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Gestalt som metode i beling av incest
Marianne Lind, gestaltterapeut, faglig rMgiver ved SMI-Oslo

Fra usynlig til kontakt
Jeg voksle opp med mye svik og smerte ridlig i liveL For a beskytte meg selv byggetjeg en
lunnel rundt meg. Langs veggene i tunnellen var det enveisspeil der jeg kunne observere livet
ulenfor - men ingen kunne se inn til meg. Ved gjl'lre meg "usynlig" pa samme tid som jeg
hadde mulighet til aobservere alle andre i min nrerhet, fl'llte jeg kontroll over livet mitt Det
ble ogsa et meget ensomt liv. Ingen sa min usynlige tunnel, derfor var det ingen som forsl'lkte
akomme inn i den - ml'lte meg. Der satt jeg fastlast i dilemmaet mellom frylcten for a bli
synlig og lengselen etter a bli sett.
Dette er en tilstand vi kaller impasse i gestalt. Vi har en side som I'lnsker fuUfl'lre et
uf ullendt behov, mens den andre siden !'lnsker a unng" ubehag. Disse to sidene, eUer
behovene, Igemper mot hverandre i en stillingsmg. Ajobbe med impasse i terapi handler om
agi klienten st!'ltte nok til at hun far en opplevelse av ii vrere i tilstanden. Fordi det ikke var
noen nrere voksne der som kunne sWtte eller bekrefte min eksistens i tu.nneUen, ble jeg
vrerende der inne. Jeg presenterte for verden den utgaven av meg selv som jeg trodde ble
forventet i ulike situasjoner. Jeg var sikker pa at dette var meg. Derfor kunne jeg ikke begripe
hvorfor ingen sa meg eller hl'lrte meg; det vii si ml'ltte meg slik atjeg ogsa hadde en
oppleveJse av et ml'lte.
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Synlig - usynlig, dilemmaet mitt var vage og komme ut og vise meg som den jeg faktisk
fl'llre, tenlcte, opplevde atjeg selv var. I gestalt kaller vi delte avrere kongruent. A vrere
kongruent er vrere i samsvar med.mine handlinger, tanker og fl'llelser. Da blir jeg ogsa
synlig og star uteufor tunnellen. Jeg forsto ikke at en opplevelse av konlakt er aVhengig av at
jeg klarer avrere kongruent i selve ml'llet med et annet menneske. Jeg var ikke engang klar
over atjeg ikke var det. I feltet som oppstAr mellom to mennesker nar de ml'ltes, ligger
nl'lkkelen til en felles figur kontakt, sier vi i gestalt. Min drivkraft i livet ble ii finne denne
nl'lkkelen: Hvordan oppna kontakt?
Funksjonen kontakt er en syntese som skapes i behovet mellom avhengighet og separasjon. I
traumatiske perioder av livet lrerer vi ass mekanismer for ahindre at kontakt finner sted for a
overleve. Min "impassetunnel" er et<rksempel pa det

a

Det er naturlig atjeg tidlig valgte aarbeide for og med mennesker. Alltid ble jeg konfrontert
med dette tilbakevendende spl'lrsmaJet Hvordan oppnA kontakt? Kanskje !.:unne jeg fa
andre ut av denne tunneIJenjeg selv I'lnsket hjelp til komme ut avo Profleksjon er en av
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