Lubcke, P. (1996): Filosofileksikon. Oslo: Zafari forlag
Moskaug K. (2012): Diagnoser. Egne notater fra samling 17.–18.2.2012. Norsk
Gestaltinstitutt Høyskole 4-årige utdanning i gestaltterapi
Olsen H. og Sörensen S. (2003): Forskningsprosessen. Oslo: Gyldendal Norsk
Forlag
Pearls, Hefferline, Goodman (2009): Excitement and Growth in the Human Personality. Berkshire in Great Britain: Cox & Wyman Ltd, Reading
PEDLEX norsk skoleinformasjon (2012): Kunnskapsløftet(LK06), M. Saaby
(red). Viby: Scanprint AS
Philippson P. (2001): Self in relation, Gouldsboro: The Gestalt Journal Press
Skottun, G. (2008): Gestaltterapi, en eksistensiell terapi, i S. Jørstad og Å. Krüger (red), Den flyvende Hollender, Festskrift. Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Skottun, G. (2012): Awareness – teori og praksis, Norsk Gestalttidskrift 9(1).
Oslo: Norsk Gestaltinstitutt AS
Staemmler, F. (2012): Empathy in Psychotherapy: How Therapists and Clients Understand Each Other. New York: Springer Publishing Company

Nettreferanser
Flyvbjerg, B.: Five misunderstandings about case-study research. Sage 2004. From
Clive seale, Giampietro Gobo, Jaber F. Gubrium, and Savid Silverman, eds.,
London, s. 420–434.
<http://poli.haifa.ac.il/~levi/res/fivemisunder.pdf>
[Lesedato 7.4.2014]
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (2013): 1-årig relasjonsbasert konfliktarbeidtemaplan 2012/2013.
<http://www.gestalt.no/novus/upload file/1%C3%A5rig%20konfliktarbeid
/Temaplan%20Relasjonsbasert%20konfliktarbeid%202012_2013.pdf>
[Lestedato 04.01.2013]

And then I grasped what I reached for!
Erfaringer fra terapi i Ruella Franks ånd
Av Elisabeth Eie

«You do with your client what you would do with a baby»
«In order to wait, you also have to feel your weight»
«Let the body think for you»
Ruella Frank

NØKKELORD: kontaktregulering, grunnleggende bevegelser, dimensjoner/intensjonsplan

Store norske leksikon (2013): Ansvar.
<http://snl.no/ansvar>
[Lesedato 18.2.2013]

I løpet av 2008–10 tok jeg Ruella Franks utdanning Somatic, Developmental
Psychotherapy, i New York. Jeg har underveis vært opptatt av å integrere det
jeg lærte i mitt arbeide med klientene, og har etter hvert opparbeidet et ønske
om å dele mine erfaringer med å bruke Franks teorier og metoder i praksis.
Vi er etter hvert mange gestaltterapeuter fra Norge som har tatt Franks
utdanning. Det skyldes nok at hun i så stor grad utforsker og vektlegger de
kroppslige aspektene i vår måte å kontakte omverden på. Alle bevegelser
opptrer i et samspill med omgivelsene. Hvordan vi former kroppens bevegelser påvirker hvordan vi skaper våre opplevelser og danner mening. De
grunnleggende bevegelsene og dimensjonene vi utfører dem i (se nedenfor),
er alltid til stede og til støtte for hverandre, men noen av dem trer mer frem

32

And then I grasped what I reached for!

33

enn de andre i samhandlingsforløpet. Noe av dette har vi med oss som foretrukne tilpasninger fra fødselen av (Frank / La Barre, 2011, Eie, 2012)1.
Utviklingspsykologen Daniel Stern ser en klar parallell mellom en terapeuts
evne til å tone seg inn på sin pasient og en mors evne til å tone seg inn på sitt
spedbarn. I sin bok om øyeblikket i terapi og hverdagsliv, fokuserer han nettopp på hvor mye som skjer i nåtidige øyeblikk, og hvor sentral implisitt viten er
i samspillet mellom terapeut og pasient (Stern, 2004). I utdanningen hos Ruella
Frank arbeider vi mye med å bli kjent med våre egne grunnleggende bevegelser
og foretrukne dimensjoner og kvaliteter, i tillegg til å observere hverandres. Ved
å kjenne til de grunnleggende bevegelser og dimensjoner i et fenomenologisk
og utviklingspsykologisk perspektiv, blir dette et hjelpemiddel til å kontakte
det som figurerer i situasjonen som klienten kanskje ikke er klar over.
I et gestaltterapeutisk perspektiv er det ikke noe nytt at når vi ser og hører
den andre, og kjenner oss selv innenfra, skjer det noe mellom oss. Men evnen
til å gjøre det – og derved erfare hvor mye dette rommer, har jeg fått mer
tak på i samværet og samspillet med Frank og hennes tilnærming til gestaltterapeutisk arbeid. Det at Frank legger så mye vekt på de ordløse aspektene
i måten vi kontakter på, og at vi som utøvere av terapi trenger å utforske og
erfare våre egne grunnleggende bevegelsesformer og intensjonsplan, har vært
avgjørende for meg i min utvikling som terapeut. I denne prosessen var jeg
lenge frustrert over at jo mer jeg observerte andres kroppslige uttrykk, jo mer
kunne jeg bli tolkende eller «diagnostisk», noe som hemmer en oppdagende
prosess i relasjonen. Jo mer jeg observerte folks bevegelser og kroppsholdning, jo mer synes jeg at jeg visste hvem de var! På den andre siden skjedde
det noe mer, i ettertid kan jeg se at jeg har blitt flinkere til å veksle mellom
det jeg ser og det jeg kjenner på, uten å feste meg for fort ved mine første
(forutinntatte) tolkninger. Med økende evne til å bli i denne vekslingen mellom det indre og det ytre, det jeg med Franks terminologi kanskje kunne kalle
vekslingen mellom «yield» og «push» (se nedenfor) – har jeg blitt mer og mer

- Når jeg fokuserer på
klientens kroppslige uttrykk kan jeg bevege meg
og klienten ut av tankene
og forklaringene og skape
mer opplevelsesbasert
kontakt og forståelse,
sier Elisabeth Eie.

1. Frank har også med et tilleggsaspekt som bidrar til vårt kroppsspråk, nemlig kinetisk
temperamentet eller personlig stil, knyttet til muskelspenning, intensitet og rytme. Frank
og La Barre hevder at vår distinkte væremåte (stil) er medfødt og vedvarende (endogen).
Den er et personlig utgangspunkt som gjør oss gjenkjennbare og unike. Spedbarnets
grunntemperament kommer tidlig til syne og influerer hva det foretrekker (Frank / La
Barre, 2011, s. 49, Eie, 2011, s. 3). Det fører for langt å gå nærmere inn på kinetisk temperament i denne artikkelen.

Foto: privat
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oppmerksom på hvor mye som kan oppstå i relasjonen mellom meg og andre.
Når jeg ser mer enn det jeg «visste» fra før – ikke bare kan, men vil det oppstå
noe nytt!
Etter studiene hos Frank har jeg forstått mer av hva det betyr å «fete kontakten» – jeg er nå i bedre stand til å sanse når det oppstår en resonans mellom
meg og klienten, og når den svinner (Lid, 2013). I resonans fortettes luften på
en fysisk-energetisk måte, som om luften blir mer tett og håndfast. Jeg stoler
mer og mer på at uten å gjøre så mye annet enn å være i det som er med gryende awareness, dukker det ofte opp noe mer av seg selv. Dette kan jeg så velge
å tydeliggjøre ved å sette ord på det, eller også forsterke med et eksperiment,
avhengig av hva det er rom for i situasjonen.

Grunnleggende bevegelser og dimensjoner2
Frank beskriver seks grunnleggende bevegelser og tre dimensjoner eller intensjonsplan som vi beveger oss i. Kombinasjonene av grunnbevegelsene og
dimensjonene de uttrykkes i er subjektive handlingsvalg i situasjonen. Det
former våre erfaringsopplevelser, og er derfor knyttet til relasjonelle prosesser. De grunnleggende bevegelsene kan også knyttes til barnets utvikling og
Sterns «relasjonsområder» (Stern, 1985). Alle bevegelsene inneholder alle planene, men de fleste av oss gir retning (intensjon) til våre bevegelser i foretrukne plan som kan kjennes igjen fra fødselen av (Frank / La Barre, 2011, s.
49; Eie, 2012, s. 69).
Grunnleggende bevegelser (Frank, 2001, Frank / La Barre, 2011, s. 32)

av jeg og deg. Observeres og utforskes i måten vi skyver fra mot stolen,
gulvet, terapeuten osv. Når vi skyver fra mot noe, skiller vi oss fra, samtidig som vi inkluderer. «Jeg er her med deg».
I yield og push smelter vi sammen med, og lærer oss betingelser for tilknytningen og separasjon. Uten sammensmeltning er det heller ingen push,
uten motstand er det ingen ting å gi seg hen til.
• Reach: invitere, strekke seg etter komfort og næring, ønske, håp, lengsel,
søken. Vi strekker oss utover oss selv. Når vi strekker oss endres opplevelsen av å skyve fra – blir den borte, oppleves heller ikke lettheten av å få
tak i og holde fast i det ukjente. Observeres og utforskes gjennom hvordan
vi strekker oss mot omgivelsene med blikket, hender, munn. «Jeg vil ha deg».
• Grasp: idet vi griper ligger muligheten for ekspansjon/klarhet, holde
fast i det ukjente, opplevelsen av å romme og rommes av det jeg har
oppnådd (babyen putter ting i munnen). Observeres og utforskes gjennom
hvordan vi griper (om) noe (f.eks. en ball). Kan assosieres med kontakt/
fullkontakt, og jeg tenker meg også kontaktformene introjeksjon og retrofleksjon (Jørstad, 2002, s. 73–75). «Jeg begriper».
• Pull: muligheten til å fortære/inkorporere fra den andre og gjøre det til
mitt, følelse av tilfredsstillelse av vår omfavnelse. Observeres og utforskes
gjennom hvordan vi trekker noe mot oss (tau, strikk, terapeuten). Kan assosieres med etterkontakt i modellen om kreativ tilpasning (van Baalen,
s. 22). «Du er min».
• Release: slippe, følelse av tilfredsstillelse av vår omfavnelse og åpning
for ny tilblivelse, ny reorganisering og åpning for ny tilblivelse og bevege
seg videre. «Jeg gir slipp på deg».

• Yield: hengi seg til, følelsen av tyngde og fylde, muligheten for stabilitet
og trygghet, kan assosieres med samvær og forkontakt i modellen om kreativ tilpasning, og kontaktformen konfluens (Jørstad, 2002, s. 73). Observeres
og utforskes i måten vi hengir oss til stolen, gulvet, terapeuten osv. «Jeg
finnes».
• Push: skyve fra mot, motstand, koordinering/sentrering, differensiering og samspill, fra opplevelsen av et udifferensiert «vi» til en opplevelse

Dimensjoner/intensjonsplan – forteller hvor i rommet bevegelsene finner sted (Frank / La Barre, 2011, s. 49)3

2. Disse har jeg beskrevet tidligere i Norsk Gestalttidsskrift (Eie, 2012, s. 68–69), se også
Visnes, 2013.

3. Oversatt fra Frank / La Barre (2011) sammen med Sigrun Marie Skarsgard, Gestaltsentrum.
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• Horisontalplanet (vannrett – engasjement) – denne dimensjonen dominerer i første leveår. Babyen roterer mot omsorgspersonen for amming og mating. Dette nærer også kommunikasjonen mellom spedbarnet og omsorgspersonen. Horisontalplanet er fundamentet for å gi/ta/
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avslå, utforsking av omgivelsene og erfare grenser mellom det som er
utenfor og innenfor, opplevelsen av rom og volum og evnen til å romme
egen erfaring. Planet assosieres med for- og etterkontakt der differensiering mellom jeg og du ennå ikke er etablert. Uttrykkes gjennom vannrette
og sidelengs bevegelser, vridning, involvering av skuldre og armer; vid/
trang, utvidelse og spredning. Jeg assosierer dette planet med kontaktformen konfluens.
• Vertikalplanet (opp/ned – valg/vilje) – denne dimensjonen dominerer i
andre leveår. Den handler om opplevelse av oppreising og nedsenkning, løfting og senkning av objekter, sentrering, differensiering, utvikling av klarhet,
å innta en solid, stødig stilling, standpunkt og valg. Jeg assosierer planet med
kontaktefasen (van Baalen, 2002, s. 22).
• Sagitalplanet (forover/bakover-handling) – dominerer i tredje leveår, klar
til å gå sin vei/bevege seg ut på eventyr. Bevegelse forover og bak-over, buling eller huling av kroppen. Fremrykking versus tilbaketrekning, ta et skritt
mot noe, fremgang/tilbakegang. Assosieres med gjennomføring, effektivitet
og opplevelse av tid.

Arbeid med «yield» og vertikalitet4
Helge er en mann i 30-årene som har gått hos meg tidligere, og kommer tilbake til meg etter noen år. Han virker intens og hektisk, og sier han synes det er
fantastisk å føle seg så høyt oppe og at han er redd for at det ikke skal vare. Vi
har tidligere jobbet med dette temaet: å føle seg enten høyt oppe eller veldig
langt nede, og hans tilpasning til morens uberegnelige adferd og manglende
evne til å støtte og se barna sine på deres premisser. Kort oppsummert visste
jeg allerede at Helge har hatt lite erfaring i å få og motta støtte, og at støtte for
ham derfor er lite tilgjengelig. Jeg hadde erfart og visste at den beste måten å
være med ham på var å se og høre, og ikke dele og ikke mene. Jeg visste også
at vi allikevel fort havnet i meningsutveksling sammen og mistet kontakten
med selve opplevelsen av oss selv sammen. Det er også forklaringen på at lite
av det jeg tidligere hadde sagt til ham om at terapi i forhold til hans bi-polare

4. Alle eksemplene i denne artikkelen er anonymisert.
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tendenser blant annet handler om å gjenkjenne signalene på det oppadgående
i den mekanisk/maniske polen, og nedadgående i det som ofte kalles den
depressive polen.
Jeg har gledet meg til å se Helge igjen. Når han kommer inn, er det en
nokså tynn utgave av ham jeg ser. Han svinger veldig fort opp og ned både
energimessig og fysisk i det vertikale planet. Han starter ut med hevede øyenbryn og snakker med lys, høy stemme, før han brått krøker seg sammen i
ryggen og senker blikket mot gulvet, og mumler med lav og utydelig stemme. Det er som han hopper opp og ned og tvinger øynene opp, samtidig
som han kunne falle sammen når som helst. Jeg kjenner ikke min egen kropp
eller pust før jeg bestemmer meg for det, og får lyst til å protestere på argumentene han fremmer om hvor bra det er for ham å være der han har vært
nå en lang periode. Jeg tenker at støtte fra det horisontale planet er lite tilgjengelig for ham. Han vil sitte på gulvet, og har reist seg og hentet en pute
selv før jeg rekker det, samtidig som han ser ivaretakende på meg og spør
om det er ok for meg.
Vi sitter overfor hverandre på gulvet. Han forteller meg sterke og intime
ting om sitt nærmest berusende liv både i arbeidet sitt med ungdom og privat, med plutselige omslag til skam og frykt; frykt både for å ramle ned i
et mørke, og for ikke klare å ivareta egne barn. Han sier han ikke finner ro
noe sted, han klarer ikke slappe av. Jeg rekker ikke holde oppmerksomheten
på det han deler lenge av gangen. Jeg tenker at grenseløshet sammen med
raske hopp (push) oppover i det vertikale uten forankring og støtte (yield)
nedenfra, figurerer. Setningen til Frank: «Find your push, then you fly in the
vertical», faller meg inn. Jeg blir opptatt av å støtte ham så han kan henge
mer sammen – og ikke bli så styrt av det ytre. Ved å tenke dimensjon, finner
jeg støtte til meg selv i å foreslå at vi ikke bare skal sitte på gulvet, men faktisk legge oss ned sammen på gulvet, og se om samtalen blir annerledes da.
Mens vi ligger vendt mot hverandre på gulvet, kan jeg høre og se ham klarere
enn når vi sitter opp overfor hverandre i det vertikale planet. Han ser mindre
anspent ut, noe han bekrefter når jeg spør ham. Han begynner å snakke roligere og mindre springende. Han kan kjenne kroppen og tyngden av seg selv
mot gulvet (yield). Jeg kan dele med ham min opplevelse av velvære sammen
med ham uten å få en protest. Jeg ser tårer i øynene hans, og både han og jeg
kjenner en større tetthet i feltet mellom oss. Tiden går fort mens vi kjenner
oss langsomme, rolige og tilstedeværende sammen. Støtten fra gulvet og min
tilstedeværelse er blitt tilgjengelig for ham i dette planet («Sensing the fullness
of his own experience»).
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Jeg tenker at opplevelsen av støtten fra gulvet og samværet med meg i det
horisontale planet, blir værende med ham tilbake til det vertikale planet. Det
er viktig å gå tilbake hit sammen, siden han skal bevege seg i oppreist stilling
og kunne differensiere ut i verden. Jeg ber ham kjenne etter hva han gjør for
å sette seg opp i vertikal posisjon, og derfor gjøre det langsomt. Jeg gjør det
sammen med ham. Jeg observerer imidlertid at han løfter seg opp med rompa
og trekker hodet etter. Jeg beskriver hva jeg ser, og inviterer ham til å kjenne
hvordan det er å skyve fra med hendene mot gulvet i stedet. Det gjør han, og
får en ny opplevelse – forskjellen på å heise seg opp etter hodet eller rompa,
og å skyve mot et grunnlag og opp. Nå puster han roligere og bredere med
brystkassen og fester blikket rolig på meg. Vi gjør det samme med å reise oss
til stående stilling. Vi står og ser på hverandre. Han kan kjenne føttene i sin
fulle bredde og tyngden av seg selv mot gulvet, samtidig som han føler seg
lett og rolig.
Neste gang vi møtes er klientens energi og intensitet til en viss grad den
samme, men jeg hører også at han har gjort andre valg i livet enn før; han
har valgt å planlegge og gjennomføre en lang reise med barna som han i forrige time ikke turte tro han kunne klare å gjennomføre. Han har også valgt å
avholde seg fra seksuelle utskeielser. Han har altså med mer tilgang på støtte
(yield) klart å gjøre voksne, selvstendige valg. Da jeg gjorde ham oppmerksom på det – var dette det viktigste for ham å ta med fra timen – vi kunne
begge øyne at noe annet enn de gamle løsningene var mulig for ham.

Å finne sin kraft innenfra og ut (push)
Geir er mann i 60-årene som kommer til meg fordi han ikke kommer over
en skilsmisse for over 10 år siden, fra en han karakteriserer som en fundamentalist, og at han ikke føler seg hjemme noe sted. Han har to sønner med
henne, som nå begge er over 20 år. Han er avdelingsleder med personalansvar og føler seg i konflikt med de ansatte og er veldig sliten. Geir er høy
og kraftig bygget – han «ser» sterk ut. Han har vondt overalt i kroppen, og
gråter fort når han deler. Han har med seg et budskap fra oppveksten om
at han svikter sin mor. Kontakten med henne var alltid på hennes premisser. Hans svar på dette har blitt at han må være sterk. Han forakter svakhet. Han føler han forråder ex-kona når han snakker om henne («hun var
svak»).
Midtveis i terapiforløpet forteller Geir om en drøm han hadde mens han
var gift, han drømte at han fløy – og at noen holdt ham der nede på bakken.
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Mens han snakker blir han mykere i ansiktet og blank i øynene. Han stopper
tårene brått og sier at han blir for mye hvis han ikke holder gråten inne. Han
spenner seg i lår og hofter og kjenner på smertene i bena, mens han sier han
må være en god far. Han ser stram ut i hele kroppen. Han sitter rett opp og
ned i stolen, og når vi beveger oss på gulvet går han stivt – litt som en stokk.
Jeg har en idé om at drømmen har noe med manglende forankring å gjøre,
som han har nevnt som et tema (føler seg ikke hjemme noe sted). Vi har utforsket nærhet og avstand med å holde på hver vår side av en ball mellom
oss, der han kom i kontakt med lengsel og ble trist når jeg holdt meg i ro og
lot ham søke meg. Jeg har i mellomtiden blitt mer oppmerksom på hans vertikalitet, og tenker vi kanskje kunne utforske denne dimensjonen litt mer. Jeg
foreslår en øvelse som handler om å kjenne tyngden av seg selv og skyve fra
mot underlaget i det vertikale planet.6 Den handler i hovedsak om å kontakte
føttene mot gulvet og hengi seg til hvordan tyngden av hodet trekker kroppen ned mot gulvet – og deretter skyve føttene mot gulvet som i eksemplet
ovenfor, i isteden for å trekke seg opp fra gulvet etter hodet. I denne øvelsen
kan sammenhengen mellom «yield» og «push» erfares og tydeliggjøres.
Øvelsen gjøres med bena i kryss. Jeg stiller meg overfor ham for å vise ham
øvelsen. Når han gjør det samme, mister han balansen og må støtte seg til
veggen (horisontal retning). Vi gir plass til dette fenomenet sammen, hvordan
han søker støtte for å finne balansen. Jeg stiller meg deretter på siden av ham
istedenfor foran ham, for å skape mest mulig samværsfølelse og minst mulig
differensiering. Vi gjør øvelsen sammen ved siden av hverandre. Denne gangen kan han kjenne gulvet mot føttene, hengi seg til at tyngden av hodet som
senker overkroppen hans nedover mot underlaget, og deretter skyve fra mot
det samme underlaget opp i vertikal stilling.
Jeg forsøker å få ham til å sette ord på det han har erfart, uten riktig å lykkes. Men da han kom tilbake til neste time fortalte han meg gledesstrålende at
han hadde spankulert ut av rommet etter forrige terapitime, og inn på jobben,
med masse kraft og energi og glede. Han hadde følt seg sterk og ikke sliten,
og kunnet si hva han hadde på hjertet uten å føle seg irritert eller «for mye».
Han beskrev det som å være i kontakt med sin urkraft! Dette brakte oss videre
innover i andre viktige temaer for ham: kommer urkraften fra opplevelsen av

5. En øvelse etter Kepner jeg har lært av min kollega Sigrun Skarsgard.
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ham selv eller fra Gud, forskjellen på å være sterk og føle styrke, differensiering versus svik og avvisning, og så videre. Han sluttet ikke så lenge etter – han
følte seg ferdig med både ex-kone og mor.
I dette eksemplet blir sammenhengen mellom grunnleggende støtte og
foretrukne bevegelsesplaner belyst på en måte som bekrefter at det kan være
mest å hente i det terapeutiske møtet i det som trer tydeligst frem i situasjonen. I dette tilfellet var det det vertikale planet jeg så tydeligst hos klienten.
Videre synes jeg eksemplet viser at for å stå på to ben og være vertikale personer trenger vi støtte i det horisontale i en eller annen form, uten å bli slitne,
sårbare, for mye / for lite, og så videre. Med den fysiske kroppslige erfaringen
av både støtte og mangel på den, skjer det noe med oss som bringer frem en
endring uansett hva vi forstår av det på et mentalt plan. I bevegelsene bærer
vi med oss det kognitive. Eventuell verbal forståelse kommer også mer i form
av erkjennelser enn som forklaringer.

Fremoverlent – arbeid med sagitalitet og yield
Elin er leder i et firma i eiendomsbransjen. Hun har gått hos meg i noen år,
og kom fordi hun var sliten, irritabel og sårbar, og strevde med kontakten
både med kona og kolleger. Jeg husker at mitt første inntrykk av henne var en
kvinne som kommer i en slags fremoverlent, løpende stil inn av døren min,
med hodet pekende frem mens øynene titter opp mot meg. Hun har gjennom
terapien blitt mer klar over at hun ofte er «litt på farten». Hun er lettrørt (tårene kommer fort opp til øynene når hun kan dele noe personlig med meg)
– og hun går fort ut av det igjen. Med henne kan jeg kjenne både ømhet og
utålmodighet, eller at jeg føler meg utelatt.
I en av de seneste timene vi hadde satt hun og bikket en del på hodet til
siden (i horisontalplanet), og jeg lurte på om hun var stiv i nakken. Da jeg
spurte hvordan det stod til, fikk jeg et generelt «greit» til svar, og litt oppsummering av forskjellige hendelser siden vi så hverandre sist. Jeg delte med
henne at jeg la merke til bevegelsene hennes med nakken og spurte om den.
Hun svarte med å snakke om at hun skulle til kiropraktor for korsryggen, og
hvor irriterende det er at det alltid er noe begrensende i livet, for eksempel nå
denne ryggen, i forhold til å gå på ski som hun er så glad i. I neste åndedrag
utbryter hun «men, æsj, nei det er jo ikke noe å bry seg om, det går over».
Jeg lener meg bakover og trekker pusten, og kan kjenne føttene mine mot
gulvet. Fra denne nye posisjonen i det sagitale planet, legger jeg merke til
kroppsholdningen hennes – jeg ser en lett krumming av øvre del av ryggen,
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litt huling av brystet og at halsen er krummet med adamseplet litt frem og
hodet litt bakover. Det slår meg at hun har en bevegelse frem og en bevegelse
tilbake i det sagitale planet, og tenker at det henger sammen med det hun sier.
Jeg beskriver hva jeg hørte: først frem med noe som plager henne, og så trekke
det tilbake igjen. Hun svarer først avfeiende på dette, men når jeg deler at jeg
følte meg først tiltrukket og interessert, og så skjøvet bort, blir hun interessert.
Jeg spør om hun kan kjenne på hodet og nakken sin nå – og strekke haken litt
mer frem – og kjenne at det er to bevegelser her. Hun svarer med: «ja, jo – men
vi er jo alle alene». Hun får et rødlig skjær i ansiktet og blir fuktig i øynene.
Når jeg spør hva som skjer med henne, får jeg en forklaring til svar. Når jeg
sier hva jeg ser, sier hun at det er noe emosjonelt, ubehagelig. Jeg får en sterk
fornemmelse av at hun vil trekke seg bort fra det – hun bekrefter.
Jeg tenker at «alene» gjør henne trist, men hun vil trekke seg bort fra oppmerksomheten rundt det. Det korresponderer med bevegelsene i hennes foretrukne intensjonsplan: det sagitale. Frem og tilbake. Hun trekker seg bort fra
opplevelse ved å gå fort til tankene og tilbake fra nærhet med omgivelsene
(kolleger, venner, meg). Jeg bestemmer meg for å undersøke hvor tilgjengelig
støtte er for henne ved å fokusere på hodets bevegelighet i horisontalplanet.
Jeg spør om hun kan se seg rundt, og hvordan nakken kjennes. Hun ser litt til
siden, og nakken stopper henne ganske fort – «oj, der sa det stopp!» Jeg søker
blikket hennes, og spør om hun kan gjøre samme bevegelse med hodet (dvs.
i horisontalplanet) mens hun holder blikket mitt. Hun gjør det, og sier at det
var lettere. Vi ser litt på hverandre, jeg sier at det kan ha noe med en forventning om at det ikke er noen der ute. Hun er stille en lang stund til hun sier:
«Det er kanskje derfor jeg ikke har noen venner jeg har et nært forhold til. De
kjenner meg et lite stykke, men ikke lenger». Hun forteller noen opplevelser
rundt dette, og om skuffelser når hun har åpnet seg. I øyeblikket er følelsene
rundt dette ikke tilgjengelige tenker jeg, men når jeg ber henne sjekke nakken, sier hun at den er mindre stiv og mer bevegelig. Hun kan nå se seg rundt
uten å holde blikket mitt. Jeg tenker at støtten fra blikket mitt har vedvart. Fra
timen velger hun å ta med seg oppmerksomheten på ambivalensen hun har i
å være i kontakt med sitt indre sammen med andre.
Jeg kjenner meg tilfreds – og tenker at vi har arbeidet med erfaringen av
det som er i øyeblikket gjennom hvordan vi beveger oss sammen, og at Elin tar
dette med seg på en helt annen måte enn bare ved en mental forståelse. Hun
har erfart at støtte kan være mer tilgjengelig for henne i det relasjonelle, og
jeg tenker at det vil gjøre henne mindre fremadstormende og tilbaketrukket.
Med mer horisontalitet og vertikalitet vil hun kanskje bli mindre irritabel og
ambivalent til opplevelse av nærhet i flere av sine relasjoner.

And then I grasped what I reached for!
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Når vi avslutter terapien noen uker etter, velger hun å legge fra seg frykten
for å være betydningsløs: hun skriver det på en lapp og kaster lappen i papirkurven. Det frembringer plutselig hulkende gråt. Hun sier deretter at hun
puster lettere og føler seg mer oppreist og mindre duknakket (mer vertikal).
Det er godt å høre, og det bekrefter til alt overmål mine antakelser fra timen
før. Med Ruella Franks ord kunne man si hun med mindre frykt og derved
mer yield, kan vide seg mer ut og ta mer plass i det horisontale planet. Hun
kan dermed stå mer opp for seg i et vertikalt plan uten å storme frem eller
tilbake i det sagitale planet.

Jeg strekker meg etter deg (reach/sagitalplanet)
På en av samlingene hos Ruella skulle vi se for oss noen i det fjerne som nærmet seg. Vi så for oss personen komme nærmere, bli tydeligere – helt til vedkommende var ganske nær, og så: begynne å fjerne seg igjen til han/hun ble
borte. Jeg så for meg og så for meg … jeg tror ikke jeg merket så mye mer
av meg selv, før Ruella kom bort å sa : «I am most interested in your reach,
Elisabeth». Jeg våknet som av en transe og ble klar over hva hun sa med en
undring … gjorde jeg noe feil? Hun ba meg vise en gang til hvordan jeg så for
meg noen komme mot meg, og oppdaget at jeg gikk opp på tærne og strakk
meg så langt fram jeg kunne. Jeg tenkte et øyeblikk på moren min som døde
da jeg var 17 år og kjente et blaff av sorg, lengsel og ensomhet, samtidig som
det langsomt gikk opp for meg hvor nær jeg var å falle i min «reach». Jeg tror
jeg måtte ha Ruella til å sette meg på idéen om at jeg kunne strekke meg etter
noe eller noen uten å gå på trynet – særlig i tilfelle det ikke var noen der …
Når jeg eksperimenterte med å strekke meg etter noen uten å gå så langt inn
i det sagitale planet fant jeg mer av min vertikalitet, og kunne derved kjenne
gulvet under føttene mine. Jeg kunne kjenne min egen tyngde og plutselig
også merke pusten vide meg ut i det horisontale planet (støtte/yield). Jeg
kjente meg fri og trygg.
«Making the clients feel their reach – we are entering into their world» –
det var det Ruella gjorde med meg – og det ble klart for meg hva jeg søkte
etter.

I eksemplene over har jeg forsøkt å vise at når jeg fokuserer på klientens
kroppslige uttrykk, kan jeg bevege meg og klienten ut av tankene og forklaringene og skape mer opplevelsesbasert kontakt og forståelse. For å gjøre dette må
jeg som terapeut også kjenne til og være klar over mine egne kroppslige bevegelser og sensasjoner.6 Når jeg blir værende i vekslingen mellom det jeg observerer
og det jeg blir klar over i meg selv, unngår jeg lettere å styres av holdninger til det
jeg ser hos klienten. Jeg oppdager til gjengjeld mer umerkelige ting i relasjonen
som skaper resonans og «feter kontakten». Nettopp her kan nye erkjennelser og
muligheter oppstå, både i terapirommet og i klientens liv. Erfaringen av støtte til
det som er i terapirommet blir noe klienten kan ta med seg videre. Franks teorier,
metoder og begrepsapparat hjelper meg til å gjøre dette, både se klienten bedre og
bli mer klar over hva jeg selv gjør og opplever i situasjonen.
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Konklusjon
Gjennom våre måter å bevege oss på i kombinasjoner av grunnleggende bevegelser og dimensjoner, uttrykker vi hvordan vi regulerer vår kontakt med
omgivelsene i situasjonen. Det gjelder også i terapirommet.
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6. «In our own practices and in training psychotherapists we have found that awareness of
one´s own moving bodies is an important step toward understanding oneself in relation to
others.» (Frank 2011, s. 49).

And then I grasped what I reached for!
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