EAGT konferens sept 2013

Vi märktes på EAGT
Runt 50 gestaltpraktiker och terapeuter från Sverige
reste till EAGTs 11:e konferens den 20-22 september
i Krakow. Ett mål med vår medverkan var att sätta
”Gestalt i Sverige” på den Europeiska kartan! Det
lyckades vi verkligen med tack vare samverkan,
engagemang och drivkraft från de som planerat.

D

et var medlemmar i Föreningen
Gestalt i Organisation – FGO,
som först tog initiativet att medverka
på EAGT- konferensen. Syftet var
att visa upp hur vi i Sverige ligger
i framkant med våra utbildningar
på organisationssidan. Europa och
övriga världen är huvudsakligen
inriktade på gestaltterapi vilket
också kännetecknat tidigare EAGTkonferenser. Planeringsgruppen
utvidgades snabbt med Sveriges
Auktoriserade Gestaltterapeuter –
SAG och Gestaltakademin – GA.
Det innebar att vi med kraft kunde
visa upp “Gestalt in Sweden” ur
ett gemensamt perspektiv. Under
den här konferensen kom det
gestaltiska förhållningssättet inom
organisationer in med större tydlighet
i både program och workshops.
Totalt samlades runt 400 delegater till
största delen från Europa men även
Ryssland, USA och Sydafrika var
representerat. Programmet under de
tre dagarna var ambitiöst, runt 70-tal
workshops och 15 föreläsningar
erbjöds. Det svåraste beslutet
var att välja ut de fyra som det
schematekniskt fanns möjlighet att
gå på. Därutöver var det panelsamtal,
bokpresentationer samt olika
formella och informella möten med
internationella gestaltorganisationer.
Vi hann även med att promenera
runt i den vackra stadskärnan i
Krakow.

Våra gästfria arrangörer bjöd på
trevligt välkomstmingel samt en
annorlunda galamiddag. I den
berömda Saltgruvan i Wieliczka fick
vi först gå nerför hundratals trappsteg
för en rundtur. I en fantastisk sal
drygt 100 meter under marken bjöds
det sedan på middag med dans!

Workshops – Sverige
Nicklas Andén: Conflict resolution at work.
A gestalt influenced methodology for
facilitating conflict resolution.
Eva Bäckman & Gunilla Bergerham: How to
meet each other without words!
Joseph Melnick & Sean Gaffney: What is it to
be a Gestalt in Organizations Consultant?
Irene Grönvall & Bosse Kåresjö:
Shame in Organisation
Helena Kallner: Dancing Dialogue, 5Rhytms
and Gestalt & Working with Anorexic Clients.
Bosse Kåresjö: ”Take your leadership!” A
course in personal development based on
Gestalt theory and philosophy.
Jojo Tuulikki Oinonen & Ken Evans:
Creativity, spontaneity and improvisation.
Jojo Tuulikki Oinonen: Co-creating and
connecting for the future – a society’s
democratic values starts in the family. Do we
want our children to obey or to grow?
Ulf Petrén & Ann-Christin Rosén:
Gestalt and Systemic Constellation Work
– The dilemma of the individual versus the
dilemmas in the organization.
Susanne Thrane: A demonstration of a
dream therapy followed by a discussion
among the audience.
Eva Wendt: Finding joy and trust in the not
known. Workshop in IMPROGESTALT.
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St Marys Church

EAGT The European Association for
Gestalt Therapy. I år var undertiteln The
heART of connecting and Co-creating
individuals and communities. EAGT
bildades 1985 och är den organisation som
kvalitetssäkrar gestaltutbildningar i Europa.
Gestaltakademins terapiutbildningar är
ackrediterade av EAGT. www.eagt.org

Workshops
Vår monter
Alla deltagare från Sverige bar knappar med texten ”Talk to me”
Gestalt in Sweden. Det skapade både uppmärksamhet, intresse och
utforskande möten. Vi syntes också med snygga rollups! Direkt vid
entrén fixade SAGs ordförande Jojjo, en strategisk plats för vårt lilla
marknadstorg. Där delades reklamkort ut med alla Sveriges olika
seminarier och föreläsningar.
GA förmedlade information
om utbildningarna och
från FGO fick man fina
korrespondenskort med en
FGO-energicykel som Karin
Grönberg illustrerat. Tanken
var att inspirera andra att
bilda nätverk.

Irene Grönvall och Bosse Kåresjö genomförde
workshopen: Shame in Organisation där runt 40 deltagare
från olika länder deltog. “Hur är din awareness kring
skam på en skala mellan 1-10?” Den frågan fick vi alla ta
ställning till som incheckning. Syftet med workshopen
var att öka medvetenheten om vad skam i organisationer
är. Hur märks den och hur kan vi möta den istället för
att undvika. Med en god mix mellan teori och övningar
lotsade Bosse och Irene oss genom två intressanta timmar.
Energin var som högst när Irene inbjöd till lek, där de
som gjorde fel snabbt blev uteslutna. Efteråt reflekterande
vi över hur man kunde överföra situationen till en
arbetsplats, vad händer när man gör fel, hur känns det –
hur kan man undvika skamkänslor?
Jan Åström är rektor på Balettakademin i Stockholm.
Han gick sin gestaltutbildning på NGI i Danmark och
är medlem både i FGO och SAG.
Vad tar du med dig från Krakow!
– Det kändes stort att komma in i en större gestaltgemenskap och få insikt om att vi finns över hela
världen. Det ger både energi och legitimitet! Jag
deltog i workshop om parterapi som Robert och Rita
Resnick från USA höll. De arbetade med ett par från
Moldavien. Trots så olika kulturer fanns det mänskliga
mötet. Gestalt fungerar i hela världen, de fick verkligen
kontakt och jag upplevde det som att vi alla i rummet
var berörda. Det var samma sak när jag deltog i Jojos
workshop och jobbade i par med en holländska. Trots
våra olika språk hittade vi andra sätt att kommunicera,
vi släppte prestationen och följde varandras kroppspråk,
berättade Jan.

Jojo Tuulikki Oinonen, ordförande i SAG, genomförde två olika
workshops under konferensen. Här i samspråk med Jan Åström efter
workshopen om kreativitet och spontanitet och improvisation. Den
samlade ”fullt hus” och blev mycket uppskattad.
2

Fler workshops och möten
Marie Gunnarsson, Kristina
Vejbrink och Bodel Norrby
lyssnar uppmärksamt på Frans
Meulmeester workshop som hade
titeln ”Team Coachning, working
with the field in organizations.”
Frans Meulmeester är ordförande
i GPO som är en kommitté
inom EAGT vilken arbetar för
att upprätta standards och
kvalitetsramar för Gestalt
Practioners in Organizations –
GPO.

Mellan seminarier och programaktiviteter tog vi tillfället i akt
att mötas och knyta kontakter
både inom Sverige och med
andra länder. På bilden nedan
en behaglig lunch i solen med
Sean Gauffney, Helena Ahlsten,
Lena Mc Evenue, Ann-Charlotte
Nordenson och David Fritsch till
vänster.
Vi hann också få glimtar av den
polska kulturen, på en kulturskola
utanför kongresshallen var det
dansuppvisning av en skolklass!

Första mötet i Intagio

Sean Gauffney är en av initiativtagarna till det oberoende
medlemsdrivna nätverket: International Association for
Gestalt in Organizations. Öppet för alla gestaltpraktiker
i organisationer som har intresse av att utveckla och
utbyta teorier, metoder och praktiska erfarenheter
internationellt kring arbete i organisationer. Det första
face to face mötet avhölls i Krakow i en härlig och positiv
födelsedagsstämning! Se bilden ovan.
Läs mera och anmäl ev medlemskap på: www.intagio.org.
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Röster från deltagare
Linda Ringi, gick ut GAs
diplomutbildning för
Gestaltpraktiker i maj. Här i
samspråk med David Fritsch.
Linda frågade några deltagare
från andra länder om vad de tog
med sig från konferensen:

Dominik Saldak, gestaltterapeut, Polen
– Den här konferensen är som frisk luft för mig. På
gestaltinstitutet i Polen har vi ett sätt att tänka och under
de här dagarna har jag hittat nya vägar, nya idéer om hur
man kan använda gestaltterapi.
Är det någon workshop som gjort extra inryck på dig?
– Ja, det var Jojo Tuulikki Oinonen från Sverige som
hade en workshop om kreativitet, där var inga stolar utan
rörelse och lek med andra människor. Jag är bra på terapi
med tal, men jag är inte bra på terapi med rörelse och
kreativitet, så det var nytt.

“Det kändes stort att komma in i
en större gestaltgemenskap och
få insikt om att vi finns över hela
världen. Det ger både energi
och legitimitet!” Jan Åström, Sverige

Anje Leenders , ordförande i holländska
Gestaltterapeutföreningen, Nederländerna
–Med alla dessa gestaltare från hela Europa känner jag
mig som en del i en större helhet. Det jag saknar är mer
utrymme att möta andra människor och få möjlighet att
reflektera tillsammans. Jag saknar att få dela tankar och
att kunna hjälpa varandra att tänka gestaltiskt och fundera
på vad vi kan göra i världen. Hur kan vi hjälpa samhället
med det vi har?
– I mitt land får gestaltterapeuter allt mindre jobb och vi
har svårt att bli erkända och accepterade. Det är många
olika terapimetoder som konkurrerar om uppdragen.
Lieven Vanlangenfleuer, gestaltterapeut, Belgien
– Jag har mött idéer, personer, olika sätt att handla och
vara närvarande i organisationer och med klienter. Så jag
har fått inspiration, nya idéer och goda exempel. Jag är
full av energi och entusiasm över att använda dem själv,
med mina klienter, och som människa.

Italien nästa

Konferensen avslutades med val av arrangör för nästa
EAGT konferens. De tre länder som anmält sitt intresse
var Nederländerna, Italien och Lettland.
Efter presentationer och omröstning vann Italien stort!
Så redan nu kan du boka in september 2016 i den lilla
vackra staden Taormina på Sicilien!

Inge Koelle, gestaltterapeut, Tyskland
– När jag fyllde 60 år sa jag hej då till perfektionism, så
jag mår väldigt bra här, med allt som inte är perfekt. Här
på den europeiska konferensen får jag andra perspektiv
på min känsla av gestaltterapi. Här finns ett stort urval
av workshops, man kan arbeta både med huvudet och
kroppen. Det är många från öststatsländerna här så det är
spännande att se hur gestalt har utvecklats i deras länder.

Text och layout: Lillemor Frenkel (med bidrag från Linda Ringi)
foto: Lillemor samt deltagare & konferensfotograf
4

AUSCHWITZ-BIRKENAU

A

uschwitz har blivit en symbol över hela
världen för Holocaust. Lägret byggdes
ursprungligen för polska politiska fångar
innan nazisterna tog över. Mellan 1940 1945 är den uppskattade siffran att mellan
1,1 - 1,5 miljoner judar och andra politiska
fångar utrotades här.
Att vandra genom lägret under ett par timmar
och se med egna ögon, uppleva känslan och
höra de osannolika hemska berättelserna var
skakande, berörande och svårt att ta in.
Hur kunde detta pågå under så lång tid
utan att mänskligheten reagerade? Och än
idag pågår massmord, terror, förföljelse av
oskyldiga människor runt om i världen ...

Dagen innan konferensen
startade, besökte en
grupp svenskar Auschwitz.
Den dagen var gråmulen
och kall, lika grå och kall
som lägret vi besökte. Vår
fantastiska guide, en ung
gravid kvinna, gav oss
en respektfull och starkt
berörande rundvandring
i både Auschwitz och
Birkenau.

Bilderna talar för sig
själva!
Till höger besöker vi
en santietsbarack dit
fångarna fick tillträde en
gång om dagen.
Bilden är från baracklägren i Birkenau. Tunna
väggar och ingen värme.
Mer är 50 procent av
fångarna dog av hunger,
sjukdom eller frös ihjäl,
merparten skickades till
gaskamrarna direkt när de
anlände. Vid tågrampen
stod en SS-läkare som
självsvåldigt bestämde
vilka som fick chansen att
överleva och vilka som
skulle dö direkt.
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