har også en artikkel som er fagfellevurdert i dette tidsskriftet og
forbereder dette også for neste nummer.

Den siste artikkelen er skrevet av Marta Camilla Wright og er kalt Arbeid
med angst. Artikkelen tar for seg hvordan det kan være hensiktsmessig å
forstå angst i sammenheng med hukommelsesteori, og hvordan man med
dette i mente, kan bruke gestaltterapeutiske metoder i arbeid med klienter
med angstopplevelser. Forfatteren viser i et klientkasus hvordan hun bruker metodene i praksis.

Espen Braathen skriver en spennende og grundig artikkel om mindfulness
og hvordan den kan brukes metodisk i psykoterapi. Han reflekterer over
mindfullness i forhold til gestaltterapiens awareness-begrep og ser på likheter og forskjeller. Dette er et emne som også Christine Endsjø omtalte i
et tidligere nummer av tidsskriftet, men da med fokus på bruk i arbeide
med par.
I artikkelen Gjør demonene om til vise allierte presenterer Barbara Staemmler
metoden med ”å nære sine demoner” og sine personlige erfaringer med
den. Ideene bak metoden er hentet fra tibetansk buddhisme og minner
både om det Braathen beskriver i sin artikkel om mindfulness og teoriene
fra gestalt. Barbara Staemmler har nylig hatt et kurs i regi av NGI der hun
demonstrerte metoden i praksis. Vi som ikke var tilstede på dette kurset
kan med fordel lese artikkelen hennes og bli inspirerte til å praktisere noe
av det hun beskriver i modellen. Artikkelen er oversatt til norsk av Line
Sofie Adams, godt støttet av Jon Eivind Amundsen.

Til sist har vi et intervju med Séan Gaffney skrevet av Birgitte Gjestvang.
Séan Gaffney har undervist i mange år i NGIs etterutdanning om gruppeteorier og hvordan man arbeider med grupper. Gjestvangs beskrivelse av
Gaffney og hennes møte med ham, gir et levende og godt bilde av denne
fargerike mannen som underviser over hele verden og som er glødende
opptatt av gestaltterapi og arbeidet med organisasjoner.

										
										

I neste artikkel bringes vi til fenomenologisk metode og awareness-begrepet.
Der skriver Solveig Høegh-Krohn om å arbeide med å øke oppmerksomhet
i terapirommet. Hun har først en teorigjennomgang og drøfting i forhold
til fenomenologisk metode og awareness, og viser så hvordan hun bruker
teoriene i klinisk praksis med to klienter. Christian Kielland bruker også
fenomenologisk metode og awareness-begrepet når han i sin artikkel Aksept
i møte med det uakseptable, beskriver hvordan han møter mennesker i sitt
arbeid i Uteseksjonen. Disse to artiklene kan med fordel leses i sammenheng
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Gro Skottun
Redaktør

TEORI

Å akseptere det som er
– om mindfulness og gestaltterapi
Av Espen Braathen
Mindfulness – oppmerksomt nærvær – har sine røtter i en tusenårig buddhistisk tradisjon. Artikkelen tar for seg hva mindfulness er i dagens psykoterapier. Først gis en oversikt over hva mindfulness er, med fokus på en
historisk og begrepsmessig framstilling og analyse. Vi følger mindfulness’
tre bevegelser, med utgangspunkt i dens historiske lokalisering i buddhismen, og opprinnelse i paliteksten Satipatthana Sutta. Deretter mindfulness’
inntog i medisinen gjennom bidragene til Jon Kabat-Zinn (1990). Og til slutt
dagens psykoterapier der mindfulness har blitt et sentralt teoretisk begrep.
Dette gjelder spesielt innenfor den nyere utviklingen av kognitiv atferdsterapi,
og særlig mindfulnessbasert kognitiv terapi (MBCT)1. Mindfulness er mer
enn et teoretisk begrep. Mindfulness er praksis. Dette beskrives nærmere.
I artikkelens andre del spores noen likheter og forskjeller mellom mindfulnessbaserte psykoterapier, og gestaltterapien. Kildene til denne sammenligningen
hentes fra omfattende litteratur om mindfulness og psykoterapi, med
særlig fokus på MBCT. Det argumenteres for at mindfulness og gestaltterapiens sentrale metode og mål for terapi, awareness, har likhetstrekk.
Den forskjellen som tydelig trer fram i sammenligningen med awareness
er anvendelsen av mindfulness i MBCT, der det er den manualbaserte
tilegnelsen av ny kunnskap, og innøvingen og treningen på nye ferdigheter i
møtet mellom terapeut og klient, som er sentral.

1. MBCT betegner Mindfulness-Based Cognitive Therapy.
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Mindfulness er et flyktig begrep. Det er vanskelig å gripe og definere eksakt.
Som en kollega av meg sier: ”Mindfulness er som å spikre gele opp etter veggen.” Konseptuelt strever vi med å få tak i det. Først når vi praktiserer mindfulness, kan vi gripe det, og finne innholdet i hva det kan være. Det forgjengelige
ved mindfulness som fenomen formidles slik i Clinical Handbook of Mindfulness ”… mindfulness points to something intuitive and preconceptual. With
committed practice, every person can gradually figure out how to become more
and more mindful in life” (Siegel, Germer og Olendzki 2009, s. 17).

Gestaltterapeuter, andre psykoterapeuter og deres klienter, møter stadig oftere
begrepet mindfulness. Interessen for mindfulness kan spores i terapiverdenen,
så vel som innen ulike områder, som lederutvikling (Boyatzis og McKee 2005;
Silverthorne 2010) og yogainspirerte treningsprogram på helsestudioene
(Jacobsen 2006). Det har det siste tiåret vært en ekspansjon av mindfulnessbaserte psykoterapier i den vestlige verden (Didonna 2009; Germer, Siegel
og Fulton 2005; Nilsonne 2010; Shapiro og Carlson 2009). Innenfor medisinsk
og psykologisk vitenskap har antall bøker, artikler og forskningsarbeider om
mindfulness økt kraftig. Det er i dag mye forskning som viser mindfulnesstilnærmingens resultater og effekt i medisin og terapi, som for eksempel i
behandlingen av angst og stress (Brown, Ryan og Creswell 2007; Carmody
2009; Greeson 2009; Lau og Yu 2009).
Målet med denne artikkelen er å vise leseren hva mindfulness er i dagens
psykoterapier. Artikkelen er todelt. Først følges mindfulness’ tre bevegelser. Det gis en oversikt over hva mindfulness er, med utgangspunkt i dens
historiske lokalisering i buddhismen, og opprinnelse i paliteksten Satipatthana Sutta. Deretter følges mindfulness’ inntog i medisinen gjennom de
vitenskapelige bidragene til Jon Kabat-Zinn (1990). Til slutt følges den
terapeutiske anvendelsen av mindfulness slik den er blitt transformert
gjennom den kognitive atferdsterapien.
I andre del drøftes den kunnskapen vi har om mindfulness og MBCT.
Dette sammenholdes med sentrale begreper i gestaltterapien, særlig hva
awareness er, og hvilken funksjon den har i gestaltterapien. Mindfulnessbegrepet tar opp i seg kvaliteter og elementer som kan gjenkjennes i
gestaltterapien. Fokus i artikkelen er på de elementene i mindfulnesstilnærmingen som kan spores til gestaltterapien. For å vite noe om dette er
det nødvendig å spore noen likheter og forskjeller mellom mindfulnessbaserte psykoterapier, og gestaltterapien. Kildene til denne sammenligningen er hentet fra litteratur om mindfulness og psykoterapi, særlig
fra den raskt voksende psykoterapien som i litteraturen omtales som del
av den tredje bølgen innenfor kognitiv atferdsterapi: mindfulnessbasert
kognitiv terapi, MBCT (Segal, Williams og Teasdale 2002; Hayes, Follette og
Linehan 2004).
Før du som leser går i gang med artikkelen er det verdt å minne om at
det bidraget som du finner her gir en oversikt over mindfulness, og forfatterens håp er at den kan inspirere til videre lesing og praktisering av mindfulness.
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Nøkkelord: Mindfulness, awareness, meditasjon, mindfulnessbasert kognitiv terapi
”Head on” – å stå på hodet
Jeg vil begynne denne artikkelen med en bekjennelse: Jeg står på hodet hver dag.
Jeg tenker ikke nå på at jeg er en travel mann og trenger en metafor for å formidle
min travelhet. Fysisk står jeg på hodet, med bena rett til værs, hver eneste dag. Jeg
står til jeg kjenner at organismen min faller til ro. Når jeg opplever stillheten, flytter min oppmerksomhet seg. Jeg tar kontakt med det punktet på hodet som møter
underlaget. Toppen av hodet. Her kan jeg oppleve min bevissthets forgjengelighet.
Jeg erfarer den som en tomhet hvor alt kan strømme gjennom. Når jeg fabulerer
rundt hva dette betyr for meg, uten å sitere hva en lærebok i anatomi kan fortelle,
tenker jeg at systemet mitt – organismen – bokstavelig talt, og i fysisk forstand, blir
snudd opp ned. På hodet økes blodsirkulasjonen til hjernen og hele ryggraden,
og muskulaturen i rygg og nakke stimuleres. Tanker og meninger som jeg er vant
med at hele tiden produseres i bevisstheten min, avtar i frekvens. Etter en stund er
det få, om noen, tanker og følelser. Det er stillhet og ro. Jeg lærer at snudd opp ned
er jeg meg på en annerledes måte, enn når jeg står oppreist på mine føtter.
Jeg kan ofte erfare en letthet og smidighet i tankegangen, etter å ha avsluttet
et hodestående. Dette er mitt anker i hverdagen før resten av huset våkner og
dagliglivets ritualer tar til. Det er også mitt anker når jeg står overfor krevende
utfordringer, som det for eksempel er å skrive en artikkel som denne. For å vende tilbake til der jeg startet: Å stå på hodet er således også en måte å møte egen
travelhet på. Gjennom min praktisering av hodestående blir jeg i stand til å møte
meg selv og mine omgivelser med oppmerksomhet, nærvær og vennlighet.

Innledning

”Sati” – den buddhistiske bakgrunnen til mindfulness
Det er ikke plass her til å gi en utførlig innføring i buddhistisk tenkning, annet
enn å nevne noen sentrale elementer som er med på å skape bakgrunn for vår
analyse av begrepet mindfulness.
Buddhismen har sin opprinnelse i India på slutten av 500-tallet f.Kr., og
tar sitt utgangspunkt i Buddhas lære. Buddhismen er ingen religion slik vi
kjenner til i de semittiske religionene2. Den inneholder ikke troen på en dømmende og frelsende gud. Buddha er ingen frelser. Han oppfattes heller ikke
som en gud, eller som inkarnasjonen av en guddom.
I buddhismen er menneskets verdslige situasjon forbundet med lidelse,
dukkha. Buddha tar utgangspunkt i en ontologi om at livet er lidelse, og at
menneskenaturen er fylt med begjær. Vi er lidende vesener i kraft av at vi forsøker å stille våre begjær. Å stille vårt begjær vil ikke gjøre oss lykkelige, men
er opphavet til menneskelig lidelse, som kommer inn i livene våre som misnøye, skuffelser, utilfredshet, frustrasjoner og stress. Lidelsens opphav ligger
derfor i oss selv, vårt sinn, holdninger og handlinger. Sentralt i buddhismen er
å forstå sinnet, forme det i overensstemmelse med livets ulike situasjoner, og
dermed frigjøre sinnet. For oversiktens skyld kan buddhismens sentrale lære
framstilles slik, med de fire edle sannheter3.
Disse er:

Det er vanlig å ordne den edle, åttedelte, vei inn i ytterligere tre kategorier,
slik det er satt opp i diagrammet nedenfor.
Dyd –
etisk handling

1. rett tale
2. rett handling
3. rett levevei

Konsentrasjon –
utvikling av sinnet

4. rett bestrebelse
5. rett oppmerksomhet
6. rett konsentrasjon

Klarsyn –
forståelse

7. rett forståelse
8. rett beslutning

2. Samlebetegnelse for jødedom, kristendom og islam.
3. John T. Bullitt (red. av Access to Insight) The Fourth Noble Truth: The Noble Truth of the
Path Leading to the Cessation of dukkha.” Besøkt 10.7.2011.
<www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sacca/sacca4/index.html.>
4. I min lesing og referering til mindfulness slik den er utlagt i den buddhistiske tradisjonen er det Satipatthana Suttaene og andre tekster i tipitakaen formidlet på
www.accesstoinsight.com som er kilden jeg bruker.

Den buddhistiske vei til frigjøring fra lidelsen inneholder ulike praksiser, som vist
ovenfor. I fortsettelsen er det rett oppmerksomhet, som er vårt fokus.
Buddhas lære er basert på hans egne erfaringer med menneskesinnet. Buddha
kan forstås som en psykoterapeut, og hans lære som buddhistisk psykologi. I hans
lære diagnostiseres menneskets lidelse. Han analyserer årsakene til lidelsen, og
han angir den terapi som viser veien til frigjøring (Wetlesen 1983). Jon Kabat-Zinn
(2003) har studert og senere vitenskapeliggjort mindfulness for bruk i medisinen.
Han argumenterer for at Buddhas lære formidler førstepersons erfaring med
lidelse, frigjøring fra lidelse, og opplevelse av lykke. Buddhas lære er således
“ ... a coherent phenomenological description of the nature of mind, emotion, and
suffering and its potential release, based on highly refined practices aimed
at systematically training and cultivating various aspects of mind and heart via
the faculty of mindful attention” (ibid., s. 145). Forskningen til Jon Kabat-Zinn og
bruk av mindfulness i behandling skal vi bli nærmere kjent med senere.
Det er de to Satipatthana Suttaene4 i den buddhistiske tekstsamlingen
Tipitaka som er de viktigste tekstene der det står skrevet om mindfulness.
Suttaene er buddhismens kanoniske tekster på pali, om vår evne til mindfulness eller oppmerksomhet. Det vil si vår kapasitet til å være oppmerksom på
innholdet av våre opplevelser, slik det manifesterer seg øyeblikk for øyeblikk. Oppmerksomt nærvær er den fagtermen som anvendes innenfor
norsk psykologi (Binder og Vøllestad 2010). Suttaene utlegger et fullstendig system for meditasjon, eller en metodisk kultivering av områder å
holde oppmerksomheten fokusert på. Disse fire områdene er kropp, følelser,
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1. lidelse – dukkha
2. lidelsens årsak, som er begjær – tanha – etter:
a) sensualitet, b) tilstander av å bli og c) tilstander av å ikke bli
3. lidelsens opphør
4. den praksisbaserte veien til lidelsens opphør er igjen delt inn i åtte veier
		

tanker og fenomener. Fenomener trenger en kommentar, i det de er en annen
måte å kategorisere erfaringer på. De dels overlapper, og dels går på tvers, av
områdene kropp, følelser og tanker.
Suttaen gir instruksjoner i hvordan oppmerksomheten på de fire områdene skal fokuseres. Etter beskrivelsen av, eller instruksjonen i, hvert av områdene, følger et omkved som repeterer innholdet i området. Disse er gjentatt,
bare med små variasjoner for hvert område. Nedenfor følger et eksempel på
hvordan området følelser ser ut:
”In this way he remains focused internally on feelings in & of
themselves, or externally on feelings in & of themselves, or both internally
& externally on feelings in & of themselves. Or he remains focused on the
phenomenon of origination with regard to feelings, on the phenomenon
of passing away with regard to feelings, or on the phenomenon of origination & passing away with regard to feelings. Or his mindfulness that
’There are feelings’ is maintained to the extent of knowledge & remembrance.
And he remains independent, unsustained by (not clinging to) anything
in the world. This is how a monk remains focused on feelings in & of
themselves.”5
Et hovedanliggende i suttaene er at menneskene er nødt til å gi slipp på
grådighet og motvilje, og betrakte tingene slik de er, og ikke slik de er grunnet
i våre forestillinger og antagelser om de skal frigjøres fra lidelsen. Instruksjonene i suttaene leder, om de følges, til en slik frigjøring.
Det fortelles at Buddha når sin frigjøring sittende under et hellig fikentre,
mens han mediterer. Spranget er langt fra den opprinnelige paliteksten, til
hvordan sati – mindfulness – er tatt i bruk i vestlig medisin. Nedenfor skal vi
følge denne utviklingen.

Jon Kabat-Zinn – syv holdninger for mindfulnesspraksis
I 1979 etablerte Jon Kabat-Zinn en klinikk for stressreduksjon ved det
medisinske senteret på universitetet i Massachusetts, USA. Klinikken
behandlet pasienter med uforklarlige smerter og kroniske lidelser. En

vesentlig del av behandlingen var systematisk og jevnlig praktisering av
yoga og meditasjon6. Behandlingen ble etter en tid utviklet til et 8-ukers
program i Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Programmet var
ikke primært rettet mot en spesifikk gruppe som trengte psykoterapi, men
var i sin utforming et opplæringsprogram for pasienter med ulike fysiske og
psykologiske utfordringer. Kabat-Zinn gikk systematisk til verks. Han gjennomførte flere kliniske studier basert på naturvitenskapens ”gullstandard”,
randomiserte kontrollgrupper, og oppfølgingsstudier av pasienter som hadde
vært i programmet. Disse studiene viste meget gode resultater, og ble publisert i boka ”Full Catastrophe Living” (1990). Boka gir dessuten en grundig
utlegning av MBSR-programmet.
Enkelt fortalt sier Kabat-Zinn at ”Mindfulness is moment-to-moment awareness” (ibid, s. 2). I en senere artikkel skriver han at mindfulness er ”... the
awareness that emerges through paying attention on purpose, in the present
moment, and nonjudgmentally to the unfolding of experience moment by
moment” (2003, s. 145). Praktiseringen av mindfulness hviler på syv holdninger, som kultiveres gjennom programmets åtte uker. Når vi nå skal se på disse
holdningene er det viktig å ta med seg at Kabat-Zinn relaterer dem eksplisitt
til å praktisere meditasjon og yoga.

Ikke-dømmende
Å dømme, vurdere og kategorisere i riktig og galt, er nødvendige egenskaper ved all tenkning, og det å være i denne verden. Vi er alle godt trent
til dette gjennom oppvekst og skolegang. Ofte gjør vi det helt automatisk.
Mindfulness er ifølge Kabat-Zinn å bli et ”… impartial witness to your
own experience. To do this requires that you become aware of the constant
stream of judging and reacting to inner and outer experiences that we are
all normally caught up in, and learn to step back from it” (1990, s. 33). I
mindfulness er en ikke-dømmende holdning å registrere at vi dømmer,
ikke å slutte med det.

5. Thanissaro Bhikkhu (oversettelse). Satipatthana Sutta: Frames of Reference. (MN 10).
Besøkt 10.7.2011. www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.010.than.html.

6. I all sin enkelthet er mindfulness den systematiske anvendelsen og jevnlige praktiseringen av hatha-yoga og meditasjon. Slik ble det formidlet av professor Per-Einar Binder,
som selv har studert mindfulness hos Kabat-Zinn, på et foredrag 21. september 2010 i Det
Akademiske Kvarter i Bergen.
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Tålmodighet

Å gi slipp

Alt vi gjør og sier tar den tiden det tar. “Patience is a form of wisdom. It demonstrates that we understand and accept the fact that something must unfold in their own time” (Kabat-Zinn 2003, s. 34). I mindfulness er tålmodighet
å gi rom til opplevelser og hendelser i våre liv som er der uansett. De er del
av vår virkelighet.

Å gi slipp betyr å gi opp å bli noe annet enn det du er i dag. Det innebærer å
gi opp å forandre det som ikke kan forandres. Kabat-Zinn uttrykker det slik:
”In the meditation practice we intentionally put aside the tendency to elevate
some aspects of our experience and to reject others. Instead we just let our
experience be what it is and practice observing it from moment to moment.
Letting go is a way of letting things be, of accepting things as they are” (ibid.,
s. 40). I mindfulness er det å gi slipp å erkjenne at alt i den verden vi lever i er
forgjengelig, og i uavlatelig endring.
Jon Kabat-Zinn har gjenoppdaget en tusenårig buddhistisk tradisjon, mindfulness og praktiseringen av meditasjon. Han har systematisert den i henhold
til dagens evidensbaserte praksis, under vitenskapens naturvitenskapelige idealer om telling og måling. Dette er med tiden tilpasset tidens raskest
voksende terapiretning, kognitiv atferdsterapi. Det angivelig nye som kommer ut av dette, er det som karakteriserer og forener dagens mange ulike
mindfulnesstilnærminger: den systematiske og jevnlige praktiseringen av
meditasjon.
I MBSR-programmet er det fire hovedformer for meditasjonsteknikker
som praktiseres:

Nybegynnersinn
Å se enhver hendelse med åpenhet og nysgjerrighet, som den var den første i
vårt liv, uten å være fanget i fortidens erfaringer. ”No moment is the same as any
other. Each is unique and contains unique possibilities” (ibid., s. 35). I mindfulness er nybegynnersinnet en åpenhet til verden slik den utfolder seg akkurat nå.

Tiltro
Å ha tiltro og stole på deg selv, din kropp og følelser, dine erfaringer og egne
vurderinger. Kabat-Zinn sier: “It is far better to trust in your intuition and
your own authority, even if you make some ‘mistakes’ along the way, than
always to look outside of yourself for guidance” (ibid., s. 36). I mindfulness er
det å ha tiltro til deg selv, å bli helt og fullt deg selv.

Ikke-strebende
Å ikke streve etter å bli noe annet enn det du er. Kabat-Zinn formulerer det
slik: “… ultimately meditation is non-doing. It has no goal other than for you
to be yourself” (ibid., s. 37). I mindfulness er en ikke-strebende holdning det å
møte verden med et smil, og en lekende og utprøvende tilnærming.

Aksepterende
Å akseptere er å gå med på, og avfinne seg med, at det som er, det er. “Acceptance
as we are speaking of it simply means that you have come around to a willingness
to see things as they are” (ibid., s. 39). I mindfulness er det å være aksepterende, å
anerkjenne sin egen opplevelse av seg selv, hvem jeg er i dette øyeblikket.

•
•
•
•

Sittende meditasjon.
Kroppsskanning; bevege oppmerksomheten gjennom kroppens områder.
Hatha-yoga; yogastillinger som holdes i en viss tid.
Gående meditasjon.

Mindfulness meditasjon
Meditasjon er kjernen i mindfulness. Vi skal derfor belyse hva meditasjon er.
I Vesten har meditasjon vært knyttet til veien til erkjennelse (Lindseth 1989, s.
116). Kjell Madsen skriver i sin bok Meditasjonens filosofi (2001), at ”Meditasjon er stillhet. Meditasjon er årvåkenhet, umiddelbar erfaring av å være til
stede. Å meditere er å identifisere seg med den som bevitner (iakttar) tankene,
ikke med noen tanke eller sinnstilstand. Meditasjon er å dvele ved det at jeg
er. Dyp meditasjon er drømmeløs søvn under intens våkenhet. Meditasjon er
fordypet kontakt med livskraften” (s. 13). Madsen formidler at hver og en av
disse setningene kan være definisjoner av hva meditasjon er.
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Meditasjon er en intrapsykisk prosess. Den kan ikke erstatte språket, slik det
utvikles i det interpersonlige møtet med den andre gjennom samtale og dialog.
Madsen sier videre at ”Meditasjon er et hovedkvarter, en base” (2001, s. 13), hvor
stillheten er. Det er rommet for å erkjenne og vinne innsikt, der våre meninger ikke
står i veien (Lindseth 1989). Meninger er rettet mot hva vi skal gjøre, ofte mot hva
som er rett. Vi har hyppig meninger om et fenomen, for eksempel om hva vi skal
gjøre i en bestemt situasjon, eller sammen med andre. Når vi står i situasjonen eller
i denne relasjonen, kan vi oppleve å ikke mestre den slik vi hadde en mening om.
Innsikt får vi gjennom erfaring; gjentatte øvelser over tid. I basen der tanken kun
registreres og stillheten rår, står ikke våre meninger i veien for å vinne innsikt.
”Bhavana” er ordet for meditasjon på pali.7 Jon Wetlesen (1983, s. 262) skriver
at ordet kan oversettes med mental utvikling. Det finnes i dag en mengde ulike
meditasjonsformer. I buddhismen er det vanlig å dele disse inn i to hovedtyper av
meditasjon:
• Samlingsmeditasjon (utvikling av ro) – samatha bhavana – som har til
formål å styrke sinnets konsentrasjon8, og
• Innsiktsmeditasjon (utvikling av innsikt) – vipassana bhavana.
Av disse to typene er innsiktsmeditasjon særegent for buddhismen, mens samlingsmeditasjon tilhører en allmenn indisk kulturarv (ibid.).
Jon Kabat-Zinn (2003) skriver at mindfulness og mindfulness meditasjon refererer synonymt til innsiktsmeditasjon. Det er likevel slik at innsiktsmeditasjon i en
viss grad forutsetter samlingsmeditasjon. Sinnet trenger å være i ro og samlet, for at
innsikten skal virke frigjørende på individet (Wetlesen 2003). Det velges derfor ofte
et fokus å samle konsentrasjonen på; pusten, en kroppslig sansing, et mantra (meditativ lyd) eller et bilde. I innsiktsmeditasjonen velges ikke et fokus for konsentrasjon.
De spontane mentale aktivitetene aksepteres som en del av meditasjonsprosessen.
”The instruction for mindfulness meditation is, ’Notice whatever predominates in
awareness, moment to moment’ ” (Siegel, Germer og Olendzki 2009, s. 27).
7. “The Pali term for meditation is bhavana: development. It’s a shorthand word for the
development of skillful qualities in the mind.” Thanissaro Bhikkhu (red. Access to Insight).
The Agendas of Mindfulness. Besøkt 10.7.2011. <www.accesstoinsight.org/lib/authors/
thanissaro/agendas.html.>
8. Denne meditasjonsformen kalles derfor ofte for konsentrasjonsmeditasjon. Den har konsentrasjon i tre tilstander: 1) foreløpig konsentrasjon, 2) tilgrensende konsentrasjon og 3)
full konsentrasjon. Oppnåelse av den tredje konsentrasjonstilstanden kalles forsenkningsmeditasjon – jhana på pali (ibid., s. 263).

Det finnes i dag mye forskning som støtter opp under at meditasjon og
behandlingsopplegg i oppmerksomt nærvær kan vise til positive effekter (Binder
og Vøllestad 2010; Brown, Ryan og Creswell 2007; Greeson 2009; Solberg og
Holen 2008). Meditasjon assosieres med en våken og samtidig hvilende hjerneaktivitet, der ingen intellektuelle aktiviteter eller spesifikke følelser dominerer. Denne kunnskapen om at det er slik hjernen fungerer under mindfulness
meditasjon, bekreftes blant annet av nyere forskning innen nevrovitenskapen
(Ellingsen og Holen 2008; Kelly 2008). Mindfulness kan gjennom sin praksis,
i henhold til denne forskningen (Nilsonne 2010; Siegel 2007), endre hjernens
fysiske strukturer.

Terapeutisk mindfulness – Clinical Handbook of Mindfulness
Mindfulness har, som vi har sett, sin opprinnelse i buddhistisk psykologi
og theravada – buddhismens kanoniske tekster på pali. Mindfulness har, siden
Gautama Siddharta la ut på sin vandring i det nordlige India for flere tusen år
siden, blitt tilpasset Vestens psykoterapi. Begreper og mentale operasjoner som
opprinnelig ikke var knyttet til sati i sin engelske oversettelse, er blitt lagt til.
Paliordet sati ble, i 1921, for første gang oversatt til engelsk, med mindfulness (Siegel, Germer og Olendzki 2009, s. 18). På engelsk har sati bibetydninger som ”awareness”, ”attention” og ”remembering”. Mindful blir på norsk
oversatt med oppmerksom9. Mindfulness har ingen eksakt norsk oversettelse.
I den norske faglitteraturen blir mindfulness forstått som oppmerksomt nærvær (Binder og Vøllestad 2010; Nilsonne 2010; Vøllestad 2007). Vi skal i slutten
av kapittelet se hva mindfulness er som fagbegrep i norsk psykologi.
Vender vi for et øyeblikk tilbake til de engelske konnotasjonene til mindfulness; awareness, attention og remembering, står vi overfor en utfordring i
oversettelsen av disse ordene til norsk. En vanlig oversettelse av awareness
er bevissthet. Den har imidlertid bibetydninger som varhet og selvbevissthet.
Vi vet fra den gestaltterapeutiske faglitteraturen at awareness ikke anvendes
i sin direkte oversettelse, men utlegges som oppmerksomhet. Den beskrives
som en særskilt type oppmerksomhet (Korb, Gorell og van de Riet 1989; Perls,
Hefferline og Goodman 1951; Stevens 1971; Yontef 1993). Det er, i mangel av

9. Til oversettelsen fra engelsk til norsk har jeg gjort bruk av www.ordnett.no – Kunnskapsforlagets blå språk- og ordboktjeneste.
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et omforent norsk begrep for den komplekse betydningen av awareness i
gestaltterapien, vanlig å bruke begrepet i sin engelske språkdrakt (Eie 2006).
Attention oversettes til norsk med oppmerksomhet. Ifølge faglitteraturen
er attention å forstå som ”focused awareness” (Siegel, Germer og Olendzki
2009, s. 18). Brown og Ryan i artikkelen ”The Benefits of Being Present” (2003),
der de undersøker funksjonen mindfulness har i å skape psykologisk velvære,
anvender ordet ”consciousness” som et begrep som omslutter awareness og
attention: “Consciousness encompasses both awareness and attention. Awareness is the background ‘radar’ of consciousness, continually monitoring
the inner and outer environment. One may be aware of stimuli without them
being at the center of attention. Attention is a process of focusing conscious
awareness, providing heightened sensitivity to a limited range of experience
(Westen, 1999). In actuality, awareness and attention are intertwined, such that
attention continually pulls ‘figures’ out of the ‘ground’ of awareness, holding
them focally for varying lengths of time” (ibid., s. 822).
”To remember” oversettes til norsk med å huske, minnes, erindre. Det vi
minnes knyttes til noe som hentes fram fra bevisstheten, ofte om noe som
har skjedd i fortiden, og som lagres i hukommelsen. Remembering henviser i
faglitteraturen til å huske og reorientere sin awareness og attention (focused
awareness) til øyeblikkets opplevelse. ”Remembering (…) does not refer to
memory of past events. Rather, it means remembering to be aware and pay
attention, highlighting the importance of intention in mindfulness practice.
Each moment we remind ourselves: ‘Remember – be aware!’” (Siegel, Germer og Olendzki 2009, s. 18). Intensjonalitet handler om at bevisstheten alltid
har en retning. Retningen i praktiseringen av mindfulness er at jeg vil være
oppmerksomt nærværende. Min intensjon er å være mindful. For å få dette til
trenger jeg å minne meg selv på hva det er jeg vil.
På sin vandring inn i terapirommet til det som i dag kalles terapeutisk
mindfulness, har flere ord kommet til: ”acceptance”, ”nonjudgement” og
”compassion” (ibid., s. 19). Aksept er å anerkjenne. Å iaktta, konstatere og
erkjenne at sånn er det for meg akkurat nå. Det forutsetter en vilje til å registrere
og la ting være som de er, i det øyeblikket de kommer til min oppmerksomhet. En vilje som utgår fra holdningen om å ikke dømme, nonjudgement.
Mindfulness fordrer ingen reaksjon på det utøveren opplever. Compassion
oversettes til norsk med medlidenhet, å lide med den andre i hans eller hennes lidelse. I faglitteraturen handler det om omsorg gjennom innlevelse og
medfølelse (Morgan og Morgan 2005; Walsh 2008). Ordet strekker seg mot

begrepet empati, og rommer forståelse av å være i stand til å føle det den andre
føler, og sette seg selv i den andres sted.
Forskere og mindfulnessorienterte psykoterapeuter påstår at det er tre
elementer som går igjen i dagens psykologiske litteratur om mindfulness:
awareness, her-og-nå og aksept. Siegel, Germer og Olendzki definerer således
hva de kaller terapeutisk mindfulness som ”awareness, of present experience,
with acceptance” (2009, s. 19).
Innenfor norsk psykologi er det særlig Per-Einar Binder, professor i klinisk
psykologi ved Universitet i Bergen, og Jon Vøllestad, stipendiat samme sted,
som har vært opptatt av mindfulness. De anvender begrepet oppmerksomt
nærvær for dette og definerer det som:
a. en tilstand av, eller holdning av, oppmerksomhet på det som erfares her og
nå, både av kroppslige sansninger, følelser, ønsker og tanker,
b. med iakttakelse av disse mentale tilstandenes forgjengelighet – de kommer
og går,
c. hvor en er åpen for både det som kjennes behagelig, ubehagelig og nøytralt,
d. og hvor en kan møte det som dukker opp i en selv med vennlig akseptering
(Binder og Vøllestad 2010, s. 112).
Fenomenologisk har det oppmerksomme nærværet kvalitet av at førsteperson åpner opp, skaper rom, og årvåkent iakttar sine umiddelbare opplevelser.
Dens motsats er å bedømme og lukke igjen i vurderingen av hvordan det
”egentlig” skulle ha vært, dvs. forestillingen om at det burde eller skulle vært
annerledes, enn hvordan det faktisk er.
Vi har i gjennomgangen ovenfor sett hvordan et ord fra en eldgammel
buddhistisk tradisjon skapes om til et fagbegrep. Mindfulness, både som
teoretisk begrep og praksis, får i dag stor oppmerksomhet i diskusjonen om
psykoterapi, og særlig innenfor utviklingen av kognitiv atferdsterapi, KAT.
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Mindfulness – begrep, prosess og resultat
Mindfulness kan forstås som teoretisk begrep, som prosess og som resultat
(Shapiro og Carlson 2009). Vi har så langt hatt vår oppmerksomhet på mindfulness som teoretisk begrep.
Mindfulness som prosess handler om den praksis som individet utfører
for å oppøve sin oppmerksomhet på sinnets tilstand i øyeblikket, og iaktta
dets forgjengelighet. Denne praksisen handler som vi har sett i hovedsak om

meditasjon. Jon Kabat-Zinn skriver: “Mindfulness has to do with particular
qualities of attention and awareness that can be cultivated and developed
through meditation” (2003, s. 145). I den terapeutiske mindfulness gjør en
i tillegg også meditative øvelser knyttet til hverdagslige aktiviteter, som for
eksempel å gå eller å spise et eple. Mindfulness praksis kan forstås som en
fenomenologisk vei til innsikt og frigjøring av sinnet, gjennom observerende
beskrivelser av kroppen og sinnets bevegelser til. Meditasjon utvikler mindfulness awareness.
Mindfulness som resultat er mindfulness awareness. Dette er endepunktet som
individet søker gjennom mindfulness som praksis (Shapiro og Carlson 2009)10.
Mindfulness awareness er å bebo sin kropp og sitt sinn, og være oppmerksom på
sine opplevelser fra øyeblikk til øyeblikk. Det er å anerkjenne og akseptere de sanseinntrykk, kroppsreaksjoner, følelser og tanker som er her-og-nå. Det er en måte å
være i verden på der førsteperson forholder seg til enhver opplevelse med åpenhet
og mottagelighet. Å komme dit er en prosess som utvikles gjennom meditasjon.

Mindfulness og MBCT
MBCT bygger på programmet til Kabat-Zinn for Mindfulness-Based Stress
Reduction (MBSR), og tar i bruk elementer fra kognitiv atferdsterapi, KAT. Jon
Kabat-Zinn har med sin mindfulnesstilnærming bidratt til å utvide og fornye den
kognitive atferdsterapien (Segal, Williams og Teasdale 2002)11.
MBCT ble utviklet med grunnlag i MBSR og KAT. Et vesentlig element som
fremmet denne psykoterapien var at man hadde oppdaget at gjennom praktisering av mindfulness meditasjon, ble klient, så vel som terapeut, i stand til å desentrere, det vil si å være tilskuer til sin egen tankeproduksjon (Segal, Williams
og Teasdale 2002). Det var særlig erfaringer fra det kliniske arbeidet med depresjoner som lå til grunn for denne framveksten. Noen trekk ved depresjoner, som
10. Vi utfordres igjen av begrepsbruken. Resultatet av mindfulness som praksis er mindfulness
awareness, sier Shapiro og Carlson i sin bok The Art and Science of Mindfulness (2009, s. 4).
De betegner resultatet som ”big M mindfulness” og praksisen som er veien dit hen for ”little
m mindfulness” (ibid.). Begrepene mindful awareness og mindful attention anvendes også i
litteraturen.
11. Flere av de nye kognitive atferdsterapiene kan forstås som en avledet form for MBCT. Dialektisk atferdsterapi (DAT) er ett eksempel. Anna Kåver (2005) og Åsa Nilsonne (2005, 2010) sine
arbeider om mindfulness i DAT, er her viktige bidrag. Et annet eksempel er ACT, Acceptance
and Commitment Therapy. Mindfulness og akseptering lanseres som en fornyelse og utvidelse
av den kognitive atferdstradisjonen (Hayes, Follette og Linehan 2004; Hayes og Stosahl 2004).

nedstemthet, anklagende og grublende tankevirksomhet, og unngåelse av å møte
egne kroppsreaksjoner, følelser og tanker, gjorde mindfulnesstilnærmingen tjenlig. Deprimerte klienter, erfarte man, gjorde stort sett som de alltid hadde gjort,
når de deprimerte seg. Deres automatiske pilot styrte deres væren og gjøren. Dette
skjedde med andre ord uten awareness, bevissthet eller oppmerksomhet på hva
som skjedde med deres kropp, følelser og tanker.
MBCT kan forenklet sies å innholde disse konstituerende elementene:
• Kultiveringen av awareness gjennom mindfulness praksis; meditasjon.
• Holdningen hvor kroppslige sansninger, følelser og tankevirksomhet blir
møtt med aksept.
• Væren og gjøren finner sted i den umiddelbare opplevelsen, her-og-nå.
• Trening; øvelser som gjentas over tid. (Crane 2009).
MBCT er i praksis grunnet i trening og øvelser, med vekt på læring av kunnskap
om mindfulness, psykologiske prosesser og spesifikke psykiske lidelser, samt
innøving av praktiske ferdigheter i meditasjon og yoga.
Kabat-Zinn (2003) er opptatt av praktiseringen av meditasjon. Han tar til orde
for at mindfulness som meditasjonspraksis er noe annet enn å øve. Metaforen han
anvender er meditasjonen som et kart, ikke et landskap. Det synes å være ulik
forståelse mellom det Kabat-Zinn forfekter, og den terapeutiske mindfulness som
praktiseres i MBCT-programmet. Flere eksempler på forkjellige mindfulnesstilnærminger til ulike lidelser (Diadonna 2009), lærebøker i MBCT (Crane 2009) og
mindfulnessbaserte tilnærminger til spesifikke grupper (Crane 2009; Hecksher,
Nielsen og Piet 2010; Tharaldsen og Otten 2008), understreker det manualbaserte.
Det gir en oppskrift på hvordan et slikt program skal gjennomføres.
Et vanlig MBCT-program går over 8 uker med 2 til 2 ½ times økter (Crane
2009). Manualen gir konkrete instruksjoner i hvordan hver uke skal tematiseres,
hvordan de forskjellige øvelsene skal utføres, rekkefølgen av øvelsene, og anvisning av hjemmeoppgaver.
Det manualbaserte refererer til at utformingen – design og metode – av mindfulnesstilnærminger til kliniske populasjoner, i sin intensjon har vekt på at intervensjonen skal kunne måle effekt av slike tiltak (Crane 2009; Tharaldsen og Otten
2008). Standardiseringen av intervensjonene er nødvendig for å møte kriteriene til
dagens evidensbasert praksis12.
12. Det er ikke plass til å gå inn i diskusjonen rundt grunnlaget for den evidensbaserte
praksisen. For standpunkter og nyanseringer kan disse være til nyttig lesing: Ekeland
(2007, 2008); Martinsen (2005); Martinsen og Eriksson (2009).
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13. Indresone: kropp og følelser, ytresone: sansinger av omgivelsene, og mellomsone: tanker; ideer, vurderinger, planer, forklaringer og følelser.

er likestilt. I en psykologisk betydning kan det utlegges slik at det er den
fokuserte awarenessen som frambringer figurer. I gestaltterapien produserer
den fokuserte awarenessen figuren, materialet vi arbeider med sammen med
klienten.
Mindfulness kan, ifølge Brown og Cordon (2009), forstås i sin reneste
form som fokusert awareness. Brown og Ryan (2003, s. 822) benevner samme
fenomen som ”attention”. Den fokuserte awarenessen er fokusert om, og
i, øyeblikket. I mindfulness er awareness del av det mentale kartet som
klienten skal gjøre seg kjent med, for å bli i stand til å observere, konstatere
og akseptere sinnets forgjengelighet. Mindfulness er, som allerede nevnt,
resultatet man ønsker å nå gjennom sin mindfulnesspraksis. Det ligner
det Yontef (1993, s. 279) beskriver som det fjerde trinnet i utviklingen av
awareness; når den fenomenologiske holdningen gjennomsyrer personens
væren-i-verden.
Mindfulness som praksis ligner på mange av de awarenessøvelsene
(Karsrud 2010) som gestaltterapistudentene blir kjent med i løpet av sin
utdannelse, for eksempel i form av kroppsskanning oppmerksomhet på
pust eller lyder i omgivelsene. Mindfulness og awareness har åpenbare
likheter når vi snakker om det målet, eller resultatet, terapeuten ønsker
med sin psykoterapi. Det er likevel tydelig at mindfulness og awareness
har forskjellige funksjoner i MBCT og gestaltterapien. Siegel (2009, s. 149)
skriver: ”I introduce meditation to patients frequently now … I’m just
offering this form of mental training because I think it is a part of brain
hygiene.” Mindfulness meditasjon praktiseres som mental trening, i henhold
til manualer i MBCT. I en tidligere artikkel har undertegnede argumentert
for at awareness i gestaltterapien er en praktisk og erfaringsbasert klokskap, det aristoteliske phronesis; en type kompetanse som gjør gestaltterapeuten i stand til å utøve godt skjønn (Braathen 2009). Jeg sa det var
to ting som var spesielt interessant i forholdet mellom mindfulness og
gestaltterapi. Det første var den vekt det legges på awareness i gestaltterapien. Når det gjelder det andre, vokser det organisk fram en bevissthet
om hvordan mindfulness, som awareness i gestaltterapien, tjener personen
i møtet med andre. Økt awareness gir flere valgmuligheter, som positivt
påvirker personens muligheter til å leve et liv i overensstemmelse med
sine behov. Siegel trekker en sammenlignbar konklusjon når han skriver at
“Mindful awareness expands our sense of self by dissolving the prison of
repeating patterns of thought and response” (2009, s. 149).
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Poenget her er å vise at MBCT-program er grunnleggende forskjellig i sin allmenne innretning, når vi sammenligner med hvordan det arbeides i gestaltterapien. Instruksjoner, anvisning av hvordan klienten skal lære seg teknikker
og ta disse i bruk, vektlegger individets tilegnelse av ny kunnskap, og trening
på nye ferdigheter. Meditasjon og enkle yogaøvelser utgjør hovedbestanddelene i det nye repertoaret som skal innøves. Vi skal nå bevege oss til hvordan
det arbeides i gestaltterapien, og utlegge dette med bakgrunn i hva som er
sagt om MBCT.

Gestaltterapi og MBCT
Kortfattet kan vi si at gestaltterapien er en relasjonell, prosessuell og dialogisk
tilnærming til møtet mellom klient og terapeut (Yontef 1993). Fenomenologisk
er det møtet mellom klient og terapeut som undersøkes. Det som trer fram –
figurerer – i møtet, utforskes på en slik måte at det kan bli relevant også for
andre deler av klientens liv, enn i samværet med sin terapeut. Den erfaringen
klienten får med de temaer som trer fram i møtet, for eksempel med sinne,
frambringes gjennom å eksperimentere med nettopp det fenomenet; sinne.
Awareness er i gestaltterapien metoden, så vel som målet, med terapien.
Fra gestaltterapien kjenner vi awareness som en særskilt type oppmerksomhet.
Det er en oppmerksomhet som personen har på, og om, seg selv, og relasjonen mellom seg og sine omgivelser. Dette er en oppmerksomhet på det førsteperson opplever, som bringes til hans eller hennes bevissthet i øyeblikket
(Stevens 1971; Yontef 1993).
Å øke klientens awareness i alle tre awarenessonene (Stevens 1971)13 har til
hensikt å fremme klientens valgmuligheter i sitt liv.
To ting er spesielt interessant i forholdet mellom mindfulness og gestaltterapi. For det første den vekt det legges i gestaltterapien på awareness. Når
klienten kontakter sine omgivelser, er det vedkommendes awareness som
avgjør hva det er som trer fram som figur. Vi har allerede vært innom hvordan bevissthetspsykologien (Brown og Ryan 2003) sorterer awareness som
oppmerksomhet på indre- og ytresone, og fokusert awareness, attention, som
mellomsonens oppmerksomhet. Ut fra gestaltterapiens fenomenologiske
grunnlag tenker vi at de tre awarenessonene frambringer informasjon som

Å akseptere det som er - lidelse som livserfaring

Oppsummering

Mindfulness har sin opprinnelse i buddhismen, og i en ontologi der lidelse
er menneskets grunnvilkår. En variant av dette er at livet ikke er slik vi alltid
ønsker at det skal være. Lidelsen kommer inn i livene våre som misnøye, skuffelser, utilfredshet, frustrasjoner og stress. Lidelsens opphav ligger i oss selv;
vårt sinn, holdninger og handlinger. Tar vi på oss gestaltterapiens briller er
dette perspektivet interessant og relevant.
Perls var i sin tid sterkt influert av østlig tenkning. I buddhismen er lidelsen ikke knyttet til det som skjer, men til hvordan personen forholder seg
til den. Mye lidelse er således en konsekvens av den motstanden personen
yter i forhold til det som skjer, forestillingen om at det burde eller skulle vært
annerledes enn hvordan det faktisk er. Teorien om paradoksal endring til
Arnold Beisser (1970) er vel kjent i gestaltterapien, og utgjør en grunnantakelse
i hvordan vekst, utvikling og endring skjer i gestaltterapeutisk arbeid. Tilknytningen til buddhistisk tenkning illustreres nedenfor.
Shapiro og Carlson (2009, s. 35) refererer buddhistlæreren Shinzen Young,
som formidler en versjon av den i en stringent formel. Shinzen beskriver hvordan motstand forårsaker lidelse. Likningen ser slik ut:
Lidelse = Smerte x Motstand.
Smerten er den virkelighet som er akkurat nå. Lidelsen er hvordan jeg forholder meg til denne virkeligheten. Det vi yter av motstand mot vår smerte,
bestemmer således hvor mye vi lider. Shinzen understreker matematisk stringent at alt som multipliseres med null blir null. Så, hvis min motstand mot
smerten er null, vil jeg ikke lide. Det betyr ikke at vi ikke kan smertes, men at
vi kan kontrollere hvor mye vi lider.
Den visdom som kommer ut av dette, er at hvordan vi forholder oss til det
som er, får store konsekvenser for våre liv. I et buddhistisk perspektiv gir det
mennesket mulighet til å kontrollere, ja endog erfare å bli frigjort fra lidelse.
Å omfavne eller gi seg hen til det som skjer i øyeblikket, resulterer i noe annet
enn å møte det som er med motstand. En vanlig måte å gjøre dette på i hverdagen, er å gå til fortiden, gjennom å forklare og vurdere. Gjennom jevnlig
praktisering av mindfulness meditasjon fremmes en erkjennelse av øyeblikkets ontologi, epistemologi og forgjengeligheten i det som skjer akkurat nå.

Mindfulness – oppmerksomt nærvær – har sine røtter i en tusenårig buddhistisk tradisjon. Vi har fulgt mindfulness’ tre bølger; med utgangspunkt i
dens historiske lokalisering i buddhismen og opprinnelse i paliteksten Satipatthana Sutta. Deretter mindfulness’ inntog i medisinen, gjennom bidragene
til Jon Kabat-Zinn (1990). Og til slutt i dagens psykoterapier, der mindfulness
har blitt et sentralt teoretisk begrep. Dette gjelder spesielt innenfor den nyere
utviklingen av kognitiv atferdsterapi, og særlig MBCT, mindfulnessbasert
kognitiv terapi.
Mindfulness kan gjennom sin praksis, mindfulness meditasjon, endre hjernens fysiske strukturer. Moderne nevrovitenskap, og forskning på meditasjon
og kliniske studier av MBCT, viser at mindfulness fremmer psykologisk velvære, ro, og kvaliteten av å kunne fokusere sin bevissthet der meninger ikke
står i veien for å vinne innsikt. Slik kan mindfulness bidra til at klient, så vel
som terapeut, gjennom sin oppmerksomhet og tilstedeværelse i øyeblikket
kan bli tilskuer til sitt sinns forgjengelighet, i stedet for å bli tatt med av tankeproduksjonens vurderinger og forklaringer. Beissers teori om paradoksal
endring avslutter artikkelen. Forståelsen av at lidelsen er en del av menneskets livserfaring, og at det er hvordan vi forholder oss til den, og i verste fall
kjemper i mot den, blir bestemmende for hvor mye vi lider. Å akseptere det
som er, utgjør en grunnleggende forståelse både i ulike mindfulnesstilnærminger, og i gestaltterapien.
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TEORI OG PRAKSIS

TEORI OG PRAKSIS
Gjør demonene om til vise allierte
Av Barbara Staemmler
Oversatt av Line Sofie Adams

En introduksjon til metoden “Å nære sine demoner” – og metodens
likhetsstrekk med gestaltterapi.
Perhaps all dragons in our lives are really princesses
just waiting to see us just once being beautiful and courageous.
Perhaps everything fearful is basically helplessness that seeks our help.
R. M. Rilke (2000, s. 80)
Denne artikkelen er en introduksjon til metoden ”Å nære sine demoner”, slik
den har blitt utviklet av Lama Tsultrim Allione. Jeg vil beskrive metodens
historiske opprinnelse innen tibetansk buddhisme, og Machig Labdröns
praktisering av ”Chöd”. Den praktiske utføringen av “Å nære sine demoner”
som metode vil videre bli forklart og illustrert med to eksempler, før jeg skisserer metodens likhetstrekk med, og forskjeller fra, gestaltterapi.

Nøkkelord: Tsultrim Allione, Chöd, case-eksempler, gestaltterapi, Machig Labdrön,
“Å nære sine demoner“, tibetansk buddhisme, spiritualitet
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Det er naturlig å spørre seg hva som menes med ordet ”demon” i denne sammenhengen. Er demoner skumle skapninger som lusker rundt i skogen, i
mørke kjellere og gamle slott, på forlatte kirkegårder eller liknende steder,
sånn som vi kjenner dem fra eventyr og legender? Er de spøkelser utenfra
som oppsøker oss for å ta oss i besittelse?
Slett ikke. I denne sammenhengen betyr demon enhver form for psykologisk kraft som reduserer vår livskraft, og enhver følelse eller opplevelse vi
har som trekker oss ned og stopper oss fra å leve og handle slik vi virkelig
ønsker. De er psykiske skygger eller mentale mønstre, som følelser av underlegenhet, angst, sinne og hat, sjalusi eller misunnelse, depresjon, fysisk
svekkelse eller smerte.
Demoner er med andre ord ikke eksterne, men interne, “fiender”, som
bidrar til våre problemer, og får oss til å føle oss ulykkelige og misfornøyde.
Våre demoniske følelser og holdninger kan ofte undergrave gode intensjoner,
og få oss til å opptre lite hensiktsmessig. Et eksempel på dette kan være at vi
blir sinte og roper til partneren vår under en diskusjon, fremfor å opptre rolig
og avbalansert slik vi kanskje helst skulle ønske.
I vår kultur blir fiender vanligvis bekjempet eller undertrykket. I eventyr, legender og sagn kjemper de modige heltene mot drager og andre onde
krefter, og ender opp med å drepe dem til slutt. På liknende vis håndterer vi
våre interne fiender og sårede følelser – vi ønsker å bli kvitt dem, og prøver å
undertrykke eller bekjempe dem.

Gang på gang opplever vi å mislykkes med dette. Lama Tsultrim sier “Vi styrker
våre demoner ved å tro at de er virkelige og sterke i seg selv, og at de har kraft
til å ødelegge oss. Jo mer vi kjemper mot dem, desto sterkere blir de” (Allione
2008, s. 242).
Metoden “Å nære sine demoner” går i en helt annen retning: I stedet for å
bli bekjempet, får demonene form og blir tilført næring.
Paradoksalt nok blir ikke demonene sterkere av at vi nærer dem. Kraften
de har i seg frigjøres, og blir tilgjengelig for oss i positiv forstand. Demonene
transformeres, og blir til støttende og konstruktive energier. I eventyr, legender og sagn står gjerne drager og demoner i veien for en skatt av ett eller annet
slag. Når vi arbeider med våre personlige demoner, får vi tilgang til skatten i
form av vår iboende visdom, idet demonen blir en alliert.
Det er viktig å ikke forveksle sunne behov med demoner. Hvis vi ikke har
fått mat på en lang stund, og vi kjenner på sult, så er det et normalt og sunt
behov. Hvis vi derimot nettopp har satt til livs et overdådig måltid, og fremdeles har lyst på mat, så har vi trolig å gjøre med en demon som på sikt kan
bidra til at vi vil slite med overvekt.
Sterke lyster rettet mot en spesiell type ting eller mennesker kan også
begrense vår personlige frihet. Disse følelsene, eller lystene, kalles “guder”,
og får like sterk betydning som demoner. Det kan dreie seg om iver, binding
og grådighet. Et savn etter å bli kjent med noen, et ønske om å bli elsket av en
spesiell person, å virkelig ville ha et nytt stereoanlegg eller en ny bil – alt dette
og mer til kan fylle våre tanker og vår sjel i så stor grad, at vi til slutt er mer
eller mindre ute av stand til å tenke på noe annet.
For terapeuter er det et kjent fenomen at mange mennesker projiserer
uønskede sider av seg selv på andre. Oppførsel eller trekk ved andre som vi
misliker, eller til og med hater, kan være uttrykk for noe vi avviser i oss selv.
Ved å bli klar over disse projeksjonene kan vi se på dem som demoner, og vi
kan nærme oss dem ved å gi dem næring.
Vi har valget: Vi kan velge å se på utfordringer og vanskelige situasjoner i livet som begrensninger – eller som muligheter. Vi kan lære mye av
våre demoner. De kan stimulere oss og gi mulighet for personlig vekst. I
stedet for å skamme oss over et raseriutbrudd, kan vi bruke det, og finne
ut hvilket utilfredsstilt behov som ligger til grunn. Andre følelser, som
frykt, fortvilelse og smerte, kan brukes på samme måte, fremfor å prøve å
undertrykke og bekjempe dem. Faktisk er våre ”fiender” – altså de situasjonene og vanskelige følelsene som vi misliker og irriterer oss over – våre
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I denne artikkelen ønsker jeg å introdusere en metode som stammer fra tibetansk
buddhisme, og som på visse områder har likhetstrekk med gestaltterapeutiske teknikker. Lama Tsultrim Allione, som har utviklet metoden, kaller den
“Å nære sine demoner”.
Den første gangen jeg hørte om metoden hennes var for åtte år siden. Etter
intense egenerfaringer, og mye trening, benytter jeg nå metoden regelmessig
i mitt arbeid som terapeut. Jeg har praktisert ”demonarbeid” opptil flere ganger med mange av mine klienter, og gjentatte ganger har arbeidene vist seg
å bli veldig intense, og ført til uventede forvandlinger i mine klienters liv. I
mellomtiden har også Lama Tsultrim gitt meg lov til å undervise i metoden.
Jeg vil først fortelle om metodens opprinnelse og måten den utføres på, og
videre vil jeg trekke noen paralleller til gestaltterapi. 		

Introduksjon til “demonarbeid”

Grunnlaget for metoden, ”Å nære sine demoner”, ble lagt av Machig Labdrön.
Hun var en kvinnelig buddhistisk lærer og yogi, som levde fra 1055 til 1145,
under buddhismens velmaktsdager i Tibet.
En historie fra livet hennes (Allione 2000, s. 183) gir oss en idé om hvordan vi kan håndtere de onde kreftene som skiller seg fra den ondskapen vi
kjenner fra våre egne eventyr, legender og sagn: En dag, mens hun satt i dyp
meditasjon ved en innsjø, ble hun angrepet av en Naga, en vannånd. Nagaen
var viden kjent for ikke å tolerere mennesker i nærheten av innsjøen sin, og
for å forvise dem med vold. Machig lot seg ikke skremme av truslene hans,
og Nagaen tilkalte en hel hær av vannånder for å overmanne henne. Selv ikke
det var nok til å skremme Machig. Hun kjempet ikke imot Nagaene, men tilbød dem i stedet sin egen kropp som føde. Resultatet var at Nagaene mistet
kraften sin, og tilbød seg å tjene Machig som hennes voktere.
Videre gjennom livet utviklet Machig Labdrön en åndelig praksis kalt
“Chöd”, hvor de mediterende forestiller seg at de smelter kroppene sine om
til nektar og tilbyr den til alle skapninger som næring.
“Chöd” har sitt opphav i Prajna Paramitas lære, eller den filosofiske og
spirituelle essensen i mahayansk buddhisme, som Machig lærte seg fra tidlig
barndom. Kort fortalt forteller læren at ingenting er permanent. Ingenting
eksisterer av seg selv, eller alene; det vil alltid være betingelser og grunner for
alt som finnes. Ingenting kan derfor ha uavhengig eksistens – det som innen

buddhismen kalles “tomhet” (emptiness) – og samtidig være tilstede i øyeblikket. Bakgrunnen for enhver opplevelse, tanke eller følelse som, i seg selv
ikke har uavhengig eksistens, er åpen og fullstendig tidløs bevissthet – også kalt
”sinnets natur” eller ”buddha-natur”.
Selv ikke vårt ”selv” eller ”ego” har noe fast eller permanent eksistens,
men er på lik linje med alt annet uten uavhengig eksistens. Ved å praktisere
“Chöd”, hvor en forestiller seg at kroppen gis bort, blir den vanlige, rotfestede
tanken om et ”uforanderlig ego” satt på prøve, og det blir mulig å oppleve
åpen bevissthet på et bevissthetsgrunnlag som er gjennomstrømmet av indre
lys. Denne erfaringen er hinsides all konseptuell tenkning, den er ikke-dualistisk
og foregår på et nivå som overgår vår vanlige bevissthet.
I vår vestlige kultur vektlegges ikke den grunnleggende sammenhengen og
slektskapet mellom alle fenomener i særlig grad. Som jeg tidligere har nevnt
er det vanligere å bekjempe hindringer og interne og eksterne fiender, fremfor
å gi dem det de trenger. Like fullt var dette Machig Labdröns valg, og ved å
praktisere “Chöd”, som helt bokstavlig betyr “skjære gjennom”, oppnådde
hun overraskende positive resultater i Tibet, blant annet ved behandling av
sykdommer.
Da Machig ble spurt om å definere demoner, svarte hun: “Det vi kaller
demoner er ikke fysiske store, svarte skapninger som skremmer alle som ser
dem. En demon er enhver hindring mot frihet” (sitert fra Allione 2008, s. 43).
Fortsatt praktiseres “Chöd” på alle buddhistskoler i Tibet. Praksisen er
ganske komplisert, og kan være veldig vanskelig for vestlige som ikke har
gjennomgått buddhisttrening. Enkelte ganger kan kompleksiteten i de gamle,
tibetanske tradisjonene være overveldende. I ”Chöd” brukes det for eksempel
parallelt en tromme, en bjelle og en Kangling (en type trompet), samtidig som
en synger og visualiserer.
For å gjøre denne positive erfaringen tilgjengelig for mennesker i Vesten,
har Lama Tsultrim Allione utviklet metoden “Å nære sine demoner”, som
kombinerer gammel tibetansk kunnskap og visdom med psykoterapeutiske
prosedyrer. Lama Tsultirm har dempet ned de kulturelle aspektene fra tibetansk
buddhisme, men metoden er allikevel i stor grad basert på grunnprinsippene
fra “Chöd”.
Metoden er en forholdsvis enkel øvelse, som består av fem stadier, og ikke
forutsetter kjennskap til buddhisme eller tibetansk spirituell praksis. Allione
sier: “Jeg praktiserer og underviser i den tradisjonelle versjonen også, men jeg
ønsket å skape en versjon som enkelt kunne integreres i den vestlige livsstilen.

34

35

Norsk Gestalttidsskrift • årgang VIII • nr 2 • høst 2011

Norsk Gestalttidsskrift • årgang VIII • nr 2 • høst 2011

viktigste læremestre. Så heller enn å fordømme dem, kan vi verdsette dem
som gaver.
Dalai Lama liker å sitere fra sitt favorittkapittel i boken Bodhicharyavatara
av Shantideva, en buddhistisk lærer fra det 8. århundret. Tittelen er vanskelig å uttale for oss her i Vesten, men betyr inngang til veien mot opplysning.
Shantideva sier:
Therefore, just like treasure appearing in my house
Without any effort on my part to obtain it,
I should be happy to have an enemy
For he assists me in my conduct of Awakening.
(sitert fra Dalai Lama 1997, s. 97).
Dalai Lama konkluderer med at “one should ... treat enemies as objects worthy of veneration“ (ibid., s. 98).

Metodens historiske røtter

Nå vil jeg presentere detaljene i prosessen med ”Å nære sine demoner”. Prosedyren er sannsynligvis enkel å forstå for gestaltterapeuter, men jeg fraråder
allikevel å utføre metoden – spesielt på klienter og pasienter – uten først å ha
mottatt grundige instruksjoner fra en erfaren utøver.
Før de fem stadiene i “demonarbeidet” kan begynne, er det viktig å fastslå
hvilket problem, eller hvilken hindring, som skal være tema under arbeidet.
Så presiseres dette så nøyaktig som mulig. For å bidra til dette kan det være
lurt å stille seg følgende spørsmål: “Hva er det som tapper meg for energi
akkurat nå?” og ”Hva har forvirret meg i det siste?”.
Etter en avslappende pusteøvelse fremmer du et ønske om at det påfølgende “demonarbeidet” vil ha positiv effekt, på deg selv, så vel som alle andre
levende vesener. Så retter du oppmerksomheten mot det valgte problemet, og
forsøker å bli så oppmerksom som mulig på følelsene som oppstår. Kropp og
sinn danner en enhet, og derfor vil det alltid oppstå en fysisk følelse sammen
med det emosjonelle. Beskriv den fysiske følelsen som oppstår så nøyaktig
som mulig – i form av størrelse, konsistens, farge og temperatur. Hvis du for
eksempel føler deg engstelig, kan følelsen beskrives som en stor, tung stein i
brystet, som trekker deg nedover, som er dyprød i fargen og så varm at den
gløder langs ytterkantene.
Som steg to projiserer du disse følelsene over på en pute eller en stol som
du har plassert foran deg – og ved hjelp av fantasien lar du en konkret skapning tre frem. Du personifiserer med andre ord følelsen, og ved å gi deg hen til
fantasien lar du skapningen ta form med armer, ben, et hode og øyne, som du
så studerer grundig. Demonen kan ta form som en avskyelig dverg, et mytisk
vesen eller en fullstendig imaginær skapning – her kan alt forekomme.
Videre stiller du demonen tre spørsmål: “Hva vil du ha fra meg?” — “Hva
er det egentlige behovet ditt, med andre ord, hvilket behov ligger bak det du
ville ha fra meg i utgangspunktet?” — “Hvordan vil det føles hvis du får det
du trenger?”

Nå setter du deg over på puten eller stolen, og “blir” demonen du forestilte
deg. Identifiser deg med den, og få en følelse av hvordan det er å være denne
skapningen. Mens du kjenner på hvordan det er å være demonen, ser du tilbake på den andre plassen, på ditt normale “selv”, fra demonens perspektiv.
Så kan du svare på de tre spørsmålene. Her er det viktig å skille klart mellom
demonens overfladiske ønske (svaret på det første spørsmålet), og det grunnleggende behovet (svaret på det andre spørsmålet) som kan vise seg å ligge bak.
Uansett må svaret på det tredje spørsmålet representere en positiv følelse.
Så bytter du plass igjen, og går tilbake til ditt normale selv. Som svar på
det tredje spørsmålet har demonen poengtert hvilken følelsesmessig tilstand
den lengter etter. Denne følelsen er akkurat det du skal nære den med i neste
fase.
Nå finnes det to forskjellige alternativer for hvordan du kan nære demonen
med følelsen den brakte inn som svar på det tredje spørsmålet. Hvis den for
eksempel lengter etter frihet, eller ønsker å bli elsket, så kan du aktivere denne
følelsen i hjertet ditt og sende den til demonen i form av lys. Lyset vil bli til en
slags nektar som demonen kan innta, på hvilken som helst måte, til den er helt
tilfredsstilt.
Den andre måten å gjøre det på, er at du kan skille bevisstheten din fra
kroppen, for så å smelte om kroppen din til en nektar som inneholder alt
demonen har lengtet etter. Denne måten å gjøre det på ligger tett opptil den
originale ideen som ble implementert i den tibetanske praksisen av ”Chöd”.
Denne formen for visualisering kan i starten være utfordrende for mange i
Vesten, men fordelen er at den fremmer prosessen med å være klar for å gi
slipp, til ikke å holde fast eller å ta seg selv for seriøst.
Alternativ to er ikke å anbefale for traumatiserte mennesker som lett kan
dissosiere. For disse er det bedre å forbli i kroppen, og heller benytte det første alternativet for å nære sine demoner. Uavhengig av hvilket alternativ som
benyttes, må demonen næres til den er helt tilfredsstilt, uansett hvor lang tid
det måtte ta. Mengden tilgjengelig nektar er ubegrenset.
Så hva skjer når demonen er næret og tilfreds? Som regel skjer det en oppsiktsvekkende forvandling. Resultatet av denne forvandlingen kan ikke forutses,
og det lønner seg å ikke forvente noe spesielt. Det er ingen ting som må hende,
du må bare se hva som skjer.
Ganske ofte forvandles demonen til en annen type skapning, med en helt
annen type utstråling. Skulle dette skje, så kan du spørre skapningen om den
er en alliert. I andre tilfeller oppløses demonen fullstendig, og du kan kjenne
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Håpet mitt var at metoden kunne bidra til endring i livene til enkeltindivider
i Vesten, og hjelpe dem med endring” (Allione 2010, s. 45).
Metoden muliggjør en økt, psykisk integrasjon, som igjen kan vise vei til
personlig tilfredshet og lykke. Dette muliggjør videre opplevelsen av en visdomsdimensjon som både forbinder og overgår oss alle.

Prosessen med “Å nære sine demoner”

For å tydeliggjøre min fremstilling av prosessen “Å nære sine demoner”, vil
jeg nå presentere to kasus. Det ene er hentet fra et demonarbeid jeg praktiserte
på meg selv, og det andre fra et arbeid jeg utførte med en av mine klienter.
Da jeg først begynte med dette arbeidet ble det klart at det stadig var visse
ting jeg unnlot å gjøre, selv om jeg gjerne ville – og jeg ble klar over at jeg sto
i veien for meg selv. Jeg hadde en følelse av å bli nektet å utvikle meg videre,
med det resultat at prosesser jeg allerede hadde startet på, ble avbrutt. Dette
kunne jeg kjenne i hjertet mitt, rent fysisk; det banket varmt og intenst, men
som om det var sperret inne. Hjertet mitt føltes som en hard, hul gummiball,
kapslet rundt en innestengt, liten fugl. Gummikapselen var rød, og gjennomsyret av gule striper. Nå og da beveget den lille fuglen på seg. Det fikk ballen
til å bule, og selve følelsen kan beskrives som en slags varme.
Da jeg først projiserte følelsen over på puten foran meg, så jeg bare gummikapselen. Men etter hvert kom den lille, innestengte fuglen til syne. Den var
musegrå i fargen, flakset med vingene for å fly, men krasjet mot innsiden
av ballen, igjen og igjen. Magen hadde en klarere gråfarge, øynene var som
ørsmå knapper – klare og våkne. Den utstrålte en blanding av sårbarhet og

styrke, og jeg kunne tydelig kjenne hvor ulykkelig den var over å være
stengt inne.
Jeg stilte de tre spørsmålene, byttet plass og identifiserte meg med skapningen. Jeg følte meg levende, men også resignert, fordi jeg var innesperret i
gummifengselet. Jeg likte Barbara, og skulle ønske jeg kunne fly bort til henne.
Behovet mitt var å ta på henne og bli tatt på av henne, samtidig som jeg ønsket
å kunne fly. Jeg trengte å være fri, men også å kjenne tilhørighet. Bare da ville
jeg kunne føle lykke.
Etter å ha byttet plass igjen, så jeg for meg at jeg smeltet om kroppen
min til nektar, bestående av den salige blandingen av frihet og tilhørighet. Nektaren var blå, med gylne striper. Den omsluttet gummiballen, som
raskt ble forvandlet til en rød skål. Den lille fuglen flyttet seg til kanten av
skålen, drakk nektaren og ble etter en stund til en blåmeis. Den fløy bort
og landet på en gren, før den besvarte spørsmålet og bekreftet at den var
min allierte.
Som svar på mine neste fire spørsmål svarte den: Gjør som jeg gjør,
ikke tenk så mye, og ikke ta alt så seriøst. Tillat deg å være smart, rask og
munter. Videre lovet den meg at jeg ville finne styrke i naturen; i himmelen
og i trærne. Jeg ville alltid kunne finne henne i naturen, manifestert i hver
eneste syngende fugl jeg så. Videre minnet hun meg på alle sine søstre, alle
blåmeisene som holdt til i hagen min.
Etter at jeg hadde tatt inn svarene hennes, lot jeg den lille fuglen bli til lys,
tok opp lyset i meg selv og hvilte i tomheten en stund. Etterpå kjente jeg på en
følelse av stolthet, smidighet og glede – og jeg så for meg hvordan småfuglene
beveger på hodet og titter seg rundt.
Det andre eksemplet er fra et demonarbeid som jeg utførte med en klient, Hans. Hans slet med en følelse av utilstrekkelighet i jobben sin. Når han
tenkte på jobben, ble han svimmel og kvalm, han fikk vondt i hodet, ble blek
i ansiktet og hadde følelsen av å bevege seg gjennom tykk tåke. Fysisk kjente
han det hovedsakelig i magen; som om magen hans var fylt av en grå, kjølig,
porøs og uformelig klump.
Da han projiserte disse følelsene over på puten foran ham, kom en liten
gutt til syne. Gutten var grå og tynn som papir, som om selv det svakeste lille
vindkast kunne blåse ham av gårde. Huden hans var grå, og han hadde på
seg grå, uformelige klær. Øynene var mørkegrå, nesten sorte, og han beveget
blikket opp og ned, forventningsfullt og trist på samme tid. Håret hans så ut
som taggete skjell, som sto ut fra nakken hans.
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på en følelse av befriende åpenhet eller altomfattende fred. Hvis dette skjer,
kan du be om fremtredelsen av en annen alliert. Denne allierte, som representerer visualiseringen av den frigjorte energien som tidligere var sperret inne i
demonen, eller snarere i det opprinnelige problemet, kan sees på som manifesteringen av vår indre visdom. Demonens tyngende energi er forvandlet til
den styrkende energien fra en alliert. Etter at du har sett nøye på den allierte,
og åpnet deg for hans støttende kraft, kan du stille fire spørsmål: Hvordan
kan han hjelpe deg, hvordan kan han beskytte deg, hva lover han, og hvordan
kan han hentes opp når du trenger ham? Så bytter du plass igjen, identifiserer
deg med den allierte, og svarer på hvert av de fire spørsmålene.
Når du så er tilbake på din egen plass, kan du åpne for den alliertes svar,
og tillate deg å ta dem inn. Til slutt lar du den allierte bli til lys, før du tar lyset
opp i deg. Så kan du enten hvile i den følelsen du har i deg, eller (hvis du er
kjent med metoden) la deg oppløse i tomhet og hvile ut i denne tilstanden.
I denne siste fasen av demonarbeidet er det mulig å komme i en ikkedualistisk, meditativ tilstand, hvor det ikke lenger finnes noe “jeg” i motsetning
til “andre”.

To eksempler

I siste del av denne artikkelen ønsker jeg å trekke frem noen likheter mellom
metoden “Å nære sine demoner”, og gestaltterapi. Jeg vil også poengtere
enkelte forskjeller, og forklare hvordan demonarbeid går ut over det som vanligvis kan oppnås med gestaltterapi.
Et essensielt kriterium for personlig endring i gestaltterapi er klientens holistiske opplevelse, her og nå. På samme måte utføres demonarbeidet her og
nå: Klientens problem aktualiseres i øyeblikket. Det oppleves idet det manifesterer seg i kroppen og viser seg slik demonen visualiseres der og da. Hele
prosessen med ”Å nære sine demoner” fokuserer på øyeblikket, og legger til
rette for en intens opplevelse, hvor personen som jobber er involvert med hele
seg. Det aktuelle problemet lokaliseres i den levende kroppen og beskrives
som en fysisk fornemmelse, og ofte oppstår det emosjonelle følelser parallelt
med den kroppslige opplevelsen i løpet av fasene med å gjenkjenne og nære.
I gestaltterapi støtter terapeutene sine klienter på deres awareness i forhold til ansvarlighet. Også demonarbeid fører til økt aksept av ansvarlighet,
ved økt forståelse av at roten til den enkeltes personlige utfordringer ikke er å

finne i den ytre verden, i miljøet eller hos andre mennesker, men i hver enkelt
person, og i hver enkelts reaksjoner på hva som skjer rundt dem. Og sist, men
ikke minst, må demonen anerkjennes som en del av oss selv. På den måten tas
projeksjoner tilbake, og håndteres som ens egne problemer eller utfordringer.
Det å jobbe med forskjellige deler av personligheten er en velkjent tilnærming for gestaltterapeuter. En periode var bruk av puter eller tomme stoler
kjent som selve varemerket for gestaltterapi, og en verbal samtale mellom en
persons to forskjellige sider benyttes ofte som metode også i dag (les ”Technique
of Soliloquy“, Staemmler 1995). En liknende metode benyttes også innen
demonarbeid: Demonen – den avviste siden ved en person – visualiseres på
en stol eller en pute. Så følger en samtale mellom de to sidene, men samtalen
under demonarbeidet er langt mer strukturert enn i gestaltterapi. Ved hjelp av
de tre spørsmålene til demonen, og svarene på disse, blir det i løpet av samtalen tydelig hvilke personlige og utilfredsstilte behov som danner grunnlaget
for de gitte symptomene. Min erfaring er at dette kan være veldig nyttig for
det videre terapeutiske arbeidet.
I sin “paradoksale endringsteori” understreker Arnold Beisser at: ”Change
occurs when one becomes what he is, not when he tries to become what he is not”
(1970, s. 77, kursiv i originalen). Demonarbeidet bygger på en liknende tanke,
men går lengre enn å akseptere seg selv som den man er, ved at også de tidligere avviste sidene ved en selv aksepteres, og tilføres næring. I demonarbeid
gir vi vår indre fiende en gave, en gave som består av nettopp den følelsen
demonen trenger mest. Ved å gjøre dette frigjør vi den energien som til da har
vært fastlåst i den lite fruktbare kampen vi har kjempet mot oss selv. Transformeringen av en demon til en alliert fører til at den enkeltes indre visdom kan
komme til uttrykk. Min erfaring er at denne typen prosess normalt sett ikke
kommer fullt så klart til uttrykk i gestaltterapi.
“Å nære sine demoner” skiller seg klart fra gestaltterapi i form av den
forhåndsbestemte, eksplisitte strukturen. Dette påvirker selvfølgelig forholdet mellom terapeut og klient. Selv om terapeuten under demonarbeid også
utvikler empatisk kontakt med klienten, og følger nøye med på klientens nonverbale uttrykk, så oppstår det sjelden jeg-du-øyeblikk i Bubersk (1958) forstand.
Fordelen med den forhåndsbestemte strukturen i demonarbeid, er at enhver har muligheten til å jobbe med seg selv, uten å ha en terapeut til stede.
Flere av mine klienter benytter seg av dette for å kunne følge opp den terapeutiske prosessen i perioder hvor de ikke har tilgang til terapitimer, og/eller
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Hans stilte gutten de tre spørsmålene, og tok guttens plass. Når han så identifiserte seg med gutten, følte han seg liten og skjelven. Fra gutten perspektiv
fremsto Hans som veldig stor, og gutten ønsket å få ta del i hans storhet. Han
trengte styrke fra Hans for å kunne føle seg levende, og kjenne tilhørighet.
Det å føle seg levende, og å kjenne tilhørighet, var akkurat det Hans savnet
så sårt i jobben sin. I starten var det derfor vanskelig for ham å skulle nære
demonen med det, men etter et øyeblikks nøling smeltet han om kroppen sin
til en gyllenrød nektar. Den lille, grå gutten drakk nektaren, og fikk en rosenrød farge. Kroppen hans utvidet seg og fikk klarere form, og Hans syntes det
så ut som om han var laget av lys. Senere utviklet han vinger, og ble forvandlet
til en alv.
Alven var Hans’ allierte. Da han ble spurt om hvordan han kunne hjelpe
Hans, minnet alven ham på hvor lett omgjengelig han er. Han oppfordret
Hans til å stole på ham – på alven – og til å gjøre seg synlig på jobben. For
å støtte Hans viste alven ham ansiktene til flere mennesker som satte pris
på ham, og han lovet å gjenta dette flere ganger. Som en daglig påminnelse
skulle Hans finne et symbol på alven, og plassere det på et godt synlig sted på
jobben.

Demonarbeid og gestaltterapi

for å integrere terapeutisk endring i livene deres ellers. Andre ganger bruker
de demonarbeid som en metode for selvhjelp i krisesituasjoner når terapeuten
er utilgjengelig, for eksempel i ferier. Utfordrende hverdagssituasjoner skulle
vel være kjent for de fleste av oss, og enhver som har blitt introdusert for
metoden, ”Å nære sine demoner”, kan benytte seg av den på egenhånd.
Det må nevnes at ikke-konseptuelle nivåer også kan nås i gestaltterapeutiske prosesser. Hvis vi ser på gestaltterapeutisk arbeid fra perspektivet “the
process of change theory”, av Staemmler og Bock (1998), må vi dog erkjenne
at mesteparten av arbeidet finner sted mellom fasene stagnasjon og polarisering, hvor problemene håndteres på innholdsnivå. Det er først i overgangen
til tredje fase, diffusjon, at forsøkene på å finne en løsning på problemet på
innholdsnivå gis opp, og egoet gir slipp på kontroll.
Metoden “Å nære sine demoner” støtter systematisk det å gi slipp på egoet,
ved å smelte om kroppen til nektar, ved å nære demonen og gjennom diverse
oppløsningstrinn mot slutten av arbeidet. Da hviler man i åpen bevissthet,
som er en tilstand som selv mennesker uten noen meditativ erfaring beskriver med ord som “fred”, “avslapping”, ”befrielse” eller ”grenseløshet”. Lama
Tsultrim kaller dette gjerne ”’gapet’, eller avstanden mellom tanker” (2008, s.
72).
Demonarbeid kombinerer terapiarbeid med spirituelle erfaringer. På den
ene siden tilbyr arbeidet en effektiv og konstruktivt terapeutisk metode for å
håndtere personlige problemer, og på den andre siden støtter arbeidet det å
gi slipp på egoet og åpne sinnet mot et spirituelt perspektiv på livet. Det er
nettopp denne kombinasjonen som gjør “Å nære sine demoner” så verdifull
for meg, og det er grunnen til at jeg ser på metoden som en berikelse i mitt
arbeid som gestaltterapeut.
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TEORI OG PRAKSIS
Arbeid med å øke oppmerksomhet
i terapirommet
Av Solveig Høegh-Krohn
I denne artikkelen utforsker jeg hvordan jeg som terapeut kan bidra til å øke
klientens oppmerksomhet ved bruk av fenomenologiske tilbakemeldinger,
altså å beskrive fremfor å evaluere eller diagnostisere, og bruk av eksperiment.
Jeg gjengir utdrag fra to terapitimer, som illustrerer hvordan fenomenologiske
beskrivelser og eksperimenter støtter klienten i å få ny innsikt. Artikkelen er
en omskriving av min avsluttende eksamensoppgave ved NGI, våren 2011.

Nøkkelord: Oppmerksomhet, fenomenologisk metode, eksperiment, det åpenbare
i feltet, ny innsikt

Oppmerksomhet og fenomenologisk metode

seg levende, og en opplevelse av vitalitet (Polanyi i Polster & Polster 1974:207).
Denne beskrivelsen av oppmerksomhet er i overensstemmelse med min egen
erfaring; når jeg blir oppmerksom på noe slik det er, uten å dømme det, så kjenner jeg meg mer levende. Å være oppmerksom er en pågående prosess som er
tilgjenglig hvert øyeblikk, om vi velger det (Polster & Polster 1974:211). Ved å
være oppmerksom kan klienten evne å bli ferdig med det som har vært vanskelig eller ubehagelig. Å øke oppmerksomhet er derfor et mål i seg selv. Eller som
Yontef sier: det eneste målet i gestaltterapi (Yontef 1993:184).
		 Hvordan kan det å være oppmerksom være det eneste målet i gestaltterapien? Fordi endring og vekst er et naturlig og nødvendig resultat av det
å se seg selv med full oppmerksomhet (Perls, Hefferline og Goodman 1951, i
Clarkson & Mackewn 1993:90). Forandring skjer først når man tillater seg selv
å være den man er i øyeblikket, og ikke ved at personen selv, eller andre personer, forsøker å tvinge frem forandring. Dette beskrives som forandringens
paradoks; forandring skjer når man blir det man er, ikke når man forsøker å
bli det man ikke er. I Beissers ord: ”Change occurs when one becomes what he
is, not when he tries to become what he is not” (1970).
		 Ifølge Perls er en oppmerksom tilbakemelding som er i tråd med situasjonen
den oppstår i, utgangspunktet for vekst. Det å være oppmerksom helbreder og
fører til forandring (van Baalen 2004:90). Dette fordi oppmerksomhet gir mulighet for å fullføre det som for klienten har vært uferdig. Dette gjør at klienten
kan utvikle seg (Perls, Hefferline & Goodman i Kjønstad 2008:8).

Fenomenologi som metode for utforskning
Perls brukte fenomenologisk metode for å øke oppmerksomhet på øyeblikket
(Clarkson & Mackewn 1993:92). Fenomenologi1 slik Husserl beskrev den, handler om den subjektive erfaringen i øyeblikket, her og nå2, fremfor det å snakke

Hva er oppmerksomhet?
Ifølge Perls er oppmerksomhet den evnen mennesker har til å være i kontakt
med seg selv og sine omgivelser; sin eksistens. Oppmerksomhet handler om
å vite hva jeg føler, sanser eller tenker, altså mine reaksjoner i øyeblikket. Å
være oppmerksom er en prosess som omhandler hele mennesket (Perls, Hefferline & Goodman i Clarkson & Mackewn 1993:44). En slik oppmerksomhet, på
kropp, på det jeg gjør og på det jeg vet, kan medføre en opplevelse av å kjenne

1. Fenomenologi er en vitenskapelig metode som anser det subjektive som grunnlag for å
forstå mennesket. Dette synet er en reaksjon på den naturvitenskaplige og objektive måten å forstå menneskenaturen på, og ble utviklet av Edmund Husserl på begynnelsen av
1900-tallet (Krüger 2002:55).
2. Her og nå gjelder ikke bare det enkelte øyeblikket, men er tenkt i utvidet form til å gjelde
for eksempel ”her (i terapirommet) – nå (i denne timen)”. Her og nå gjelder ifølge Polster
også samspillet mellom klient og terapeut (Johansen 2006:82).
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om noe som har vært eller vil bli; såkalt om-isme (Krüger 2002:55). Fenomenologisk teori anser at virkeligheten består av fenomener, som kan tolkes forskjellig ut fra tid, sted og person som tolker (Clarkson & Mackewn 1993:46).
Fenomenologisk metode for utforskning tar utgangspunkt i at et menneske
ikke kan forstå et annet menneskes virkelighet. I stedet for å tolke klientens
atferd er det derfor nødvendig at terapeuten er åpen for alle muligheter i feltet, og slik hjelpe klienten å finne frem til den meningen hun selv tillegger
sine tanker og atferd. I en fenomenologisk tilnærming vil terapeuten beskrive
det hun erfarer uten å tolke eller dømme det. Dette er en metode som støtter terapeut og klient i å være i kontakt med det som er, og den gir mulighet
til å komme i kontakt med det essensielle: ”Fenomenologi søker å beskrive
et objekts overflate, atferd eller erfaring … for så å kunne fatte dets essens”
(Clarkson & Mackewn 1993:46, min oversettelse). Fenomenologisk metode
innebærer: a) å sette til side egne antakelser for å fokusere på det som skjer i
øyeblikket, her og nå, b) å beskrive inntrykk fremfor å tolke eller forklare, c)
en horisontal innstilling, der all informasjon er like viktig fremfor å vurdere
noe som viktigere enn annet (Clarkson & Mackewn 1993:46).

Å ta tak i det åpenbare
Perls oppfordret psykoterapeuter til å holde seg til ”overflaten”, til det mest
åpenbare i møte med klientene. Det vil si å bli med det som er, eller kommer
til uttrykk, ved å holde fast i og legge merke til det hun ser, hører og erfarer
(Clarkson & Mackewn 1993:93). Alle elementene har like stor betydning, og
er derfor like viktige. I følge Perls er ”… den synligste delen, eller det øverste
laget av et menneskes atferd, et uttrykk for det i øyeblikket tydeligste behovet
og det som er uferdig” (Clarkson & Mackewn 1993:93, min oversettelse).
		 Dette innebærer at man som terapeut tar fatt i det som er mest åpenbart
i situasjonen. Ofte er struktur og prosess hos klienten synlig i deres første
uttalelse, eller mest åpenbare bevegelse. Måten å få frem det åpenbare på er
å gi beskrivelser av det som skjer i øyeblikket (Korb, Gorell & Van De Riet
1989:104), altså fenomenologisk beskrivelse. Perls hevder at all utvikling i et
terapiforløp skjer ved at terapeut og klient sammen utforsker det åpenbare
(Clarkson & Mackewn 1993:93).
		 Fenomenologi handler altså om søken etter mening som tar utgangspunkt
i det åpenbare, observerbare i situasjonen. Terapeuten bruker sin oppmerksomhet til å oppdage det som er åpenbart eller gitt i situasjonen. Dette kan

beskrives som ”oppmerksom respons3”, at tilbakemeldingen faktisk inkluderer
oppmerksomhet på det som oppstår i møtet mellom klient og terapeut (Yontef
1988:182, van Baalen 2004:91). For å evne å gi en oppmerksom respons er det
viktig at terapeuten er oppmerksom på det som skjer med seg, og det som
skjer med klienten, altså helheten av klient/terapeut.

Å øke oppmerksomheten ved bruk av eksperimenter
Som nevnt kan det å være fullt og helt oppmerksom bidra til vekst. Men, for å
kunne gjøre dette på en mest mulig effektiv måte, er det i følge Perls (Clarkson
& Mackewn 1993:97) nødvendig å arbeide med eksperimenter, eller situasjoner der klienten har mulighet til å prøve ut ny atferd i terapirommet. Dette gir
mulighet til å utvide oppmerksomheten enda mer, og støtter klienten til å gjøre
og erfare, fremfor å snakke om. Eksperimentet åpner for å bringe fra der og da
til her og nå. I eksperimentet får klienten en mulighet til å utforske seg selv, og
få ny innsikt. Dette beskrives som et aha!, der klienten tydeligere ser hvordan
hun er, hva hun føler, hva hun har behov for, og hva hun kan gjøre for å møte
behovene (Clarkson & Mackewn 1993:97, Zinker 1978:123). Perls, Hefferline og
Goodman ga detaljerte retningslinjer for hvordan terapeuten bygger et gestalteksperiment. For å gjennomføre eksperimentet må klienten i utgangspunktet
være villig til aktivt å utforske det hun føler, tenker, gjør eller sier. Eksperiment
kan deles inn i 6 stadier: 1) Tema for eksperimentet må være noe som interesserer klienten. Helst noe hun vagt, men ikke fullt, er klar over. 2) Terapeuten
foreslår et eksperiment som kan støtte klienten i å øke oppmerksomheten om et
felt/tema. 3) Klienten inviteres enten til å overdrive og forsterke en atferd eller
holdning, eller holde tilbake en atferd eller holdning. 4) Klienten mobiliserer
energi/angst ettersom kontakten med atferd eller følelse blir sterkere. 5) Den
underliggende tanken, følelsen eller holdningen kan komme fullt og helt til
uttrykk og til klientens oppmerksomhet. 6) Klienten aksepterer følelsen, holdningen eller tanken som sin egen (Clarkson & Mackewn 1993:98).
		 Jeg har i det foregående beskrevet hvordan det å øke oppmerksomhet ved
bruk av fenomenologisk metode, det å ta tak i det åpenbare og bruk av eksperimenter i gestaltterapien, kan støtte klienten til å utvikle seg. I det følgende vil
jeg knytte dette teoribildet til to kasus fra egen praksis.

3. Oppmerksom respons er en oversettelse av begrepet ”Aware Respons”.
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Kasus - Ingvar
Ingvar er en mann i 20-årene, som har gått hos meg i noen måneder. Dette
er vår 10. time. Utdraget jeg bruker her er fra den første delen av timen, og
jeg ønsker å illustrere hvordan jeg som terapeut, ved å ta tak i det åpenbare, kan hjelpe klienten å komme i kontakt med det som er essensielt for
ham.
Ingvar (I): – Jeg må bare si helt til å begynne med, jeg er veldig trøtt i dag. Jeg sov
ikke i natt skjønner du.
Solveig (S): – Hvordan er det for deg å være trøtt her hos meg?
Jeg lurer på om det er ”greit” for klienten å være trøtt her, eller om han tenker
at han ikke burde være det. Jeg utforsker kort hvorvidt han har introjekter
(Jørstad 2006:73) rundt dette eller ikke.
I: – Det går helt bra, jeg blir egentlig bare rolig av det.
Klienten sier dette samtidig som han ler. Jeg ser at han har litt oppsperrede
øyne, og at han sitter urolig i stolen. Jeg har tanker om at det han uttrykker
med kroppen ikke samsvarer med det han sier. Jeg tenker også at han kanskje
ikke tillater seg å være trøtt, men at ”han holder seg oppe”. Dette fraværet av
samsvar blir det mest åpenbare for meg, og jeg kontakter dette.
S: – Jeg ser du smiler samtidig som du sier at du er trøtt. Øynene dine ser ikke så
trøtte ut, men heller mer åpne enn vanlig. Jeg lurer på om du ”holder deg oppe”, og
ikke tillater deg selv å være trøtt?
I: – Hm, jeg kjenner etter. Det var rart at du spør om det. Når jeg sa at jeg var avslappet, så kjente jeg jo at jeg var det, men når du spør meg om jeg holder meg oppe,
så gjør jeg faktisk det. Hm, fascinerende …
Klienten tenker over erfaringen han nettopp har gjort, og reflekterer videre:
– Jeg tenker at det gjelder for flere ting i livet mitt. Det er for eksempel det samme
når jeg er stressa, jeg tenker at det ikke synes, men jeg har forstått at når folk spør om
jeg er stressa, så må jeg bare si ja, for da er jeg det. Men jeg kan ha en opplevelse av å
ikke være det. Virkelig fascinerende.
S: – Kanskje du bare kan tillate deg selv å være trøtt akkurat nå? Jeg er litt nysgjerrig på hva som skjer med trøttheten om du forsøker å kjenne på den akkurat her og nå,
istedenfor å ”holde deg oppe”.
Jeg har lyst til å utforske hvordan det er for klienten å være med sin egen trøtthet fullt og helt, med tanke på å forsterke polariteten (Zinker 1978:196).
I: – Ja, den er fortsatt der.
S: – Hva skjer om du bare lukker øynene og kjenner på trettheten?

I: – Jeg merker at jeg slapper av, det var godt å lene seg tilbake og bare slappe av litt.
S: – Ja, jeg merker også at jeg slapper av.
Jeg kjenner hvordan kroppen blir avslappet, og jeg blir rolig.
– Bare ta den tiden du trenger, og om du blir klar over noe, eller får lyst til å gjøre
noe, så gjør det.
Etter en stund åpner Ingvar øynene.
S: – Hvordan var det å sitte slik?
I: – Å, det var deilig, godt å bare sitte sånn og kjenne på trøttheten. Jeg kjenner meg
liksom helere, som om tankene og kroppen er samlet. Ja, som om jeg er mer samlet …
hvordan kan jeg si det? Nei helere er den beste beskrivelsen … Jeg kjemper på en måte
mot meg selv ellers, kroppen vil en ting, slappe av, hodet vil noe annet. Det gjelder
ikke bare trøtthet, men alt egentlig, jeg tror dette er helt essensielt for meg, det er sånn
jeg holder på, veldig fascinerende …
S: – Du har flere ganger nevnt ordet fascinerende, kan du si litt mer om hva som
fascinerer deg?
Jeg blir klar over at dette er et ord han har brukt flere ganger, og jeg blir nysgjerrig på å høre mer om dette.
I: – Ja, det er jo nettopp dette at det er så essensielt. Jeg mener, temaet er jo ikke så
stort i seg selv, trøtthet, men det er sånn jeg gjør det i hele livet mitt, jeg kjenner det
igjen fra så mange situasjoner, kroppen min vil noe, og jeg vil noe annet …
Avslutningsvis spør jeg klienten hva han tar med seg fra arbeidet.
I: – Det absolutt tydeligste er at jeg har sett hvordan jeg kjemper mot meg selv, og at
når jeg ikke kjemper mot meg selv så slapper jeg av.

Refleksjoner
Det første som skjer med meg i møte med Ingvar er at jeg blir oppmerksom på
misforholdet jeg opplever mellom det han sier, at det er avslappende å være
trøtt, og det jeg ser; uro, ”stort” smil, mer oppsperrede øyne enn det han vanligvis har. For meg er dette det åpenbare i møte med klienten, og jeg velger å
kontakte dette ved å fenomenologisk beskrive det jeg ser, og ved å spørre om
det er slik at han ikke tillater seg selv å være trøtt, men isteden ”holder seg
oppe4”. Gjennom å få den fenomenologiske beskrivelsen av sin atferd kommer

4. Dette er også en tolkning fra min side av det jeg ser. Men, jeg utforsker dette som et
spørsmål til klienten, og det blir figuren vi jobber etter.
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Kamilla er en kvinne på ca 30 år. Hun er halvt polsk, og har bodd i Norge i
hele sitt liv. Hennes tema i terapitimene har blant annet vært å bearbeide sorg
etter død i nær familie. I tidligere timer har vi gjennom samtale og eksperimenter arbeidet med sorg over tapet av hennes far, som tok sitt eget liv da hun
var ti år gammel, samt hennes bestemor som døde for cirka to år siden. Bestemoren hadde gjennom livet vært en omsorgsperson for Kamilla, og sorgen og
bitterheten over tapet av faren kom til overflaten igjen da bestemoren døde.
Dette er vår 8. time.
Kamilla (K): Starter timen med: – Jeg har lyst til å være litt alvorlig.
Solveig (S): – Alvorlig, kan du si noe mer om det?
Jeg har lyst til å forstå hva hun mener.
K: – Jeg tenker jo enda på bestemor. Nå er det snart to år siden hun døde. Julen kommer, da kommer jeg til å savne henne. Hun var jo gammel, og mett av dage som man
sier. Men jeg savner henne allikevel …
Klienten har tårer i øynene, jeg nevner ikke dette, og jeg sier ikke hva som
skjer med meg. Jeg ønsker ikke å velge figur ennå, men se hva som kommer
frem. Jeg gir en tilbakemelding ut fra det hun har sagt:
S: – Ja, hun betydde jo så mye for deg.
K: – Ja, og jeg har ikke en gang vært på graven hennes.
Jeg får her en impuls om å “gå på graven” sammen i rommet. Jeg føler meg

trygg og velger å følge impulsen slik at dette temaet blir figur.
S: – Hm, har du lyst til å gå på graven hennes her i rommet? Vi kan sette frem den
stolen og late som om det er graven … Har du lyst?
K: – Ja, det har jeg.
Jeg arrangerer stolen. Kamilla reiser seg og vi går bort til ”graven”.
S: – Er det noe du har lyst til å si til bestemor?
K: – Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært på graven din bestemor!
Klienten står med armene i kors over brystet. Det er noe med måten hun sier
det på som gjør at jeg tenker at hun egentlig ikke er så lei seg for akkurat det.
Jeg spør for å få mer klarhet:
S: – Hva tror du bestemoren din sier til at du ikke har vært der?
K: – Nei, det forstår hun, hun har akkurat samme følelse for kirkegården som meg.
S: – Og hva er det?
K: – Nei, det er død overalt. Der ligger pappa, der ligger tanta mi, og her ligger bestemor.
Kamilla snur seg rundt i rommet og peker. Hun ser på meg med tårer i øynene.
Jeg kjenner at jeg er trist og velger å beskrive det jeg ser og selv opplever.
S: – Jeg ser du gråter, og jeg kjenner at jeg er trist.
Klienten ser på meg, fortsatt med tårer.
S: – Hva annet har du lyst til å si til bestemoren din?
Jeg ønsker at hun skal fortsette dialogen med bestemor.
K: – Jeg er glad i deg bestemor.
Hun snakker direkte henvendt til graven. Jeg føler varme i brystet når hun
sier det. Jeg puster rolig og kjenner meg avslappet.
S: – Hva sier hun til det?
K: – Jeg er glad i deg også Kamilla! … Jeg vet at hun er det. Og jeg vet at hun har det
godt nå.
Jeg kjenner at jeg er veldig beveget, og det oppleves som om jeg står i en kirke.
Jeg tenker at jeg står i møte med noe som er større enn meg/oss. Jeg sier ikke
dette, men jeg deler noe av det som skjer med meg, med tanke om at det antakelig resonnerer i henne.
S: – Jeg står her ved siden av deg og jeg kjenner meg så beveget. Nesten andektig. Jeg
kjenner på en varme i brystet (peker på brystet), som sprer seg liksom. Og så kjenner
jeg på mye kjærlighet.
Jeg er litt redd for å bruke ordet kjærlighet, for klienten har ikke brukt det,
men det er kjærlighet jeg kjenner på. Når jeg snakker tar jeg meg god tid og
kjenner at jeg føler meg nær klienten, at jeg deler hennes sorg. Sammen holder
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klienten til det som er essensielt og meningsfullt for ham selv. Dette er i overensstemmelse med påstanden om at man ved å beskrive et objekts overflate,
atferd eller erfaring, gjør det mulig å fatte dets essens ” (Clarkson & Mackewn
1993:46).
		 Denne første sekvensen av terapitimen er videre i tråd med Perls’ påstand
om at det mest aktuelle behovet, eller det som er uferdig hos klienten, er det
som til enhver tid er det mest åpenbare i situasjonen (Clarkson & Mackewn
1993:93). Ved at jeg som terapeut beskriver fenomenene som oppstår i terapirommet, blir det åpenbare synlig. I møte med Ingvar har jeg tatt tak i det som
ble tydeligst for meg, impulsen om at han ”holder seg oppe”. Jeg beskriver
det jeg ser skjer med ham, og tar tak i det som foregår i meg. Ved bruk av
fenomenologisk tilbakemelding, og ved å ta tak i det åpenbare, får Ingvar en
mulighet til innsikt. Han erfarer at han ikke anerkjenner kroppens signaler, og
hva som skjer når han tillater seg å være med egne behov.

Kasus - Kamilla og bestemor

vi i opplevelsen av sorg, tristhet og kjærlighet, og at vi uuttalt står i noe som
er større enn oss selv. Klienten fortsetter å gråte.
K: – Ja, jeg kjenner hvor glad jeg er i henne. Og så trist at hun er borte. Men det er
liksom ok. Det er litt rart at hun ligger der nede i jorda og jeg står her over henne.
S: – Vil du endre på noe?
Har her en impuls om å legge til rette så det blir ”riktig” for klienten.
K: – Nei, det er bra sånn. Det er jo sånn det er. Det er der hun ligger, der nede i
jorda.
Jeg er fortsatt varm om hjertet og varsom i dialogen med klienten.
S: – Så det kjennes ok. Noe mer du har lyst til å si til bestemor før vi avslutter?
K: – Neeei.
Henvendt til graven:
– Bare at jeg er glad i deg.
S: – Ja …
Jeg lar tiden gå …
– Skal vi si ha det til henne?
K: – Ha det, bestemor
Kamilla smiler, og vi vinker litt, og jeg kjenner fortsatt den samme stemningen. Vi setter oss. Cirka halve timen har gått, og jeg tenker at jeg ikke ønsker å
åpne mer, men bruke resten av tiden på å reflektere over hva vi har gjort.
S: – Jeg tenker at vi ikke skal gjøre så mye mer enn det vi har gjort, for jeg tenker at
dette var viktig og har lyst til å la det bli med dette. Er det ok?
Klienten nikker
S: – Hva tar du med deg fra det vi gjorde?
K: – At det er ok å ikke gå på kirkegården.
Hun smiler og jeg smiler tilbake.
– Hm, kjærlighet finnes … underlig … nei, nei …
klienten virker som hun vil si noe, men ombestemmer seg.
– Nei, det var ingenting. Bare en bok jeg leste.
S: – Nå ble jeg nysgjerrig, jeg fikk en tanke om at du er inne på noe viktig.
Impulsen min her er nettopp dette, at dette er viktig for klienten.
K: – Det var en bok om kjærligheten til en knapp. Den var så fin, det var om at kjærligheten finnes på steder man ikke forventer.
S: – Sånn som den følelsen du har til bestemor?
K: – Ja, hun er død, men følelsen er jo her.
Klienten peker på brystet.
Jeg kjenner fortsatt varmen og kjærligheten i brystet. Deler med klienten:

S: – Det er fint å høre. Jeg kjenner meg fortsatt varm her.
Jeg peker på brystet.
– Det er godt å være med deg i dette …
Vi er stille sammen, klienten fortsetter å gråte.
– Jeg ser du gråter fortsatt.
K: – Ja, jeg gråter, men jeg er liksom ikke trist, det kommer bare tårer.
Jeg kjenner meg mild og myk i brystet.
S: – Jeg har en venn som kaller det “sweet pain”, en mild smerte som ikke er vond,
men som følger det å sørge på en god måte.
Jeg tror jeg deler dette for å støtte klienten der hun er. Jeg har tanker om at
hun er i en slags forsoning, og jeg tenker også at vi er et veldig viktig sted for
henne. Jeg vil gjerne forsterke og være med denne følelsen av mildhet i brystet som jeg kjenner, og som jeg tenker også gjelder klienten.
K: – Ja, ”sweet pain”. Det kjennes riktig. Det er noe mildt her. Jeg gråter men er
ikke trist. Det er bare fint og godt. Jeg tenker på bestemor. Hun hadde så delikate sprø
hender. Så gamle. De skalv. Gamle hender. Noe så veldig sårbart med de hendene (tar
på hendene sine). Om 50 år har jeg også gamle hender. Jeg er ikke redd for å dø, men
jeg vet jo ikke hvordan jeg kommer til å føle det når jeg blir gammel da, hvis jeg blir
gammel. Men akkurat nå er jeg ikke redd for det. Det eneste vi mennesker har til felles
er jo at vi blir født og at vi skal dø …
Klienten berører det eksistensielle temaet liv og død, og det at hun selv også
er forgjengelig (Masquelier 2003). Ved å støtte klienten i å øke oppmerksomheten gjennom dette eksperimentet, har livets eksistensielle tema fått lov til å
komme til overflaten. Jeg tenker at jeg kan støtte klienten i å være der hun er
ved å bekrefte vår forgjengelighet.
S: – Ja, vi er forgjengelige. Det er slik det er.
Vi fortsetter å snakke om livet, og at døden er en del av livet.
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Refleksjoner
I dette arbeidet bruker jeg både fenomenologiske beskrivelser og eksperimentering for å støtte klienten i å bli mer oppmerksom. Jeg får tidlig en impuls
om å gjøre i terapirommet det klienten sier hun er lei seg for at hun ikke har
gjort i eget liv, å gå på graven til sin bestemor som har vært død i to år. Fenomenologiske beskrivelser gjør det mulig for oss å dele opplevelsen av sorg
og kjærlighet. Slik jeg ser det skje, gjennomgår klienten en bevegelse fra sorg
og smerte til sorg og kjærlighet. Jeg tenker at dette er en ny opplevelse for

henne, at kjærligheten blir tydeligere enn smerten i sorgen. At bestemoren er
død, men følelsen er jo her (i brystet). Hun erfarer at kjærligheten til bestemoren
lever selv om bestemor er død. Det å øke oppmerksomhet med utgangspunkt
i fenomenologiske tilbakemeldinger og eksperiment gjør det mulig for klienten å fullføre det som er uavsluttet knyttet til sin bestemors bortgang. Økt
oppmerksomhet har her gitt mulighet for at noe kan avsluttes for klienten.
		 Klienten berører også det eksistensielle temaet død, og ser tydelig sin
egen forgjengelighet (Masquelier 2003, Yalom 1980:112). Ved å øke hennes
oppmerksomhet gjennom fenomenologiske tilbakemeldinger og eksperiment
har livets eksistensielle tema fått lov til å komme til overflaten. Dette er et
eksempel på at når jeg som terapeut fenomenologisk beskriver det som ”er”,
oppstår det en mulighet for å gå til essensen, slik Clarkson & Mackewn påstår.
Jeg tenker at Kamilla gjør dette. Hun erfarer essensen i sin relasjon til sin bestemor: kjærlighet, og hun erfarer noe av essensen i livet: at livet har en ende, at
også hun skal dø.

Kjønstad 2008:8). Dette betyr ikke at det ikke vil fremkomme sorg og tristhet
over dette igjen, men at følelsene klienten har i øyeblikket oppleves som helere.
		 Yontef har påstått at å øke oppmerksomhet kan ansees som det eneste
målet i gestaltterapi (Yontef 1988:184), fordi endring og vekst er et naturlig og
nødvendig resultat av det å se seg selv med full oppmerksomhet (Perls, Hefferline og Goodman 1951, i Clarkson & Mackewn 1993:90). Jeg tenker at de
utvalgte verbatim viser nettopp dette. Klientenes oppmerksomhet øker ved
bruk av fenomenlogiske tilbakemeldinger, ved å ta tak i det åpenbare, og ved
bruk av eksperimenter. Dermed muliggjøres endring og vekst.
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TEORI OG PRAKSIS
Aksept i møte med det uakseptable
– om møter i oppsøkende sosialt arbeid
Av Christian Kielland
Uteseksjonen i Oslo er en forebyggende instans i offentlig regi, som skal hindre at unge etablerer seg i rusmiljøet og/eller kriminelle miljøer. Uteseksjonen
har gata som arbeidsplass, nærmere bestemt Oslo sentrum. Kasusene i denne
artikkelen er hentet fra mitt arbeid som miljøterapeut i Uteseksjonens oppsøkende tjeneste, og viser hvordan jeg bruker fenomenologisk metode i møte
med ungdom. Artikkelen er en omarbeidelse av min avsluttende eksamen
ved terapeutstudiet.

Nøkkelord: Fenomenologi, awareness, det åpenbare, oppsøkende arbeid, ungdommer
Utgangspunktet mitt i arbeidet som miljøarbeider er å se og akseptere mennesker som de er, eller blir, i møte med meg. Jeg trenger ikke godta deres
handlinger, men intensjonen er å godta dem som de menneskene de er. Min
erfaring fra sosialt arbeid er at for mye intellektualisering og tolking kan virke
begrensende og fremmedgjørende, mens fenomenologien kan åpne for et mer
autentisk møte, og skape flere muligheter. En fenomenologisk tilnærming i
terapi betyr å være så nær klientens subjektive opplevelse som mulig, å være
her og nå, og å hjelpe klienten til å utforske og bli oppmerksom på hvem og
hvordan han eller hun er (Joyce & Sills 2001).
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Jostein har ringt og vil møte meg. Egentlig vil han møtes hjemme hos seg selv,
men flere har opplevd ham truende hjemme, noe som gjør at jeg vil møtes på
et offentlig sted. Dette er vårt tredje møte. Vi møtes utenfor leiligheten hans,
og går mot en park i Oslo. Jeg legger merke til at han ofte ser seg rundt, og ser
på menneskene som kommer oss i møte. Mens jeg går sammen med Jostein
kjenner jeg etter kort tid på frykt, og får tanker om at mennesker som kommer
oss i møte er en potensiell trussel. Jeg blir overrasket og skremt. Jeg kjenner
sjelden eller aldri på en slik frykt, og anser ikke menneskene rundt meg som
en potensiell fare til vanlig. Jeg ser på Jostein og lurer på om det er slik han
har det? Det gir mening i forhold til at han heller ville møtes hjemme hos seg
selv.
		 Jostein stopper opp i parken og tenner en røyk. Jeg er terapeut (T) og Jostein
er (J).
J: – Faen ass. Jeg har driti meg ut igjen.
T: – Ok?
Jeg har en antagelse om at han tenker på at han har ruset seg på amfetamin
de siste ukene og har unnlatt å møte på jobben, men jeg velger å forholde meg
spørrende.
T: – På hvilken måte?
J: – Du veit ... har gått på en sprekk ... har ikke vært på jobben den siste uka. Bare
vært hjemme og rusa meg.
T: – Hva var det som gjorde at du ramla utpå igjen?
Jeg ønsker å øke Josteins oppmerksomhet på hva det var som gjorde at han
begynte å ruse seg igjen.
J: – Du veit ... det er så lett. Jeg skulle bare snakke med en venninne på telefonen,
som jeg veit driver med dop, også besøkte jeg hu ... Ja da var det fort utpå igjen.

T: – Du var jo rusfri i flere uker, og så valgte du å ringe en venninne som driver med dop?
Jeg ønsker å belyse at det var hans valg å ta opp kontakten med rusmiljøet,
slik at han tydeligere kan se at dette er noe han gjør, og i større grad bli ansvarlig for sine egne handlinger.
J: – Ja, det var dumt av meg.
T: – Jeg tenker at i de første ukene som du er rusfri, så er du veldig sårbar. Videre
tenker jeg at du ikke kan ha noe kontakt med ditt gamle miljø i lang tid fremover.
J: – Ja, det skulle bare en telefon til!
Jostein setter seg ned på en benk. Det er sikkert 10 minusgrader ute, men på
meg kan det virke som han er helt uaffektert av dette. Jeg merker at det er
kaldt i ansiktet og på føttene. Jeg blir oppmerksom på at jeg står og ser ned på
ham, mens han sitter og ser ned i snøen. Vi har ikke øyekontakt, og jeg kjenner
at dette er utilfredsstillende. Jeg velger å sette meg ned ved siden av ham, og
ser at dette gjør noe med ham, ved at han snur seg mot meg og ser på meg.
Vi er i dialog igjen, han snakker om tankekjøret i hodet, at han har mye angst
og paranoia.
J: – Iblant tror jeg virkelig at hjertet mitt skal stoppe, jeg innbiller meg at pulsen er
så høy at blodårene vil eksplodere.
T: – Kan jeg kjenne etter?
Jeg følger en impuls om å vise ham at kanskje virkeligheten er annerledes enn
det han tenker og frykter.
T: – Hjertet ditt slår normalt.
Jeg har hånden min på hjertet hans.
T: – Pulsen din er også normal, ligger vel på 70 i minuttet tenker jeg.
Jeg har to fingre på pulsåren hans. Jostein smiler svakt, og det kan se ut som
han er mer beroliget.
T: – Nå som vi er i gang med en helsesjekk, kan jeg jo kjenne på om skuldrene dine er
stive.
Jeg ler litt og følger en impuls om å massere skuldrene hans.
T: – Du er kanskje litt stiv i musklene, men ellers virker du frisk og rask, spør du meg.
Jeg smiler og ler litt. Jostein ler litt selv.
J: – Det var godt å høre.
Det er en liten pause i samtalen.
J: – Jeg tar tiden din.
T: – Tiden min er å være her med deg.
J: – Å ja …
T: – Vet du hva det beste med arbeidsdagen min har vært?
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I mitt arbeid er jeg i kontakt med ungdommer eller unge voksne, som har
utfordringer av forskjellige slag. Rus, kriminalitet, vagabondering og bekymring rundt fysisk og psykisk helse er ofte temaene som går igjen. I denne artikkelen viser jeg et møte med ”Jostein”, som jeg har fulgt opp over tid. Han
er i begynnelsen av 20-årene, og har de siste årene brukt amfetamin daglig.
Dette har etter hvert påvirket hans psykiske helse. Jeg viser også et møte med
”Marie” på 15 år, som var i kontakt med det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum
en kveld jeg var på jobb.

Møte med ”Jostein”

J: – Nei hva da?
T: – Å sitte her med deg og ha dette møtet. Det er det viktigste som har skjedd i dag.
Jeg følger en impuls om å sette ord på det jeg tenker. Ofte sier Jostein at han
er til bry, han unnskylder seg for å ringe og for å bruke tiden min. Jeg ønsker
å differensiere (Jørstad 2002) for ham, ved å ta utgangspunkt i hva jeg tolker
han tror om møtet vårt, med å si hva som faktisk er sant for meg.
J: – Tusen takk for at du sier det – det er godt å høre.
Jeg blir berørt av det jeg selv sier, og tenker at dette også gjør noe med Jostein.
På slutten av møtet går vi mot leiligheten hans.
T: – Hvordan opplevde du dette møtet, Jostein?
J: – Jeg føler meg roligere og har det bedre inni meg. Angsten og stresset er mindre.
T: – Godt å høre. Jeg ringer deg til uka for å høre hvordan det går.
J: – Ok, takk for det. Vi snakkes.

det som er. Jeg trenger ikke å analysere det eller sette merkelapp på det – kun
være oppmerksom på at det er sånn det er, uten å yte motstand. I samtalen
med Jostein spør jeg hvordan istedenfor hvorfor. Dette er med på å utforske
hans erfaring rundt hva som gjorde at han begynte å ruse seg igjen. Hvorfor
kan tolkes som fordømmende, og stenge av for den nysgjerrigheten jeg er på
jakt etter.
		 Jostein ruser seg fremdeles. Han har imidlertid vært villig til å søke seg
inn på en behandlingsinstitusjon, hvor han nå har fått plass.

Møte med ”Maria”

Når Jostein snakker om angsten sin, og om frykten for at hjertet skal eksplodere, så velger jeg å intervenere med å ta på kroppen hans. Jeg kjenner på
hjertet hans, og jeg masserer skuldrene hans. Fenomenologisk tar jeg tak i det
som skjer her og nå, slik at det som skjer med ham her og nå blir vår umiddelbare erfaring (Krüger 2002). Slik unngår jeg også å tolke hans historie om
angsten, eller å si at ”det kommer sikkert til å gå bra”. En slik tilnærming ville
være mindre til hjelp enn en direkte og umiddelbar erfaring som vi her gjør
sammen, ved at jeg kjenner på hjertet hans og tar pulsen hans. Det gir Jostein
større mulighet til å differensiere fra angsten, og ta innover seg at kroppen
fungerer normalt i dette øyeblikket. Ved at jeg trygger Jostein på at kroppen
hans er ”normal” slik jeg vurderer det, blir det kanskje litt mindre kaotisk for
ham. Han ler litt og sier ”det var godt å høre”, etter at jeg avkreftet hans tanke
om eller frykt for at hjertet hans kom til å eksplodere.
		 Ved å kjenne på hjertet hans og å massere skuldrene hans blir jeg en som
gir omsorg, og jeg tenker det er mye aksept i dette. Jeg er sammen med ham,
og det gjør at han kanskje føler seg mindre alene. Jeg forsøker å øke hans oppmerksomhet på kroppen sin, og dermed på sin egen virkelighetsoppfatning
(at han ikke holder på å bli gal), ved å gi ham mulighet til å ta innover seg at
kroppen faktisk fungerer normalt. Å akseptere Jostein betyr at jeg tillater ham
å være den han er akkurat nå. Men jeg tenker også at det handler like mye
om at jeg aksepterer det som skjer i meg. Å akseptere handler om å gi plass til

En vårkveld står en kollega og jeg i rusmiljøet i Oslo sentrum. Jeg blir oppmerksom på ei ung jente som er i kontakt med en selger fra rusmiljøet. Jeg gjør
min kollega oppmerksom på jenta. Hun holder en hundrelapp i hånda som er
rettet mot en av selgerne. Jeg ser at det står tre selgere delvis rundt henne, og
jeg hører at det ropes høyt på et fremmed språk. Det kommer en selger til som
passerer meg, går opp trappa, og mot jenta. Jenta gir hundrelappen til den
siste selgeren som har ankommet, hun blir stående litt, for så å gå vekk og inn
på Oslo S. Kollegaen min og jeg går etter jenta. Vi er enige om å finne ut hvor
gammel hun er, og vi er begge ganske sikre på at hun har kjøpt rusmidler. Når
hun til slutt blir stående alene, griper jeg sjansen til å ta kontakt med henne.
Jeg er terapeut (T) og Maria er (M).
T: – Hei, hvordan går det?
Stillhet. Hun løfter blikket og ser på meg uten å si noe.
T: – Vi kommer fra Uteseksjonen – har du hørt om oss?
Stillhet. Hun sier fremdeles ikke noe, men ser på meg uten å smile.
T: – Vi jobber med ungdommer på gata i Oslo. Vi pleier å ta kontakt med ungdommer, og spesielt de vi ikke har sett før.
Hun sier fremdeles ikke noe, og jeg begynner å bli utålmodig.
T: – Jeg har ikke sett deg før?
M: – Nei.
T: – Jeg heter Christian forresten – kommer fra Uteseksjonen.
Jeg rekker ut hånda.
M: – Maria.
Hun hilser med håndtrykk.
T: – Hva skjer i kveld?
M: – Ikke så mye.
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Drøfting

Jeg opplever at samtalen ikke går i noen retning, og bestemmer meg for å
”komme til saken”.
T: – Jeg så du var i kontakt med rusmiljøet.
Jeg ser mot selgerne som er 50 meter unna oss, og ser tilbake på henne.
M: – Nei ...
Det er ikke ukjent at ungdommer svarer benektende på slike påstander. Jeg
tenker at det har å gjøre med at feltet ikke er trygt nok. Vi er på gata, og relasjonene er helt nye. Vi har ingen kontrakt eller avtale om noe som helst.
T: – Jeg så du ga en hundrelapp til en av selgerne.
M: – Ja, jeg skyldte en av selgerne penger, så jeg betalte han tilbake.
Jeg er skeptisk, mine tidligere erfaringer med å se at mange unge handler i
dette miljøet, gjør at jeg ikke er åpen for det hun sier. Jeg har allerede gjort
meg opp en mening. Jeg bestemmer meg for å legge den ut i feltet for å skape
en åpenhet og ærlighet mellom oss.
T: – Jeg tror du har handlet hasj eller piller.
M: – Nei, jeg bare skyldte noen penger for en tid tilbake. Jeg fant ikke ham jeg skyldte
penger, så jeg spurte etter’n. En av de ropte på ham, og så kom han. Jeg ga pengene til
ham og så gikk jeg derfra.
Dette stemmer med det jeg hadde sett: at en av selgerne hadde gått gjennom
miljøet og mot jenta. Jeg hadde også hørt at en av selgerne ble ropt på. Videre
har ikke jeg eller min kollega sett at hun har mottatt noe i retur for pengene
hun ga. Her ser jeg at jeg er forutinntatt. Jeg har tolket situasjonen og projisert
på henne at hun har handlet hasj eller benzodiazepiner. Jeg nikker til det hun
sier, og denne gangen spør jeg istedenfor å påstå.
T: – Ok, så du drev med det før?
M: – Ja, jeg bor på institusjon nå. Jeg har levert rene urinprøver de siste månedene.
Og nå har jeg besøkt familien min.
T: – Ok.
Jeg nikker, og blir samtidig overrasket over åpenheten og tilliten hun viser
meg ved å fortelle om sitt liv.
T: – Kan jeg spørre hvor gammel du er?
M: – Jeg er 15 år.
Jeg blir oppmerksom på et ubehag i magen. Et av valgene jeg har nå er å kontakte
institusjonen hun bor på, da de sikkert ikke har godkjent at hun har vært i kontakt med rusmiljøet. Jeg opplever en etisk konflikt. Svarene hun gir meg kan vise
at hun er villig til å stole på meg, men hva gjør det med tilliten som er bygd opp
mellom oss hvis jeg ringer institusjonen hun bor på eller barnevernvakta?

T: – Det er jo veldig ungt til å være i kontakt med rusmiljøet.
M: – Ja, men jeg har slutta med de greiene for mange måneder siden.
Her merker jeg at jeg har en opplevelse av henne som troverdig. Jeg stoler på
svarene hun gir meg, og bestemmer meg for å avslutte samtalen.
T: – Det høres bra ut. Marie, det var hyggelig å møte deg. Jeg ønsker deg det beste.
Her har du kortet vårt og et telefonnummer hvis det skulle være noe. Jeg skjønner også
at du må rekke toget.
M: – Takk, det var koselig å treffe dere også. Det er bra at dere er ute og passer på.
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Drøfting
I min jobb er det svært mange sanseinntrykk som skal bearbeides og velges
mellom. Min oppmerksomhet er rettet mot unge mennesker, og da blir de det
første jeg ser. Men, hva ser jeg egentlig? Mine egne tolkninger av fenomenet,
eller fenomenet slik det er? En fenomenologisk tilnærming i møtet med Maria
ble å forholde meg til det åpenbare, nemlig det jeg hadde sett og hørt. Men
hva var det åpenbare? At hun var i kontakt med rusmiljøet, eller ga en hundrelapp til en mann? Hva var det jeg egentlig så, og hva hørte jeg henne si? I
starten var jeg mer opptatt av min egen forklaring på fenomenet. Da jeg satte
min egen forutinntatthet til side, opplevde jeg at det skapte en åpenhet i møtet
med Maria. Med Maria tenkte jeg noe om det jeg så, og hadde forklaringen
klar i møte med henne. Jeg kom med påstander, og hun ga meg forklaringer.
Når jeg videre er mer presis i forhold til hva jeg faktisk ser, så svarer Maria
bekreftende på dette. Vi er umiddelbart ikke enige om at hun var i kontakt
med rusmiljøet, men vi er begge enige om at hun ga en hundrelapp til en
selger. Det åpenbare her var kanskje ikke at hun var i kontakt med rusmiljøet,
da dette kan bety så mye, og ikke stemmer med Maria sin forklaring på sin
egen handling. Det åpenbare var at hun ga en hundrelapp til en mann. Når jeg
tar tak i det åpenbare, og er presis i min beskrivelse av hva jeg har sett uten å
legge noen tolkning i det, så svarer Maria meg og vi er i en dialog som etter
hvert bærer preg av gjensidig åpenhet. Siden møtet med Maria har verken
jeg eller mine kolleger sett henne igjen i rusmiljøene i Oslo sentrum. For meg
kan det bety at hun var ærlig med meg fra starten av. Det gir også mening at
jeg opplevde henne som troverdig på slutten av møtet. Vi var i et ukjent terreng sammen, og ved hjelp av fenomenologisk metode kunne jeg bevege meg
åpent og fordomsfritt i møte med henne. Jeg har lenge tenkt at det er ungdommene som må lære seg å legge bort sine tolkninger og forklaringer av verden,

for å få tilgang til nye og autentiske opplevelser. Jeg viser her at dette i like
stor grad gjelder meg som miljøarbeider.

Oppsummering

Johansen, S. (2006). Her og Nå. Gestaltterapi i Praksis. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS.
Krüger, Å. (2006). Gestaltterapeutisk metode. Fenomenologi i teori og praksis.
Den flygende Hollender. Festskrift. 55-61.

Jeg er overbevist om at mulighetene for et autentisk møte er større når jeg forholder meg til det åpenbare, enn når jeg har ferdige forklaringer i møte med
ungdommene. Imidlertid har jeg erfart at det kan by på utfordringer å få tak i
det åpenbare – av og til er det vanskelig å få øye på, selv om det er rett foran
øynene mine. Det er et paradoks. Johansen (2006) sier at ofte kan terapeuten
overse eller ikke gripe fatt i det åpenbare ut fra introjekter, innlærte erfaringer,
eller handlingsmønstre, som en gang passet godt i en kultur, og ikke ut fra
utforskning i øyeblikket.
		 Awareness er en forutsetning for å jobbe fenomenologisk. Når jeg bruker
min awareness og arbeider fenomenologisk, legger jeg til rette for en mulig
utvikling av ungdommens bevissthet om, og innsikt i, egen situasjon. Slik kan
han eller hun i større grad bli oppmerksom på sine valg og muligheter. Fenomenologi og awareness skaper bevegelse i møtene. Istedenfor å komme til
kort, og tenke at den ungdommen jeg møter er et ”vanskelig tilfelle”, erfarer
jeg at når jeg deler av mine tanker og bekymringer, så gjør det noe med den
jeg er i kontakt med. Det oppstår autentisitet i relasjonen. Når jeg tar tak i det
åpenbare, når jeg tydeliggjør det som er, så er det ofte en mulighet for at ny
kunnskap kan komme frem. Denne kunnskapen kan øke ungdommens oppmerksomhet på sin egen situasjon. Dette kan igjen føre til at nye muligheter
blir tydeligere for dem.
		 Jeg har erfart at min aksept for ungdommene blir tydeligere i alle møtene,
selv om jeg er uenig i, eller ikke aksepterer, deres handlinger. Å bruke penger
på å skade seg selv, kan virke som en irrasjonell handling som kan vekke
fordømmelse hos mange, men handlingen er likevel den beste han eller hun
klarer å gjøre under de rådende omstendighetene. Erfaringene mine gjør at
jeg kjenner på en aksept for ungdommene, når jeg klarer å se en mening med
hvorfor de gjør som de gjør.

Referanser:
Joyce, P. & Sills, C. (2001). Skills in Gestalt Counselling & Psychotherapy. London,
Sage.
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Min arbeidshypotese i arbeid med angst er at vi i terapien ønsker å finne måter
å unngå å bevege oss i tankene til fremtid eller fortid. Derfor jobber jeg mye
med kroppslige fornemmelser og oppmerksomhet på ”her” og ”nå”. Kroppen
kan ikke befinne seg i fremtid, den er alltid her, nå. Teoretisk baserer jeg meg
på noe av det som er skrevet om angst i gestaltlitteraturen, på generell gestaltteori om ”her og nå” og awareness, på teori om hukommelsen, som stort sett er
hentet fra psykologi og nevrovitenskap, og på en artikkel av den amerikanske
psykologen og gestaltterapeuten Stephan Toben, om hukommelsens betydning for å behandle traumer.

TEORI OG PRAKSIS
Arbeid med angst

Teori om angst

Ifølge Wikipedia er angstlidelser en av de vanligste psykiske lidelsene vi har,
og ifølge Statens Helsetilsyn vil 25 prosent av alle mennesker i Norge fylle
kriteriene til en eller flere angstlidelser i løpet av livet (www.wikipedia.no;
www.helsetilsynet.no).
Det kan være et vekstpotensial i å utforske angstreaksjoner. Potensialet ligger
blant annet i å kjenne etter, og bli oppmerksom på, hva som er av kroppslige fornemmelser, tanker og følelser, og hvor oppmerksomheten går i omgivelsene her
og nå. I arbeid med klienter har jeg erfart at det alltid fins små ”utviklingsspirer”,
fenomener som kan utforskes og bygges videre på. Det går også nesten alltid an å
snu om på hvordan man ser saker, slik at det et menneske for eksempel klandrer
seg selv for, kan være rasjonelt og funksjonelt, uansett hvor merkelig en slik synsmåte kan virke utenfra. Det er alltid noe der som jeg kan støtte hos klientene, slik
at de kan oppnå vekst.

Angst rommer en kompleks og bred kombinasjon av følelser, som frykt,
engstelse, bekymring og panikk, og kroppslige symptomer som hjertebank,
brystsmerter, pustevansker, svette, svimmelhet, rødme og kvalme. Angst kan
bli et problem, og utvikle seg til en psykisk lidelse, dersom angstreaksjonen
ikke står i et fornuftig forhold til, eller er betydelig overdreven i forhold til, en
faktisk trussel (www.wikipedia.no).
Ifølge Hostrup (1999) kan det være hensiktsmessig å skille mellom eksistensiell angst og nevrotisk angst. Hostrup skriver at et sentralt punkt i gestaltterapi er skillet mellom angst som oppstår i møte med eksistensens vilkår, og
angst som er forbundet med psykisk lidelse. ”Det er naturligvis en dynamisk
sammenhæng mellom de to slags angst, idet de begge bunder i angsten for
livet.” (ibid. s. 42). Hostrup mener at den angst som er forbundet med psykisk
lidelse, først og fremst er en angst for å oppdage sine livsvilkår. Derfor ” …
oppstår den eksistensielle angst nettopp fordi man er i stand til å se sig selv og
livet i øinene.” (ibid. s. 43) Hostrup mener at den eksistensielle angsten ikke
skal behandles bort. De eksistensielle spørsmålene ligger under og presser seg
frem, og er en del av det å være menneske (Masquilier 2006).
Joyce og Sills (2010) ser ut til å tenke noe annerledes når de holder frem at
angst er å overmobilisere, noe som skaper en angstreaksjon. De mener at det
er viktig å finne ut om angstreaksjonen har sitt opphav i en hendelse, eller om
den er kronisk. De sier at det kan være hensiktsmessig å dele inn angsten i tre:
den angsten som kommer av et traume, den angsten som kommer av en ond
sirkel som oppstår ved å prøve å unngå vanskelige situasjoner som ofte kommer i forsøk på å kontrollere angsten, f.eks. knyttet til fobier, og angst uten
et tilsynelatende opphav, som handler om negative tanker. Fire metoder kan
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Av Marta Camilla Wright
Artikkelen tar for seg hvordan det kan være hensiktsmessig å forstå angst i
sammenheng med hukommelsesteori, og hvordan man, med dette i mente,
kan bruke gestaltterapeutiske metoder i arbeid med klienter med angstopplevelser. Fokus er satt på arbeid med kropp og minner, som jeg diskuterer i lys
av ett klientkasus fra egen privat praksis.

Nøkkelord: Angst, hukommelse, her og nå, kropp, awareness / bevisst oppmerksomhet

Ofte ser det ut til at første skritt er å bli oppmerksom på hva kroppen gjør. Det
ser ut til å skape bevegelse, som er et utgangspunkt for at forandring kan skje.
Hvordan kan det henge sammen at det å ta utgangspunkt i hva som skjer i
kroppen, skaper bevegelse og bidrar til å helbrede angstreaksjonen? Det kan
være nyttig å se det ut fra hvordan hukommelsen virker.

Angst beskrives som det som skjer når fortid eller fremtid flyter inn i nåtid,
i her og nå. Nåtiden invaderes av fantasier om hva som kan skje i fremtiden,
eller traumatiske eller vanskelige hendelser som ikke er bevisstgjort i hele
hukommelsesapparatet, flyter inn i nåtiden. Korb, Gorell og van der Riet
(1989, s. 54) beskriver angst som et mentalt hopp inn i fremtiden: ”Anxiety is a
mental jump into the future, whereas the body can exist only in the present.”
		 Polster og Polster (1974, s. 85) er opptatt av det som ligger i fortid og
dettes betydning for nåtid: ”The major problem of good living is to keep upto-date with possibilities which exists rather than remain stamped on the ass
for all time by experiences which were only temporary or which may merely
have been errors of perception or intuition.”
Mennesket binder nåtiden sammen med fortiden gjennom hukommelsen. Slik dannes forventninger og forestillinger om fremtiden. I psykologi og
nevrovitenskap har det vært gjort omfattende forskning på hukommelse. En
vanlig måte å forstå fenomenet på, er å dele inn i eksplisitt og implisitt hukommelse.
I en artikkel fra 2004 diskuterer Stephan Tobin helbredelse av traumer.
Traumatiske hendelser er blant det som kan føre til angstopplevelser i nåtid.
Tobin definerer et traume som enten en dramatisk enkelthendelse i fortid,
eller gjentatte katastrofehendelser, som for eksempel misbruk over tid. Han
vil ikke regne inn slikt som mangel på tilstrekkelig omsorg i tidlig barndom,
fordi han mener at traumebegrepet kan bli utvannet ved en slik definisjon.
Traumatiske hendelser blir ”lagret” i en del av den implisitte hukommelsen,
det vil si den hukommelsen som ligger i det limbiske systemet i den høyre
hjernehalvdelen.
Slik blir ikke hendelsen et minne på den vanlige måten, men blir til en
uavsluttet hendelse, en hendelse man nok har overlevd fysisk, men ikke i
bevisstheten / den eksplisitte hukommelsen, sier Tobin. Kroppen har altså overlevd den eller de traumatiske opplevelsene, men tanker og følelser vedrørende
hendelsen, er ikke blitt del av den eksplisitte hukommelsen. Opplevelsene ligger så og si gjemt i hukommelsen. Fortiden kan derfor flyte inn i nåtiden på en
måte som kan virke uforståelig, både for den det gjelder og omgivelsene:
”The individual who has experienced trauma and not worked it through then
doesn’t experience having survived the traumatic incident and realise that it
is over” (Tobin 2004, s. 59).
I stedet er det som om den traumatiske hendelsen skjer igjen og igjen. Som
eksempel nevner han vietnamveteranen som legger seg på bakken hver gang
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brukes i tilnærming til klienter med angstproblematikk. For det første mener
Joyce og Sills at man må forholde seg til symptomene, som ofte er kroppslige.
For det andre har disse klientene ofte løst sine utfordringer med å unngå en
del situasjoner, og dette mener de at man må jobbe med. For det tredje må
man sammen identifisere kunnskap om angsten, og for det fjerde mener de
at man skal jobbe med kroppen for å finne måter å håndtere overmobilisert
energi på, eller gjøre ”retroflected body energy to purposeful action” (ibid.
s. 223).
Andre teoretikere, som Perls, Hefferline og Goodman (1998), beskriver
angst som tilbakeholdt engasjement eller opphisselse, en kroppslig reaksjon
som forårsaker pustebesvær og som egentlig er mangel på mobilisering av
energi. Angsten oppstår idet personen holder seg tilbake. Løsningen er å støtte
klienten i å få frem det tilbakeholdte. Denne måten å tenke på ser ut til å ha hatt
innflytelse på flere gestaltteoretikere, som viser til det samme når de snakker
om angst (Polster og Polster 1974; Korb m.fl. 1989; Clarkson 2004). Clarkson og
Mackewn (1993) beskriver også Perls’ oppfatning av angst som et kroppslig
fenomen som har med pust å gjøre. En person med angst kan ha laget seg
vaner som gjør det vanskelig å puste dypere inn og ut for å omforme angsten
til engasjement eller opphisselse. Ifølge Petruska Clarkson (2004, s. 104) under
streket Perls ofte sammenhengen mellom angst og engasjement eller opphisselse: ”… saying that anxiety is excitement before it has become action or ’anxiety is the gap between the now and the then …”). Videre sier Perls (1992) at hvis
du er i nået, kan du ikke føle angst, fordi engasjement og opphisselse flyter rett
inn i den pågående aktiviteten. Metoden for å ”helbrede” angsten er, ifølge
Perls m.fl. (1951), å utforske hva det er klienten ikke kan anerkjenne som sitt.
Når klienten får angstsymptomer – hva er det vedkommende ville hatt lyst til
å gjøre? Tilbakeholdenheten er ofte observerbar i kroppen, og Perls m.fl. (ibid.)
mener at forsterking av denne tilbakeholdenheten leder til at det tilbakeholdte
kommer frem, og dermed til å eliminere angst.

Teori om hukommelse og ”her og nå”

han hører en høy lyd, eller ettåringen som blir bitt av en hund i hånden (ibid.).
Når hendelsen er kodet inn i den implisitte hukommelsen, vil vedkommende
senere i livet kunne oppleve frykt og fysiske reaksjoner, og til og med smerter
i hånden ved synet av en hund, uten å ane hva som har skjedd.
Med en slik type traumeproblematikk er det umulig å jobbe med samtaleterapi som psykoanalyse eller kognitive metoder, sier Tobin, nettopp
fordi traumet påvirker implisitt hukommelse. Minnet sitter i kroppen, og
gestaltterapi kan være en egnet behandlingsform fordi man jobber med
metoder der kroppen er med. I andre tilfeller kan man ha et kognitivt minne
om den traumatiske hendelsen, men forståelsen er dissosiert fra følelses- og
sanseerfaringen, eller en person kan ha følelses- og sanseerfaringen, men
ikke den kognitive erfaringen. ”The former is the rigid, overcontrolled,
frequently obsessive–compulsive type of person discussed by Polster og
Polster (1973), compulsively needing to attempt closure of the traumatic
event. The latter is the emotionally labile, scattered type, having difficulty
in self-regulation because of the constantly competing, unfinished gestalten.” (Tobin 2004, s. 61).
En annen måte å beskrive hukommelsen på, er å dele den inn i prosedural, semantisk og episodisk hukommelse. Ifølge Endel Tulving er disse typene
av hukommelse hierarkisk organisert: Den prosedurale hukommelsen er den
mest fundamentale og inkluderende hukommelsen, semantisk hukommelse
er en underkategori, som igjen har den episodiske hukommelsen som underkategori (sitert i Burley og Freier 2004). Prosedural hukommelse er ”hvordan
ting gjøres”, som ikke er eksplisitt uttalt, for eksempel det å kunne sykle
eller svømme, eller sosiale ferdigheter, som for eksempel hvordan vi hilser på
hverandre. Semantisk hukommelse er minnet om kunnskap – at Paris er hovedstaden i Frankrike, og at Eiffeltårnet er et viktig landemerke i byen. Sosiale
ferdigheter kan også være del av den semantiske hukommelsen. Episodisk
hukommelse er det å huske personlig erfarte enkelthendelser – for eksempel en
reise til Paris der jeg besøkte Eiffeltårnet (www.science.ca).
Videre er det, ifølge psykolog Helge Sletvold (2008, nettreferanse uten sidetall), slik at ”kunnskap om det nevrale grunnlaget for hukommelse, om differensiert modning av viktige strukturer som amygdala og hippocampus og
virkningen av stresshormoner, har ført til en nyansering og reformulering av
enkelte psykoanalytiske innsikter”. Sletvold hevder at den infantile amnesi
ikke skal forklares med fortrengning, fordi de strukturene som gjør eksplisitt
hukommelse mulig, ikke er nok modnet før ved 3.–4. leveår.

Sletvold sier også at når man likevel ”husker” ting fra tidligere, må det ses
som en annen slags hukommelse. Det man ofte kaller at ”kroppen husker”,
vet man nå er emosjonell og prosedural hukommelse, systemer som er operative lenge før hippocampus er ferdig modnet. Langvarig stress, depresjon eller
traumatisering kan føre til at minner svekkes, ved at nevroner i hippocampus
rett og slett ødelegges. Det er stresshormonet kortisol som stimulerer amygdala, og styrker den emosjonelle komponenten av et minne, mens det har en
ødeleggende virkning på områder av hippocampus ved at det tapper nevronene for glukose og gjør dem sårbare for glutamat. Sletvold sier til og med at:
“Det er mulig dette gjelder generelt for affektive systemer (ikke bare frykt), og
det gir oss et hint om hvorfor det er så vanskelig å endre slike erfaringer via
fornuften og språket ….”
Når vi har disse innsiktene, følger det at kroppen sitter på hukommelse
eller kunnskap som vi ikke nødvendigvis har eksplisitt tilgang til, og som først
og fremst huskes proseduralt. Dette kan vi jobbe med å bevisstgjøre i gestaltterapi, ved å øke oppmerksomheten, eller awareness, noe mange gestaltister
har skrevet om (for eksempel Stevens 1971; van Baalen 2004). Å kontakte
kroppslige fenomener kan øke awareness (Brubæk 2006). Derfor kan det være
nyttig å arbeide med kroppen, altså å bygge awareness i indre sone (Stevens
1971). Slik blir det viktig å være klar over hva jeg er oppmerksom på som terapeut, og stole på at det er nyttig for klienten at jeg bruker dette i situasjonen
(Fagerheim 2006). Zinker (1978) hevder tilsvarende at awareness gjør at jeg
forstår hva som foregår inni meg, og hva jeg kan gjøre for å få det bedre.
Bevisst oppmerksomhet, eller awareness, omkring hva som er her og nå, ser
altså ut til å være sentralt i arbeid med angst. Fortiden og fremtiden som flyter
inn i øyeblikket, er også en del av her og nå. Det at et menneske som opplever
angst, fantaserer om fremtiden eller blir innhentet mentalt av fortiden, gjør
her og nå utydelig. Det blir også vanskeligere å arbeide med å konstatere hva
som er, en metode man i gestaltteorien mener leder til endring (Beisser 1970;
Yontef 1993). Går vi inn og ser nærmere på her og nå, vil vi kunne oppdage
nyansene og bevisstgjøre at jeg fantaserer om noe som kan komme til å skje
i fremtiden. En person som opplever angstsymptomer når han er i små rom,
kan fantasere om at han ikke kan komme seg ut og får panikkaktige følelser.
Men hva er til stede her og nå? Her og nå er jeg med min kropp i dette rommet som ser sånn og slik ut, og akkurat nå er det ikke noe som er farlig, det
potensielt ”farlige” ligger i fremtiden. Denne bevisstgjøringen vil ofte gjøre
en forskjell, da klienten vil kunne skille mellom det som faktisk er, og det
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som er en fantasi, spesielt dersom vi knytter det til kroppen, fordi dette også
vil påvirke implisitt eller prosedural hukommelse. Det samme vil gjelde fortidige hendelser: Hvis klienten får pustebesvær og blir panisk, vil flykte vekk
fra situasjonen og kjenner angsten for angsten. Når angstopplevelsen dukker
opp i terapirommet, kan terapeuten gi støtte i å kjenne etter hva som skjer i
kroppen. Her vil det ligge en mulighet for å oppdage det kroppen husker,
men som ikke er eksplisitt i hukommelsen

gir ham i oppgave å bevisstgjøre seg hva som skjer med kroppen når disse
situasjonene kommer opp.

Andre time

Harmeet snakker i vei om hvordan han har det, og hva som skjer og har
skjedd. Jeg blir engasjert og deltar i samtalen ved å stille spørsmål, og han
snakker videre om forskjellige episoder der han har følt angst og svettet. Han
forteller om mestringsstrategier. Jeg tenker at han snakker mye om, og tenker
at all praten holder noe tilbake. Jeg lurer på hvordan det er å være ham akkurat nå sammen med meg, og om han kjenner på noe av det han forteller om
her og nå. Han svarer:
H: – Ikke noe særlig. Jeg har det greit nå. Det er mere i situasjoner der jeg er i et middagsselskap, for eksempel, og så ber noen meg om å skjære opp kalkunen. Da reagerer
kroppen.
T: – Du sier at kroppen reagerer, tenker du at det ikke er du som reagerer?
H: – Ja. Kroppen gjør noe jeg ikke vil.
T: – Så det er ikke du som gjør det, men kroppen.
H: – Ja.
Harmeet vil gjerne jobbe med dette aktivt, og lurer på hva han kan gjøre. Jeg

Det er lett å merke at Harmeet er motivert. Han prater i vei som i første time.
Etter en stund foreslår jeg et eksperiment, fordi jeg oppfatter at mye av det
han snakker om handler om situasjoner der han får oppmerksomheten rettet
mot seg.
T: – Det høres ut som om angsten kommer i situasjoner der du får oppmerksomhet.
H: – Ja.
T: – Så hva hvis jeg nå, uten å snakke, gir deg min oppmerksomhet en stund?
H: – Ja. Jo.
Han er lydig og gjør som han får beskjed om, tenker jeg. Jeg sitter og ser på
ham, og han sitter med foldede hender mens tomlene og føttene beveger seg.
Etter ca. 4–5 sekunder begynner han å prate:
H: – Det er ubehagelig, jeg får noe av den samme reaksjonen.
T: – Hvordan kjenner du det?
Jeg lar eksperimentet gå for denne gang, og jeg prøver ikke å holde ham lenger i stillheten.
H: – Jeg kjenner det at jeg blir varm i ansiktet. Det er fordi ...
T: – Jeg stopper deg litt. Det jeg ser er at du sitter ganske rolig og ser på meg, og at
tomlene dine beveger seg.
H: – Ja, det er fordi ...
T: – Kan du gjøre det igjen?
Jeg ønsker å forsterke tommelbevegelsene for å se om det kan fortelle oss noe
om implisitte minner og om angsten.
H: – Ok, ja, læreren min på barneskolen sa at jeg var så søt fordi jeg satt med hendene
foldet.
T: – Ja, så du sitter sånn. Og hva gjør tomlene dine?
H: – De gjør sånn.
Tomlene går vekselvis opp og bakover i nokså rask rytme.
T: – Ja. Sånn gjør de. Kan du gjøre det mer?
Han gjør det litt.
T: – Hva sier tomlene?
Jeg spør om dette for å hente frem den implisitte hukommelsen.
H: – At jeg er fri til å bevege meg.
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Kasus: ”Harmeet”
Harmeet er andregenerasjons innvandrer i Norge, han er i begynnelsen av
trettiårene og forklarer at han kommer til meg fordi han svetter når han blir
usikker. Han blir usikker og redd i situasjoner der han får oppmerksomheten
rettet mot seg og der han føler han må prestere, for eksempel når han blir
overrumplet av spørsmål som han ikke har forberedt seg på. Da begynner han
å svette, ”som om jeg har trent”, forklarer han, og han synes det er et veldig
problem. Han vegrer seg for en del sosiale situasjoner, og forsøker å unngå
møter i jobbsammenheng. Han har hatt det slik en del år, og har forsøkt angstdempende medisin mot problemet, uten at det hjalp.

Første time

T:
H:
T:
H:
T:
H:
T:
H:

– Akkurat!
– At du ikke har låst meg helt.
– At jeg ikke har låst deg helt.
– Ja.
– Hva hvis du prøver denne setningen: Jeg har ikke låst meg helt.
– Jeg har ikke låst meg helt.
– Hva tenker du?
– Ja, jo, det et tankevekkende. Jeg gir jo egentlig over makten til deg.

Femte time
Litt uti timen blir det stille, og jeg benytter meg av stillheten og forblir stille,
som et eksperiment. I det tidligere eksperimentet har jeg annonsert at vi skal
være stille, og jeg skal gi ham min oppmerksomhet. Nå kan jeg gjøre det uten
forvarsel. Han ”uroer seg”, fingrene og føttene beveger seg, og etter en kort
stund bryter han stillheten. Jeg graderer eksperimentet, idet jeg oppfatter at
det er nok stillhet og oppmerksomhet for ham, følger opp og sier:
T: – Hva skjedde nå i kroppen?
H: – Jeg begynte å tenke på hva du tenkte på. Og så ble jeg urolig.
T: – Du tenkte på hva jeg tenkte på. Og du ble urolig. Hvordan merket du urolig?
H: – Litt sånn.
Harmeet beveger overkroppen fra side til side.
T: – Kan du gjøre det mer?
Han gjør bevegelsen ørlite grann større. Jeg foreslår at vi reiser oss opp. Han
er med på det. Jeg inviterer ham til å gjøre bevegelsen med hele kroppen. Jeg
vipper fra ben til ben, og han følger meg. Kroppene våre vipper til sist fra side
til side.
H: – Bevegelsen er mer sånn.
Harmeet går tilbake til den første bevegelsen.
T: – Ja men hvis du gjør bevegelsen større, blir den noe sånt, ikke sant?
Vi vipper fra ben til ben.
H: – Jo …
T: – Hvor støtt står du da?
H: – Hm.
Jeg dytter litt på ham, slik at han skal få en kroppslig opplevelse, og eventuelt oppleve ustøhet, hvis min idé om at han er ustø stemmer. Han mister fotfestet litt.
T: – Ser du det?

H: – Ja. Det er ikke så stødig, nei.
Vi setter oss, og det blir stille igjen, ingen av oss sier noe. Denne gangen skjer
det noe nytt. Harmeet sitter stille og ser på meg, og jeg får en idé om at han
ikke har tenkt å si noe. Vi ser på hverandre, men jeg må også se litt bort. Etter
en stund blir jeg litt flau og forlegen i stillheten, og Harmeet fortsetter å sitte
stille. Faktisk er det jeg som til slutt bryter stillheten.
		 Jeg forteller hvordan det var for meg, at jeg ble flau og forlegen, og spør
hva han ble oppmerksom på.
H: – Jeg følte meg ovenpå.
Dette er noe han ofte snakker om, at han føler seg ”ovenpå” eller ”under”.
T: – Akkurat. Det hadde en helt annen virkning på meg å sitte stille sammen med deg
nå, enn i sted. Det var akkurat som om du hadde bestemt deg for at du ville sitte stille.
Og jeg ble faktisk nokså usikker.
H: – Ja, jeg synes det var ganske behagelig å sitte sånn stille. Jeg tenker nå på at jeg
har flere valg i situasjoner der jeg blir utfordret eller overrasket. Når noen kommer og
spør meg plutselig, kan jeg velge å være stille litt også.
T: – Ja, du synes det er behagelig, og du tenker at du har flere valg. Og hvordan er det
i kroppen?
H: – Jeg merker ikke press i brystet nå.
T: – Nei, og jeg så at du satt ganske rolig og så på meg.
Jeg foreslår et eksperiment til. Jeg ønsker å forsterke muskelspenningen han
beskriver at han gjør når han får angst, for å øke oppmerksomheten om hva
som skjer, og hvordan han gjør det. Vi strammer i brystet slik han beskriver at
han gjør når det blir stille. Etter hvert reiser vi oss og står på gulvet og strammer mer.
T: – Hva skjer?
H: – Jeg blir litt varm. Det begynner å prikke litt. Sånn som det gjør før jeg skal
begynne å svette.
T: – Ja, jeg blir også varm. Jeg må ta av meg strikkejakken.
H: – Ja.
T: – Så det ser ut som er at når vi spenner i brystet, mobiliserer vi mange muskler, og
vi blir varme.
H: – Ja. Litt som å trene.
T: – Kanskje har det noe med svettingen å gjøre.
Eksperimentet gir Harmeet ytterligere informasjon om angsten og hvordan
han gjør det, det vil si hvordan han ”angster seg”.
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Drøfting av kasus
I disse arbeidene gjør jeg to ting: jeg jobber med fornemmelser i kroppen – den
prosedurale hukommelsen – og med relasjonen vi er i – den episodiske og semantiske hukommelsen (Tobin 2004 – se avsnittet foran om teori om hukommelsen
”her og nå”). Jeg jobber med å gjøre eksplisitt det som er implisitt.
		 Jeg vet ikke om Harmeet har opplevd traumer. Det jeg vet, er at han fantaserer om fremtiden, han gjør ”mentale hopp” til fremtiden, og han reagerer
her og nå. Mentale hopp inn i fremtiden, hva er det? Min erfaring er at når en
person opplever angst, vet vedkommende ikke at han eller hun tenker tanker
som gjør en redd. Det som aldri kan hoppe til fremtiden, er kroppen, og derfor
er det alltid mulig å bringe en klient her og nå ved å gi oppmerksomhet til
kroppen.
		 Med Harmeet jobber jeg mye med kroppslige fenomener i terapirommet.
Vi utforsker bevegelser han gjør når jeg gir han oppmerksomhet uten ord. Vi
utforsker stramming i brystet, og urolige bevegelser fra side til side. Alle disse
får frem aspekter ved makt. Hvem av oss har makten – hvem låser hvem –
hvem er ovenpå eller under. Han har fortalt meg litt om faren, som var svært
autoritær. Han har også fortalt om forholdet til faren, hvordan han var redd
sin far under oppveksten, og hvordan han ble straffet for ting som han hadde
gjort, som han følte selv han ikke kunne noe for.
		 Kanskje er det minner knyttet til opplevelser med faren som preger ham
i dag, og som ikke er eksplisitt i hukommelsen? Kanskje går kroppen i alarmberedskap på grunn av minner/traumer som flyter inn i her og nå, jamfør Tobins teori foran, og at kroppen reagerer med å mobilisere energi og begynner
å svette av det? Han har også fortalt at han har svært stor respekt for autoriteter, han begynner for eksempel å svette i sosiale lag ”hvis jeg blir bedt om å
skjære opp kalkunen ved bordet”.
		 Noen av disse elementene får meg til å tenke at han holder tilbake noe i
møte med autoriteter, i situasjoner han skal prestere, når han får fokus. Det er
”jeg som låser ham” – ikke han selv som låser seg – det får meg til å tenke at
han flytter ansvaret for hva som skal skje, over til en slags overmakt. I terapirommet er det meg som terapeut som er overmakten, som barn – hans far, på
jobb – en sjef eller kunder.
		 Harmeet erfarer mange nye ting i kroppen nå. Han erfarer å kjenne
begynnelsen på angstreaksjonen – stramming i bryst og prikking og varme – og han erfarer at det går over når han er i det som skjer her og nå, for

eksempel når vi sitter stille og ser på hverandre. Han erfarer noe nytt hver
gang vi gjør dette, og den tredje gangen er det jeg som blir forlegen.
Gjennom tomlenes bevegelse bevisstgjør vi at han tenker at ”jeg låser ham
ikke helt”. Ved å jobbe med kroppen, kan jeg støtte Harmeet i å hoppe bukk
over de forklaringene han er vant til å gi, og han får nye oppdagelser – for
eksempel: ”jeg låser meg”, ”jeg har makten”, ”jeg gjør meg ustø”, ”jeg svetter”
(ikke ”kroppen svetter” et cetera).
		 Hva han husker implisitt, automatikken i reaksjonene og tankene, blir
eksplisitt, og endring kan skje ved at nye minner dannes (jamfør Tobin over).
I sjette time spør jeg Harmeet om han har opplevd svetting i det siste, og han
har ikke det, men er i tvil om det er fordi det ikke har vært noen ”svettesituasjoner”, eller om det faktisk har endret seg. Jeg tror det kan være at vårt arbeid
allerede har skapt nye minner, som har ført til nye erfaringer for Harmeet, og
at angstsymptomene er svekket.

Konklusjon
Analysen av angst som tilbakeholdt engasjement eller opphisselse, og at arbeid
med angst går ut på å få frem det som holdes tilbake, kan være tilfelle hos noen
klienter, men ser ikke ut til å være en uttømmende beskrivelse. Det gir derfor ikke
grunnlag for en fullstendig metodetilnærming. Det kan se ut som om gestaltlitteraturen i noen grad er utilstrekkelig når det gjelder å forstå hvordan man skal arbeide
med angst. Gestaltterapi har imidlertid metoder som egner seg for å jobbe med
klienter som har angstreaksjoner når man ser angst i sammenheng med her og nå,
awareness og teori om hukommelsen. Når vi utvider perspektivet og jobber ut fra
en analyse om at fortid og fremtid tar over nået, har jeg jobbet etter en hypotese om
at det å unngå å forflytte seg mentalt til fortid og fremtid, er et mål. Metoden er å
bevisstgjøre indre sone, og jobbe med kroppslige fornemmelser. Kroppen kan ikke
være annet enn her og nå. Det ser ut til å fungere i arbeid med mitt kasus.
Jeg har vist hvordan min klient, gjennom bevisst oppmerksomhet om kroppslige uttrykk og fornemmelser, oppdager aspekter ved angstreaksjonen han ikke
var klar over. Denne nye innsikten endrer måten han gjør ting på. Han og jeg er
sammen på en ny måte, der han opplever at angsten ikke dominerer. Denne erfaringen kan han bruke i sin hverdag ellers i livet. Etter ti timer hos meg avslutter
vi terapien fordi Harmeet ikke synes han behøver mer. Han svetter mindre og
sjeldnere, og når det skjer, opplever han det ikke som et stort problem lenger, men
noe han kan leve med.
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Forhandlingar med døden
Kva vil du meg …
… eg er ikkje klar
Flytt deg!!
Det er så masse meir eg skal gjere
- spelar inga rolle, du liksom.
Kva veit du om det?
... eg er mor, mamma ...
høyrer du – eg er ikkje klar!!
Er du stokk døv?
Er det betre at eg kviskrar;
”ver så snill
- eg vil ha meir tid
eg treng meir tid.”

Kjøpslå?!
Kva har eg å forhandle med?
... Å, kan eg lure deg,
korleis?? ...
Du har så masse å gjere.
Finanskrisa har
skapt
nye svolt og fattigdoms katastrofer
og Afghanistan …

... du har meir enn nok å ta deg av
om ikkje du skal bruke tid på
meg no.
Eg berre stikk av …
… så ser du meg ikkje
på ei stund.
Ja, eg lovar
heilt sikkert.
Eg skal ikkje gløyme at du
har vist deg for meg.
Eg er audmjuk
takknemleg
og trufast.
Eg bevegar meg heilt
i utkanten,
men eg stikk ikkje av.
Er vi einige då?
Ok! Takk!
Aud Kari Isane
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INTERVJU

INTERVJU
Tyngde, letthet og gruppens kraft
– et intervju med Séan Gaffney
Av Birgitte Gjestvang

Kanskje var det den godslige framtoningen, den buldrende
latteren og det brusende hvite håret og skjegget? Kanskje var
det ingen av delene. Uansett tok det ikke lang tid før vi alle lo
da Séan Gaffney underviste her på NGI. Men det tok heller
ikke lang tid før alvoret fikk like stor plass. Og slik gikk det
slag i slag, mellom latter og alvor, mellom tyngde og letthet.
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Foto: Bodil Fagerheim

– Jeg har vanskelig for å ta noe på fullt alvor, og det finnes ingenting jeg ikke
også kan le av. Jeg velger ikke latter som metode verken når jeg underviser
eller leder terapigrupper, men får jeg en mulighet til å le så tar jeg den.
Dette forteller en mann som også vet mye om sorg og livets alvorlige sider.
Séan Gaffney ble født i Dublin i 1942. Han vokste opp i en katolsk familie
med hele den politiske konflikten i Nord– Irland som en del av hverdagen.
Flere av hans skolekamerater ble med i frigjøringsbevegelsen IRA, og Gaffney
opplevde at gode venner ble fengslet. I ett tilfelle ble også en nær venn drept
i sammenstøt.
– Da jeg senere som ung mann flyttet til London og lette etter rom til leie, så
var den politiske situasjonen så betent at det ofte hang skilt utenfor hyblene
med påskriften: ” No Blacks, No Irish”.
Etter hvert klarte likevel Gaffney å skaffe seg et sted å bo, for noen steder
stod det kun ” No Blacks”. Og etter flere år med ulike strøjobber i London,
brakte kjærligheten ham til Sverige. Gaffney fikk to gutter med sin svenske
kone, men da deres yngste sønn Daragh bare var fjorten år gammel, mistet de
ham på grunn av leukemi.
– Jeg var så full av smerte og fortvilelse, og da jeg senere utdannet meg som
terapeut valgte jeg nesten alltid sorg som tema. Men på en terapigruppe i Toscana hvor kropp stod i fokus, kom jeg i kontakt med en annen viktig kilde i
meg selv, min indre kilde av latter og humor. Det ble så viktig for meg, og jeg
vil alltid verne om det morsomme og om retten til å leke og le.
– Men kan ikke latter også bli en form for flukt?
– Jeg reagerer på det ordet fordi det er patologiserende. Det er ikke noe galt i
å le, på samme måte som det heller ikke er noe galt i å gråte. Det blir helt feil
å kalle det en flukt. Da mener jeg det blir riktigere å se på hva latteren faktisk
gir meg og ikke fokusere på hva jeg unnviker.

Våpen og fred
Séan Gaffney bor fortsatt i Sverige, og arbeider som terapeut og veileder i
tillegg til å utdanne nye gestaltterapeuter. Han har doktorgrad i gestalt fra
University of Derby, og har også utgitt en rekke artikler med gestalt og grupper som tema. Gaffney arbeider også utenfor Sveriges grenser, og er ofte i
Belfast.
– Det går ikke an å være irsk uten også å ha et politisk engasjement. For meg
begynte det med morfaren min som smuglet våpen inn i Dublin, og på den

n buldrende
t? Kanskje var
tid før vi alle
n det tok heller
g slik gikk det
gde og letthet.

”Det er ikke noe galt i å
le, på samme måte som
det heller ikke er noe galt i
å gråte. Det blir helt feil å
kalle det en flukt.”
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måten støttet han jo vold og terror. Men så skiftet han helt mening, og valgte
å kjempe for freden med ikke-voldelige løsninger. Som ung mann ble jeg veldig berørt av morfars historie og hans modige valg, og det påvirket også mitt
politiske tenkesett: Jeg ville ikke bruke våpen! Og selv om jeg er sosialist,
følte jeg på den tiden ingen klar tilhørighet i noe parti. Men dette ble også et
dilemma for meg. Vi snakker om tiden fra sent på femtitallet og tidlig sekstitallet. Mange av mine venner var med i IRA og jeg støttet jo målet deres, men
samtidig ønsket jeg ikke å bruke deres kampmidler. Derfor ble det en befrielse for meg da jeg senere kunne bidra som terapeut og veileder. Det ble mitt
fredsarbeid!

Ungdom og nød
Gaffney veileder i dag terapeuter som jobber med ungdom i Belfast. Problemene dreier seg ofte om vold, selvmord, overgrep, alkoholisme og annet rusmisbruk. Han leder også grupper for foreldre som har mistet barna sine på
grunn av selvmord.
– I Nord-Irland er den sosiale nøden blant ungdom stor, og derfor synes jeg
dette er et sårt tema å snakke om. Denne type problemer er mye større her
enn i andre deler av Europa, og selvmordstallene blant unge gutter er enormt
høyt.
– Når vi hører om konflikter mellom etniske grupper kommer ofte begrepet forsoning
opp. Er forsoningsarbeid en viktig del av din jobb i Belfast?
– Nei, tiden er ikke inne. Å forsøke å presse fram en for tidlig forsoning medfører ofte tapt identitet og integritet, og hvem vil vel miste det? Folk er rett og
slett ikke klare. I hvert fall ikke de fleste, og det fåtallet som gir utrykk for at
de ønsker forsoning blir fort utfrosset og mister sin sosiale tilhørighet. Dette
er et hardt traumatisert samfunn som har gått gjennom mange års væpnet
kamp, og foreløpig handler mye av mitt arbeid om å støtte mennesker i å
overleve fra dag til dag, sier Gaffney som også har venner og bekjente som er
direkte berørt av konflikten i Nord-Irland.
– Dette angår jo også mennesker som står meg veldig nære, både katolikker
og protestanter, og jeg vet at noen av dem rent politisk ser på disse tingene
annerledes enn meg. Jeg ønsker ikke å støte noen, tvert imot vil jeg gjerne vise
respekt for andres oppfatninger. Derfor synes jeg dette er et vanskelig tema,
og samtidig veldig viktig.

Gruppens kraft
Séan Gaffney mener at hans interesse for grupper og gruppeterapi også kan sees
i sammenheng med hans oppvekst med klare gruppemotsetninger. Grupper
har blitt hans spesialfelt, enten det handler om gruppeterapi eller gruppens
dynamikk i organisasjoner og bedrifter.
– Hvorfor er du så opptatt av gruppeterapi framfor individualterapi?
– I gruppeterapi får klienten muligheten til å teste konsekvensene av sin atferd
på en helt annen måte enn i et lukket rom med terapeuten sin. Det er for eksempel ofte et gap mellom intensjonene våre, og slik omgivelsene oppfatter
dem. Gruppedynamikken gjør at klienten lettere blir klar over hvordan han
eller hun påvirker – og lar seg påvirke. På den måten får klienten både støtte
og innsikt til å ta mer adekvate valg.
- Men disse temaene kan du jo også utforske i individualterapi?
– Ja, i et eksklusivt lukket rom hvor du betaler for all oppmerksomheten. Med
andre ord ikke en så reell speiling av virkeligheten slik en gruppe er. Men
for all del, individualterapi har også mye bra for seg og jeg arbeider jo også
som individualterapeut, men jeg mener altså at gruppeterapi er nærmere vår
sosiale virkelighet. Vi lever jo tross alt i en sosial sammenheng, og derfor gir
gruppeterapi en mer realistisk speiling av våre liv slik vi faktisk lever dem.

Skam og ” skamgjøring”
Gaffney er opptatt av at alt som skjer i en gruppe speiler hele gruppens vesen
– her og nå. Han ser nærmest på gruppen som en hel organisme. Det betyr
at hvis flere i gruppen opplever at en og samme person er vanskelig, eller
det noen vil kalle en ”sabotør”, så vil ikke Gaffney individualisere dette problemet og bare arbeide med ”sabotøren”. Tvert imot tenker han at det da er
gruppen som tillater sabotasje, og dermed godtar han heller ikke stempelet
sabotør. Slikt sett får alle et ansvar for det som til enhver til utspiller seg. Gaffney er også opptatt av at en leder bør unngå å ”skamgjøre” en enkelt klient i
gruppen, og på den måten skape syndebukker.
– Jeg tror ikke på å ”skamme” som en metode, men ser det heller som et maktmisbruk. I slike situasjoner forsøker jeg å løfte de individuelle problemene fra
den enkeltes skulder og utforske det som et gruppefenomen.
– Kan du gi et eksempel?
– Ja, hvis en i gruppen for eksempel viser mye misnøye og hele tiden stiller
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seg kritisk og avvisende, så vil jeg utforske dette som et gruppefenomen. Som
leder kan jeg da helt konkret ta tak i innholdet i det vedkommende sier, og
utforske om det kanskje er andre i gruppen som er enige med han eller hun
som er kritisk. Da er det selvfølgelig viktig at lederen bidrar til så mye trygghet som mulig, slik at folk tør å åpne seg. Slik sett er det å påføre skam ingen
vei å gå. Kanskje vil gruppen dele seg opp, noen er enige, andre ikke. Da har
vi dannet såkalte subgrupper, som igjen kan lede til dialog og videre utforsking.
– Hvis ingen derimot er enige med den såkalte ”sabotøren”, kan man utforske om andre kjenner seg igjen med hensyn til det å stå helt alene om å mene
noe. Det vil sannsynligvis mange kjenne igjen, enten fra familierelasjoner eller
jobbsammenheng. På den måten vil man kunne gi den såkalt ”vanskelige”
støtte på at han/hun ikke er alene om å ha det slik. Hvis de andre så deler
sine erfaringer fra den gangen de stod alene om å mene noe, så viser de også
at de kjenner igjen både sårbarheten, og kanskje motet, i det å våge å nettopp
stå alene. Slik sett kan den såkalte sabotøren også få støtte på at flere har hatt
det som han/henne, og kanskje støtte på at han eller hun også på sett og vis
er modig. I det hele tatt finnes det mange måter å skape eksperimenter på,
som gjør denne type problematikk til et gruppefenomen fremfor kun til et
individuelt problem.
– På denne måten får alle i gruppen mulighet til å bli mer klar over hvordan
de velger å være tilstede i akkurat denne gruppen, og forhåpentligvis blir de
også mer klar over hvordan de gjør det utenfor dette rommet – i andre gruppesammenhenger.

4. Det personlige nivået: Følelser, tanker etc. som oppstår i hver enkelt deltaker.
Séan Gaffney mener altså at disse nivåene alltid er til stede i gruppen, og at
lederen bør tenke seg nøye om på hvilket nivå han/hun intervener.
– Hvis jeg som leder bare velger å intervenere på det personlige nivået, altså
jobbe individuelt med kun en klient og ikke inkludere resten, ja, da har jeg på
en måte forlatt gruppen. Og når man først driver gruppeterapi tenker jeg som
sagt at det personlige også bør gjøres til et gruppefenomen. Det betyr ikke at
det ikke også kan handle om fortid; om mor, far eller andre viktige personer
og hendelser, men det at det oppstår på akkurat denne måten – her og nå
– har også med den aktuelle gruppen å gjøre. Jo mer jeg som leder er bevisst
de ulike nivåene, og hvilket nivå jeg velger å intervenere på, jo mer kan jeg
bidra til at hver enkelt deltaker både får støtte fra gruppen, og mulighet til å se
seg selv i en større sammenheng. I familieterapi er denne tankegangen særlig
viktig, fordi det i familier med mye problemer ofte dannes en syndebukk som
får skylden for alle problemene, og denne tankegangen kan forhindre at man
utforsker flere nivåer og relasjoner ved hele familien. Ingen atferd oppstår i et
vakuum. Tvert imot: All atferd oppstår i en sosial sammenheng. Og nettopp
derfor er gruppens kraft og dynamikk så viktig å ta på alvor. Og nettopp derfor gir det meg stor mening å jobbe med grupper.
– Og bare så det er sagt, jeg mener at alle som vurderer å gå i terapi bør prøve
gruppeterapi!

Ulike gruppenivåer
Séan Gaffney mener at gruppedynamikken hele tiden foregår på ulike nivåer,
og at lederen alltid må være bevisst på hvilket nivå han/hun ønsker å intervenere. Han deler relasjonene eller dynamikken inn i fire ulike nivåer:
1. Gruppenivået: Dvs. det store ”vi”, gruppen som en stor organisme.
2. Subgruppenivået: På dette nivået dannes det smågrupper. Ulike deltakere
søker sammen ettersom hvilke situasjoner de er i og hvem de føler mest felleskap med. Subgruppene vil som regel forandre seg ettersom hvilke figurer
som er i feltet.
3. Interpersonlige nivåer: Det som oppstår mellom to deltakere: konflikter,
samhørighet etc.
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