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Ágrip 

Ritgerðin er í tveimur hlutum. Í fyrri hlutanum er gerð grein fyrir fræðilegum grunni 

þýðingarinnar og þýðingarferlinu, meðal annars menningarmun þýsku og íslensku þjóðanna, 

þýðingarákvörðunum og lausnum á þýðingarvanda. Í lok fræðilega hlutans er íðorðalisti. 

Mikilvægt þótti að gera ýmsum þýðingarákvörðunum vönduð skil, þar sem orða- og 

hugtakanotkun í sálfræði og heimspeki, og þar með þýðingum í þeim fögum á íslensku, er í 

mikilli þróun og mótun og hefðir að verða til. Seinni hlutinn er þýðing úr þýsku á bókinni 

Was ist eigentlich Gestalttherapie. Eine einführung für Neugierige eftir sálfræðinginn dr. 

Frank-M. Staemmler. Hann er mikilsvirtur höfundur fræðibóka um þerapíu almennt og 

gestaltþerapíu í Þýskalandi og skrifaði þessa bók fyrir almenning. Þar sem gestaltþerapía er 

lítt kunn á Íslandi þótti þetta litla kver, sem setur hlutina fram á skýran og eins aðgengilegan 

hátt og hægt er, ágætt til að kynna þetta meðferðarform fyrir Íslendingum. Bókin skiptist í 

fjóra hluta: Grunnþekkingu, sögulegan bakgrunn, hagnýta beitingu og ýmislegt. 

 

Abstract 

The paper is divided into two parts. The first part recounts the theoretical base for the 

translation and the translation process, including the cultural difference of the German and 

Icelandic nations, translational decisions and solutions to translation problems. The first part 

ends with a terminological list. Conventions regarding the use of  words and concepts in 

psychology and philosophy are still developing in Iceland. Therefore the paper greatly 

emphasises a thorough account of various translational decisions  The second part of the 

paper is a translation of the book Was ist eigentlich Gestalttherapie. Eine einführung für 

Neugierige. The author is a German psychologist, Dr. Frank.-M. Staemmler. He is a 

renowned writer of textbooks on psychotherapy, especially gestalt therapy, and wrote this 

book for the general public. As gestalt therapy is not well known in Iceland, this little booklet 

seems quite suitable as an introduction. It is well and clearly written and things are presented 

in a user-friendly way. The book is divided into four parts: The basics, historical background, 

practical application, and miscellaneous. 
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I. Hluti: Fræðilegir þættir 

1. Þýðingafræðilegur grunnur 

  og greining frumtexta 

1.1. Inngangur 

Þýðingafræðin er árþúsunda gömul grein þó hún hafi eingöngu á síðustu áratugum orðið 

að kennslugrein innan háskóla hérlendis og á öðrum Vesturlöndum.  

Sagnir herma einmitt að á tímum Hammúrabís, um 2100 fyrir Krist, hafi 

Babýlon verið fjöltyngd borg – þar heyrðust ótal tungumál á götum – og 

viðskiptin sem þar fóru fram kröfðust heilla flokka af þýðendum. Svo virðist 

sem þessir þýðendur (túlkar) hafi stuðst við orðalista á töflum – unanfara 

sérhæfðra orðabóka – og hafa sumir þessara lista varðveist.
1
 

Alla tíð hefur verið tekist á um hvernig sé best að þýða texta en hvaða aðferðir 

sem menn aðhyllast, þá snúast þýðingar fyrst og fremst um að þýða menningu á milli 

þjóða. Það er þó ekki fyrr en á seinni hluta síðustu aldar að farið er að leggja verulega 

áherslu á menningarlega þáttinn og taka hann inn sem mikilvægan áhrifaþátt í 

textagreiningu og -yfirfærslu eins og sést hér að neðan í köflunum um 

Skoposkenninguna og textategund. 

 Áhugi minn á að þýða þessa bók um gestaltþerapíu á sér menningarlegar, 

fræðilegar og persónulegar forsendur.  Ég er lærð sálfræðingur og tók allt mitt 

háskólanám í Freiburg í Þýskalandi á árunum 1983-1990. Þar tók ég einnig meðfram 

háskólanáminu tveggja og hálfs árs meðferðarnám í samtalsmeðferð sem var byggt á 

aðferðarfræði fyrirbærafræðinnar og textum Husserl. Einnig kynntist ég gestaltþerapíu 

hjá Zentrum für Gestalttherapie
2
 í Würzburg sem rekið var af höfundi bókarinnar 

Frank-M. Staemmler
3
 ásamt öðrum. Þar tók ég þátt í hópi í meðferðarfræðum hjá Frank 

í eitt ár auk þess að sækja tíma hjá honum sjálfum og öðrum. Frá 2010 hef ég verið 

                                                 
1
 Ástráður Eysteinsson (1996). Tvímæli. Þýðingar og bókmenntir. Bókmenntastofnun. Háskólaútgáfan. 

Reykjavík. Bls. 35. (Úr Eugene A. Nida. Toward a Science of Translating. Bls. 11) 
2
 Sjá: http://www.z-f-g.de/Zentrum_fur_Gestalttherapie/Willkommen.html 

3
 Sjá: http://www.frank-staemmler.de/ 

http://www.z-f-g.de/Zentrum_fur_Gestalttherapie/Willkommen.html
http://www.frank-staemmler.de/
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þátttakandi í hópi 14 gestaltþerapista sem eru í námsþerapíu (þ. Lehrtherapie) hjá Frank 

og hittast í vinnustofu 3-4 sinnum á ári. Þetta meðferðarform hefur heillað mig og 

skapað mér trúverðugan grunn fyrir meðferðarvinnu með skjólstæðingum.  

Kynni mín af gestaltþerapíu og þýskri menningu sem hún er órjúfanlega hluti af, 

rétt eins og sálgreiningin og Freud, hafa orðið til þess að mig langar til að færa þessa 

þekkingu, færni og hugmyndafræði inn í íslenska menningu. Ég tel þá manns- og 

heimsmynd, sem gestaltþerapían byggir á, vera mikilvæga og að nú sé rétti tíminn til að 

koma fram með hana þar sem íslenska þjóðin er tilbúnari en oft áður og meira leitandi 

eftir nýjum hugmyndum og grunni til að byggja „nýtt“ samfélag á eftir bankahrunið. 

Á Íslandi er þetta meðferðarform lítt þekkt, hvort sem er meðal sálfræðinga, 

annarra þerapista eða leikmanna. Á skrá Sálfræðingafélgs Íslands yfir starfandi 

sálfræðinga
4
 erum við fjögur sem teljum okkur vinna eftir þessari aðferðafræði. Hér á 

landi og reyndar annars staðar í Evrópu líka hefur aukin áhersla á skammtímameðferð 

og „vandamálamiðaða“ meðferð verið ríkjandi á undanförnum áratugum. Má þar nefna 

t.d. sérhæfða atferlismeðferð við kvíða og þunglyndi, við alls konar fælni o.s.frv. Á 

síðustu tíu árum hefur áherslan í meðferðarfræðum á Íslandi í síauknum mæli færst yfir 

á Hugræna atferlismeðferð (HAM) eða eins og hún er kölluð á ensku Cognitive 

Behaviour Therapy og frá húmanískum meðferðarformum (samtalsmeðferð, 

fjölskyldumeðferð, Gestaltmeðferð o.s.frv.). Er þetta eina meðferðarformið sem hægt er 

að læra á Íslandi í dag. Að hluta til er þetta þáttur í síaukinni áherslu og kröfu um 

straumlínulögun allra aðferða sem beitt er á opinberum stofnunum þar sem verið er að 

leggja mestu áherslu á árangursstýringu og gæðastjórnun og sífellt meira af opinberu fé 

fer í að mæla stofnanirnar sjálfar. Þessi stefna hefur haft í för með sér aukna firringu og 

vélvæðingu manneskjunnar þar sem öllu skiptir að hún sé „í lagi“ og geti „fúnkerað“ í 

samfélaginu. Í þessu tel ég felast mikinn skort á gagnrýni á samfélagið og þær 

hugmyndir sem móta það. Jafnvel mætti segja að við séum komin í vítahring þar sem 

samfélagið er ekki lengur til vegna manneskjunnar heldur er aukin áhersla á að 

manneskjan sé til fyrir samfélagið og eigi að aðlaga sig að því, án þess að spurt sé hvort 

það uppfylli þarfir manneskjunnar. Gestaltþerapían hefur allt annað viðhorf og 

samfélagslegan grundvöll sem ég tel vera ólíkt manneskjulegri og lýtur að því að þegar 

manneskjan hefur tækifæri til að taka breytingum og þroska sig og þróa bæði 

persónulega og samfélagslega (t.d. með námi eða þátttöku í stefnumótun þjóðfélagsins í 

                                                 
4
 Sjá http://sal.is/?page_id=2297  

http://sal.is/?page_id=2297
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gegnum stjórnmálaflokka eða félög) þá hefur manneskjan þörf fyrir að vera virk og taka 

þátt í samfélagslegri uppbyggingu og vinnu. 

 Með þýðingu þessarar bókar (og vonandi fleiri í kjölfarið) vonast ég til að leggja 

mitt af mörkum til að kynna þessa hugmyndafræði í samfélagi sem ég tel vera í brýnni 

þörf fyrir breyttar áherslur. Ef það mundi t.d. hvetja aðra sálfræðinga og þerapista til að 

fræðast frekar og/eða leita erlendis eftir námi í gestaltþerapíu, þá væri það stórkostlegug 

árangur, hvað þá ef almenningur kynnti sér þessa hugmyndafræði og 

meðferðarmöguleika. 

 

1.2. Þýðingafræðilegur grunnur 

Án þess að ætla að gera öðrum minna undir höfði verður hér aðallega rætt um þær 

kenningar sem mest höfðu áhrif á þýðingafræðina á seinni hluta síðustu aldar. Þá er ég 

að tala um jafngildi í anda Werners Kollers og Skoposkenninguna með sínar leiðandi 

hugmyndir um tilgang og hlutverk þýðingarinnar eins og Katharina Reiβ og Hans J. 

Vermeer settu hana fram á áttunda áratug síðustu aldar ásamt hugmyndum Christiane 

Nord um skýringaþýðingar. Í þýðingarferlinu koma svo fleiri hugmyndir og þættir til 

viðbótar s.s. túlkunarfræði og málnotkunarfræði til að nefna einhver atriði. Það skal 

fyrirfram tekið fram að ekki er ætlunin að gefa sögulega eða aðferðafræðilega 

fullnægjandi bakgrunn þýðingafræðinnar heldur takmarka fræðilegan grunn við þau 

meginatriði sem hafa verið notuð við þýðinguna. 

1.2.1. Jafngildi 
Frá upphafi vega hefur „jafngildið“ í sinni víðustu merkingu verið viðfangsefni 

þýðinga. Töflurnar sem notaðar voru í Babýlon á tímum Hammúrabís voru eins konar 

orðabækur síns tíma og þeirra hlutverk er að gefa orðum jafngilda merkingu í tveimur 

eða fleiri tungumálum. Það hefur síðan alla tíð verið deilumál hvort og hvernig eigi að 

ná því jafngildi sem menn vinna að, með orðréttum þýðingum eða með því að þýða 

merkingu textans, hvort tilgangur þýðingarinnar og hlutverk í frumtexta skuli lagður til 

grundvallar o.s.frv. Þýðingar eru mun flóknara fyrirbæri en svo að hægt sé að leysa 

málin svona einfaldlega. Ein af þeim villum sem jafngildishugtakið, sem komið er úr 

rökfræðinni, getur leitt menn í er að, eins og í orðabókunum, þá er gert ráð fyrir að hægt 
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sé að fara fram og til baka, þetta sé „tvístefnubrú“ og hægt sé að þýða aftur til baka og 

fá sama gildið.
5
 Það er engan veginn mögulegt í textaþýðingum. 

„Þýðingar eru þversagnakennt athæfi. Frá orði til gerðar og aftur til orðs liggur 

oft langur og villugjarn vegur, örðugur yfirferðar og sérstakur fyrir þá sök að 

ekki verður litið um öxl í von um að finna leiðina til baka.“
6
 

 Á seinni tímum og með auknum rannsóknum og fræðilegri athugun í þýðingafræðinni 

hafa menn dregið fram í dagsljósið marga þætti sem áhrif hafa á þýðingaferlið, s.s. 

menningarlegan mismun milli landa sem vekja spurningar fyrir þýðandann hvernig best 

sé að ná jafngildi í víðum skilningi og/eða hvort það sé æskilegt eða nauðsynlegt og þá 

upp að hvaða marki. 

 Hugmyndir svissneska þýðingafræðingsins Werners Kollers um jafngildi (þ. 

Äquivalenz) sem hann setti fram 1979
7
 eru líklega þær þekktustu og áhrifamestu en 

hann þróaði jafngildishugtakið hvað lengst. Áður en hugmyndir hans eru útskýrðar 

nánar, þá verður gerð stutt grein fyrir þeim fyrirrennurum hans sem hann byggði á. Þar 

ber fyrst að nefna  hugmyndir og rannsóknir Nidas og Tabers um „„natural equivalent“ í 

The Theory and Practice of Translation“
8
 frá 1964, en hugmyndir Nidas um skiptingu 

upp í formlegt jafngildi (e. formal equivanence) og áhrifajafngildi (e. dynamic 

equivalence) voru undirstaða þess að ná fram jafngildum áhrifum eins og hann kallaði 

það. Formlegt jafngildi skilgreindi hann sem að skilaboðin sem kæmust til skila í 

marktextanum (bæði hvað form og innhald varðar) ættu að vera eins lík (e. match) 

frumtextanum og hægt væri. Áhrifajafngildi sneri aftur á móti að þeim áhrifum sem 

textinn hafði í frummenningunni á lesandann. Þýðingin ætti að kappkosta að því að ná 

sömu áhrifum á lesandann í markmenningunni. Þetta kölluðu Nida og Taber líka 

„nátturulegt jafngildi“ sem nefnt var hér að ofan. Þessi tegund jafngildis gefur svigrúm 

fyrir málfræðilega og menningarlega aðlögun auk breytinga á orðalagi til þess að ná 

sem eðlilegustu jafngildi. Í þessari greiningu sinni notuðu Nida og Tader 

formgerðarkenningu Chomskys við vinnu sína.
9
  Ekki verður farið nánar í það hér, en 

                                                 
5
 Gauti Kristmannsson (1995). Teoría, tryggð og túlkun. Jón á Bægisá. Tímarit þýðenda. 2. tbl. Bls. 6. 

6
 Gauti Kristmannsson. Áður tilvitnað rit. Teoría, tryggð og túlkun. Bls. 5. 

7
 Koller W. (1992). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle und Meyer. Heidelberg – 

Wiesbaden. 
8
 Gauti Kristmannsson. Áður tilvitnað rit. Teoría, tryggð og túlkun. Bls. 6. 

9
 Munday J. (2008). Introducing Translation Studies. Theories and applications. Routledge – Taylor & 

Francis Group. London og New York. Bls. 42. 
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mikilvægasta framlag Nidas var að hann tók lesandann eða viðtakandann inn í 

heildarmyndina
10

 og þar með tungumál hans og menningarheim.  

Annar mikilvægur fyrirrennari Werners Kollers var Roman Jakobson en hann 

víkkaði þýðingarhugtakið töluvert út í grein birtri 1959 og aðgreinir þar þrjár gerðir 

þýðinga: 

1. Þýðing innan tungumálsins eða umorðun þ.e. túlkun máltákna með öðrum 

táknum innan sama tungumáls. 

2. Þýðin milli tungumála eða eiginleg þýðing er túlkun máltákna með táknum 

úr öðru tungumáli. 

3. Þýðing milli táknkerfa eða umhverfing er túlkun máltákna með táknum úr 

ómmállegu táknkerfi.
 11

 

Ef við einföldum útskýringar á þessari greiningu þá er í fyrsta lið verið að ræða 

um að t.d. að taka frásögn og aðlaga hana í orðalagi og stíl innan sama tungumáls að 

þörfum barna. Annar liður skýrir sig sjálfur. Í þriðja lið er verið að ræða um t.d. 

umferðarmerki. Gauti Kristmannsson segir um þessa greiningu: 

Með 1 og 3 bætir Jakobson tveimur, áður lítt ræddum, aðgerðum inn í 

þýðinghugtakið og opnar þannig á fleiri skilgreiningar á 2 líka. Í anda 

strúktúralismans eða formgerðarhyggjunnar gengur hann út frá tveimur 

forsendum: a) þýðanleikanum og b) jafngildi, eða „jafngildi í mismun“ eins og 

hann orðar það sjálfur (175). Reyndar dregur hann aðeins í land í lokin þegar 

hann kveður upp úr um það að „ljóðlist [sé] samkvæmt skilgreiningu 

óþýðanleg. Aðeins skapandi tilfærsla er möguleg“ (180). Sú tilfærsla uppfyllir 

hins vegar skilyrði þýðanleikans eins og Jakobson skilgreinir hann því hann 

telur að „[e]ðlismunur tungumála fel[i]st í því sem þau hljóta að miðla en ekki 

því sem þau geta miðlað (178).
12

 

Það sem Jakobson bætir inn í, eins og að ofan segir, er skilningur á að fleira en 

beinar þýðingar á milli tungumála eru líka þýðingar. Samkvæmt lið eitt eru það 

                                                 
10

 Sama rit. Bls. 44. 
11

 Jakobson R.  (2004). Um málvísindalegar hliðar þýðinga [1959].  Ritið. Tímarit Hugvísindastofnunar 

Háskóla Íslands. Þýðandi María Sæmundsdóttir. 4. árgangur 3. hefti. Hugvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Reykjavík.  Bls. 174. 
12

 Gauti Kristmannsson (2013). Þegar hagrætt er í menningunni. Í Lefevere A. Þýðingar, endurritun og 

hagræðing bókmenntaarfsins. Þýðandi María Vigdís Kristjánsdóttir. Þýðingasetur Háskóla Íslands. 

Reykjavík. Bls. 11-12. 
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aðlaganir sem við framkvæmum á hverjum degi. Við „matreiðum“ upplýsingar t.d. fyrir 

börn, en líka fullorðna, í samræmi við mat okkar á möguleikum þeirra á að skilja 

innihaldið. Þar með verðum við líka vakandi fyrir því að frumtextinn sem við erum að 

þýða gæti verið eða sé jafnvel líklega einhvers konar þýðing. Fræðibókahöfundar taka 

þekkingu víða að og setja saman og túlka í samhengi við eigin kenningar og viðmið og 

aðlaga og „matreiða“ efnið því ofan í okkur. 

Svo komið sé aftur að Werner Koller, þá eru áhrif hans á þýðingafræði mjög 

mikil. Hann hefur frekar víða sýn á þýðingar og í kennslubók sinni um þýðingar segir 

hann í inngangi að það sem sé svo heillandi við þýðingar sé einmitt að þær megi nálgast 

frá ólíkum sjónarhornum, ekki bara málvísindalegum og textafræðilegum, sem séu 

ráðandi í kennslubókinni, heldur einnig út frá heimspeki, skáldskaparfræðum, táknfræði, 

þjóðfræði, guðfræði, bókmenntasögu og tölvumálvísindum.
13

 Þetta er mjög hvetjandi 

viðhorf sem ekki stefnir að því að smætta og „fanga“ þýðingafræðina í einhvers konar 

kerfis- og reglubönd en viðurkennir um leið að kennslubók þarf að takmarka sig en 

þýðandinn ekki að mínum skilningi. Á öðrum stað skilgreinir Werner Koller þó 

vinnuhugtak „eiginlegra þýðinga“ (í anda Jakobsons) þrengra og segir það vera  

skriflega yfirfærslu (þ. Umsetzung) á texta af einu máli (frumtexta) yfir á annað 

mál (marktexta) með þeim formerkjum að afurð yfirfærslunnar uppfylli 

ákveðnar kröfur um jafngildi (þ. Äquivanezanforderungen).
14

  

 Þó að Werner Koller viðurkenni takmörk og ræði gagnrýni jafngildishugtaksins 

er það samt miðlægt í allri hans kenningu. Hans niðurstaða er svipuð og Ástráðs 

Eysteinssonar sem telur hugtakið orðið of fast í sessi og hafa nógu víða tilvísun til að 

það sé réttlætanlegt að nota það. 

…þá hefur hugtakið oft verið notað á þann sveigjanlega hátt sem hæfir 

ósamhverfu tungumála og þeim óþýðanleika sem þýðendur fást sleitulaust 

við.
15

 

                                                 
13

 Koller W. (1992). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 4. endurunnin útgáfa. Quelle & Mayer. 

Heidelberg – Wiesbaden.. Bls. 18.  

Einnig í Lerner. M. (2005). Margfalt landnám: Þýðingar á ferðasögum eftir Pálma Hannesson í ljósi 

nútímaferðamennsku. Námsritgerð til MA-prófs. Reykjavík.. Bls. 10. 
14

 Sama rit. Bls. 80-81. Einnig í áður tilvinaðri ritgerð Lerner M. Bls. 12. Þýðing Marion Lerner. 
15

 Ástráður Eysteinsson. Áður tilvitnað rit. Bls. 94-95. 
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 Werner Koller setti fram þær forsendur sem hann telur jafngildishugtakið þurfa 

að byggjast á:  

1. (Þýðinga-) jafngildi (þ. Übersetzungsäquivalenz) er hugtak sem táknar að 

milli tveggja texta sé þýðingarsamband; því væri betra að tala um 

jafngildissamband (þ. Äquivanlenzrelation) í stað eingöngu jafngildis. 

2. Notkun jafngildishugtaksins gengur út frá að tilgreindir séu ákveðnir 

áhrifaþættir (þ. Bezugsrahmen) svo hægt sé að tala um jafngildissamband á 

milli textanna tveggja. 

3. Marktextajöfnur (þ. ZT-Äquivalente) nefnast mál- eða textaeiningar á 

mismunandi sviðum og stigum, sem eru mis umfangsmiklar. 

Marktextajöfnur þurfa að vera til staðar í ákveðnu jafngildissambandi við 

þær frumtextaeiningar sem ákveðnar hafa verið af  áhrifaþáttunum sem 

gefnir hafa verið upp.
16

 

Í framhaldi skilgreinir hann síðan þá fimm áhrifaþætti (þ. Bezugsrahmen) sem 

skipta máli við ákvörðun þýðingarjafngildisins og ákveða þarf hverju sinni (sbr. 3). 

1. Veraldarlýsingu textans nefnir Koller jafngildi merkingarkjarna. 

2. Textabundna tjáningu textans nefnir hann jafngildi aukamerkingar. 

3. Hefðir texta og tungumáls mynda hefðajafngildi. 

4. Aðstæður þær sem móta viðtöku textans og viðtakandans nefnast 

aðstæðujafngildi. 

5. Form og fagurfræðilegir eiginleikar textans mynda síðan 

formfegurðarjafngildi.
17

  

Ástráður Eysteinsson nefnir flokka Werner Kollers öðru vísi: „ 1) viðfangsefni 

verksins, 2) orðalag, 3) texta- og málvenjur, 4) áhrif á viðtakanda og 5) form textans.“
18

 

Ástráður segir um þýðingareiningar að „það sé sú textaeining sem þýðandi þarf að 

hyggja sérstaklega að hverju sinni.“
19

 Einnig segir hann að þýðingareining geti verið 

einstök orð eða „setningar eða málsgreinar“ eða líka „efnisgreinar“.
20

 Eins og Werner 

Koller flokkar áhrifaþættina sem hyggja þarf að, geta þýðingareiningarnar verið mun 

                                                 
16

 Koller W. Áður tilvitnað rit. Bls.215. (Þýðing mín). 
17

 Gauti Kristmannsson. Áður tilvitnað rit. Þegar hagrætt er í menningunni. Bls. 12.  
18

 Ástráður Eysteinsson. Áður tilvitnað rit. Bls 95. 
19

 Sama rit. Bls. 111. 
20

 Sama rit. Bls. 111-112. 
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fleiri en textatengdar eins og hjá Ástráði. Hann gengur líka lengra en Nida sem einungis 

greindi á milli tveggja tegunda jafngildis, form- og áhrifajafngildis. Werner Koller 

útskýrir í bók sinni þessa áhrifaþætti nákvæmar og gefur dæmi um hverni skuli vinna 

með þá sem ekki verður útskýrt nánar hér. Fyrir honum er jafngildissamband 

frumtextans og marktextans, í þeim skilningi að jafngildið miði alltaf við frumtextann, 

sé ávallt „kjarni sérhverrar þýðingarkenningar“. Hann aðgreinir sig einnig frá Katharinu 

Reiβ með því að taka fram að „það nægi ekki að einhvers konar „tenging“ (þ. Bindung) 

marktextans við frumtextann sé til staðar, heldur sé alveg ákveðin tegund sambands 

grundvallaratriði fyrir þýðingarhugtakið.“
21

 

Eins og áður hefur verið nefnt telur Ástráður Eysteinsson jafngildishugtakið fast 

í sessi og vill meina að það sé „…virkt en breytilegt hugtak sem gegnir meðal annars 

því hlutverki að skilgreina ákveðin textatengsl sem „þýðingu“.“ Hann lítur svo á að 

„…hver texti sem sé þýðing feli í sér jafngildi.“ Sú spurning vaknar við þá fullyrðingu 

hvort skilgreiningin sé ekki komin í hring. Út frá hagnýtu sjónarmiði sér Ástráður 

jafngildið einnig sem „…eins konar innbyggt samræmingar- og leiðsögutæki; það 

samstillir einstaka þætti þýðingarinnar út frá skilningi og túlkun þýðandans á 

frumtextanum.“
22

 Að lokum spyr Ástráður spurningar: 

 …hvað þurfi til að heilu textarnir teljist jafngildir og annar textinn flokkist 

sem „þýðing“ en ekki eitthvað annað? Meginforsendurnar eru að mínu mati 

tvær:  Að þýðingin búi yfir vissri samkvæmni sem hliðstæða og fulltrúi 

frumtextans en geti jafnframt verið sjálfstæður og fullgildur texti á sínu 

tungumáli.
23

 (Leturbreyting í frumtexta). 

Hér virðist Ástráður vera komin með skilgreiningu sem gæti vel rímað við hugmyndir 

Skoposkenningarinnar um viðhlítandi tengsl á milli texta en vantar nánari útfærslu á því 

í hverju þessi tengsl eiga að felast. Ég tel reyndar að þar vilji Ástráður alls ekki fastsetja 

sig. 

 Hvað sem öðru líður virðist jafngildishugtakið áfram halda velli, þrátt fyrir ýmsa 

annmarka og gagnrýni og þrátt fyrir að sumir hafi alfarið hafnað því eins og t.d. Mary 

Snell-Hornby.
24

 Það fræðilega innlegg sem hefur þó bæði útfært og líklega takmarkað 

                                                 
21

 Koller W. Áður tilvitnað rit. Bls.189. 
22

 Ástráður Eysteinsson. Áður tilvitnað rit. Bls. 95-97. 
23

 Sama rit. Bls. 100. 
24

 Sama rit. Bls. 93-94. 
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mikilvægi jafngildishugtaksins í þýðingum með því að bjóða upp á aðrar vinnutesur og 

vinnuaðferðir er Hlutverksstefnan eða Skoposkenningin sem þýsku 

málvísindamennirnir Katharina Reiβ og Hans J. Vermeer settu fram í lok 8. áratugar 20. 

aldar og birtist í bók þeirra Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie
 
1984.

25
 

1.2.2. Skoposkenningin/ Hlutverksstefnan 
Hans J. Vermeer hafði sett Skoposkenninguna fram fyrst 1976-7 í fyrirlestrum við 

Háskólann í Mainz í Þýskalandi en hún varð lítt kunn fyrr en hann batt trúss sitt við 

Katharinu Reiβ með hugmyndir hennar um textagreiningar (þ. Texttypologie) og þau 

sameinuðu krafta sína í útgáfu fyrrnefndrar bókar þar sem þau stefna að því að leggja 

grunninn að almennri kenningu um þýðingar óháð því um hvers konar texta sé að ræða 

(bókmenntir eða nytjatexta).
26

 Skoposkenning Vermeers og textagreining Reiβ tilheyra 

þeim hópi þýðingarkenninga sem komu fram á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar 

og Jeremy Munday flokkar undir hagnýtar kenningar þýðinga. Þeim hópi tilheyra einnig 

Justa Holz-Mänttäri með þýðingaraðgerðir sínar og Christiane Nord með enn 

nákvæmari textagreiningu sína sem kom fram eftir 1990.
27

   

Katharina Reiβ og Hans J. Vermeer byrja á því að endurskilgreina hvað þýðingar 

séu (þ. Translation sem Christiane Nord þýðir á ensku með translational action) og 

vilja láta það hugtak ná yfir bæði ritaðar þýðingar og túlkun (þ. Übersetzen und 

Dolmetschen). Fyrir Werner Koller o.fl. náðu þýðingar eingöngu yfir ritaða yfirfærslu á 

texta. Í íslensku hefur ekki verið gerð tilraun mér vitanlega til að endurspegla þessa 

breytingu því íslenska orðið þýðingar hefur alltaf innifalið í sér túlkun. En á sínum tíma 

þýddi þetta útvíkkun þýðingahugtaksins og var hluti af því að opna og skoða 

þýðingaferlið út frá nýjum forsendum og eftir breyttum leiðum. Þau skilgreina þýðingu 

(þ. Translation) sem það ferli (þ. Prozess) sem fer fram og afurðina (þ. Produkt) sem 

verður til í því ferli, en einnig gagnkvæmu áhrif sem eru til staðar (þ. Interdependenz). 

Fyrir þeim er leiðréttanleiki (e. correctability) skilgreiningaratriði á milli skriflegrar 

þýðingar og túlkunar, því ekki er hægt að fara til baka og leiðrétta túlkað mál en það er 

alltaf möguleiki þegar um ritaða þýðingu er að ræða. En bæði fara í gegnum sama ferli 

þýðingar.
28

 

                                                 
25

 Reiβ K., Vermeer H.J. (2013) Towards a General Theory of Translational Action. Skopos Theory 

Explained. Þýdd af Christiane Nord. St. Jerome Publishing. Manchester. 
26

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Formáli þýðanda Christine Nord, bls. i. 
27

 Munday J. Áður tilvitnað rit.Bls. 72. 
28

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls. 10-12. 
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Skoposkenningin gengur út á að tilgangur (skopos) sé hugtak sem nái yfir 

hlutverk þýðingarinnar og þýðingarathöfnina. Tilgangur þýðingarinnar leggi línurnar 

fyrir þýðingaaðferðir og -tækni sem notaðar verði til að ná viðhlítandi (e. adequate) 

árangri, sem er þeirra viðmið, í marktextanum sem Hans J. Vermeer kallar translatum. 

Tilgangurinn með þýðingunni er því það sem þýðandinn þarf að hafa að leiðarljósi.
29

 

Þessar hugmyndir breyta algjörlega þeim sjónarhóli sem þýðingar hafa verið skoðaðar 

frá hingað til. Áður var það frumtextinn sem fókusinn var á og hvort haldið yrði tryggð 

við hann eða hvort hann yrði aðlagaður að viðtakandanum, hvort textinn yrði 

framandgerður á markmálinu eða breytt til að koma til móts við lesandann og hvernig 

þessum markmiðum væri best náð (hvers konar jafngildi, tryggð, trúnaður o.s.frv.). 

Hans J. Vermeer flytur (eins og Werner Koller gagnrýnir) sjónarhornið og 

ákvarðanatöku út fyrir textann jafnvel til þeirra sem borga fyrir þýðinguna eða þeirra 

sem ákveða að þýðinguna þurfi/eigi að gera og til þýðandans. 

Katharina Reiβ og Hans J. Vermeer ganga út frá að „…textar séu athöfn 

framkvæmd með annað fólk í huga til að ná ákveðnum tilgangi.“
30

 Bæði framleiðandi 

texta (e. producer) og viðtakandi texta eru aðilar að samskiptum og þar með hluti af 

aðstæðum. Þessi samskipti eru ávallt persónubundin (persónulegir áhrifaþættir 

framleiðanda texta og viðtakanda) og aðstæðubundin (e. situation). Þau leggja mikla 

áherslu á aðstæður og telja til þeirra  

…menningarlegan bakgrunn, tiltekið umhverfi sem samskipti eiga sér stað í, 

sálfélagslegar og félagslegar kringumstæður samskiptaaðila og sambandið sem 

ríkir á milli þeirra. Einn hluti menningar er tungumálið.
31

  

Þetta er mikil breyting frá þeim hugmyndum sem ríktu þegar textar, sérstaklega 

bókmennta- og biblíutextar, hafa gjarnan verið meðhöndlaðir sem helgir væru og að það 

væru helgispjöll að hreyfa nokkuð við því sem þar birtist, hvað þá flytja á milli 

menningarheima. Reyndar skal tekið fram að þýðingar í dag hlíta mun strangari og 

þrengri kröfum en oft var áður, þar sem menn skirrðust ekki við að endursegja, breyta 

og staðfæra bækur og sögur án þess jafnvel að tilgreina höfunda. Einnig er gott að hafa í 

huga að flestar frásagnir og „sögur“ fyrri alda fluttust á milli manna í munnmælum sem 

                                                 
29

 Munday J. Áður tilvitnað rit.Bls. 79. 
30

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 17. (Þýðing mín). 
31

 Sama rit Bls. 17. (Þýðing mín). 
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voru svo fest á blað eins og við þekkjum af mörgun útgáfum ýmissa íslenskra fornsagna 

og rita. En það er önnur saga sem ekki verður rakin hér. 

Áhersla Katharinu Reiβ og Hans J. Vermeer á menningu þýðir þó ekki að 

„flytja“ eigi texta um menningarheima, heldur að þýðandi sé sér meðvitaður um hvaða 

menningarlegu þættir liggja til grundvallar beint og óbeint í texta sem hann er að takast 

á við og sé fær um að meta hvort, hvernig og hvað hann þarf að gera til að koma því 

innihaldi til skila til sinna viðtakenda í sínum menningarheimi. Þetta er grundöllur þess 

að hægt sé að ákveða hlutverk/ tilgang þýðingarinnar. 

…við munum færa rök að því að menning sé víðara fyrirbæri sem umfaðmar 

tungumálið og að í sumum aðstæðum sé réttlætanlegt að breyta hlutverki. (Við 

göngum jafnvel svo langt að halda því fram að breyting á hlutverki sé mun 

algengari en ekki…
32

  

 Auðvitað eru þetta hlutur sem flestir góðir þýðendur hafa tekið inn í myndina 

alla tíð, en hérna er þetta sett algjörlega ljóst fram og lögð áhersla á að þetta þurfi að 

gera. Það einkennir Skoposkenninguna að þau Katharinu Reiβ og Hans J. Vermeer taka 

með í reikninginn, setja nafn á og draga fram í dagsljósið það sem einkennir góðar 

þýðingar. Að baki skilnings þeirra á menningarlegum beinum og óbeinum þáttum í texta 

liggur sá grundvöllur sem lagður var af Saussure, með orðum Gauta Kristmannssonar: 

En eftir að Saussure greindi milli innihalds og málbeitingar, tungunnar sjálfrar 

og teiknakerfis hennar (langue) sem liggur að baki málinu og raunverulegri 

beitingu þess (parole), fóru menn að skoða tungumál með öðrum hætti en 

áður.
33

 

Það er því ekki nóg að þýða orðin heldur verður að taka inn í reikninginn hvernig orð 

eru notuð í hverri menningu fyrir sig. Þetta verður einnig ljóst í umfjöllun þeirra um 

jafngildi og viðhlítanleika (e. adequacy). 

Textar eru skv. Skoposkenningunni upplýsingatilboð í frummenningunni sem 

með þýðingu verða að upplýsingatilboði um frumtextann í markmenninguni. Lögð er 

áhersla á að hér sé ekki um að ræða einfalda afkóðun frummálstexta yfir í 

markmálstexta, heldur feli upplýsingatilboðsskilgreiningin m.a. í sér að tekin séu inn í 

                                                 
32

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 42. (Þýðing mín). 
33

 Gauti Kristmannsson. Áður tilvitnað rit. Theoría, tryggð og túlkun. Bls. 8. 
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myndina óyrt menningarfyrirbæri sem afkóðunaraðferðin geri ekki.
34

 Þýðandinn er á 

milli upplýsingatilboðanna (með sínar persónulegu og menningarlegu forsendur). Hann 

er bæði viðtakandi frumtextans og þarf því að þekkja menningarheim hans vel og 

höfundur marktextans með nýtt upplýsingatilboð. Hann þarf að ákveða hvaða hlutverki 

(eða hlutverkum) textinn á að gegna í nýju menningarumhverfi fyrir nýja viðtakendur. 

Auðvitað geta verið fleiri sem koma að þessum ákvörðunum, útgefandi, þýðingateymi 

o.fl., en það látum við liggja milli hluta að sinni. Í Skoposkenningunni svífur ætlun (þ. 

Intention) í anda Husserls ávallt yfir vötnunum þar sem gengið er út frá að allar 

mannlegar athafnir beinist alltaf að öðru/öðrum og hafi tilgang. Þetta er greinilegt í því 

sem kalla má einkunnarorð Skoposkenningarinnar: 

Mikilvægast öllum þýðingum er tilgangur þeirra.
35

 (Leturbreyting mín) 

Katharina Reiβ og Hans J. Vermeer taka fleiri atriði til umfjöllunar sem skipta 

máli við þýðingar. Má þar fyrst nefna hugsanasamhengi (e. coherence) og þau setja það 

í samhengi við árangur (e. success): 

Samskipti eru árangursrík ef viðtakendur meta að hugsanasamengið sé í 

samræmi við aðstæðurnar og engin mótmæli koma fram í einu eða öðru formi: 

hvað áhrærir yfirfærsluna, málið sem notað er eða skilning.
36

 

Þau taka fram að hugsanasamhengi sé ekki það sama og samþykki eða að vera 

sammála, heldur sé hér um að ræða „ég skil hvað þú meinar.“
37

  

Innra hugsanasamhengi marktextans setja þau eðlilega ofar mikilvægi 

hugsanasamhengis hans við frumtextann því marktextinn getur haft annað hlutverk og 

viljað miðla öðrum áherslum en frumtextinn, jafnvel eru hlutar úr frumtextanum felldir 

út eða nýir hlutar felldir inn í marktextann t.d. til skýringa og því verður sá texti að hafa 

eigið innra samhengi. Á þessu byggist einnig að upplýsingatilboðið þarf ekki að vera 

umsnúanlegt, þ.e. hægt að þýða það til baka. Til þess að hægt sé að tala um þýðingu 

þarf að vera hugsanasamhengi við frumtextann. 

Katharina Reiβ og Hans J. Vermeer settu fram fimm reglur um þýðingar í 

stigveldisröð: 

                                                 
34

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 71. 
35

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 90. (Þýðing mín). 
36

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 101. (Þýðing mín). 
37

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 98.  
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1. Translatum (marktexti) er ákveðið af tilgangi (skopos) sínum. 

2. Marktexti er upplýsingatilboð í markmenningunni á markmálinu sem hefur 

tengsl við upplýsingatilboð í frummenningunni á frummálinu. 

3. Það er ekki skilyrði að unnt sé að snúa upplýsingatilboðinu við. 

4. Marktexti skal hafa innra hugsanasamhengi (e. internal coherence). 

5. Marktexti skal standa í hugsanasamhengi við frumtexta. 
38

 

Fyrsta reglan þarfnast ekki nánari skýringa en önnur reglan setur þýðandann í 

ákvarðanaöndvegi. Regla þrjú gefur til kynna að hlutverk texta í markmáli geti verið 

annað en í frummáli. Regla fjögur segir að  innra hugsanasamhengi, sem gerir ráð fyrir 

að marktexti sé skiljanlegur viðtakendum án sérstakrar aðstoðar, sé mikilvægara en 

samhengið við frumtextann, s.s. tryggðarreglan hefur minnst vægi af þessum fimm. Það 

er greinilegt af þessu að Skoposkenningin miðar fyrst og fremst við marktextann, 

markmenninguna og markviðtakandann.  

 Gagnrýni Katarinu Reiβ og Hans J. Vermeer á notkun jafngildishugtaksins fram 

til þeirra tíma felst aðallega í að það sé óljóst (e. fuzzy) og þrátt fyrir tilraunir t.d. 

Werners Kollers til að setja upp reglur (sjá að ofan) þá takist ekki að ná fram skýrri 

skilgreiningu. Werner Koller krefjist sömu áhrifa (e. invariance of effect) sem sé bæði 

of almennt og of sértækt til að hægt sé að ná því,  hjá Güttinger sé ekki gert ráð fyrir 

praktískri málnotkun heldur haldið sig við teikn (langue), Roman Jakobson (sem skv. 

Wilss  mun hafa notað jafngildishugtakið í tengslum við þýðingar fyrstur manna) talaði 

um „jafngildi í mismun“ sem lýsi því að textar geti aldrei verið „eins“ en að sækjast 

skuli eftir að hafa þá eins líka og hægt er þrátt fyrir mismun á uppbyggingu frum- og 

markmálanna.
39

 

Þó að Katharina Reiβ og Hans J. Vermeer séu mjög ósammála flestum fyrri 

hugmyndum um jafngildi, þá vilja þau nota það áfram sem „dínamískt“ jafngildi. Það 

þýðir að til eru fleiri en eitt jafngildi fyrir einn og sama textann, allt eftir því hvert 

hlutverk marktextans er. Einnig getur það verið mismunandi eftir því á hvaða tíma 

þýðingin á sér stað. Dæmi má taka af þýðingu Helga Hálfdanarsonar á Lé konungi eftir 

Shakespear sem var gerð 1976 fyrir Þjóðleikhúsið og er mjög fín og góð þýðing, en 

þegar Þjóðleikhúsið setti leikritið upp aftur nýlega (leikárið 2010-2011) þá var Þórarinn 

Eldjárn samt fenginn til að gera nýja þýðingu sem féll mun betur að nútímamáli og 

                                                 
38

 Munday J. Áður tilvitnað rit. Bls. 80. 
39

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 116. 



16 

 

 

miðlun. Báðar þýðingar mundu teljast jafngildar frumtextanum skv. skilgreiningu 

Skoposkenningarinnar. Jafngildi byggir á því að textarnir (frumtextinn og 

marktextarnir) gegni sama hlutverki í hvorri menningu fyrir sig á sínum tíma. Texti 

Helga var í samræmi við málvenjur og hefðir í kringum 1976 og texti Þórarins gegnir 

sama hlutverki nú. Á öllum tímum kemst innihaldið til skila. Til gamans má einnig geta 

þess að gerð hefur verið kvikmynd, Þúsund ekrur (e. A Thousand Acres) eftir bók Jane 

Smiley sem endurvann og setti þær sálrænu og tengslalegu togstreitur og manípúlasjónir 

sem eru í Lé konungi í nútímalegt samhengi og umhverfi. Kannski má segja að þar náist 

eiginlega best jafngildi, því þar er yfirfærslan yfir í nútímann algjör. Sama má segja um 

leikrit Shakespeares Rómeó og Júlíu og kvikmyndina/söngleikinn West Side Story á 

sínum tíma.  

Í framhaldi takmarka þau notkun jafngildishugtaksins nokkuð.  

Við teljum að við þýðingar sé ekki sé hægt að nota jafngildisskilgreininguna 

sem gengur út frá sambandi á milli málkóða og skilaboða sem eru sett fram í 

orðum í teiknum þess kóða.
40

 

Þau halda áfram og telja fullyrðingu Lehmanns um að „…jafngildi á milli 

skilaboða M og teiknanna eða samsetningar teiknanna er forsenda þess að hægt sé að 

koma þeim til skila“  

…geri ráð fyrir sama gildi [e. equal value] milli eininga, tækis og afurðar, sem 

séu sitt af hvorum flokki.  Hérna vísar tæki (tól, safn allra tákna, kóði) til 

eininga sem tilheyra uppbyggingu tungumálsins langue, og afurð vísar til þess 

sem tækin framleiða, sem er textinn á stigi málbeitingar (parole).
41

 

Á endanum sjáum við að það er s.s. jafngild virkni tveggja texta í hvoru 

samfélagi sem fyrir sig sem Skoposkenningin vill ganga út frá og það innifelur að taka 

þarf menningarlegt umhverfi textanna með í reikninginn. 

Hvað viðhlítanleika (e. adequacy) áhrærir virðast mér Katharina Reiβ og Hans J. 

Vermeer nota það orð í tvennum skilningi. Fyrst og fremst er það notað í 

þýðingarferlinu um það að finna viðhlítandi orð og frasa til að koma 

merkingu/upplýsingum til skila og stendur því fyrir sambandið á milli frum- og 

                                                 
40

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 121. (Þýðing mín). 
41

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls 121. (Þýðing mín). 
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marktexta að teknu tilliti til menningarlegra þátta. Hins vegar nota þau það líka yfir það 

að ef þýðing hefur annað hlutverk en frumtextinn, þá sé þýðingin viðhlítandi en ekki 

jafngild. Jafngildi er því þrengra hugtak en viðhlítaneiki. Þýðing þarf því ekki að vera 

jafngild til að teljast þýðing.  

Hvað varðar þýðingu á frumtexta (eða hluta hans) vísar viðhlítanleiki til 

sambandsins á milli frum- og marktexta, þar sem gætt er samkvæmni í 

hlutverki (skopos) þýðingarferlisins.
42

 

Þýðing er s.s. viðhlítandi ef valdar eru leiðir og orðalag sem eru í samræmi við 

skilgreininguna á hlutverki þýðingarinnar. Þarna kemur mjög greinilega í ljós af hverju 

hlutverk þýðingar skiptir svona miklu máli og hvernig það nýtist í þýðingarferlinu. Eins 

og áður hefur verið sagt opnar þetta nýjar víddir og möguleika. Þannig er t.d. hægt að 

þýða texta fyrir fullorðna þannig að hann passi fyrir börn eins og gert var í 

Þjóðleikhúsinu á liðnum vetri þegar þeir settu upp Hamlet litla þar sem leikrit 

Shakespears um Hamlet var aðlagað að skilningi og þörfum barna og tókst það mjög 

vel. Einnig má þarna nefna nýlegar útgáfur á Íslendinga- og Fornsögum í 

myndasöguformi fyrir börn. Þarna er um „viðhlítandi þýðingar“ að ræða, ekki 

jafngildar. Hlutverkið er ekki það sama. 

 Fyrir Werner Koller væri óhugsandi að „fórna“ sjálfstæði frumtextans sem 

hlutverkastefnan geri hiklaust.  

 1.2.3. Skýringaþýðing Christiane Nord 
Christiane Nord er fylgjandi þeirri hugmynd Skoposkenningarinnar að hlutverk textans 

sé ávallt í fyrirrúmi. Leiðarljós og skylda þýðandans snýr að marktextanum þó taka 

skuli einnig mið af frumtextanum. Það skuli vera einhvers konar „tenging“ til staðar. Að 

hennar mati þarf þýðingarhlutverkið að falla að markmiðum frumtextans og kallast hún 

þá sættanleg (þ. kompatibel). Í því felst að þýðingin gæti hollustu (þ. Loyalität) gagnvart 

ætlun marktextahöfundarins. Þýðandinn er bæði bundinn af hlutverki marktextans og 

æChristiane Nord  setti fram aðferðir ítarlegrar textagreiningar sem koma áttu í veg fyrir 

að textagreiningin yrði of yfirborðskennd og til að þýðandinn hefði ekki of frjálsar 

hendur.
43

 

                                                 
42

 Sama rit. bls. 127. (Þýðing mín). 
43

 Nord C. (2003). Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen. Methode und didaktische 

Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Julius Groos Verlag. Tübingen. 
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 Christiane Nord greinir á milli tveggja þýðingaraðferða. Aðgreiningin byggir á 

markmiði marktextans (ekki á einkennum frumtextans).  

Marktextinn getur verið  

(a)  heimild [þ. Dokument] um samskipti sem hafa átt sér stað, þar sem 

frumviðtakanda var gert upplýsingatilboð í frumtextanum 

(b) samskiptatæki í nýjum samskiptum, sem sagt upplýsingatilboð fyrir 

marktextaviðtakandann þar sem frumtextinn hefur stöðu eins konar 

fyrirmyndar.
44

 

Þýðing sem fellur undir (a) er nefnd skýringaþýðing (þ. dokumentarische 

Übersetzung) þar sem vissir þættir frumtextans eru gerðir marktextalesanda sýnilegir. 

Eins og orðið skýringaþýðing felur í sér, þá þýðir þetta að samhengi textans er útskýrt 

fyrir viðtakandanum, ýmist með viðbótum, neðanmálsskýringum eða öðrum hætti. Það 

er því ávallt ljóst í skýringaþýðingu að lesandinn er að lesa þýðingu, ekki frumtexta. 

 Þýðing sem fellur undir (b) hefur verið nefnd leikin þýðing á íslensku 

(þ.instrumentelle Übersetzung), þar sem hún byggir á upplýsingum frumtextans en tekur 

mið af samskiptahlutverki textans í markmiðssamhenginu. Þessi texti virkar eins og 

frumtexti og þarf ekki að vísa í upphaflega frumtextann. Hérna getur t.d. verið um að 

ræða notkunarleiðbeiningar þar sem frumtextinn er aðlagaður að þörfum nýs samfélags 

án þess að beinlínis sé gert skýrt að hér sé um þýðingu að ræða.
45

 

1.3. Textagreining 

Til þess að geta þýtt þessa bók er mikilvægt að átta sig fyrst á því hver eru helstu 

einkenni frumtextans. Fyrst og fremst verður stuðst við Skoposkenningu Katharinu Reiβ 

og Hans J. Vermeer en önnur atriði einnig tekin inn í eins og t.d. hugmyndir Christiane 

Nord um skýringaþýðingu og Werners Kollers um jafngildi. 

1.3.1. Textasamhengi/textatengsl 
Þessi bók er einstök í þýsku samhengi samkvæmt minni bestu vitund. Það einstaka við 

hana er að hér er á ferð bók sem er skrifuð af þekktum höfundi fræðilegra bóka um 

gestaltþerapíu, samskipti og tengsl þerapíu og samfélags. Dr. Frank-M. Staemmler ritar 

                                                 
44

 Sama rit. bls. 82. (Þýðing mín). 
45

 Í þessum kafla er stuðst við skrif Marion Lerner í Mastersritgerð hennar sem áður hefur verið vitnað til. 

Bls.23-27. Einnig er stuðst við glærur ML úr kennslu í þýðingafræði. 
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hér texta sem ætlaður er til frumkynningar á Gestaltþerapíu fyrir forvitinn almenning. 

Það er vandasamt verk að koma þessum upplýsingum skiljanlega til skila og setja efnið 

í heimspekilegt og sálfræðilegt samhengi án þess að slá af fræðilega. Þetta tekst höfundi 

vel og reyndar ótrúlega vel í svo stuttri bók og hann klykkir út með praktískum dæmum 

úr þerapíutímum. Samkvæmt þessu má því segja að hér sé um „þýðingu“ á efni innan 

sama tungumáls að ræða í anda Romans Jakobsons. 

Eins og fram kemur í formála bókarinnar eftir Sabine Engelmann uppfyllir þessi bók 

þörf skjólstæðinga og þerapista 

 …fyrir kynningu á gestaltþerapíunni, sem er í samræmi við stöðu hennar í dag, 

er raunhæf og skýrir sambandsskilning gestaltþerapíunnar út frá fræðilegum 

forsendum, varpar ljósi á þá mannsímynd sem hún byggir á og sýnir hvaða 

aðferðir gæða hana lífi og halda henni ætíð í tengslum við samtímann.
46

 

Bókin kemur út á tímum sem einkennast af því að almenningur er orðinn vanur því 

að geta kynnt sér sjálfur hluti og lesið sér til um það sem hann hefur áhuga á m.a. á 

internetinu eða í bókum eða tímaritum. Bókin kemur því til móts við þörf sem er fyrir 

hendi hjá almenningi fyrir fræðslu um þessa tegund af þerapíu. Hún fellur einnig inn í 

vissa „afhelgun“ fræðanna sem hefur orðið æ meiri á undanförnum áratugum. Traust 

almennings á fræðimönnum og sérfræðingum er ekki lengur eins skilyrðislaust og það 

var áður, menn sætta sig ekki lengur við að hlutirnir séu eins og þeir eru matreiddir 

heldur spyrja spurninga og vilja fá að meta hlutina sjálfir. Þetta er hluti af þeirri 

afhelgun í anda Póstmódernismans sem átt hefur sér stað í vestrænum 

nútímasamfélögum síðustu áratugum.
47

 

Fritz Perls (1893-1970) byrjaði að þróa breytingar á sálgreiningunni á fjórða áratug 

síðustu aldar sem síðar þróuðust út í að verða að eigin þerapíuformi og -stefnu, 

gestaltþerapíu. Frank-M. Staemmler, höfundur bókarinnar Was ist eigentlich 

Gestalttherapie? hefur frá seinni hluta áttunda áratugar síðustu aldar stundað ítarlegar 

rannsóknir á þerapíu almennt og gestaltþerapíunni sérstaklega. Fyrsta bók hans og 

kollega hans Werners Bocks kom út 1987, Neuentwurf der Gestalttherapie. 

Ganzheitliche Veränderung im therapeutischen Prozeβ, og eins og titillinn gefur til 

                                                 
46

 Staemmler F.M. (2009). Was ist eigentlich Gestalttherapie. Eine Einführung für Neugierige. EHP – 

Verlag Andreas Kohlhage. Bergisch Gladbach. Bls. 8. 
47

 Már Viðar Másson (2000).  Minnispunktar úr fyrirlestri á Borgarspítalanum. Sótt 30.3.2015 á 

internetinu www.marvidar.com/wp-content/uploads/Postmodernismi.docx. Bls. 2. 

http://www.marvidar.com/wp-content/uploads/Postmodernismi.docx
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kynna var þar um að ræða endurskoðun á grundvelli og aðferðum gestaltþerapíunnar 

fram að því. Frank-M. Staemmler hefur haldið áfram rannsóknum sínum og endurbótum 

á þerapíu allar götur síðan og kemur nýjasta bók hans út í apríl nk., Das dialogische 

Selbst — Postmodernes Menschenbild und psychotherapeutische Praxis. Í millitíðinni 

hefur hann gefið út margar bækur, greinar og bæklinga
48

 auk þess að reka sálfræðistofu, 

kenna gestaltþerapíu bæði í Þýskalandi, Noregi, Ástralíu og Bandaríkjunum og vera 

handleiðari fyrir aðra þerapista. Þessi víðtæka þekking hans og bakgrunnur er það sem 

gerir honum kleift að útskýra á tiltölulega einfaldan hátt grundvallareinkenni og 

grunnstoðir gestaltþerapíunnar þannig að það gagnist almenningi. 

 Texti þessarar bókar er í margháttuðum tengslum við aðra texta og hugmyndir 

eins og sést á textakössum með tilvitnunum í frumtexta. Þar er bæði vitnað í 

heimspekilega og sálfræðilega texta. 

1.3.2. Uppbygging bókarinnar 
Bókin skiptist í fjóra hluta: grunnþekkingu í kafla 2-5 þar sem farið er yfir mikilvægustu 

stoðirnar sem gestaltþerapía byggir á s.s. persónulegt samband, mannsímynd, 

hugmyndir um tilurð sálræns vanda og virkni gestaltþerapíunnar; sögulegan bakgrunn  í 

kafla 6 og 7 þar sem farið er yfir þróun gestaltþerapíunnar og hvernig nafngiftin kom til; 

hagnýta beitingu í kafla 8 og 9 þar sem aðferðafræðin er útskýrð og svo tekin 

raunveruleg dæmi úr gestaltþerapíutímum;  ýmislegt í kafla 10-12 þar sem svarað er 

ýmsum algengum spurningum sem vakna, eftirmáli höfundar og viðhengi. Á undan 

þessum fjórum hlutum koma svo formáli og inngangur. 

Formálinn er ritaður af gestaltþerapistanum Sabine Engelmann fyrir hönd 

stjórnar DVG eða Deutscher Vereinigung für  Gestalttherapie e.V., sem styrkti útgáfu 

bókarinnar þannig að hægt var að selja hana vægu verði. 

 Í inngangi kynnir Frank-M. Staemmler sjálfan sig til sögunnar og útskýrir fyrir 

lesendum hvaða sjónarhorn hann leggur til grundvallar í bókinni og má þar fyrst nefna 

að hann ávarpar lesendur sína beint, talar beint til þeirra, því hann vill komast sem næst 

þeim. 

Af þessu sést að það er farið yfir vítt svið og reynt að gefa bæði fræðilega, sögulega og 

hagnýta innsýn í gestaltþerapíuna auk þess að svara spurningum sem komið gætu upp. 

                                                 
48

 Sjá lista á internetinu: www.frank-staemmler.de Publikationen og  www.z-f-g.de/publis.artikel.pdf 

http://www.frank-staemmler.de/
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Bókin er því mjög metnaðarfull og vill greinilega gera tilkall til að gefa fullnægjandi 

upplýsingar um efnið án þess að flækja það um of eða fara of djúpt í einstök atriði. 

1.3.3. Textagerð 
Til að skoða textagerð (þ. Textyp, e. text type), sem er ekki menningarbundin skv. 

Skoposkenningunni, þarf þýðandi að þekkja vel til málvenja í frummenningunni sem 

gefa samskiptahlutverk textans til kynna. Í framhaldi þarf hann að taka ákvörðun um 

hvort hann ætlar að halda þessu sniði á þýðingunni eða ekki. Höfundur hefur gefið texta 

sínum ákveðið form sem kemur fram í tungumáli textans, hvort sem hann er sér 

meðvitaður eða ómeðvitaður um það. Það skal ítrekað hér að þótt þýðandi komist að 

niðurstöðu um textagerðina með því að skoða tungumál textans og þekkja 

menningarlegan bakgrun, þá er textagerðin ekki menningarbundin heldur alþjóðleg. 

Til að ákvarða textagerðina þá þarf að gæta að því hvert hlutverk þessarar bókar 

er. Það liggur beint fyrir í undirtitli hennar: henni er ætlað að upplýsa forvitna um 

gestaltþerapíu. Skv. Organon-líkani Karls Bühlers  og Katharine Reiβ tók upp er textum 

skipt upp í „upplýsandi texta“ (e. informative text), „tjáningartexta“ (e. expressive text) 

og „virkjandi texta“ (e. operative text).
 49

 Samskiptahlutverk þessa texta er „lýsandi“ og 

textinn telst því í heild sinni „upplýsandi texti“. Þannig textar gegna því hlutverki að 

miðla upplýsingum og eru þeir t.d. algengir í nytjatextum eins og 

notkunarleiðbeiningum, en einnig í alls konar öðrum textum í þeim skilningi sem kemur 

fram hjá Katharinu Reiβ í þýðingu Christiane Nord: 

„Upplýsingar“ er notað hér sem almennt hugtak yfir mál í þeim skilningi að 

framleiðandi eigi samskipti (eða, til að vera nákvæmari, vilji eiga samskipti, 

3.5.1.) við fyrirhugaða áheyrendur um það sem hann vill að áheyrendur skilji 

og hvernig hann vill að það sé skilið.
 50

 (Leturbreyting í frumtexta).
 
 

Þrátt fyrir að höfundurinn tali beint til lesenda og höfði þannig til þeirra er vart 

hægt að flokka samskiptahlutverk textans undir „virkjandi texta“ í þeim skilningi sem 

fram kemur hjá Katharinu Reiβ: 

Ef höfundur vill að upplýsingatilboðið miðli innihaldi sem er þannig sett upp 

að það virki sannfærandi og til þess fallið að hvetja viðtakandann til að hegða 
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 Munday J. Áður tilvitnað rit. Bls. 72-74. 
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sér í samræmi við fyrirætlan sendandans (eða þess sem pantaði textann) þá 

tölum við um virkjandi texta.
 51

 

Tilgangur höfundar í þessu riti með því að ávarpa lesandann beint er frekar að auka 

trúnað og sýna í verki eitt af grundvallar einkennum gestaltþerapíunnar, að mæta 

lesandanum á jafnréttisgrundvelli og tala við hann á mannamáli, ekki til hans sem 

sérfræðingur á fræðimannamáli. Ætlunin er ekki að sannfæra lesandann um eitt eða 

neitt, heldur gera honum „upplýsingatilboð“. 

 1.3.4. Textategund  
Textategundir (þ. Textsorte, e. genre) eru menningarbundnar skv. Skoposkenningunni 

þó þær geti náð yfir fleiri en eitt menningarsvæði. Flestar tegundir rita eru samsettar úr 

fleiri en einni textategund.  

 Áður en lengra er haldið er vert að skoða hvernig textategund er skilgreind í 

Skoposkenningunni. Katharina Reiβ
52

 endurtekur margsinnis að þó að málvísindamenn 

hafi ekki enn komið sér niður á samræmda skilgreiningu á textategund, þá geti 

þýðingafræðingar ekki tekið að sér það verk. Hún tekur því yfir skilgreiningu F. Lux: 

Textategund er mikilvægur og viðurkenndur flokkur samloðandi yrtra texta. 

Hún hefur fagleg einkenni sem hlíta ákveðnum reglum sem ná til 

uppbyggingar, breytileikaramma, hvernig hún er notuð í samhengi og til 

fylgjandi aðgerðatýpa [þ. umgebenden Handlungstypen]. Fyrir hvað texti 

stendur [þ. Identität eines Textes] ákvarðarst meðal annars af textategundinni 

sem hann fellur undir. Formlega má lýsa textategund sem samsetningu 

einkenna (sem ákveðin eru fyrir hverja og eina textategund) sem flokkuð eru 

eftir víddum táknfræðilegra undirstöðuatriða textans (heimsmynd, 

samskiptahlutverki, eigin uppbyggingu).
53
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 Sama rit. Bls. 182. Þýðing mín. 
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 Sama rit. Bls. 159. 
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 Sama rit. Bls. 159. Vitnað er í rit F. Lux frá 1981. Text, Situation, Textsorte…. Bls. 273. 
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Það mætti taka þetta saman og segja að textategund gegni virku hlutverki sem 

ákvarðast af reglum og hefðum sem mótast hafa fyrir hverja tegund og tilheyra þremur 

grunnflokkum, heimsmynd, samskiptahlutverki og innri byggingu textans. Ef reynt er 

að setja þetta á enn meira mannamál, þá einkennast textategundir af málvenjum í 

samfélagi sem annað hvort felast í ákveðnu samkomulagi með ákveðnum reglum og 

formum eða felast í óskráðum reglum sem gengið er út frá að allir þekki.  

 Katharina Reiβ og Hans J. Vermeer skilgreina ennfremur þrjá flokka 

textategunda: Margþættra textategundir (þ. komplexe Textsorten, e. complex genres) 

sem rúma aðrar textategundir í sér (t.d. ljóð í skáldsögu), einfaldar textategundir (þ. 

einfache Textsorten, e. simple genres) sem ekki leyfa slík innskot (t.d. 

matreiðsluuppskriftir) og svo uppbætandi textategundir (þ. komplementäre Textsorten, 

e. complementary genres) sem ganga út frá öðrum texta (t.d. bókmenntagagnrýni).
54

 

Eins og að ofan segir, þá er hér um að ræða formlegt eða óformlegt samkomulag í 

samfélögum og það getur því tekið breytingum í gegnum tíðina (má þar t.d. nefna 

hversu ólík viðtöl við ráðherra eða aðra stjórnmálamenn í sjónvarpi eru í dag frá því 

sem var í byrjun útsendinga þess 1966 þar sem menn voru þéraðir og engum hefði 

dottið í hug að bera brigður á orð slíkra manna, en í dag telst það einkenni góðrar 

fréttamennsku að „þjarma að“ viðmælandanum). Gengið er út frá að í hverju samfélagi 

þekki flestir mismunandi textategundir a.m.k. þegar þeir sjá þær eða heyra, þó þeir geti 

kannski ekki beitt þeim öllum sjálfir meðvitað. Textategund hefur hlutverkum að gegna 

og má þar á meðal nefna væntingar (sjá hér fyrir neðan). 

 Bókin Was ist eigentlich Gestalttherapie mundi flokkast undir margþætta 

textategund því þar er öðrum tegundum texta skotið inn, bæði ljóði á bls. 43 í frumtexta 

og tilvitnun á bls. 18 og eins eru textaboxin með nokkuð frábrugðnu málsniði en 

megintextinn eins og nánar er skoðað hér fyrir neðan. Í níunda kafla eru síðan líka allt 

önnur textategund, talmál. 

1.3.4.1.  Málsnið 

Eitt af því sem einkennir textategundir er málsnið. Eiríkur Rögnvaldsson skilgreinir 

málsnið þannig:. „…málsnið mótist af aðstæðum, tilgangi, miðli o.þ.h., og snúi að 

dæmigerðum búningi málsins í einhverju tilteknu samhengi.“
 55

  Hann skiptir málsniði 
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 Sama rit. Bls. 162-163. 
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 Í Eiríkur Rögnvaldsson (2002). Málsnið og málnotkun. Sótt 25.3.2015 á internetinu 

https://notendur.h.is/eirikur/av/mal.htm#3. Bls. 2-5. 
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24 

 

 

eftir því hvort um sé að ræða „formlegt eða óformlegt málsnið“, „vandað eða óvandað 

málsnið“, og svo loks hvort um sé að ræða „talmál eða ritmál“.  

 Í bókinni Was ist eigentlich Gestalttherapie? sjást mismunandi dæmi um 

málsnið. Í öðrum til áttunda kafla er málsniðið formlegt en alþýðlegt, vandað, og það 

fellur að þeim reglum sem gilda um ritað mál. Í textaboxunum er málsniðið einnig 

formlegt en mun stífara en í megintexta, enda er þar verið að vísa í aðra höfunda sem 

skrifa á frekar dæmigerðri, viðurkenndri „akademískri“ þýsku. Í níunda kafla er svo allt 

annað málsnið sem tilheyrir mæltu máli. Þar eru hikorð og ókláraðar setningar o.s.frv.  

Inngangurinn hefur að vissu leyti sérstöðu vegna þess að hann er skrifaður í 

beinni samræðu við lesandann þar sem grundvöllur bókarinnar og þeirra upplýsinga sem 

hún á að miðla er útskýrður. Þar uppfyllir höfundur „skyldur sendandans“ eins og þær 

eru skilgreindar í bók Þórunnar Blöndal Lifandi mál: 

Helstu skyldur sendanda eru þær að honum ber að þjóna viðmælanda sínum 

eða lesanda sem allra best án þess þó að verða óþarflega langorður eða útskýra 

um of … Hann þarf að gera sér góða grein fyrir því hvað viðtakandinn veit, 

hver bakgrunnur hans er og hver þekking hans er á því sem samskiptin snúast 

um.
56

 

Þar segir enn fremur: 

 Sá sem heldur á penna þarf nefnilega að vera hvort tveggja í senn, sendandi og 

viðtakandi. Hann þarf að skipta um hlutverk öðru hverju og lesa með augum 

viðtakanda allt sem hann skrifar; hann þarf að spyrja þeirra spurninga sem 

viðtakandi gæti spurt og svara þeim í ritsmíðinni.
57

 

Í innganginum gerir höfundur hvoru tveggja á mjög vandaðan hátt og það sést í texta 

annarra kafla að hann er sífellt að setja sig í spor lesenda. Nægir þar að nefna að öll 

kaflaheitin eru sett fram í spurnarformi fyrir hönd lesenda og í hverjum kafla fyrir sig 

tekur höfundurinn sér fyrir hendur að svara spurningunni sem best hann getur. 
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 Í Þórunn Blöndal (2005). Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu. 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. Reykjavík. Bls. 60 
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1.3.4.2. Hvers konar texti, væntingar og textaskilningur 

Skipta má textategundum í þrjá flokka skv. Skoposkenningunni eftir því hvaða 

hlutverkum þær gegna.
58

 Fyrst má nefna texta sem hafa staðlaða orðun, stíl eða 

uppsetningu sem gerir lesandanum kleift að bera kennsl á um hvers konar texta er að 

ræða. Ef við sjáum lokaorðin og þau lifðu hamingjusöm til æviloka þá getum við verið 

nokkuð viss um að hér var um ævintýri að ræða, ég tala nú ekki um ef textinn byrjaði á 

Einu sinni var … Ef við sjáum texta sem einkennist af stuðlum, höfuðstöfum og rími, þá 

er mjög líklegt að þar sé um ljóð að ræða. Ef texti hefst á dagsetningu, ávarpi og endar á 

kveðju og nafni sendanda, þá gerum við ráð fyrir að þar sé um sendibréf að ræða o.s.frv.  

Í öðru lagi vekja textategundir vissar væntingar t.d. um hvaða stíll, málfar og 

stílbrögð eru notuð. Við gerum ráð fyrir að vísindalegur texti sé frekar hlutlaust orðaður, 

frásögn af skólaferðalagi sé frekar lífleg og óformleg, uppskriftir séu settar upp á vissan 

hátt með lista yfir innihald og svo upplýsingar um hvernig á að setja hlutina saman, á 

hvaða hita á að elda og hve lengi, orðaleikir eigi ekki heima í notkunarleiðbeiningum 

o.s.frv.  

Í þriðja lagi má svo nefna að textategund stýrir einnig textaskilningi. Ef við 

lesum t.d. um kvikmynd að „þetta sé ein besta mynd sem hafi verið framleidd á Íslandi“ 

þá skiptir máli upp á trúverðugleika hvort segðin komi fyrir í ritdómi gagnrýnanda eða 

birtist í auglýsingu. Í fyrra tilfellinu væri tilhneiging til að líta á þetta sem „hlutlaust“ 

mat rýnandans og þar með frekar áreiðanlegt, í síðara væri líklega litið á þetta sem 

auglýsingaskrum og hluta af tilraun framleiðanda til að „selja“ myndina og þar með 

ekki endilega áreiðanlegt. 

Það gefur auga leið að það er mikilvægt fyrir þýðanda að þekkja mismunandi 

textategundir því þær eru hluti af þeim menningarheimi sem þeim er ætlað að skilja og 

þýða yfir í viðeigandi textategund í menningarheimi marktextans. Mesta hættan liggur í 

því ef lítilsháttar munur er á textategundunum á milli menningarheimanna sem auðvelt 

er að yfirsjást. Samskiptin á milli menningarheima geta því misfarist eða orðið 

óviðeigandi ef þýðandi þekkir ekki vel til textategunda og -venja. 

Textategundir sem fyrir koma í bókinni Was ist eigentlich Gestalttherapie eru 

nokkrar eins og áður hefur verið sagt. Málsniðið á megintextanum er formlegt og 

vandað eins og í fræðitexta en þetta er óvanalegur þýskur fræðitexti þar sem hann er 

                                                 
58

 Reiβ K., Vermeer H.J. Áður tilvitnað rit. Bls.168-170. 



26 

 

 

skrifaður á mun alþýðlegra máli en almennt er um fræðitexta í þýsku. Höfundur sjálfur 

segir um þetta í innganginum. 

Ég er búinn að fást við kenningar um gestaltþerapíu í mörg ár og telst því á 

vissan hátt sérfræðingur á því sviði. Því fylgja vissir annmarkar, meðal annars 

reynist mér oft á tíðum erfitt að útskýra hlutina þannig að þeir séu skiljanlegir 

hinum venjulega lesanda sem ekki er fagmaður.
59

 

 Það skal tekið fram hér að þær fræðibækur sem Frank-M. Staemmler hefur 

skrifað um gestaltþerapíu eru ekki skrifaðar á eins flóknu og óþjálu máli og flestir 

þýskir fræðitextar. Þar leggur hann sig einnig fram um að skrifa skýrt, eins einfalt og 

hægt er og draga fram aðalatriði. Hér í þessari bók gengur hann skrefinu lengra að því 

leyti að hann einbeitir sér að því að draga fram grunnatriðin sem einkenna 

gestaltþerapíu án þess að fara of djúpt, þannig að hann missi hinn almenna lesanda. 

Þetta er að sjálfsögðu mikil kúnst eins og hann segir hér að ofan en það verður að 

segjast að honum tekst það mjög vel.  

1.3.4.2.1.  Hvers konar texti? 

 Þaðkemur strax fram í titlinum: þetta er bók sem gefur lesandanum innsýn í ákveðið 

meðferðarform. Það undirbýr lesandann fyrir að hér sé á ferðinni fræðilegur 

upplýsingatexti. Spurnarformið á titlinum aftur á móti og titillinn sjálfur gefur til kynna 

að hér sé bók fyrir almenning sem spyr svona einfaldrar spurningar í sakleysi sínu og 

þekkingarleysi og langar til að fá svör. 

1.3.4.2.2. Væntingar  

Væntingar sem lesandinn getur gert sér um þennan texta koma einnig fyrst fram í 

titlinum, þ.e. undirtitlinum: Eine Einführung für Neugierige eða Kynning fyrir forvitna. 

Þú þarft s.s. ekki að hafa neina forþekkingu, þú þarft ekki að vera að stúdera 

meðferðarfræði, þú þarft ekki að vera sérfræðingur á þessu sviði. Þú þarft bara að vera 

forvitinn og hafa áhuga. Það vekur þær væntingar hjá hinum ósérfróða að þetta sé bók 

sem hann eigi að geta lesið og skilið. Staemmler útskýrir þetta enn nánar í innganginum 

þar sem hann dregur upp mynd af hinum væntanlega lesanda eins og hann ímyndar sér 

hann. 
60
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1.3.4.2.3. Lesskilningur 

Lesskilningurinn stýrist fyrst og fremst af kynningu Frank-M. Staemmler á sjálfum sér 

og sínu sérfræðistarfi. Það leggur grundvöllinn og gerir textann trúverðugan. Í öðru lagi 

stýrist hann af kaflaheitunum sem sett eru fram í spurnarformi og búa lesandann undir 

umfjöllunarefnið hverju sinni. Einnig setur Staemmler mikilvægar tilvitnanir í  ramma 

inni í textanum og aðgreinir þær með lit. Þær eiga að skýra betur þær hugmyndir sem 

hann talar um á viðkomandi stað og setja fram með hnitmiðuðum hætti nálgun 

mikilvægra höfunda með þeirra eigin orðum.
61

 Þetta gefur lesandanum til kynna að það 

eru aðrir fræðimenn sem hafa skrifað um þetta efni og ásamt yfirliti yfir texta í lok hvers 

kafla til frekari kynningar á gestaltþerapíu opnar þetta lesandanum frekari leiðir til 

upplýsinga. Þetta hefur áhrif á lesskilninginn því þar með er verið að vísa til mun stærra 

samhengis sem efnið er í og það segir líka við lesandann: „Þú getur skilið þetta og í 

framhaldi getur þú dýpkað þekkingu þína ef þú vilt.“ Þá þegar er skilningur 

gestaltþerapíunnar á manninum og viðmótið sem hún mætir mönnum með gefið til 

kynna óbeint. Að lokum má nefna að í textanum eru mikilvæg hugtök og nöfn merkt 

með rauðu og listuð í lok bókarinnar í viðhengi. Aftur er hér um að ræða opnun fyrir 

lesandann sem á að auðvelda honum að kynna sér málefnin frekar. Höfundur gerir 

lesandanum tilboð sem nær út fyrir texta bókarinnar og sem honum er frjálst að taka eða 

ekki. 

 

 

2. Þýðingarstefna og þýðingarferlið 

Eins og áður hefur verið getið kemur þessi bók inn í umhverfi fagfólks sem er að 

miklum meirihluta tengt atferlisstefnunni og er óvíst hvort henni verður tekið með 

opnum örmum í þeim hópi, sem góðri og áhugaverðri viðbót, eða hvort henni verður 

hafnað vegna ósamræmanleika við ríkjandi hugmyndir. Hvað almenning áhrærir gætu 

komið upp svipuð viðbrögð hjá sumum. Hinn síaukni áhugi almennings á ýmsum 

andlegum málefnum og leiðum til sjálfsþróunar og -þroska sýnir að til er stór hópur 

áhugasamra manna og kvenna og að mikil vitundarvakning er á þessu sviði. Bókin er 

hugsuð fyrir almenning og hef ég miðað þýðingu mína við það, án þess þó að færa 

textann mikið til móts við lesandann. Það sem mun reynast hinum íslenska lesanda hvað 
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erfiðast, vegna þess að forþekkingu vantar, er heimspekilegi grunnurinn sem 

gestaltþerapían er byggð á. Það er ekki oft sem við sjáum slíka texta fyrir almenning á 

íslensku þar sem fagþekking er sett í heimspekilegt samhengi. Einna helst er það þó í 

jógafræðum og slíku þar sem Búddisminn er órjúfanlega tengdur efninu og hefur fólk 

vanist því. Mikil útbreiðsla og ásókn í þessa andlegu uppbyggingu sýnir að áhuginn er 

fyrir hendi hjá almenningi. Einnig má nefna mikinn framgang alls konar 12 spora 

samtaka og vinnu og tengingu þeirra við óskilgreindan „æðri mátt“ sem dæmi um áhuga 

almennings og vilja hans og þörf fyrir að kynna sér hluti sem gefa honum tækifæri til 

sjálfsþroska. 

 Tekið skal fram að þeir frumkvöðlar sem eru nefndir hér að neðan í 

sálmeðferðarfræðum í byrjun síðustu aldar voru allir geðlæknar í grunninn, en líka 

sálmeðferðarfræðingar/þerapistar. Í Þýskalandi þurfa þeir sem stunda sálmeðferð í dag 

að taka sérstakt próf til að fá viðurkenningu sem þerapistar (þ. Psychotherapist) alveg 

sama hvaða grunnnám þeir eiga að baki. Það getur verið læknisfræði, sálfræði, 

félagsráðgjöf eða guðfræði. 

 Gerð verður hér í framhaldi stuttlega grein fyrir þeim mikla menningarmun sem 

er á þýskumælandi þjóðum og þeirri íslensku varðandi í forþekkingu á bæði heimspeki 

og sálfræði. 

2.1.  Menningarmunur 

Í heimspekinni byggja Þjóðverjar á mörg hundruð ára hefð þar sem hugsuðir þeirra hafa 

verið á meðal þeirra allra fremstu á Vesturlöndum í margar aldir. Nægir þar að nefna frá 

upplýsingatíma 18. aldar menn eins og Immanuel Kant (1724-1804) og Johann 

Gottfried von Herder (1744-1803), ásamt túlkunarfræðingnun og Friedrich Daniel Ernst 

Schleiermacher(1768-1834). Þýska hughyggjan á 19. öld með Johann Gottlieb Fichte 

(1762-1814), Friederich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) og ekki síst Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ávann svo þýskri heimspeki alþjóðlega 

viðurkenningu. Á seinni hluta 19. aldar koma fram menn eins og Karl Marx (1818-

1883) með sósíalmisma og pósitívisma og Arthur Schopenhauer (1788-1860), Wilhelm 

Dilthey (1833-1911) og Friederich Nietzsche (1844-1900)  með lífsheimspekina ( 

aðaláhersla á merkingu, gildi og tilgang). Á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar verður 

líklega Edmund Husserl (1859-1938) með fyrirbærafræðina („zu den Dingen selbst“ – 
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„á vit hlutanna sjálfra“)
62

 að teljast meðal áhrifaríkari vestrænna heimspekinga á 

öldinni. Martin Heidegger (1889-1976) varð fyrir áhrifum frá fyrirbærafræðinni og lagði 

áherslu á að skoða verund manneskjunnar (e. existential phenomenology) og er líklega 

meðal þekktustu þýsku heimspekinga. Eftir seinni heimstyrjöld má nefna menn eins og 

Hans Georg Gadamer (1900-2002) sem þekktur var fyrir túlkunarfræði og 

samskiptasiðfræði, Theodor W. Adorno (1903-1969) sem var hluti af gagnrýnum 

fræðum (þ. Kritische Theorie) Frankfurtarskólans og félagsfræðilega heimspeki. Svona 

mætti lengi telja, en þetta gefur örlitla hugmynd um þann gífurlega auðuga og vel 

þekkta heimspekilega bakgrunn sem Þjóðverjar eiga og er almenningi landsins meira 

eða minna kunnugt. Hefur þó aðeins verið stiklað á gífurlega stóru. 

Heimspeki er tiltölulega nýleg grein á Íslandi og vart hægt að rekja rætur hennar 

lengra til baka en um eitt hundrað ár. Nokkrir menn á síðustu öld koma upp í hugann 

sem ruddu brautina. Má þar fyrstan nefna Sigurð Nordal (1886-1974), sem lauk MA-

gráðu í íslenskum fræðum í Kaupmannahöfn og nam svo bæði heimspeki og sálarfræði í 

Berlín og Oxford á tímum fyrri heimstyrjaldarinnar, prófessor í íslensku við Háskóla 

Íslands. Einnig  má nefna Gunnar Dal (1923-2011), rithöfund, skáld, kennara og  

heimspeking, sem lagði stund á heimspekinám víða um heim, bæði í Bandaríkjunum, 

Indlandi og Skotlandi. Páll Skúlason (f. 1945-1915), sem nam heimspeki við kaþólska 

háskólann í Louvain í Belgíu, heimspekiprófessor og rektor Háskóla Íslands, sem var 

gífurlega virkur við bóka- og greinaskrif um heimspekileg efni. Af yngri 

heimspekingum má svo nefna Vilhjálm Árnason (f. 1953), sem stundaði heimspekinám 

á Íslandi og í Bandaríkjunum, prófessor við Háskóla Íslands og Björn Þorsteinsson (f. 

1967) sem lagði stund á heimspeki á Íslandi, Bandaríkjunum og í París, lektor við 

Háskóla Íslands. Allir þessir menn hafa verið áhrifamiklir í að vekja Íslendinga til 

vitundar um heimspekileg málefni með því að rita og gefa út heimspekilega texta að 

öðrum ólöstuðum. 

Í sálfræðinni er sömu sögu að segja að þar hafa Þjóðverjar og þýskumælandi 

þjóðir forskot á Íslendinga þar sem aðskilnaður sálfræðinnar frá heimspekinni varð á 

þýskumælandi svæði þegar Wilhelm Wundt (1832-1920) opnaði tilraunastofu sína  í 

sálfræði við Háskólann í Leipzig í Þýskalandi 1879. Sigmund Freud (1856- 1939) lagði 

grunninn að því sem kalla má sálmeðferðarfræði, en hann starfaði sem 
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taugasérfræðingur í Vín í Austurríki þegar hann mótaði sálgreiningaraðferðir sínar til að 

takast á við sálarmein, sérstaklega taugaveiklun (þ. Neurose). Fjöldinn allur af 

mikilsvirtum sálfræðingum/geðlæknum komu í kjölfar Freuds, s.s. Adler, Jung og ekki 

síst Frederick Perls nokkuð seinna. Fram að seinni heimstyrjöld var mest þróun í 

sálmeðferðarfræðum eða þerapíu í Þýskalandi. Bæði Bandaríkjamenn og Rússar 

stunduðu frekar það sem við mundum í dag kalla tilraunasálfræði. Eftir eða á meðan á  

seinni heimsstyrjöldinni stóð fluttu fjölmargir evrópskir menntamenn, þar á meðal 

þerapistar, til Bandaríkjanna og um leið broddurinn í þróun sálmeðferðarfræða. 

Á Íslandi er helst að geta fjögurra manna sem lögðu mikið af mörkum til 

sálfræðinnar með þýðingum, erindum, skrifum og kennslu á síðustu öld. Ber þar fyrstan 

að nefna Ágúst H. Bjarnason (1875-1952), en hann var skipaður prófessor í heimspeki 

við stofnun Háskóla Íslands 1911. Ágúst nam heimspeki með sálfræði sem aðalgrein við 

Kaupmannahafnarháskóla og lauk þaðan prófi 1901. Hann kenndi sálfræði sem hluta af 

forspjallsvísindum og skrifaði fyrstu frumsömdu kennslubókina í sálfræði, Almenn 

sálarfræði 1916.
63

 Það var þó Guðmundur Finnbogason (1873-1944), sem einnig nam 

heimspeki með sálfræði sem aðalgrein  við Kaupmannahafnarháskóla og útskrifaðist 

líka 1901, sem fyrstur var skipaður prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands (1917-

1924). Staðan var því miður lögð niður 1924 og var sálfræði ekki tekin upp aftur sem 

sjálfstæð kennslugrein við skólann fyrr en 1971. Sálfræði var þó áfram kennd sem hluti 

af forspjallsvísindum („fílunni“) í heimspekideild sem allir stúdentar þurftu að taka.
 64

 

Guðmundur var mikilvirkur og kynnti sér skólamál á Norðurlöndunum fyrir Alþingi og 

samdi um það bók, Lýðmenntun 1903 og einnig gerði hann skýrslu 1905 um úttekt á 

barnafræðslunni sem hann framkvæmdi á árunum 1903-1904 á Íslandi og samdi í 

framhaldi frumvarp til fræðslulaga sem var samþykkt 1907.
65

 Guðmundur fékk fjögurra 

ára styrk til frekar náms 1907 og dvaldi í París „…þar sem hann sökkti sér í heimspeki 

Henris Bergson (1859-1941) en hélt síðan til Berlínar þar sem hann lærði einkum hjá 

[sálfræðingnum] Carli Stumpf (1848-1936).“
66

 Báðir þessir lærimeistarar hans eru 

tengdir gestaltþerapíunni. Henri Bergson var existensíalisti og er vitnað til áhrifa hans á 

gestaltþerapíuna á blaðsíðu 32-33  í bókinni Was ist eigentlich Gestalttherapie eftir 
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Frank-M. Staemmler, sem þýdd er í þessu meistaraverkefni. Carl Stumpf „…hafði 

töluverð áhrif á unga kynslóð sálfræðinga sem voru í Berlín á svipuðum tíma og 

Guðmundur og urðu síðar brautryðjendur skynheildarstefnunnar í sálfræði.“ 
67

 

Doktorsritgerð Guðmundar um „Samúðarskilninginn“ (1911) var fyrsta íslenska 

doktorsritgerðin í sálfræði og hún ber þess merki að vera undir áhrifum hugmynda og 

kenninga sem einnig eru fyrirferðamikil í gestaltþerapíunni. Ritgerðin þótti afar frumleg 

og vakti mikla athygli, ekki bara á Íslandi, og var hún m.a. þýdd á frönsku 1913 og var 

þarlendum sálfræðingum vel kunn.
68

  

Þann sem næstan skal nefna er Símon Jóhannes Ágústsson (1904-1976), sem 

nam heimspeki og sálfræði við Sorbonneháskólann í París og var prófessor í heimspeki 

við Háskóla Íslands 1948-1975 þar sem hann kenndi heimspekileg forspjallsvísindi með 

sálfræði sem aðalkennslufag. Hann bæði þýddi og ritaði bækur um heimspekileg og 

sálfræðileg málefni. Síðast en ekki síst ber að nefna Sigurjón Björnsson (f. 1926) sem 

lauk einnig prófi frá Sorbonneháskóla með sálfræði sem aðalgrein auk þess að stunda 

sérnám í klínískri sálfræði og sállækningum barna og sálgreiningu í Kaupmannahöfn. 

Hann starfaði sem prófessor í sálarfræði við Háskóla Íslands árin 1971-1994 og rak 

eigin stofu frá 1960-1999. Hann ritaði fjölmargar greinar um sálfræðileg og 

uppeldisfræðileg efni, þýðingar hans á verkum Freuds hafa komið út í 10 bindum o.fl. 

Þetta eru þeir menn sem ruddu brautina á síðustu öld fyrir sálfræðiþekkingu á Íslandi.
69

 

Auðvitað eru mun fleiri sem hafa lagt hönd á plóg í báðum fögum, en þessir voru valdir 

út sérstaklega vegna ritstarfa sinna, kennslu og þess brautryðjendastarfs sem þeir unnu. 

Á seinni árum hafa komið út mun fleiri rit en áður, þýdd og frumsamin, í bókarformi og 

á netinu, eftir sálfræðinga og heimspekinga. 

Eins og sést á ofansögðu hefst þróun sálfræði sem fags mjög seint á Íslandi. Það 

er ekki fyrr en 1971 sem farið er að kenna hana til BA-prófs við Háskóla Íslands og eftir 

það þurftu nemendur að halda utan til þess að klára framhaldsnám og fá starfsréttindi 

sem sálfræðingar. Jörgen Pind tekur saman fjölda sálfræðinga skráða á gulum síðum 

símaskrárinnar árin 1976-2001 eða aldarfjórðung: 
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Lengi vel voru þeir tveir, og fækkaði í einn um tíma, en upp úr 1983 fjölgaði 

þeim og í símaskránni árið 2001 var 91 sálfræðingur á skrá. Starfandi 

sálfræðingar eru reyndar töluvert fleiri og ljóst er að greinin hefur vaxið mjög á 

undanförnum áratugum og hefur menntun sálfræðinga í Háskóla Íslands hér 

skipt sköpum.
70

 

Eins og að framan var nefnt hefur framgangur meðferðarfræða á Íslandi á seinni 

árum aðallega falist í hugrænni atferlismeðferð. Þetta var öðru vísi á fyrstu árunum eftir 

að kennsla hófst að nýju við Háskóla Íslands 1971. Þá sóttu sálfræðingar framhaldsnám 

til annarra landa og þar og þá voru húmanískar meðferðarstefnur frekar ríkjandi eins og 

Client Centered Therapie sem Carl Rogers mótaði. Þó að gestaltþerapían eigi ekki rætur 

sínar að rekja í húmanísku meðferðarstefnurnar á hún þó margt sameiginlegt með henni, 

sérstaklega er mannsímynd þeirra svipuð. 

Árið 1997 var svo byrjað að undirbúa framhaldsnám í sálfræði við Háskóla 

Íslands og útskrifuðust fyrstu 12 kandídatarnir með cand. psych. próf í sálfræði árið 

2001.
71

 Frá þeim tíma hefur sálfræðingum fjölgað mjög á Íslandi og voru um fjögur 

hundruð árið 2012. Er þarna ört vaxandi starfsgrein og sálfræðiþekking og sálmeðferð 

orðin mun þekktari og útbreyddari í dag en bara fyrir fimmtán árum.  

Ég hef lagt aðaláherslu á að draga fram þann menningarmun sem liggur í 

forþekkingu þjóðanna í bæði heimspeki og sálfræði. Á meðan þýskumælandi þjóðir eiga 

heimsþekkta heimspekinga, sem hafa getað byggt á sífellt öflugri hefð á sínu málsvæði í 

aldir, hafa Íslendingar verið að taka fyrstu skrefin í áttina að því að kynna heimspekina 

til sögunnar á Íslandi og á hinn nýlátni Páll Skúlason líklegast mestan heiður að því. 

Hvað sálfræðina áhrærir má segja að hún hafi ekki náð að skjóta almennilega rótum á 

Íslandi fyrr en á síðustu áratugum tuttugustu aldar og hefur náð að vaxa úr grasi á 

tuttugustu og fyrstu öldinni. Hjá þýskumælandi þjóðum var aftur á móti vagga 

sálfræðinnar og þar liggja ræturnar djúpt. Líklega verður að segjast að mesti munurinn á 

þjóðunum sé sá að önnur hefur árhundruða hefð í beitingu heimspekilegrar og 

sálfræðilegrar hugsunar á eigin tungumáli á meðan verið er að ryðja veginn, smíða orð 

og hugtök og venjast því að tala um þessa hluti á íslensku. 
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2.2. Þýðingarákvarðanir 

2.2.1.  Þýðingarákvarðanir út frá menningarmun 
 Tekin var ákvörðun um að koma til móts við þann mismun forþekkingar sem er á 

þýskumælandi og íslenskumælandi þjóðum í sálfræði og heimspeki með sérstökum 

upplýsingaköflum um sögulegar rætur sálfræðinnar og heimspekinnar sem tengist 

grunni gestaltþerapíunnar og hefur haft áhrif á þróun hennar. Getur þá almenningur 

kynnt sér þessar rætur ef hann hefur áhuga á eða bara sleppt því ef áhugi er ekki fyrir 

hendi. Verður þessum köflum bætt við í væntanlegri útgáfu bókarinnar. 

 Einnig hefur verið bætt inn örfáum skýringum í neðanmálsgreinum, en þær eru 

minni háttar. Oft sýni ég þýsk eða ensk orð innan sviga til að auðvelda lesandanum 

sjálfum að átta sig á hvað er verið að tala um nákvæmlega, sérstaklega í ljósi þess að 

sum íslensku orðin gætu verið lesandanum ókunnugleg. 

 Með þessu verða hugmyndir Christiane Nord um skýringaþýðingu mikilvægar. 

Eins og kom fram í kafla 1.2.3. í ritgerðinni byggja skýringaþýðingar á því að vissir 

þættir frumtextans eru gerðir marktextalesandanum sýnilegir. (Sjá hér að ofan hvernig 

það er gert.) Aldrei fer því á milli mála að verið er að lesa þýðingu. 

 Ég benti á það að segja mætti að bókin Was ist eigentlich Gestalttherapie sé 

þýðing innan sama tungumáls þar sem Frank-M. Staemmler tekur það sem hann hefur 

áður skrifað um gestaltþerapíu og einfaldar og „matreiðir“ öðru vísi. Einnig gefa 

textaboxin til kynna að þessi bók sé byggð á öðrum textum og kenningum annarra 

manna. Má því einnig segja að bókin sjálf sé á vissan hátt eins konar skýringaþýðing í 

víðum skilningi. 

2.2.2.  Þýðingarákvarðanir út frá textagreiningu 
Eftir að frumtextinn var greindur eins og gert var í fyrsta kafla þarf að taka ákvarðanir 

um hvernig skuli nýta þær upplýsingar í þýðingunni. Tekin var sú stefna í byrjun að 

halda sig eins nálægt frumtextanum í stíl og allri framsetningu og hægt væri. Þrátt fyrir 

að gert sé ráð fyrir töluverðum menningarmun í sálfræðilegri og heimspekilegri 

forþekkingu á milli þýskumælandi landa og Íslands eins og að ofan greinir var ákveðið 

að láta það ekki hafa áhrif á þýðinguna sjálfa. Ég hef lagt mig fram um að hafa í heiðri 

hugleiðingar Gauta Kristmannssonar, prófessors í þýðingafræði þegar hann segir: 
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Nærgætni gagnvart viðtakendum merkir að þýðandinn eigi hvorki að setja sig á 

háan hest og „einfalda“ textann svo að „lýðurinn“ fái hann skilið, né heldur að 

hann eigi að þvinga viðtakendur til að fletta upp í orðabókum á stöðum sem 

viðtakendur frumtextans þurfa þess ekki.
72

 

Eins og segir þó í framhaldi tókst mér ekki alveg að halda mig við seinni hlutann, en tel 

þýska lesendur hafa þurft að fletta upp öðrum orðum en þessum í frumtextanum svo það 

jafnist út. 

Textagerðin er upplýsandi texti og gerir það samkvæmt Skoposkenningunni 

kröfu til að framsetningin sé hlutlaus og fagleg án skrauts og útflúrs. Hef ég haldið mig 

við það nema á stöku stað þar sem ég hef kosið að nota sjaldgæfari en falleg orð í 

íslenskunni eins og munúðarfullur og gaumgæfa. Verið gæti að ég gangi þar of langt í 

að reyna á lesandann og að hann þurfi að fletta upp í orðabók, en ég ákvað að taka þá 

áhættu. 

 Það eru fjórar mismunandi textategundir í bókinni. Fyrst og fremst er 

megintextinn með málsniði sem fellur vel að upplýsandi textagerð. Það er vandað, 

formlegt en um leið alþýðlegt, skýrt og hlutirnir orðaðir eins „einfaldlega“ og mögulegt 

er. Greinilega er lögð mikil vinna í að koma innihaldi þannig til skila að það sé 

skiljanlegt venjulegu fólki án fagþekkingar, dæmi tekin til útskýringar o.s.frv., en um 

leið er ekkert slegið af kröfum um vandaðan stíl og framsetningu.  Það er því greinilegt 

um hvers konar texta er að ræða: Alþýðlegan fræðitexta. Ég hef lagt mig í líma við að 

halda þessu málsniði, enda á það mjög vel við í íslensku, þar sem mikil áhersla hefur 

ætlið verið lögð á „lipran og læsilegan stíl“. Ég hef þó ekki fyrst og fremst haft lipurð 

og læsileika í fyrirrúmi, heldur að hið faglega innihald komist til skila á sem skýrastan 

hátt, þó það reyni oft á lesskilning viðtakandans. Þær væntingar sem þessi framsetning 

vekur vonandi hjá lesandanum eru að hér sé á ferðinni áreiðanlegur, faglega vel 

ígrundaður texti sem veiti honum innsýn í eitthvað sem hann þekkti ekki áður. Stíllinn 

er einnig til þess fallinn að stýra lesskilningi inn á svipaðar brautir trúverðugleika. Fyrst 

og fremst tel ég þó að form bókarinnar þar sem hún er sett fram í einlægum spurningum 

áhugasams lesanda gefi viðtakendum þá tilfinningu, sem gestaltþerapía leggur mikið 

upp úr, að höfundi sé annt um að koma til móts við og uppfylla þarfir þeirra.  
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Textar sem eru innan ramma í megintextanum eru með öðru málsniði en 

megintextinn. Á þeim er yfirleitt mun formlegra mál og oft eru þeir tyrfnir og 

illskiljanlegir. Þar sem oft er um að ræða mjög nákvæmar skilgreiningar á hugtökum 

eða einhverjum sérstökum hlutum hef ég reynt að þýða eins orðrétt og ég hef getað svo 

öruggt væri að ég kæmi merkingunni sem best til skila, án nokkurs ruglings. Það gerir 

að verkum að mjög mismunandi mál er á þessum textaboxum eftir því hvaða höfund er 

verið að vitna í og oft mjög frábrugðið megintextanum. Þar sem efni þessara textaboxa  

er alltaf til umfjöllunar í megintextanum í öðrum og aðgengilegri stíl held ég að þetta sé 

góð ákvörðun. Lesandinn fær þá líka hugmynd um hvers konar vinna liggur að baki því 

hjá höfundi að koma þessu tyrfna innihaldi til skila á mannamáli. Eins gefur það 

lesendum almennt færi á að kynna sér annars slags texta um þessi málefni ef þeir vilja. 

Það er eitt ljóð (bls.43) og einn tilvitnun í Tao Te King eftir Lao Tse (bls. 18) 

fléttuð inn í textann og þýddi ég þau sem orðréttast en lagði áherslu á að hrynjandi héldi 

sér frekar en orðaröð þannig að textinn nyti sín sem best og innihaldið kæmist vel til 

skila. 

Fjórða textategundin í bókinni er svo talmál í 9. kafla. Hér er um útdrætti úr 

þerapíutímum þriggja mismunandi þerapista að ræða. Form textans gefur þetta 

eindregið til kynna þar sem nöfn skjólstæðings og þerapista eru skáletruð og standa út 

úr megintextanum sem er inndreginn. Bæði er ritað það sem sagt er og oft gefin til 

kynna annars konar óyrt tjáning aðilanna sem gefur lesandanum meiri innsýn í hvað er 

að gerast. Í þessum texta eru endurtekningar, hikorð, setningabrot o.s.frv. Ég hef lagað 

þýðinguna að íslensku talmáli og skipt út ýmsum föstum frösum. Ég set t.d. í staðinn 

fyrir hið mjög svo algenga þýska „also“, sem getur þýtt mjög mismunandi hluti,  ýmist 

„sko“ eða „hérna“  eða viðlíka hik- eða uppfyllingarorð í íslensku. Á einum stað er sagt 

frá sjálfssamtali karlþerapista við sjálfan sig og hann ávarpar sig með „Junge“ sem þýðir 

auðvitað orðrétt „drengur, strákur, gaur, maður“ en ég vel að þýða frekar andann í 

ávarpinu, sem er frekar vinsamlegt, þar sem hann bendir sjálfum sér á að hann hafi 

líklega gengið of langt, og þýði þetta með „karlinn minn“.  

2.2.3.  Þýðingarákv. út frá jafngildihugtaki Kollers 

Út frá kenningum Werners Kollers um jafngildi þá er hér um „eiginlega þýðingu“ að 

ræða í anda Romans Jakobsons. Það þýðir að frumtextinn er lagður algjörlega til 

grundvallar og miðað við hann í þýðingunni. Forsenda Werners Kollers er 



36 

 

 

jafngildissamband á milli frum- og marktextans, samkvæmt því sem sagt var hér að 

ofan, byggt á marktextajöfnum sem ná til margvíslegra áhrifaþátta: 

Jafngildi merkingarkjarna: (viðfangsefni verksins) er alfarið hið sama. Þar er reynt að 

ná algjöru jafngildissambandi svo langt sem það nær (sjá aðstæðujafngildi). 

 Jafngildi aukamerkingar: (textabundin tjáning – orðalag) kaflaskipti eru þau sömu, 

uppbygging textans (megintexti og textabox) er sá sami, efnisgreinar á milli greinaskila 

eru þær sömu. Setningaskipan er ekki alltaf haldið og orðalag innan setninga er lagað að 

íslenskum málvenjum. Það varð að búa til nýyrði, nýjar samsetningar orða o.fl. til að ná 

sömu tjáningu og í frumtextanum. Sjá nánar í kaflanum um þýðingarvanda. 

Hefðajafngildi: (hefðir texta og tungumáls – texta- og málvenjur) reynt er að halda þeim 

stíl og því málfari, sem á við upplýsandi, fræðilegan texta, en um leið alþýðlegan, 

þannig að álíka blær náist í þýðingunni eins og í frumtextanum. 

Aðstæðujafngildi: (aðstæður sem móta viðtöku textans og viðtakanda hans – áhrif á 

viðtakanda) eru ólík að því leyti að viðtakendur frumtextans hafa meiri forþekkingu á 

sviði heimspeki og sálfræði. Að öðru leyti er málfar og textauppbygging þannig, þar 

með talið útskýringar í neðanmálsgreinum, að marktextinn ætti að hafa svipuð áhrif á 

íslenskan viðtakanda. Íslendingar ættu að ná meiri dýpti í skilningi á textanum með 

viðaukanum, en ættu að geta lesið og notið textans án hans líka. 

Formfegurðarjafngildi: (form og fagurfræðilegir eiginleikar – form textans). Fagurfræði 

frumtextans felst í skýrum stíl sem kemur beint að hlutunum og er því mjög máttug. 

Lögð hefur verið áhersla á að viðhalda þessum stíl sem mest. Það þýðir að stundum 

hefur þurft að brjóta upp setningar til að koma til móts við það sem passar íslenskum 

hefðum.
73

 

 Eins og sést af þessari samantekt hefur verið lagt mikið í að skapa 

jafngildissamband á milli frum- og marktexta. 

2.3.  Þýðingavandamál og lausnir 

Aðalvandamálið við þýðingu þessarar bókar var að hér er á ferðinni texti sem vísar í 

innihald og orðræðu sem er ómótuð á íslensku og þar af leiðandi vantar hreinlega í 

orðaforðann orð og hugtök yfir sumt af því sem þar er til umfjöllunar. Þegar ég segi að 

það vanti orð, þá er staðan stundum sú að þau eru hreinlega ekki til, en stundum er um 
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að ræða að menn nota sinn hvert orðið um sama fyrirbærið og engin samhljóða 

niðurstaða, ákvörðun eða hefð (e. consensus)  hefur orðið um hvaða orð skuli nota. Um 

þetta voru mýmörg dæmi í þýðingu bókarinnar. Sérstaklega á þetta við orð sem koma úr 

heimspekinni, en einnig úr sálfræðinni. Þetta er að sjálfsögðu bagalegt, en verður ekki 

umflúið í ljósi menningarmunarins sem að framan hefur verið útskýrður. Í þriðja kafla 

bókarinnar koma fyrir sérstaklega mörg fræðileg orð eða kannski frekar sértæk orð og 

hugtök sem þarfnast skýringa og afmörkunar gagnvart öðrum hugtökum og orðum. Í 

öðrum köflum voru að sjálfsögðu einnig sértæk orð en mun færri. 

 Sú grundvallarákvörðun var tekin að tala ávallt um þerapíu sem þýðingu á 

Psychotherapie og þerapisti fyrir Psychotherapeut. Aðalástæðan fyrir þessari ákvörðun 

var að í íslensku hefur sú venja skapast að kalla meðferð sálfræðimeðferð en einnig 

sálmeðferð sem er það orð sem ég nota í bókinni. Sálfræðimeðferð er villandi nafn, því 

fleiri en sálfræðingar stunda slíka meðferð. Þeir sem stunda meðferð eru á Íslandi jafnan 

kallaðir sálfræðingar, sem einnig er villandi af sömu ástæðu. Eins og ég er hrifin af 

orðinu með-ferð í skilningnum ferð með einhverjum, þá er ég lítt hrifin af því að kalla 

þá sem stundar slíka meðferð sálmeðferðaraðila eða meðferðaraðila sem mér finnst 

sérlega óaðlaðandi orð og vel því frekar að kalla þá þerapista og tala um þerapíu. 

 Verður hér farið eins vel ofan í þau viðfangsefni/vandamál sem upp komu og 

gerð grein fyrir þeim leiðum sem farnar voru og lausnum sem voru notaðar. Viðkomdi 

orð og hugtök eru flokkuð eftir því um hvað þau fjalla. 

2.3.1. Orð og hugtök yfir sambönd og tengsl 

Das Verhältnis, die Bezhiehung, die Verbindung, die Bindung, das Bezogensein, die 

Begegnung, der Kontakt. Blæbrigðamunur er á meiningu þýsku orðanna sem erfitt er 

að koma til skila í íslenskunni þar sem við höfum ekki svona ríkan orðaforða yfir 

sambönd eða tengsl á milli manna. Ég sá mér ekki aðra leið færa, þar sem ég gat ekki 

fundið mismunandi þýðingar fyrir öll orðin, en að taka ákvörðun um að skapa innra 

samræmi í þýðingunni og hafa samkvæmni í notkun einstakra orða. Ég tók þá 

grunnákvörðun að þýða orðin Verhältnis og Beziehung með samband, Verbindung og 

Bindung með tengsl/tenging, Bezogensein með tilvísun eða vísan til en einnig með 

orðinu áhrifatengsl. Afturbeigðu sögnina sich auf e-s bezhiehen þýði ég aftur á móti 

mismunandi eftir því hvert samhengið er með að vísa til, að vera bundinn, að snerta 

eða að vera í áhrifatengslum (gjarnan gagnkvæmum). Bæði Bezogensein og sich auf e-
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s bezhiehen geta þýtt að vera háður eða bundinn. Ég valdi að nota þessi orð síður þar 

sem ég tel þau frekar neikvætt gildishlaðin í íslenskunni og í samhengi þessarar bókar er 

sjaldnast verið að nota þessi orð á þann hátt.  

Þá voru eftir tvö af þessum orðum, Begegnung sem orðrétt þýðir mót eða fundur, 

en hvorugt þessara orða nær því að lýsa tilvistarlegri merkingu orðsins sem skiptir máli 

í bókinni, þegar tvær manneskjur mætast í líkama og sál og „sjá“ hvor aðra. Mér 

vitanlega er ekki til neitt íslenskt nafnorð sem lýsir þessu tilhlýðilega, en sögnin að 

mætast kemst næst því. Í því orði felst a.m.k. viss dínamík og orka.  

Þýska orðið Kontakt, lýsir ekki bara einhverju sambandi, heldur sambandi sem 

býr yfir sérstökum eiginleikum: það er virkt, meðvitað, hér og nú samband, þar sem 

manneskjur eru til staðar. Í þerapíunni er það m.a. hlutverk þerapistans að bjóða upp á 

slíkt samband. Lengi vel notaði ég orðið samtenging fyrir þessa sérstöku tegund af 

sambandi, en eftir því sem á leið fannst mér það ekki nógu gott og/eða gegnsætt. Ein af 

ástæðunum fyrir því að mér fannst það ekki nógu gott var að þetta orð er notað í 

setningafræðinni yfir orð sem hafa vissa virkni og gæti það ruglað fólk í ríminu. Á 

endanum ákvað ég að gera eins og Frank-M. Staemmler gerir í þýskunni að nota 

tökuorðið kontakt yfir þetta tiltekna samband. Í þýskunni er slík heimfæring algeng og 

nánast öll alþjóðleg fræðiorð eru meðhöndluð þannig. 

2.3.2. Orð og hugtök yfir tilfinningar og skynjanir 

Það eru eðli málsins samkvæmt mikið af orðum í þessum texta sem hafa á einn eða 

annan hátt með tilfinningar og skynjanir að gera og er oft erfitt að greina á milli hvert 

þeirra á við í hvaða tilfelli og í hvaða samhengi. 

Das Wahrnehmen. Enga þýðingu á þessu nafnorði er að finna í þýsk-íslenskum 

orðabókum. Sögnin wahrnehmen er þýdd með að skynja. Í þýsk-enskum orðabókum er 

m.a. gefin upp þýðingin percipience sem í ensk-íslenskum orðabókum er þýtt með 

skynjun, skynnæmi, skarpskyggni. Ég fann enga nánari skýringu á skynnæmi í 

íslenskum orðabókum, en orðið er samt skráð þar. Samkvæmt minni máltilfinningu er 

þetta rétta þýðingin á das Wahrnemen vegna þess að það leggur áherslu á færnina til að 

skynja og skynjunarferlið frekar en útkomuna eða skynfærið, sem orðið skynjun gerir 

frekar (en þýska orðið die Wahrnehmung er passandi þýðing á þeim hluta orðsins 

skynjun). Við leit á netinu fann ég líka dásamlega lýsingu Guðmundar Finnbogasonar á 

orðinu skynnæmi og læt tilvitnun í bók hans Lýðmenntun  (1903) fylgja með: 
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Hinn skynnæmi er eins og hljóðfæri með ótal strengjum, er endurkveða alla 

hljóma. Hinn sljói er sem bumba, er berja verður með hörðum hömrum og 

gefur þó frá sér aðeins fáa og dimma tóna.
74

 

Das Spüren. Augljósasta þýðingin er skynjun, en þar sem ég er með skynnæmi rétt 

áður, þá kæmi það út eins og ég væri að árétta það orð, en ekki bæta einhverju við. 

Þegar meðferð er stunduð á þýsku er orðið Spüren oft einmitt notað um að skynja dýpra 

en yfirborðið og velta fyrir sér því sem numið er. Ég ákvað því að bæta við lýsingarorði 

og kalla þetta djúplæga skynjun. 

Das Hertz. Í frumtextanum er samhengið svofellt „…also ein Verhältnis der 

interessierten Zuwendung mit allen Sinnen und der Verbundenheit mit Herz, Leib und 

Verstand.“ Þetta vel ég að þýða svona „Þetta er sem sagt samband vökullar athygli við 

öll skilningarvitin og tengsl við tilfinningar, líkama og vitsmuni.“ Ég valdi að þýða 

Hertz með tilfinningar frekar en hjarta. Í íslenskunni er ekki venjan að nota hjarta í 

þessum skilningi yfir tilfinningaleg tengsl eins og í þýskunni. Það kemur þó fyrir í 

samsetningum eins og af öllu hjarta, af  hjarta og sál o.s.frv. en það á ekki alveg við 

hér.  

Eins og sést þýði ég líka í þessari setningu Leib með líkami, frekar en líf vegna 

þess að þarna er á ferðinni þrenning: vitsmunir, tilfinningar og líkami, sem er þekkt í 

sjálfu sér sem slík. Eins og sést í kaflanum um lífveruleika að ofan þá stefni ég að því að 

þýða Leib með líf, en það er ekki alltaf mögulegt.  

Sinnlich. Þýska orðið „sinnlich“ getur haft ýmsar merkingar s.s. kynferðislegur, 

holdlegur, nautnalegur eða í samsetningum skynjunar- eða skyn-, sem sagt komandi frá 

skynfærum. Þar sem hér er verið að ræða um að samband mannsins við heiminn sé af 

erótískum toga (án þess að vera endilega kynferðislegt) ákvað ég að nota hið rómantíska 

orð munúðarfullur sem vísar bæði til nautnar og ástar og leggur áherslu á 

skynjunartengslin. 

Emotional mitschwingen. Orðrétt þýðing væri „sveiflast tilfinningalega með“, sem 

gefur til kynna að þerapistinn stjórnist af tilfinningasveiflum skjólstæðingsins eða sé 

meðvirkur samkvæmt íslenskum málskilningi. Þetta er ekki það sem liggur í þýsku 
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orðunum. Til að gefa til kynna mörk á milli fólks sem gestaltþerapían leggur mikla 

áherslu á um leið og hún undirstrikar samkennd, sem er það sem verið er að ræða hér, 

þá valdi ég að nota frekar tilfinningalega snortinn sem  felur í sér aðskilnað á milli 

einstaklinga, en líka tilfinningaleg viðbrögð við og skilning á líðan hinnar 

manneskjunnar. 

Das Erkanntwerden. Þetta orð fann ég hvergi í þýskum orðabókum enda reyndist það 

líka við nánari eftirgrenslan eigin smíð höfundarins (samtal við Frank-M. Staemmler í 

Weigenheim vorið 2010). Hann setur þarna saman sögnina erkennen (skynja, bera 

kennsl á)  og sein (að vera), þ.e. erkannt werden (verða þekkjanlegt, skynjanlegt, varpa 

ljósi á) og býr til úr því nafnorð. Þarna er hann að vísa til þess að einhver kemur auga á 

eitthvað í annarri manneskju, þekkir það og dregur fram í dagsljósið.  Í daglegu tali og í 

vinnu minni sem sálfræðingur nota ég að vera séður yfir þetta. Það er of talmálslegt 

fyrir þennan texta þannig að ég valdi að nota orðið viðurkenna yfir þetta ferli sem felst 

í að þekkja og gefa gildi. Í Íslensku orðabókinni er ein þeirra merkinga sem gefnar eru 

upp fyrir að viðurkenna það að taka gilt, önnur merking er að gangast við. Báðar þessar 

merkingar lýsa því því sem hér er um að ræða, þó sú fyrri eigi betur við. 

Die Körperempfindungen. Þetta orð væri í sjálfu sér einfaldast að þýða með 

líkamstilfinning eða líkamsskynjun, en þá lendi ég í því að það verður endurtekning á 

annað hvort orðinu tilfinningu eða skynjun sem getur valdið ruglingi. Ég vel því að 

þýða þetta með líkamskenndir, en kennd er annað orð yfir tilfinningu og skynjun. 

Die Vermeidung. Ég ákvað að búa til nafnorðið forðun til að þýða þýska orðið 

Vermeidung. Í netorðabókinni Snöru er orðið eingöngu gefið upp sem sögnin að forða 

(MM  forðast), en þar eru til nafnorðin hjásneiðing og hjákvæmd sem vissulega hafa 

svipaða þýðingu, en ekki endilega þá sömu, auk þess að vera óþjál að mínu  mati. 

Forðun er haft yfir það að koma í veg fyrir að eitthvert ástand eða ferli hefjist. Hér væri 

reyndar líka hægt að nota orðin tálmun eða hindrun, en mér finnst þau ekki gefa eins 

skýrt til kynna hver er gerandinn eða hefur frumkvæðið. Bæði tálmun og hindrun geta 

komið til vegna utanaðkomandi afla, en í forðun er ég alltaf gerandinn. 

2.3.3.  Orð og hugtök yfir hugsun og ástand 

Lebensnah. Þýska setningin hljómar svona: „Das alles findet auf lebensnahe, 

realistische Art statt, und bezieht sich primär auf das aktuelle Leben der Klienten.“ 

Þetta þýði ég með: „Tekið er mið af persónulegri tilveru skjólstæðingsins af raunsæi og 
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út frá því sem er mikilvægt í lífi hans hverju sinni.“ Orðið „lebensnah“ er þýtt í orðabók 

með raunverulegur. Orðið raunverulegur hefur svo víðtæka merkingu í íslensku að mér 

finnst það ekki ná nógu vel að koma til skila þeirri sértæku merkingu sem þarna er um 

að ræða. Ég valdi því að þýða það með taka mið af persónulegri tilveru. Mér fannst 

heldur ekki fallegt að nota orðin raunverulegur og raunsær svona nálægt hvoru öðru í 

textanum, en raunsær er þýðing á realistisch. 

Die Anderheit og das Anderssein. Þessi orð virðast oft vera notuð í þýskunni 

umskiptanlega eða á víxl um sama fyrirbærið. Bæði eiga við hinn eða annan en mig. 

Þessi texti hljómar svo á þýsku og er hér um að ræða das dialogische Prinzip hjá Martin 

Buber: „Dieser Mensch ist anders, wesenhaft anders als ich, und diese seina Anderheit 

meine ich, weil ich ihn meine, ich bestätige sie, ich will sein Anderssein, weil ich sein 

Sosein will.“ Ég þýði þetta svona: „Þessi maður er öðruvísi, í eðli sínu öðruvísi en ég og 

þessa hans annarsveru (d. Anderheit) meina ég,  af því ég er að tala um hann, ég 

staðfesti hana, ég vil að hann sé annarsháttar (d. Anderssein), því ég vil að hann sé eins 

og hann er.“  

Ég fann því miður engar íslenskar þýðingar á orðunum, en á internetinu fann ég í 

orðabók Rudolf Eislers: Wörterbuch der philosophischen Begriffe þessar skýringar: 

Anderheit (alteritas): Übersetzung der heterotês bei ARISTOTELES bei 

PLATO: heteron Verschiedenheit der Gattung (Met. X, 8, 1058a 7). 

»Alteritas« bei BOËTHIUS (Comm. Isag. p. 33), »Alietas« bei THOMAS. 

Nach PLOTIN hat der nous (Geist, s. d.) im Unterschiede vom »Einen« (hen) 

eine Anderheit (heterotês), weil er in sich eine Zweiheit des Erkennenden und 

Erkannten hat. Von der Anderheit im metaphysischen Sinne, als von der Eins 

ausgehend, spricht GEORGIUS VENETUS (Opp. III, 38). 
75

 

Eins og ég skil þetta er þarna um að ræða mismun sem felst í því að andinn skiptist í tvo 

þætti: þann sem skilur og það sem skilið er. Hér vel ég að þýða með annarsveru. 

Anderssein: bei HEGEL, ein Ausdruck für die Natur (s. d.) als äußere Form, 

Veräußerlichung der Idee (s. d.), des Absoluten. »Die Negation, nicht mehr das 
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abstrakte Nichts, sondern als ein Dasein und Etwas, ist nur Form an diesem, sie 

ist als Anderssein« (Encykl. § 91).
76

 

Þarna skilst mér að sé um að ræða að neitunin sé ekki lengur hið óhlutbundna tóm, 

heldur sé um að ræða tilveru og eitthvað sem sé annað form þess sem er. Hér vel ég að 

þýða með annarsháttar. 

Die Bewuβtheit og das Bewuβsein. Þessi orð eru notuð um sinn hvorn hlutann af sama 

fyrirbæri – vitundinni. Bewuβsein er notað yfir það sem við erum vön að kalla 

meðvitund  og nota ég það orð sem þýðingu. Meðvitund felst í því að vitundin fylgist 

með því sem er að gerast, yfirvegar reynslu okkar, heldur s.s. vissri fjarlægð frá því sem 

er að gerast í okkur og umhverfi okkar og metur það sem gerist vitrænt. Snara þýðir 

þetta orð svona: „færni til að bregðast við umhverfi sínu, neyta skynjunar, tilfinninga, 

hugsunar og vilja, vitund“. 

 Það reyndist þrautin þyngri að finna þýðingu á orðinu Bewuβtheit þó mér sjálfri 

hafi verið það fullkunnugt og ég hafi talið mig skilja muninn á því og Bewuβtsein. Það 

var ekki til í þeim þýsk-íslensku orðabókum sem hafði aðgang að og í mjög fáum þýsk-

þýskum orðabókum á netinu. Þýsk-ensk orðabók Leo á netinu þýðir Bewuβheit með 

conciousness eða awareness, en bæði þau orð eru þýdd í Snöru með meðvitund, þó ég 

hafi séð awareness oft notað í enskum texta í annarri merkingu, nánar til tekið þeirri 

sem ég er hér að reyna að finna gott íslenskt orð yfir. Bewuβtheit virðist frekar vera í 

notkun í heimspeki og andlegum fræðum en sálfræðum. Engin skörp skil virðast vera í 

þýskunni á milli Bewuβtsein og Bewuβtheit og í víðtækri leit á veraldarvefnum fann ég 

mjög misvísandi skilgreiningar á þessum hugtökum. Í mörgum tilvikum virtust þau 

notuð algjörlega umskiptanlega eða víxlanlega. Í gestaltþerapíu er aftur á móti verið að 

ræða um sinn hvorn hlutinn eins og fram kemur í textanum. Ég var að hugsa um að nota 

orðið vitund, en fannst það vera of almennt og vitund og meðvitund líka notað 

umskiptanlega í íslenskunni. Einnig fannst mér of mikil hætta á að þá væri hægt að 

misskilja eða rugla þessu saman við þá skiptingu sem oft er notuð í sálfræðinni í 

meðvitund – undirvitund. Eins og lýsingin í bókinni er, þá hefur Bewuβtheit með 

skynjun að gera og datt mér þá í hug orðið skynvitund og fann á Vísindavefnum  m.a. 

skilgreininguna, sem ég læt hér fylgja, á skynvitund sem þýðingu á enska hugtakinu 

phenomenal consciousness. Þetta fannst mér komast næst því sem verið er að tala um. 
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Heimspekingar greina gjarnan á milli skynvitundar (e. phenomenal 

consciousness) og aðgangsvitundar (e. access consciousness).  Með skynvitund er 

átt við huglæga upplifun hvers og eins. Það hefur reynst mönnum erfitt að tengja 

meðvitund í þessum skilningi við starfsemi heilans. Hvernig geta finningar (e. 

qualia), það er upplifun fólks á fyrirbærum á borð við rauðan lit eða sársauka, átt 

sér einhvern stað yfirleitt? Það er óleyst gáta og jafnvel óleysanleg hvernig hægt 

er að tengja hughrif sem þessi við starfsemi líffræðilegs kerfis eins og heilans (sjá 

til dæmis Chalmers, 1996).  Aðgangsvitund vísar aftur á móti til hugarstarfs eins 

og stjórnun athygli, samþættingu upplýsinga úr umhverfinu og að nýta 

upplýsingarnar til að stjórna hegðun. Það er mun auðveldara að tengja meðvitund 

í þessum skilningi við heilastarfsemi.
77

  

Distanziertes Denken. Ég þýði þetta með aðgreindri hugsun. Distanziert þýðir 

auðvitað fjarlægur í beinni þýðingu, en fjarlæg hugsun hljómar ekki rétt á íslensku og 

leiðir hugann frekar að því að vera fjarhuga eða að hugsa um eitthvað annað. Því eins 

valdi ég að nota orðið aðgreind til að koma því til skila sem hér er verið að leggja 

áherslu á, sem er að „með“vitund gefur til kynna að um aðgreinda einingu sé að ræða 

sem  fylgist með og metur og pælir í vitundinni á meðan „skyn“vitundin er upplifun. 

Die Leiblichkeit. Þetta orð var það sem olli mér líklega mestum heilabrotum í þýðingu. 

Í bókinni er verið að vísa í notkun orðsins eins og það er notað í fyrirbærafræði 

Husserls. Í bók Dan Zahavi (þýdd úr dönsku af Birni Þorsteinssyni) Fyrirbærafræði 

(þýdd úr dönsku af Birni Þorsteinssyni) er notað orðið korpslighed um Leiblichkeit og 

þýðir Björn það með orðinu líkamleiki.
78

 Mér þykir þetta villandi þýðing og líkleg til að 

beina huganum einmitt að hinum holdlega líkama sem er áfram til eftir dauðann, heldur 

en þeirri staðreynd sem verið er að koma til skila hérna að við upplifum allt lífið í 

gegnum líkamann. Þetta hefur einnig oft verið nefnt  hinn lifandi líkami í þeim skilningi 

sem fyrirbærafræðingurinn Merleau-Ponty notar það.
79

 Ég vil heldur ekki nota þessa 

skilgreiningu því hún er mjög algeng innan kristinnar trúar í merkingunni kirkjan eða 

kúrían (páfahirð) eða aðrar stofnanir eða samkomur (t.d. heimsþing) á vegum 

kirkjunnar. 
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 Orðið Leib er þýtt í þýsk-íslenskri orðabók sem líkami, en einnig líf í 

tengingunni líf og sál (þ. Leib und Seele). Í samsettum orðum er Leib yfirleitt þýtt sem 

líf, t.d. Leibwache sem sem lífvarðarsveit, Leibgarde sem lífvörður, Leibarzt sem 

líflæknir o.s.frv. Í samræmi við þetta væri hægt að þýða þetta orð sem líflegheit sem 

mér þykir ekki góð þýðing, því það orð er oftast notað í daglegu máli um kæti, gleði eða 

skemmtan. Það sem varð ofan á var að búa til orðið lífveruleiki. Það er hægt að skilja 

sem annað hvort  það að vera lífvera eða sem veruleika líkamans/lífsins. Ég er líka að 

spila á orðið veruleiki sem hægt er að skilja sem raunveruleiki eða heild þess umhverfis 

og okkar sjálfra sem við lifum í og sem birting verundar okkar sem manneskjur. 

Die Intentionalität.  Ég þýði þetta orð með ætlandi eins og Björn Þorsteinsson 

aðstoðarprófessor í heimspeki við HÍ gerir í þýðingu sinni á bókinni Fyrirbærafræði 

eftir Dan Zahavi.
80

 Í orðabók Snöru er gefið upp nafnorðið íbyggni sem prófessor 

Þorsteinn Gylfason heimspekiprófessor mun hafa notað
81

. Ég er ekki alveg viss hvað 

mér finnst um það orð, því við erum vön því að nota orðið sem  lýsingarorð og tölum þá 

t.d. um íbygginn mann og getur það þýtt að hann sé dulur, drýgindalegur, upp með sér; 

ábúðarfullur, leyndardómsfullur, undirfurðulegur eða jafnvel kímileitur. Þarna þykja 

mér of margir möguleikar á ruglingi og eða blendingi af merkingum lýsingarorðsins. Ég 

hef vanist því að nota orðið ætlandi og finnst það skýrt og gott. Ef ég tek þau samheiti 

sem eru notuð í orðabók Snöru um sögnina að ætla þá eru það orð eins og að hyggja, að 

hafa í hyggju, álita, telja, ráðgera, áætla o.s.frv. Allt finnst mér þetta vera merkingar sem 

frekar dýpka og skýra merkingu orðsins ætlandi heldur en að þær rugli eða valdi 

misskilningi, öfugt við orðið íbyggni. 

Lebensfreundlich og für das Lebendige förderliche. Ég ákvað að þýða 

lebensfreundlich með lífvænleg og für das Lebendige förderliche með mannúðleg. Þar 

með sný ég eiginlega við tilvísununum í þessari setningu, þar sem lebensfreundlich 

vísar eiginlega meira til manneskjunnar og lífsskilyrða hennar og das Lebendinge 

förderliche vísar frekar til þess sem styður lífið almennt, óháð fyrir hvers konar lífverur. 

Þannig kemst hugsunin og hugmyndin sem sett er fram í setningunni á þýsku á framfæri 

þó ekki sé þýðingin orðrétt. 

Die Zeitlichkeit. Ég þýði þetta orð með tímanleiki sem stendur fyrir þá eiginleika sem 

tíminn inniber. Þetta orð hefur verið notað í heimspekilegum textum sem þýðing á  
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Zeitlichkeit – e. temporality og í aðferðafræði túlkandi fyrirbærafræði  (e. interpretative 

phenomenology) eins og P. Benner  (1994)
82

 og D. Zahavi (2008)
83

  hafa mótað hana út 

frá hugmyndum Heideggers. Orðið tímanleiki  hefur að því er virðist einnig verið í 

sífellt  meiri notkun  á undanförnum árum sem þýðing á ensku orðunum timely og 

timeliness, s.s. tímabær, á réttum eða hentugum tíma, sérstaklega í endurskoðun, 

markaðsfræði o.fl.  Það kemur að mér finnst ekki í veg fyrir að hægt sé að nota orðið í 

tveimur merkingum eftir samhengi frekar en önnur orð með tvær eða fleiri merkingar. 

Die Lebenssituation. Þýðing á orðinu Lebenssituation var ekki til í Snöru, netorðabók. 

Ég fann aftur á móti á ordabok.is sem er ensk-íslensk-ensk orðabók á netinu þýðingu á 

lífsaðstæður sem living conditions sem Snara þýðir sem lífsskilyrði sem mér finnst ekki 

eins lýsandi og vísa frekar til ytri aðstæðna eingöngu. Ég leitaði þá á vefnum eftir beinni 

þýðingu á orðinu sem væri þá lífsaðstæður. Google gaf 1.740 niðurstöður fyrir þetta 

orð og var það notað á mismunandi síðum s.s. námsskrá á Uglu, námsskrá kirkjunnar 

fyrir fermingarbörn, netsíðu velferðarráðuneytisins o.s.frv. í svipaðri meiningu og ég er 

að nota það hér og ákvað ég að taka það sem merki um að orðið væri í víðtækri notkun 

þó það væri ekki komið inn í Snöru. 

2.3.4. Ýmis orð og hugtök 

Die Unterschiedlichkeit og die Gemeinsamkeit. Ég vildi ná þeirri hrynjandi sem þessi 

orð hafa í þýskunni með því að þau endi bæði á sama viðskeyti. Fyrir valinu urðu því 

sundurleitni og samleitni. 

Der Gegenüber. Mér finnst viðeigandi að þýða þetta með viðmælandi. Der Gegenüber 

kemur oft fyrir í þýska textanum og þar sem ekki er til neitt eitt orð í íslenskunni sem 

nær þessu vel þá hef ég valið að þýða þetta með ýmsu móti eftir samhengi. Meðal 

annars þýði ég þetta með aðili, manneskja, persóna. Ég velti fyrir mér að nota orðið 

mótaðili, eða gagnaðili, en fannst bæði orðin hafa svo neikvæða aukamerkingu og/eða 

vera kauðsk að ég vildi ekki nota þau. 

Der Grundsatz. Ég þýði hér með grundvallaratriði. Þýska orðið Grundsatz er þýtt í 

þýsk-íslenskri orðabók með meginregla. Ég byrjaði á að nota það, en fannst það svo 

ekki vera nógu sterkt. Megin er ekki það sama og grundvöllur. Megin gefur til kynna 

einn af mörgum þáttum sem fléttast saman í heild, á meðan grundvallar gefur til kynna 
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að það sé undirstaða sem allt annað er byggt ofan á. Í Þýsk-enskri orðabók er Grundsatz 

þýtt meðal annars með axiom,  principle og canon sem þýða m.a. svo mikið sem  

frumregla, frumsannindi, lögmál, grundvallarregla og styður það við þessa útleggingu 

mína. 

Die Problemanalyse. Í þeim orðabókum sem ég leitaði í fann ég engar þýðingar á þýska 

orðinu Problemanalyse eða enska orðinu problemanalysis. Mér fannst orðið 

vandamálagreining vera heldur langt og óþjált svo ég ákvað að nota orðið 

vandagreining og við leit á netinu fann ég nokkur dæmi þeirrar notkunar á orðinu í 

sama skilningi og hér er um að ræða. 

Der Akt. Þetta orð hefur margfalda merkingu í þýsku. Það getur þýtt einfaldlega aðgerð 

eins og í örvæntingafull aðgerð, verk eins og í góðverk eða verk eins og í leikverk, en 

líka athöfn sem verknaður eins og í skírnarathöfn, ferli eins og í málaferli, atriði eins og 

í sirkusatriði, þáttur eins og í leikþáttur, samfarir á milli karls og konu, og 

nektaruppstilling eða nektarmynd. Vísanirnar eru því óteljandi en ég vildi leggja áherslu 

á gerðina, verknaðinn, þess vegna valdi ég að þýða með orðinu athöfn. 

Der Mittelpunkt. Ég vel að þýða þetta orð með þungamiðja frekar en miðdepill eða 

kjarni. Þungamiðja er það svæði sem allir hlutir safnast að og verða að einhverju, á 

meðan kjarni er frekar notað um það sem allt geislar út frá og miðdepill er frekar notað 

einfaldlega til staðsetningar. 

Vergeistigte Gespenster. Þetta er lýsing sem notuð er í textanum og ég fann hreinlega 

engar heimildir um. Í samtali við höfundinn, Frank-.M. Staemmler, 2010 kom í ljós að 

hér var um samsetningu að ræða sem hann hafði búið til. Ég ákvað að þýða þetta með 

óáþreifanlegar andans verur þar sem vísunin er í að þetta séu manneskjur sem eru 

öndum líkar að því leyti að þær eru ósnertanlegar af öðrum og því sem kemur fyrir þær 

og upphafnar andans verur í þeim skilningi að þær eru ekki í tengslum við eigin líkama 

eða lífveruleika, heldur vilja vera til í andanum eða í höfðinu, hafnar yfir hið líkamlega. 

Die Liebe zum Leben, zur Welt und zu den Anderen. Ég velti nokkuð fyrir mér hvernig 

ég ætti best að þýða þennan setningarhluta. Í íslensku hefur í gegnum tíðina ekki verið 

venjan að ræða um  „ást“ á þennan hátt. Það hefur verið leyfilegt eða hefð fyrir því að 

ræða um „kærleika“. Ég tók þá ákvörðun að nota samt orðið ást hér þar sem í það hefur 

orðið mikil breyting á undanförnum árum í gegnum smitun úr enskunni yfir í íslenskuna 

og Íslendingar tala nú orðið um ást og nota orðið ást á mun frjálslegri máta heldur en 

gert hefur verið í gegnum tíðina. Mín tilfinning er sú að ef ég færi að nota orðið 
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kærleika þarna, þá mundi það virka uppskrúfað , óeðlilegt og jafnvel trúarlegt. Mér 

fannst það sama eiga við ef ég mundi nota „elska til lífsins…“. Niðurstaðan varð því 

„Ástin til lífsins, til heimsins og til annarra.“ 

Werfen. Ég vel hér að þýða með orðinu kasta til að þýða þetta orð frekar en með orðinu 

henda. Aðalástæðan er sú skemmtilega aukamerking sem kasta hefur, sem er að merar 

kasta þegar þær ala afkvæmi sín og hér erum við að tala um að vera kastað inn í lífið í 

merkingunni að vera fædd og halda á vit hins óþekkta. 

Sich befinden. Ég vel hér að þýða  með að rata í vegna þess að það leggur áherslu á 

hversu tilviljanakennt það er hvað mætir okkur í lífinu. Það hefur líka skemmtilega 

óbeina vísun til þess sem er viðfangsefnið hérna: við þurfum að einbeita okkur að því að 

rata um lífið, rata í lífinu. Önnur óbein merking er að þrátt fyrir tilviljanir lífsins, þá 

erum það við sem rötum leiðina, stígum skrefin sem færa okkur inn í eða út úr 

aðstæðunum, hvort sem við völdum leiðina eða ekki. Aðrir möguleikar á þýðingu hefðu  

t.d. verið að vera í, komast í, finna sig í, lenda í. Vera í fannst mér hafa allt of víða 

tilvísun. Komast í virkar of mikið eins og það sé fyrir áhrif annarra. Finna sig í væri 

líklega nákvæmasta þýðingin, en mér fannst það ekki nógu íslenskt orðalag. Lenda í er 

orðalag sem hefur verið gagnrýnt opinberlega á undanförnum árum fyrir að það gefi til 

kynna að viðkomandi sé fórnarlamb og hafi ekki haft nein áhrif á aðstæður sbr. að lenda 

í því að berja e-n og þurfa að fara í fangelsi. 

Die äuβeren Handlugsmöglichkeiten. Með því að þýða þetta með tækifæri til aðgerða 

fremur en möguleika til ytri/virkra aðgerða þarf ekki að þýða orðið äuβeren þar sem 

tækifæri vísar frekar til ytri aðstæðna eða hluta (sbr. Íslensk orðsifjabók e. Ásgeir 

Blöndal Magnússon, bls.1078: tæki, †tœki h. ‘verkfæri, tækifæri, möguleiki; †e-ð sem 

tekið er til notkunar’)  en möguleiki getur vísað til bæði ytri og innri aðstæðna, sjá 

„hugsanlegur“ (sbr. Íslensk orðsifjabók e. Ásgeir Blöndal Magnússon, bls. 652: 

mögulegur 1. ‘gerlegur, framkvæmanlegur, hugsanlegur’).  

Vervollkommen. Ég vel að þýða þetta með orðinu ná frekar en orðinu fullkomna þar 

sem það leggur meiri áherslu á ferlið og verknaðinn heldur en stöðuna (að vera 

fullkominn). Auk þess er orðið fullkominn mjög gildishlaðið í íslensku og tengt við 

fullkomnunaráráttu sem sjúklegt ástand og hefur frekar misst lýsingargildi sitt á því sem 

er fullgert, klárað, lokið, án þess að því fylgi endilega einhvers konar gæðamat. 

Abspalten. Ég lenti hreinlega í vandræðum með að finna orð sem nær meiningunni sem 

er í þessari setningu. Beinar og góðar þýðingar á sögninni abspalten eru til og eru þar á 



48 

 

 

meðal aðgreina, aðskilja, kljúfa, klofna. Ég lendi í erfiðleikum þegar ég ætla að búa til 

lýsingarorð úr þeim sem ná þeirri áherslu sem er á það að vera ekki lengur hluti af 

heildinni, aðskiljanlegur, aðgreinanlegur, og kljúfanlegur segja öll frá möguleikanum á 

því að geta aðskilið, aðgreint eða klofið sig, ekki því að vera það. Sú sögn sem nær 

meiningunni best er að klofna með forsetningunni frá. Ég tók mér því það bessaleyfi að 

setja þau saman og búa til úr þeim lýsingarorðið fráklofinn. Ég fann 4 dæmi um notkun 

þessa lýsingarorðs á internetinu, meðal annars úr Tímanum frá 4. nóvember 1960: 

„Þvergil eitt norður úr „aðalgörninni“ heitir Lokagörn og fráklofni hlutinn 

Lokugarnarhaus.…“ (leturbreyting mín). Á internetinu fundust líka 6 dæmi um notkun 

nafnorðsins fráklofningur. 
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Viðhengi 

(Blaðsíðutöl þar sem þau eru gefin upp vísa til frumútgáfunnar) 

 

abspalten frákljúfa (70), kljúfa, aðskilja, aðgreina, 

skipta. 

Abstraktion, die sértekning, afstraksjón 

Akt, der athöfn, verk, þáttur, nektarmynd, atriði, 

aðgerð, samfarir 

aktuell núverandi, núna, yfirstandandi 

alwissend alvitur 

Anderheit, die annarsvera 

Anderssein, das annarsháttur 

Angetriebensein, das drifkraftur, vera knúinn áfram 

Angezogensein, das aðdráttarafl, laðast að, dragast að, 

hneigjast að 

Anregung, die örvun, hugmynd 

Arbeitsweise, die vinnubrögð 

Aspekt, der þáttur, hlið á máli, sjónarhorn, flötur, 

sjónarmið 

Assoziation, die hugartengsl 

aufmerksam hjálplegur, eftirtektarsamur, athugull, 

vingjarnlegur 

Aufmerksamkeit, die athygli, eftirtekt, gjöf, hjálpsemi (36) 

Ausbildungsinstitut, das menntastofnun 

Ausdruck, der tjáning  

Ausdrucksweise, die tjáningarmáti 

ausprobieren prófa 

Austausch, der býti, skipti 

Banalität, die lágkúra 

Bedeutung, die merking, túlkun, þýðing 
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bedeutungsvoll merkingarbær, þýðingarmikil 

Bedürfnis, das þörf 

befassen fást við, takast á við, 

befinden (sich) rata í, vera í (32) 

begegnen mæta 

Begegnung, die mæta, koma til móts við, samfundur, kynni 

Begehren, das þrá, girnd 

Begriff, der hugtak 

begründen leggja grunn að, stofna 

beitragen leggja sinn skerf til, framlag 

Beschämung, die auðmýking, niðurlæging, lítillækkun, smán 

Beschwerden, d kvilli, krankleiki 

Beteiligte(r) die(der) hlutaðeigandi 

Bewusstheit, die skynvitund (e. Phenomenal concousness) 

Bewusstsein, das meðvitund, (aðgangsvitund (e. access 

consciousness ) 

beziehen, sich auf e-s .. vísa til, að vera bundinn, snerta, 

áhrifatengsl 

Beziehung, die samband 

Beziehungserfahrung, die sambandsreynsla 

Bezogensein, das tilvísan  

Bezüge, die hagsmunir 

Bindung, die tenging/tengsl 

damit með því, þar með, 

darum því, því eins, þess vegna 

deshalb þess vegna 

Diagnose, die sjúkdómsgreining, greining 

Dialog, der samræðuaðferð 

dialogisch samræðu-, tvítals-, samræðulegur 

Eindruk, der hughrif, áhrif 

Einsicht, die innsýn (66) 
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engagiert virkur, áhrifamikill 

Entdecken, das uppgötva 

Enthusiasmus, der áhugi, hrifning, ákafi 

Entwicklung, die þróun, þroski, vöxtur, framvinda, 

uppbygging 

Erfahrung, die reynsla, upplifun 

Ergriffenheit, die snortinn, hugfanginn 

Erkanntwerden, das viðurkenning, koma fram í dagsljósið, 

verða þekkjanlegt, varpa ljósi á, bera 

kennsl á 

erkennbar greinanlegur, skynjanlegur 

erkennen skynja, bera kennsl á, gera sér grein fyrir, 

skilja, komast að raun um 

Erleben, das upplifun 

experimentell tilraunamiðað, tilrauna-, byggður á 

tilraunum, gerður í tilraunaskyni (70) 

experimentieren gera tilraunir 

Feld, das svæði eða umgjörð (46) 

Feststellung, die skoðun, athugasemd, ályktun, niðurstaða 

Freiheit, die frelsi (33) 

Funktion, die hlutverk, virkni 

Ganzheit, die heild, heildstætt, heildrænt 

Ganzheitlichkeit, die heildstæðni (59) 

Gegenständlichkeit, die hlutkennd, áþreifanleiki 

Gegenüber, das (gagn)aðili, persóna, manneskja, 

viðmælandi 

Gegenwart, die nútíð, samtíð (32) 

Geistesreichtum, der hugargöfgi 

 

emeinsamkeit, die 

 

sameiginleg einkenni, gagnkvæm 

tengsl,samleitni 
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Gesamtgeschehen, das heildargerningur, -atburður, - atburðarás, - 

gerð 

Gestaltqualität, die skynheildareiginleiki ((47) 

Gewordenheit, die tilurð, tilorðning (32) 

Grundsatz, der grundvallarregla, (meginregla) 

gültig gildur, réttmætur 

Haltung, die viðhorf, afstaða 

heilsam heilnæm, holl 

hier und jetzt  hér og nú (35) 

Holismus, der heildarhyggja 

holistisch heildrænn 

integral óaðskiljanlegur, samþættaður (66) 

Interaktion, die samskipti 

interpretieren túlka 

intersubjektiv tengsl einstaklings við aðra/umhverfi (54) 

Klärungsprozess, der skýringarferli 

Kollege, der kollegi 

kompetent hæfur, fær, kunnáttusamlegur, faglegur 

konkret í raun, áþreifanlegur, hlutkenndur, 

snertanlegur (70) 

Kontakt, der samtenging 

kontinuierlich samfelldur, óslitinn, stöðugur, látlaus 

Konzentration, die samþjöppun, einbeiting (53) 

Konzentrationstherapie, samþjöppunarþerapía (53) 

konzept, das hugmynd 

Krankheitsmodell, das sjúkdómslíkan, sjúkdómsviðmið 

kreativ skapandi 

kreativ anpassen, sich skapandi aðlögun 

Körperempfindung, die líkamsvitund 

lebendig lifandi, líflegur, virkur, fjörugur 

lebensfreundlich lífvænlegt 
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lebensnah eðlilegur, raunsannur 

Lehre, die kenning 

Leib, der líf, lifandi líkami 

Leiblichkeit, die lífveruleiki 

markant áberandi, einkennandi, mikilvægur 

menschenverachtend mannsmánandi 

Methode, die aðferð 

Mittel, das aðferð, leið, ráð 

Nachwirkung, die afleiðingar 

organisieren  skipuleggja 

organisieren (neu) 

umbreyta, endurskipuleggja (47) 

organismisch lífverulegur, (lífrænn) 

Organismus/Umwelt-Feld, das lífveru/umhverfis-vettvangur (66) 

orientieren, sich taka mið af, átta sig, finna sína leið, finna 

sinn veg, finna átt eða stefnu, taka áttir, 

ná áttum, glöggva sig á, stýra, ráða 

ferðinni 

Orientierung, die stefna, yfirsýn, glöggvun, viðmið, 

Perfidität, die fláræði 

Perspektive, die sjónarhorn 

Phase, die fasi, stig, tímabil, þrep (66) 

prägnant hnitmiðaður 

Präsenz, die að vera til staðar, nærvera 

prinzipiell grundvallar- , undirstöðu-, megin- 

Problemanalyse, die vandagreining 

Prozess, der ferli (32) 

Psyche, die 

andi, sál, hugur, vitund        
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psychisch sálræn, andleg, huglæg, hugræn  

psychologische Mittel sálrænar leiðir, ráð, sálfræðilegar leiðir, 

ráð; sálfræðilegar aðferðir 

Psychotherapeut, der þerapisti 

Psychotherapie, die þerapía, sálfræðimeðferð, sálmeðferð 

qualifiziert hæfur, réttbær, faglegur  

Querdenker, der hugsa utan hefðbundins ramma 

realistisch raunsær 

reflektierend yfirvegandi, hugleiðandi, pælandi 

rekonstruieren endurgera, rekja, rekja aftur á bak, rekja 

spor, þræða sig, rekja sig, endurbyggja, 

byggja 

Röntgenblick, der gegnumlýsingarhæfileiki 

Seele, die sál, hugur, andi 

Selbstwertgefühl, das sjálfsvirðing, sjálfsmynd? 

selisch sálræn, andleg, huglæg, hugræn      

Sinn, der tilgangur, þýðing, merking 

sinnlich munúðarfullur, kynferðislegur, holdlegur, 

skynjandi, skyn-, skynjunar- 

Situation, die aðstæður, staða  

spekulieren íhuga, hugsa um, spekúlera í, brjóta 

heilann um, velta vöngum yfir, pæla í 

spürbar merkjanlegur, snertanlegur, skynjanlegur, 

finnanlegur 

spüren skynja, merkja, finna fyrir, gaumgæfa 

Struktur, die gerð, uppbygging, skipan, samsetning, 

áferð (64) 

Symptom, das einkenni, sjúkdómseinkenni 

Thema, das þema 

therapeutische Beziehung meðferðartengsl 

Tífe, die djúpúð 
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Transformation, die ummynda, umsköpun, eðlisbreyting, 

umbreyting (66) 

Umfeld, das umhverfi (66, 70) 

unbefriedigend ófullnægjandi 

unmittelbar milliliðalaust, beint (70) 

unterstützen hjálpa, aðstoða, styðja 

verändern breyta (32) 

Veränderungsprozess, der breytingaferli 

Verantwortung, die ábyrgð (33) 

Verbindung, die tengsl, tenging 

Verbundenheit, die tenging (að vera tengdur) 

Verhältnis, das samband, ástarsamband, 

verknüpfen tengja saman 

Vershciedenheit, die fjölbreytni, [mis]munur, frábrugðinn, 

ólíkur, sundurleitni, 

verstehen skilja 

Verworfenheit, die gjörspilling 

verzichten afsala, sleppa, láta af, gefa eftir, falla frá 

Vielseitigkeit, die margbreytileiki 

Vorhaben, das viðfangsefni 

Wachstumsprozess, der vaxtarferli 

Wahrnehmen, das skynnæmi, skarpskyggni 

werfen kasta (32) 

Wert, der virði, gildi 

 

wesentlich 

 

verulegur, í miklum mæli, óaðskiljanlegur 

hluti af verund manneskjunnar, því að vera 

til. 

Zeitlichkeit, die tímanleiki (e. temporality) (32) 

Zugangverschaffen, das skapa sér aðgang 

Zuwendung, die athygli 
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II. Hluti: Þýðingin 
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Formáli 

„Hvað er eiginlega gestaltþerapía?“ er spurning sem flestir gestaltþerapistar kannast líklega 

vel við. Þeir eru oft spurðir að þessu, en gjarnan eru þetta fyrstu viðbrögð viðmælenda þegar 

þeir kynna sig og starfsvettvang sinn. 

 Svörin við þessari spurningu eru mismunandi ítarleg og ólíkir þættir dregnir fram, allt 

eftir aðstæðum og áherslum hvers gestaltþerapista; sumir leggja megináherslu á sögulegt 

samhengi og útskýra hvað hugtakið „gestalt“ (skynheild) feli í sér og hvernig standi á þessari 

nafngift. Aðrir útskýra hugmyndina um vel heppnaðan kontakt hér og nú og tengslin við 

andlegar rætur austrænnar speki. Enn aðrir telja aðalmálið í gestaltþerapíunni að kynnast 

sjálfum sér til að eiga möguleika á að breytast. Það sem væri þó öllum svörum sameiginlegt er 

að gestaltþerapía standi fyrir annað og meira en bara meðferðarform sem noti ákveðnar 

íhlutunaraðferðir sem önnur meðferðarform hafa í millitíðinni tekið upp og samþætt sínum 

aðferðum. 

 Frá upphafi gestaltþerapíunnar, fyrir um það bil sextíu árum, hefur hún verið í stöðugri 

þróun. Hún hefur sagt skilið við það orðspor að hún sé líflegasta og óþægasta barnið í 

fjölskyldu meðferðarstefnanna sem eiga rætur sínar í sálgreiningunni og hefur aðgreint sig frá 

henni. Hún hefur skapað sér heildstæðan fræðilegan grunn og sýnt fram á að aðferðir hennar 

eru ekki bara raunsannar og frjóar heldur líka áhrifaríkar. 

Gestaltþerapistar vinna ekki eingöngu á eigin stofum og sjúkrahúsum heldur starfa 

þeir einnig í tengslum við skólakerfið, ráðgjafarþjónustur og á öðrum félagslegum stofnunum. 

Í stjórnunarráðgjöf eru einnig margir þjálfarar, ráðgjafar og kennarar sem hafa samræðulega 

(díalógíska) grunnafstöðu og nota aðferðir gestaltþerapíunnar í vinnu sinni. 

 Þetta hefur í för með sér að sá hópur sem veltir því fyrir sér hvað felist í gestaltþerapíu 

hefur breyst og stækkað í gegnum tíðina. 

 Die Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie (DVG) (þýska gestaltþerapíufélagið), 

regnhlífarsamtök gestaltþerapista í Þýskalandi, fagnar því að hér skuli liggja fyrir kynning á 

gestaltþerapíunni sem er í samræmi við stöðu hennar í dag, er raunhæf og skýrir 
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sambandsskilning gestaltþerapíunnar út frá fræðilegum forsendum, varpar ljósi á þá 

mannsímynd sem hún byggir á og sýnir hvaða aðferðir gæða hana lífi og halda henni ætíð í 

tengslum við samtímann. Þeir sem vilja kynnast gestaltþerapíunni umfram það fræðilega finna 

aftast í bókinni leiðbeiningar um hvernig komast megi í samband við gestaltþerapista. 

 Gestaltþerapíunni kynnist maður nefnilega best af eigin raun. 

 

Berlín í janúar 2009 

Sabine Engelmann fyrir hönd stjórnar DVG 
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1. Í upphafi 

Kæru lesendur. 

 

Sem höfundur vil ég gjarnan ávarpa ykkur beint í þessari bók – þ.e. eins beint og mögulegt er 

í gegnum blaðsíður bókar. Því beint samband á milli aðila er grundvallareinkenni á 

gestaltþerapíunni og ég geri ráð fyrir að þið hafið tekið ykkur þessa bók í hönd til að komast 

að því hvað gestaltþerapía eiginlega er. 

 Ég vil byrja á að kynna mig stuttlega svo þið fáið einhverja hugmynd um hver ég er: 

Ég kláraði sálfræðinám til starfsréttinda og bætti svo seinna við doktorsgráðu. Ég hef unnið 

sem þerapisti  í meira en 30 ár. Ég vinn ásamt kollegum mínum á sálfræðistofu okkar í 

Würzburg sem nefnist Zentrum für Gestalttherapie (Miðstöð fyrir gestaltþerapíu) þar sem við 

bjóðum upp á sálfræðimeðferð og viðurkennda meðferðarþjálfun og -menntun. Ég hef auk 

þess stundað ítarlegar rannsóknir á kenningum um þerapíu og ritað fjöldann allan af greinum 

og bókum um það efni. Ég bý ásamt eiginkonu minni sem einnig er gestaltþerapisti í litlu 

vínræktarþorpi rétt utan við borgarhlið Würzburgar. Sonur okkar og dóttir eru vaxin úr grasi 

og flutt að heiman. 

 Þar sem þú, lesandi góður, getur ekki kynnt þig fyrir mér í eigin persónu, langar mig 

að segja nokkur orð um það hvernig ég ímynda mér þig: Augljóslega langar þig að vita 

eitthvað um gestaltþerapíu, annars hefðir þú ekki orðið þér úti um þessa bók. Kannski hefurðu 

heyrt um hana í tengslum við starf þitt – ef til vill sem kennari, félagsráðgjafi eða dómari – og 

langar til að fá betri mynd af því hvað hún snýst um. Þú hefur fram til þessa eingöngu heyrt 

eða lesið orðið „gestaltþerapía“ en veist enn ekki alveg hvað í því felst. Eða kannski átt þú í 

persónulegum erfiðleikum og ert að leita þér að þerapískum stuðningi. Þar sem einhver stakk 

upp á því við þig að þú leitaðir til gestaltþerapista þá ert þú nú orðin(n)forvitin(n) og vilt 

kynna þér hvers er að vænta í slíkri meðferð. 

 Þar sem þú sýnir sérstakan áhuga á gestaltþerapíu hefur þú líklega einhverja hugmynd 

um hvað felst í sálfræðimeðferð almennt, þ.e. persónuleg þróun og breyting í samtali við 
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færan aðila. Réttar sagt þá snýst þetta ekki bara um persónulega þróun og breytingu í 

samskiptum við faglega hæfa manneskju heldur líka um þróun og breytingu vegna  þeirra 

samskipta. Í sálfræðimeðferð eru aðallega notaðar sálrænar aðferðir
1
 – til aðgreiningar frá 

geðlæknisfræðilegri meðferð sem notast að mestu leyti við lyfjagjöf. 

 Gestaltþerapían notar einnig sálrænar aðferðir en það eru samt ekki sömu aðferðir og 

notaðar eru í öðrum sálfræðimeðferðum. En það er einmitt það sem gerir gestaltþerapíuna 

öðru vísi og verður umfjöllunarefni okkar í þessari bók. Mig langar að lýsa fyrir þér þeirri 

sérstöku upplifun sem bíður þess sem leitar til gestaltþerapista og innsýn í þær fræðikenningar 

sem hún er byggð á . 

 Hér verð ég reyndar að koma með nokkur varnaðarorð. Þegar ég tala um 

„gestaltþerapíu“ og „gestaltþerapista“ eða „okkur gestaltþerapista“ felur slíkt orðalag auðvitað 

í sér alhæfingu sem á ekki alltaf jafn vel við. Lýsingar mínar draga því einungis upp í  grófum 

dráttum það sem getur beðið þín hjá gestaltþerapistum. Þetta er eins og með svipmót í 

andlitum systkina. Oft má sjá að þau eru úr sömu fjölskyldu þrátt fyrir að einstakir 

andlitsdrættir séu missterkir og að stundum sé erfitt að segja nákvæmlega til um hvers vegna 

það sé svipur með þeim.  

 Á sama hátt geta vinnubrögð gestaltþerapista verið mjög ólík þó um leið megi merkja 

að þeir eru „skyldir“ hver öðrum. Þessi sundurleitni í allri samleitninni er í raun mjög 

eftirsóknarverð því hjá gestaltþerapistum er virðingin fyrir hinu einstaka, fyrir hæfileikum og 

tjáningarmáta hvers og eins, algjört undirstöðuatriði og á það bæði við skjólstæðinga þeirra og 

þá sjálfa. Af þessu leiðir að þeir eru ekki tilbúnir til að setja ströng skilyrði um hver megi 

teljast gestaltþerapisti og hver ekki. Það er ekki til nein „algild kenning“ og enginn verður 

útilokaður fyrir það eitt að hugsa eða vinna öðruvísi en aðrir, þó það hafi í för með sér að 

erfitt verði að koma auga á „fjölskyldusvipinn“. 

 Gestaltþerapían er númtímalegt meðferðarform sem tekur takmarkað mið af hinu 

hefðbundna læknisfræðilega sjúkdómslíkani með sínum ákveðnu normum um hvað sé „rétt“ 

og „rangt“ eða „heilbrigt“ og „sjúkt“ (þess vegna tala líka gestaltþerapistar frekar um 

skjólstæðinga en sjúklinga). Þar er mun meira lagt upp úr fjölbreytileika mannfólksins og 

ólíkum hugmyndum manna um hvers konar tengsl þeir vilja eiga við annað fólk og 

umheiminn í heild sinni sem aftur hefur áhrif á persónulega þróun þeirra. Gestaltþerapistar 

vilja láta þennan fjölbreytileika njóta sín. Þeir ýta undir persónulega þróun skjólstæðinga 

sinna með því að hvetja þá til að prófa nýja hluti sjálfir og í samskiptum við annað fólk, að 

                                                 
1
 Stundum getur þó verið skynsamlegt að beita lyfjameðferð til viðbótar sálfræðimeðferð. 
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sækjast eftir nýjum upplifunum, læra nýja hegðun og yfirvinna þá erfiðleika sem eru fyrir 

hendi. Frederick S. Perls, sem lagði grunninn að gestaltþerapíunni ásamt konu sinni Lore 

Perls, sagði eitt sinn: „Að læra er að uppgötva“ (1981, 89).
2
 

 Þess vegna er ekki eingöngu talað saman í gestalþerapíunni heldur prófa menn sig 

áfram og gera tilraunir með mismunandi hegðun, líkamlegar hreyfingar og stellingar, með 

hugsanir, tilfinningar og skoðanir. Þannig er bæði gamalkunnugt og nýtt efni skoðað og 

prófað og beitt tilraunum. Reynt er að draga öll  svið mannlegrar reynslu inn í þessa könnun, 

svið mannlegra tengsla, tilfinningasviðið jafnt og hin líkamlegu og vitsmunalegu svið. 

Gestaltþerapistar eru sannfærðir um að aðeins öll sviðin til samans geti myndað þá skynheild 

(þ. Gestalt) sem manneskjan í heild sinni er – en þaðan kemur hugtakið gestalt-þerapía. 

 Tekið er mið af persónulegri tilveru skjólstæðingsins af raunsæi og út frá því sem er 

mikilvægt í lífi hans hverju sinni. Það er líka einkennandi fyrir stíl gestaltþerapíunnar að 

gestaltþerapistinn mætir skjólstæðingi sínum ekki sem sérfræðingur sem hefur yfirburði í 

krafti fagþekkingar sinnar, heldur sem sýnileg persóna, skilningsrík mannvera sem uppfull af 

áhuga tekur þátt í og er honum samferða í könnunarleiðangri hans. Fagleg kunnátta 

þerapistans sýnir sig í færni hans sem fylgdarmanns en hana  hefur hann öðlast og þjálfað í 

námi og eigin þerapíu. Þessi samfylgd sem bæði er áreiðanleg og um leið örvandi getur falið í 

sér gífurlega hvatningu og öryggi fyrir skjólstæðinginn sem hann þarf á að halda á þroska- og 

breytingaferð sinni sem oft er bæði ógnvekjandi og torveld en ávalt auðgandi. 

 Í síðustu þremur málsgreinum hef ég lýst í stuttu máli fyrir þér hvað gestaltþerapía er. 

Þessi lýsing lætur vissulega mörgu ósvarað eða vekur jafnvel upp nýjar spurningar. Í 

framhaldinu mun ég fara nánar ofan í einstök atriði. Í hverjum kafla skoða ég gestaltþerapíuna 

út frá ákveðnu sjónarhorni og eru kaflafyrirsagnir settar fram í spurnarformi og gefa þannig til 

kynna hvaða svör ég reyni að veita þér hverju sinni. Hafir þú sérstakan áhuga á ákveðnu 

málefni umfram önnur getur þú byrjað á viðkomandi kafla og lesið hina seinna. Það er ekki 

nauðsynlegt að lesa kaflana í réttri röð því ég hef lagt mig fram um að skrifa hvern þeirra með 

þeim hætti að hann sé sjálfstæður. 

 Áður en ég lýk þessum inngangi er mér mikilvægt að koma persónulegri athugasemd 

og nokkrum formlegum ábendingum á framfæri: 

 Ég hef fengist við kenningar um gestaltþerapíu í mörg ár og telst því á vissan hátt 

sérfræðingur á því sviði. Því fylgja vissir annmarkar, meðal annars reynist mér oft og tíðum 

erfitt að útskýra hlutina þannig að þeir séu skiljanlegir hinum venjulega lesanda sem ekki er 

                                                 
2
  Ef upplýsingar um texta sem vísað er til eru ekki í rammanum í lok hvers kafla, þá má finna þær í heimildaskrá 

í lok bókarinnar. 
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fagmaður. Einn starfsbróðir minn orðaði þetta þannig: „„Hvað er eiginlega gestaltþerapía?“ –  

Jafnvel reyndum gestaltþerapistum getur vafist tunga um tönn við þessa spurningu.“ (Fuhr 

1999, 417). 

 Ég bað því nokkra kunningja og ættingja sem höfðu enga forþekkingu á gestaltþerapíu  

að lesa handritið yfir gagnrýnum augum. Þau komu með gagnlegar ábendingar sem hafa nýst 

við lokafrágang textans. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þeim kærlega fyrir hjálpina: 

Angon Gessner, Elke Hammerbacher, Tanja Pries, Katinka Staemmler og Margret 

Staemmler.
3
 

 Og þá kem ég að hinu formlega: Í textanum eru stök orð prentuð rauð. Það er gert til 

að gefa þér til kynna að hér sé um að ræða mikilvægt fólk eða hugtök í gestaltþerapíunni; ég 

vek þannig athygli á þeim þegar þau birtast fyrst í textanum. Í lok hvers kafla bendi ég svo á 

frekara lesefni varðandi þá spurningu sem er til umfjöllunar í hverjum kafla fyrir sig. 

 Mikilvægar tilvitnanir sem ég ramma inn í textanum eru einnig aðgreindar með lit. 

Þær eiga að skýra betur þær hugmyndir sem ég er að tala um á viðkomandi stað og setja fram 

með hnitmiðuðum hætti nálgun mikilvægra höfunda með þeirra eigin orðum. 

 Í lok bókarinnar (kafla 10) finnur þú svo svör við nokkrum tilteknum spurningum sem 

skjólstæðingar spyrja gjarnan í fyrsta viðtali. 

 Að lokum óska ég þér góðrar skemmtunar við lesturinn og vona að lesefnið reynist 

bæði áhugavert og örvandi. 

 

  

                                                 
3
 Ég fékk auk þess faglegar tillögur og vinsamlega endurgjöf frá Werner Bock, Sabine Engelmann, Rolf Merten, 

Sibylle Riffel og Barböru Staemmler. Ég kann þeim þakkir fyrir sem og Oliver Heisch fyrir áhrifamikið innlegg 

með ljósmyndum og Andreas Kohlhage frá Edition Humanistische Psychologie sem hefur stutt þetta verkefni af 

einlægum áhuga og færni góðs útgefanda. 
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2. Hvernig er persónulegum tengslum 

háttað í gestaltþerapíunni? 

Það kemur þér ef til vill á óvart að ég skuli byrja á því að lýsa gestaltþerapíu út frá sjónarhorni 

tengslanna á milli þerapista og skjólstæðings en það er með vilja gert. Gestaltþerapistar líta 

svo á að meðferðartengslin séu í mörgum skilningi aðalatriðið í meðferðinni. 

 Traust skjólstæðingsins á þerapistanum er nauðsynleg forsenda fyrir árangursríku 

samstarfi . Skjólstæðingur gæti aldrei talað um sín einkamál sem oft eru viðkvæms eðlis ef 

hann hann bæri ekki traust til faglegrar hæfni og heilinda þerapistans og ef hann efaðist um að 

fyllsta trúnaðar væri gætt. Fyrstu tímarnir í þerapíu snúast því að miklu leyti um að byggja 

upp traust. Mikilvægur þáttur þess fyrir flesta skjólstæðinga er sú upplifun að þerapistinn 

skilji þá virkilega. Gestaltþerapistar vita að einstaklingi finnst hann rétt skilinn þegar 

viðmælandinn grípur ekki bara vitsmunalegt innihald þess sem skiptir hann máli, heldur er 

líka tilfinningalega snortinn og finnur til hluttekningar. 

 Þess vegna meðal annars leggja gestaltþerapistar áherslu á að skjólstæðingarnir upplifi 

þá sem lifandi manneskjur. Þeir leggja sig ekki fram við að fylgjast bara með því sem er að 

gerast rétt eins og það komi þeim ekkert við. Þvert á móti mæta þeir skjólstæðingum sínum 

ætíð sem sú manneskja sem þeir eru. Það gerir þeim sem leita eftir hjálp þerapista auðveldara 

fyrir, því yfirleitt þurfa þeir að vita hvern mann viðmælandinn hefur að geyma áður en þeir 

trúa honum fyrir sínum málum. 

 Þetta þýðir að sjálfsögðu ekki að gestaltþerapistinn noti samfundi við skjólstæðing til  

að ræða um sín persónulegu mál. Þemað sem allt snýst um er að sjálfsögðu alltaf mál 

skjólstæðingsins. En þemað er gjarnan það sem gerist í sambandi skjólstæðingsins við annað 

fólk og þar með talið sambandi skjólstæðingsins við þerapistann sinn. Af þessu leiðir að það 

sem gerist milli málsaðila á meðan fengist er við þema skjólstæðingsins er mjög mikilvægt 

fyrir þerapíuna og því er nauðsynlegt fyrir þerapistann að skynja hvað sé í gangi hjá honum 

sjálfum í því samhengi. 
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„Ef hann [þerapistinn] hefur ekki fundið sinn 

eigin stíl, ef hann getur ekki tekið þátt í því 

sem er að gerast og fundið út frá innblæstri 

augnabliksins á hvern hátt hann á að bregðast 

við kröfum aðstæðnanna hverju sinni, þá er 

hann enginn gestaltþerapisti.“ (Perls 1980, 

170).  

 Persónuleg tjáskipti þerapistans tengjast því  núverandi aðstæðum skjólstæðingsins. 

Fyrrnefnd hluttekning er dæmi um þetta: Skjólstæðingur gestaltþerapista má þannig eiga von 

á að ef þerapistinn finnur fyrir hluttekningu með þjáningu hans, þá mun hann tjá hana. Í 

öðrum aðstæðum segir þerapistinn kannski snortinn: „Þegar ég heyri hvernig líf þitt hefur 

verið, þá fer alveg um mig.“ Eða hann sest upp í stólnum og segir: „Núna, þegar þú hættir að 

tala um allt það sem þú gerðir í gær og ferð að tala um hvernig þér leið á meðan, þá verð ég 

virkilega forvitinn.“ 

 Það að gestaltþerapistinn sé persónulega til staðar auðveldar skjólstæðingnum ekki 

einungis að treysta honum og upplifa stuðning fullan skilnings og hluttekningar. Þar er fleira í 

gangi sem skiptir verulegu máli fyrir framgang þerapíunnar. Það hefur með tvö 

grundvallaratriði að gera sem eru mjög mikilvæg í gestaltþerapíunni. 

 

 „Manneskjan verður af ÞÉR að SÉR
4
 (ég/þú-samband). 

 Eingöngu það sem frá byrjun er metið án neikvæðni og er skoðað, skynjað og kannað af 

vinsamlegri athygli getur breyst í framhaldinu. 

 

Fyrri yfirlýsingin er höfð eftir Martin Buber (1936, 36), en skrif hans hafa haft mikil áhrif á 

gestaltþerapíuna eins og hún er í dag. Yfirlýsingin setur fram grundvallarinnsýn í sálrænan 

þroska manneskjunnar. Hún gildir fyrir reifabörn, smábörn og stjálpaða krakka, en einnig að 

vissu marki fyrir unglinga og fullorðna. Þetta er innsýn í þá staðreynd að frá upphafi tilveru 

sinnar er maðurinn tengdur öðru fólki og lifir í stöðugum samskiptum við það. Þetta hljómar 

ef til vill eins og sjálfsagður hlutur en er það alls ekki við nánari skoðun. Það þýðir að 

sambönd okkar geri okkur að þeim manneskjum sem við erum á hverjum tíma. Þess vegna 

segir Buber líka: „Sjúkdómar sálarinnar eru sjúkdómar sambandsins“ (1965, 155). Öfugt 

                                                 
4
 Þýð.: Á þýsku er þessi setning: „Der Mensch wird am Du zum Ich“. Þessi hugmyndafræði Martin Buber hefur 

á íslensku verið þýdd sem ég/þú-samband. Í þýsku er þetta alltaf haft í nefnifalli en á íslensku þarf að beygja 

persónufornöfnin til að þau falli að setningaruppbyggingunni. 
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gildir þá líka að það séu heilnæm sambönd sem geri okkur kleift að verða öðru vísi en við 

höfum verið fram að þessu, ef við kærum okkur um. 

 Ég ætla að nefna dæmi: Hugsum okkur starfsmenn í fyrirtæki sem yfirmaðurinn beitir 

miklu ráðríki og yfirgangi. Ef einhver gerir ekki nákvæmlega eins og til er ætlast, þá er ausið 

yfir hann skömmum og svívirðingum eða hann einfaldlega rekinn á staðnum. Þar sem hér er 

um samband að ræða sem einkennist af ólíkum tengsla- og valdahlutföllum, því 

starfsmennirnir ganga ekki bara að öðru starfi vísu, þá er mjög líklegt að þeir reyni að láta 

sem minnst á sér bera á vinnustaðnum til að taka enga áhættu. Kannski gerir einhver þeirra 

uppreisn öðru hverju þegar honum er ofboðið eða hann hefur engu að tapa, en flestir munu 

leggja sig fram um að skera sig ekki úr og vinna samkvæmt fyrirmælum. Að öllum líkindum 

munu þeir eingöngu ræða sín á milli óánægju sína með þessar aðstæður, mögulega baktala 

yfirmanninn og jafnvel vinna gegn honum í laumi. Einstaka starfsmaður gæti líka þróað með 

sér virkilega snilli í því að finna upp á hlutum til að gera yfirmanninum lífið leitt án þess að 

vera staðinn að verki.. 

 Í gestaltþerapíunni tölum við um „skapandi aðlögun“ manneskjunnar að aðstæðum 

eins og þær eru hverju sinni. Ef við orðum þetta knappt og tæpitungulaust, verða margir 

starfsmenn í krafti sambands síns við þennan yfirmann meira eða minna að hræsnisfullum 

baktjaldamökkurum – ekki vegna þess að það sé í eðli þeirra eða að þeir hafi tilhneigingu til 

þess, heldur vegna þess að þessar sambandsaðstæður kalla á það! Í öðrum samböndum, t.d. 

gagnvart maka sínum heima fyrir, geta þessir sömu starfsmenn sem voru auðsveipir í 

samskiptum við yfirmanninn  verið sjálfsöruggir, opnir og ástúðlegir. Hér er á ferðinni forn 

speki sem kemur þegar fram í Tao Te King
5
 eftir Lao Tse (1980) – en gestaltþerapían á 

ýmislegt sammerkt með því innsæi sem finna má í austurlenskri speki: 

 

 Þegar létt taumhald er haft á landinu  

 eru mennirnir gegnsæir. 

 Þegar ríkt er af harðstjórn yfir landinu  

 eru mennirnir slægir. 

 

                                                 
5
 Tao Te King er frá sjöttu öld fyrir Krist og inniheldur grundvallaratriði hinnar fornu kínversku 

náttúruheimspeki og trúarbragða Taóismans. 

Þýð.: Bókin hefur komið út á íslensku í nokkrum útgáfum , oftast undir titlinum „Bókin um veginn“, en nýjasta 

þýðingin frá 2010 eftir Ragnar Baldursson nefnist „Ferlið og dygðin“ og er sú þýðing gerð beint úr frummálinu 

og kínverski frumtextinn birtur með. Einnig ritar þýðandinn inngang og skýringar. Hið íslenska bókmenntafélag 

gefur út. 

Þýð.: Textinn eins og hann birtist hér er snarað af þýðanda þessarar bókar. Nafnið Tao Te King er hér skrifað 

eins og það kemur fyrir í frumtextanum. Ýmsir aðrir ritunarmátar eru til t.d. Tao Te Ching o.fl. 
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Í gestaltþerapíunni tökum við þá innsýn mjög alvarlega að manneskjur hegði sér og þroskist 

mismunandi eftir þeim aðstæðum og samböndum sem þær eru í, svo alvarlega að við notum 

það gegnumgangandi í sambandi okkar við skjólstæðinga. Þetta skýrir vonandi betur hvers 

vegna ég skrifaði hér að ofan að við mætum skjólstæðingum okkar ekki sem alvitrir 

sérfræðingar.Ef við töluðum til þeirra sem „sá sem allt veit best“ og „sá sem sér í gegnum 

vandann“ og hefur lausnir á erfiðleikum skjólstæðinganna á hraðbergi, væru það skýr skilaboð 

til þeirra um að líta á sig sem fávísa, vankunnandi eða bjargarlausa og þeim bæri að hegða sér 

í samræmi við það. 

Þar sem við viljum byggja upp samband við þá þar sem þeir læra sífellt betur að 

þekkja sjálfa sig og geta þroskast til sjálfsöryggis og sjálfstæðis, þá bjóðum við þeim 

samskipti byggð á jafnrétti. Við erum til staðar með skapandi örvun og reynslusjóð okkar, en 

samtímis erum við stöðugt vakandi fyrir því hvort tillögur okkar henti virkilega 

skjólstæðingunum eða hvort það þurfi að breyta þeim eða þróa á einhvern hátt í samráði við 

þá svo þær verði „skraddarasniðnar“ að þeirra þörfum. 

 Þetta viðhorf gildir meira að segja hvað greiningu varðar, þ.e. svarinu við þeirri 

spurningu í hverju vandinn felist nákvæmlega. Samkvæmt okkar reynslu hafa skjólstæðingar í 

sálmeðferð ýmislegt mikilvægt og sérstakt til málanna að leggja og það framlag fengi ekki 

verðskuldaða athygli ef við útdeildum stöðluðum merkimiðum. Því eins er framkvæmd 

greiningar í gestaltþerapíunni sameiginlegt könnun þerapista og skjólstæðings þar sem báðir 

leggja sitt af mörkum hvor frá sínu sjónarhorni – þangað til þeir komast að samkomulagi um 

hvert málefnið er sem vinna þarf með. Merkimiði myndi líka nánast kyrrsetja skjólstæðinginn. 

Slík niðurnjörvun getur varla verið í anda hins þerapíska breytingaferlis. Um leið og þerapían 

fer að bera árangur og breytingar að líta dagsins ljós verður upphafsgreiningin úrelt. Þá þarf 

enn á ný að leita svara við spurningunni um hvað sé næsta mál á dagskrá.  Þannig verður hið 

samfellda skýringarferli hluti af þerapíunni og hefur í sjálfu sér oft heilandi áhrif því það 

hjálpar skjólstæðingnum til að öðlast sífellt ferskan og fyllri skilning á sjálfum sér og skerpir 

skil á milli hluta. 

 Þegar skjólstæðingar koma fyrst til okkar eiga sumir þeirra ekki von á að mæta slíku 

viðmóti og eru undrandi á að þeir skuli ekki bara fá örstuttan tíma til að telja upp krankleika 

sína eins og í venjulegum læknisheimsóknum og vera svo afgreiddir með lyfseðli. Slíkar 

móttökur væru ekki í samræmi við viðhorf okkar; þess vegna tökum við okkur tíma til að 

ræða í þaula hvað þjaki þá eða hvað þeir séu ósáttir við í lífi sínu. Samkvæmt okkar reynslu – 

og hér kemur mikilvægi seinni grundvallarreglunnar að framan í ljós – er ekki mikil varanleg 

hjálp í því, þegar um er að ræða sálræna erfiðleika, að afgreiða málin með stuttum og 
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laggóðum ráðleggingum. Þvert á móti er mikilvægt að gefa sér tíma til að kanna allar hliðar 

þess sem hrjáir og íþyngir skjólstæðingnum og varpa ljósi á margþætt og oft flókið samhengi 

vandans. Hér er alls ekki verið að tala um svellkalda „vandagreiningu“, heldur snýst þetta um 

að beita athugulu og einbeittu skynnæmi,
6
 djúplægri skynjun og upplifun svo þær tilfinningar, 

hugarástand,  líkamskenndir og merkingar sem tengjast hinum erfiðu aðstæðum komi fram 

óbjagaðar og af fullum styrkleika. 

 Þarna skiptir sambandið einnig höfuðmáli: Ekki bara af því að betur sjá augu en auga, 

heldur vegna þess að annars augu sjá hlutina frá öðru sjónarhorni og greina því aðra fleti á 

málum en eigin augu. Það sem sést frá sjónarhorni annars er auðvitað ekki réttara eða sannara 

en það sem séð er frá eigin sjónarhóli. Bæði sjónarmið eiga í grundvallarskilningi jafnan rétt á 

sér þó þau leiði til mismunandi hughrifa. Þetta jafngildi skapar ýtarlegri heildarmynd af 

vandanum en það hefur um leið áhrif á mikilvægi einstakra þátta. Þar með umbreytist 

heildarmyndin og nýir aðgerðamöguleikar opnast. 

 Traust er forsenda þessa árangurs og við gestaltþerapistar auðveldum skjólstæðingum 

okkar að byggja það upp með því að einbeita okkur að því sem við skynjum frá þeim (og 

samtímis því sem við skynjum í okkur sjálfum) og upplifum milliliðalaust með þeim. Með 

öðrum orðum þá sleppum við því að spekúlera í reynsluheimi skjólstæðinga okkar eða að 

túlka hvatir þeirra út frá djúpsálfræðilegum hugmyndum. Við lýsum frekar milliliðalausum 

hughrifum okkar af því hvernig þeir virka á okkur og höldum okkur þar með eins nærri 

augljósri upplifun beggja aðila og mögulegt er. „Í stað þess að einbeita sér aðallega að túlkun 

á innihaldi, vinna gestaltþerapistar … fyrst og fremst með skynjun sína og leitast við að miðla 

skjólstæðingum sínum og lýsa fyrir þeim því sem þeir sjá, heyra og skynja. Þeir grafa ekki í 

djúpum sálarinnar eða í undirmeðvitundinni“ (Bock 2000, 130).  Sem fyrr segir, þá lítum við 

engan veginn á okkur sem þess háttar sérfræðinga sem telja sig eiga gildari aðgang að hugsun 

og skynjun annarra manna en þeir sjálfir. Það hlífir skjólstæðingum okkar við óþarfa 

auðmýkingu og er auk þess heiðarlegra og trúverðugra; því enginn, heldur ekki þerapisti, 

hefur hinn alræmda „gegnumlýsingarhæfileika“. 

                                                 
6
 Við leit á netinu fann ég dásamlega lýsingu Guðmundar Finnbogasonar, heimspekings og sálfræðings (1873-

1944),  á orðinu „skynnæmi“ og læt tilvitnun í bls. 16 í bók hans Lýðmenntun fylgja með (útg. Kolbeinn Árnason 

og Ásgeir Pétursson, 1903): 

Hinn skynnæmi er eins og hljóðfæri með ótal strengjum, er endurkveða alla hljóma. Hinn sljói er sem 

bumba, er berja verður með hörðum hömrum og gefur þó frá sér aðeins fáa og dimma tóna. 
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 Gestaltþerapisti sem tekur eftir veikri rödd skjólstæðings mun því t.d. ekki orða þá 

hugmynd sem hann hefur úr einhverri kenningu um að þessi lága rödd komi kannski til vegna 

bældrar reiði eða megi rekja til einhverrar undirliggjandi ástæðu sem væri fjarri skynjun 

beggja aðila þá stundina, heldur mun hann lýsa því sem hann finnur í gegnum skynfærin og 

upplifir því milliliðalaust og segja kannski eitthvað í þessu líkt: „Rödd þín hljómar veik og lág 

og þú virkar vonlaus á mig“. Oftast upplifa skjólstæðingar slíkar athugasemdir sem hjálplegar 

því þeir finna fyrir skilningi. Þannig fer ýmislegt að snúast til betri vegar þegar það er baðað í 

ljósi vinsamlegrar viðurkenningar. 

„Breyting gerist þegar einhver verður það 

sem hann er, ekki þegar hann reynir að verða 

eitthvað sem hann er ekki. Tilraunir 

einstaklings eða annarra persóna til að 

þvinga fram breytingu á honum eru 

árangurslausar, hún gerist frekar þegar 

maður tekur sér tíma og leggur sig fram um 

að vera það sem maður er; og það þýðir að 

gefa sig algjörlega á vald þess sem er í 

núinu.“ (Beisser 1998, 144) 

 Þetta viðhorf og tjáningarform gestaltþerapista er nefnt „samræðumiðað“
7
 eða 

díalógískt viðhorf. Það einkennist af virðingu fyrir því að aðrar manneskjur eru einstakar og 

öðruvísi. Áherslan sem lögð er á að gæta og vernda virðingu annarra gengur næstum lengra en 

viðleitni okkar við að skilja reynsluheim hvers og eins.
8
 Samræðumiðað viðhorf felur því í sér 

að vilja hefja samtal þar sem framlag skjólstæðingsins er alveg jafn mikilvægt og innlegg 

þerapistans og þar sem útkoman byggir á sameiginlegum uppgötvunum beggja aðila sem 

hvorugur hefði getað fundið án hins.  

  

                                                 
7
 Þýð.: Hér er um að ræða þýðingu á orðinu „dialogisch“ á þýsku  sem vísar í samræðuaðferð Sókratesar og má 

ekki rugla saman við díalektík, sem rekja má til sófistanna og kallast á íslensku þrætubókarlist, þráttarlist eða 

rökfræði. Aðferð Sókratesar var fundin upp til að vinna gegn tómhyggju sófistanna sem töldu sig geta varið 

hvaða málstað sem var og byggðu ekki á neinum siðferðilegum grunnsetningum. Með samræðuaðferðinni taldi 

Sókrates sig geta komist að kjarna hlutanna. Í sumum fræðum er þetta kallað „sókratískar samræður“ (e. Socratic 

method). 
8
 Að gæta virðingar hins er mikilvægasta gildið fyrir gestaltþerapistann, því án þess getur meira að segja 

viðleitnin til skilnings tekið á sig neikvæðar myndir og breyst t.d. í drottnunargirni. 
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„Þessi maður er öðruvísi, í eðli sínu öðruvísi 

en ég og hans annarsveru (d. Andersheit) 

meina ég,  af því ég er að tala um hann, ég 

staðfesti hana, ég vil að hann sé annarsháttar 

(d. Anderssein), því ég vil að hann sé eins og 

hann er.“  (Buber 1984, 233) 

Frá sjónarhóli skjólstæðinganna þýðir þetta að þeir geta uppgövað eitthvað alveg nýtt 

um sjálfa sig í gestaltþerapíunni sem nær út fyrir núverandi sjóndeildarhring þeirra og að þeir 

þurfa ekki heldur að lúta skoðunum annarra (þerapistans) eða laga sig að þeim. Þeir voru 

virkir þátttakendur í þróun og uppgötvun hins nýja frá upphafi til enda. 
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3. Hver er staða manneskjunnar í veröldinni  

samkvæmt gestaltþerapíunni? 

Í stuttu máli mætti svara því svona: Frá sjónarhóli gestaltþerapíunnar er samband 

manneskjunnar við umheiminn í grundvallaratriðum erótískt í víðasta skilningi þess orðs; og 

þegar manneskjan getur ekki lengur bundist erótískum böndum þjáist hún og þarfnast hjálpar 

til að finna aftur eða endurvekja erótískt samband sitt við umheiminn. Þegar ég ræði um 

erótískt samband við umheiminn þá er það í eftirfarandi skilningi: 

Tengslin við umheiminn, aðdráttaraflið sem og drifkrafturinn, forvitnin, … það að skapa 

sér aðgang að fólki, hugsunum, verkum, það eru erótískar athafnir. … Þær gera ráð 

fyrir að tenging við heiminn sé til staðar eða skapa hana, afl sem beinist að heiminum, 

áhugi á einhverju sem er utan við mig en snertir mig þó; samband við manneskjur og 

hið manngerða; hugfanginn, hjartað slær örar frammi fyrir öllu því sem er til og gerist á 

gjörvöllu rófinu frá fegurð til gjörspillingar, djúpúð til lágkúru, hugargöfgi til fláræðis. 

Erótískt samband við umheiminn er samband árvekni, einbeitingar og eftirtektar, 

(Thürmer-Rohr 1990, 138f. – leturbreytingar í frumtexta) 

Þetta er sem sagt samband vökullar athygli við öll skilningarvitin og tengsl við tilfinningar, 

líkama og vitsmuni. Í gestaltþerapíunni nefnum við þessi vökulu og lifandi tengsl 

„skynvitund
9
“ (þ. Bewusstheit), til afmörkunar frá yfirvegandi, aðgreindri hugsun um reynslu 

okkar sem við nefnum „meðvitund“ (þ. Bewusstsein). 

 Í slíku sambandi við heiminn tengjast saman ýmsir þættir sem ég ætla að útskýra 

nánar. Einn þátturinn er það sem við köllum „lífveruleika“ (þ. Leiblichkeit) manneskjunnar. 

                                                 
9
 Þýð.: Kamilla Rún Jóhannsdóttir doktor í vitsmunavísindum  ritar m.a. á Vísindavefnum um hvað sé meðvitund 

og tengsl hennar við starfsemi heilans og staðsetningu í heilanum: „Heimspekingar greina gjarnan á milli 

skynvitundar (e. phenomenal consciousness) og aðgangsvitundar (e. access consciousness).  Með skynvitund er 

átt við huglæga upplifun hvers og eins. Það hefur reynst mönnum erfitt að tengja meðvitund í þessum skilningi 

við starfsemi heilans. Hvernig geta finningar (e. qualia), það er upplifun fólks á fyrirbærum á borð við rauðan lit 

eða sársauka, átt sér einhvern stað yfirleitt? Það er óleyst gáta og jafnvel óleysanleg hvernig hægt er að tengja 

hughrif sem þessi við starfsemi líffræðilegs kerfis eins og heilans (sjá til dæmis Chalmers, 1996).  

Aðgangsvitund vísar aftur á móti til hugarstarfs eins og stjórnun athygli, samþættingu upplýsinga úr umhverfinu 

og að nýta upplýsingarnar til að stjórna hegðun. Það er mun auðveldara að tengja meðvitund í þessum skilningi 

við heilastarfsemi.“ (Sótt 10.12.2010). 

Ég nota hérna skynvitund í samræmi við skilgreiningu Kamillu.  
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Hér er meðvitað ekki rætt um „líkamleika“ manneskjunnar, því við erum ekki að leggja 

áherslu á hinn holdlega líkama mannsins sem hægt er að skoða utanfrá, gera læknisfræðilegar 

athuganir og líffræðilegar mælingar á, heldur erum við hér að ræða um upplifað,skynjað líf 

sem myndar einstaklingsbundna þungamiðju í reynslu hverrar manneskju. Við viljum með 

þessu leggja áherslu á þá sannfæringu okkar að manneskjur eru ekki óáþreifanlegar andans 

verur,
10

 heldur munúðarfullar lífverur sem eru tilvistarlega ætíð milliliðalaust í heiminum, 

taka þátt í honum og eru snortnar af honum í gegnum hinn lifandi líkama. Þessi lífveruleiki 

veldur því að manneskjur eru „samrunnar lífinu“, í raun mætti segja að þær séu gerðar úr 

sama „frumefni“ og heimurinn sem umkringir þær ( þannig orðaði Maurice Merleau-Ponty 

það en hann var mikilvægur fulltrúi fyrirbærafræðinnar sem er leiðandi heimspekileg 

hugmyndafræði gestaltþerapíunnar). Það sem gerist í veröldinni hrífur merkjanlega á 

manneskjuna – áhrif sem verka ekki á líf- og tilfinningalausan, algjörlega efnislegan líkama 

heldur á munúðarfullt, hrifnæmt, sálu gætt mannlegt líf sem gefur upplifunum sínum ætíð 

ákveðnar merkingu. 

„Tengslin til umheimsins (þ. Zur-Welt-Sein) 

verða fyrir tilstuðlan líkamans og það að vera 

líkamnaður þýðir fyrir þann sem lifir að hann 

tengist vissu umhverfi, samsamar sig vissum 

viðfangsefnum og  tekur stöðugt þátt í 

þeim.“ (Merleau-Ponty 1966, 106) 

 Frá sjónarhóli gestaltþerapíunnar er manneskjan reyndar ekki bara snortin af 

umheiminum heldur er hún alltaf  í virkum áhrifatengslum við veröldina. Það hefst með 

andardrættinum, en endar engan veginn þar. Frá fæðingu höfum við þarfir: við þörfnumst og 

viljum eitthvað frá umheiminum; ekki bara loft, vatn, næringu og hita. Okkur er ekki síður 

nauðsynlegt að fá athygli, snertingu, samtal og ást. Allt þetta og fleira tengir okkur við 

umheiminn og sérstaklega við annað fólk. Það tengir okkur í þeim skilningi orðsins að okkar 

eigin þrá er uppspretta og forsenda þess að við komum tengslunum á.  Annar skilningur 

orðsins er að við eigum þessa þrá sameiginlega með öðru fólki;  það er alveg jafn háð okkur 

og við því. Þetta er forsenda fyrir kontakti,
 
því að mætast og mynda samband – fyrir öllum 

tegundum mannlegra tengsla. 

                                                 
10

 Þýð.: Í þýska textanum er hér talað um „vergeistigte Gespenster“ sem er samsetning og tilbúningur Franks 

Stämmler (samtal í Weigenheim vorið 2010). Ég ákvað að þýða það með „óáþreifanlegar andans verur“, þar sem 

hér er verið að vísa í að um sé að ræða manneskjur sem séu öndum  líkar að því leyti að þær séu ósnertanlegar af 

því sem kemur fyrir þær og upphafnar í þeim skilningi að þær eru ekki  í tengslum við eigin líkama eða 

lífveruleika, heldur vilja vera til í andanum eða í höfðinu, hafnar yfir hið líkamlega. 
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 Þegar ég tala um „erótískt“ samband manneskjunnar við umheiminn í víðasta skilningi 

þá á ég við að manneskjan vísar til umheimsins og meðbræðra sinna í gegnum líf- og 

skynveruleika sinn sem tekur í eðli sínu mið af heiminum og öðrum. Þessi tilvísun til 

heimsins er til staðar í (nánast) öllum meðvituðum upplifunum og birtist einnig í orðunum 

sem við notum til að lýsa þeim. (Fyrirbærafræðin tala hér um „ætlandi“
11

 (þ. Intentionalität).) 

Við segjum t.d. að okkur langi í eitthvað, að við hugsum um eitthvað, að við séum hrædd við 

eitthvað. Meirihluti þess sem við hugsum, finnum eða segjum felur í sér vísan til umheimsins 

sem við lifum í og til þeirra sem við deilum lífinu með. Jafnvel þegar við drögum okkur í hlé 

til að njóta einveru þá drögum við okkur í hlé frá öðrum og viljum vera án þeirra sem aftur 

felur í sér (útilokandi) tengingu við þá. 

 Einmitt vegna þess að samband okkar mannanna við umheiminn og annað fólk 

einkennist af svo margvíslegum hagsmunum, tilfinningum og löngunum, og er í þeim 

skilningi í eðli sínu erótískt, erum við viðkvæm.  Við finnum greinilega fyrir gremju, 

vonbrigðum eða sársauka. Viðbrögð okkar einkennast sjaldnast af tilfinningasnauðri hugsun: 

„Ég fæ ekki það sem ég vil.“ Jafnvel þegar sársaukinn er til kominn vegna mannlegra 

samskipta og er tilfinningalegs eðlis, þá upplifum við hann ávallt líkamlega. Við gerum að 

sjálfsögðu greinarmun á honum og sársauka af beinum líkamlegum toga sem við finnum fyrir 

ef við höfum t.d. verið skorin með hnífi, en hann er alveg jafn raunverulegur og getur 

stundum haft mun sterkari tilfinningaleg áhrif á okkur. Það sem einkennir tilfinningar – bæði 

þægilegar og óþægilegar – er að þær virka heildstætt á manneskjuna. Í fyrsta lagi skynjum við 

þær líkamlega, í öðru lagi hafa þær ákveðna tilfinningalega eiginleika og í þriðja lagi fylgja 

þeim meira eða minna meðvitaðar hugsanir og mat á þeim aðstæðum þar sem þær verða til. 

 Það felst sem sagt áhætta í erótísku sambandi manneskjunnar við umheiminn: Ef ég 

opna mig heiminum með þrár mínar og þarfir og reyni að fá þeim fullnægt get ég orðið fyrir 

vonbrigðum og sárindum. Tilfinningarnar sem því fylgja eru stundum nánast óbærilegar og þá 

sérstaklega þegar um slit á tilfinningatengslum við aðra er að ræða. Það er vart mögulegt að 

halda út sársaukaþrungnar upplifanir einsamall því sársauki þarfnast stuðnings og hjálpar. Ef 

sá sem upplifir sig særðan og yfirgefinn ákveður að hann verði að takast á við það einn og 

óstuddur jafngildir það nánast alltaf ákvörðun um að hunsa eigin tilfinningar. Það er alls ekki 

óalgengt að viðkomandi alhæfi þessa ákvörðun sér til varnar í framtíðinni og komist að þeirri 

algildu niðurstöðu að best sé að vera tilfinningalaus.  

                                                 
11

 Þýð.: Ætlandi er í fyrirbærafræðinni notað yfir það hvernig sjálfsveruleikinn  (þ. Subjektivität) beinist að 

hlutum í heiminum. Með öðrum orðum er þetta sá eiginleiki vitundarinnar að beinast alltaf að einhverju utan 

sjálfrar sín, þ.e. hún er alltaf vitund um eitthvað. Sumir nota orðið íbyggni yfir þetta fyrirbæri. 
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 Þetta veitir óneitanlega vissa vörn en hefur einnig neikvæðar afleiðingar. Í stórum 

dráttum má lýsa þeim þannig: Samband manneskjunnar við umheiminn missir erótískan blæ 

sinn, töfra sína. Það verður fálegt, hlutlægt, stjórnast af rökum og einkennist af vörn eða 

jafnvel árásargirni. Ástin til lífsins, til heimsins og til annarra hverfur í bakgrunninn eða 

glatast. Lífverulega opnar viðkomandi sig ekki lengur öðrum og sækist ekki eftir 

munúðarfullu sambandi við þá. Hann er ekki lengur tilbúinn til eða móttækilegur fyrir því að 

mæta öðrum. Lifandi upplifun annarra, að vera í beinum kontakti við þá, verður ekki lengur 

eftirsóknarvert fyrir hann,  heldur verður honum jafnvel lítilsvert eða virkar kannski ógnandi á 

hann. Lífsgleði dofnar eða slokknar og – ekki síður – oft líka færnin til kynlífsnautnar. Þeirra 

er jafnvel ekki einu sinni saknað því meira að segja þráin eftir þeim gæti vakið hinn hættulega 

ástarguð (þ. Eros)
12

 af værum svefni. Í þeirra stað kemur alls konar forðun, uppbótarörvun og 

-fullnæging,  t.d. að horfa daglega í fleiri klukkustundir á sjónvarp, óhóflega mikil vinna, alls 

konar fíknihegðun, sálvefrænar truflanir, krónískur pirringur og allar tegundir ótta. 

 Meginmarkmið gestaltþerapíunnar er að hjálpa þeim sem eftir því sækjast að 

enduruppgötva lífsgleðina.
13

 Það er ekki aðalmálið að fjarlægja einkenni, svo mikilvægt og 

áríðandi sem það kann að virðast mörgum skjólstæðingum. Einkenni eru bara hluti 

heildarinnar. Það er fleira sem skiptir máli í gestaltþerapíunni, nefnilega að skjólstæðingar 

hennar þrói eða endurnýi erótískt samband sitt við umheiminn. Lífsgæði eru aðalatriðið og 

það þýðir  lífsgleði, ástar- og nautnaþrá, skapandi atvinnu- og lífsmótunarmöguleika sem og 

tengsl við aðra sem einkennast af lífsþrótti og áreiðanleika. Slík tengsl geta orðið uppspretta 

og grundvöllur þess gagnkvæma stuðnings sem manneskjur þurfa á að halda til að takast á við 

erfiða lífsreynslu svo þær geti viðhaldið virku erótísku sambandi við heiminn. 

„ Ókosturinn við „forðunina“ er skerðingin á 

heildrænni virkni“  (Perls 1978, 78) 

 Ekki má gleyma að nefna eitt mikilvægt atriði í þessu samhengi sem hingað til hefur 

eingöngu skinið í gegn „á milli línanna“ en það er tilgangur (lífsins). Ég talaði hér að framan 

um hvað það þýðir í eðli sínu að vera lífverulega tengdur heiminum: Það sem kemur fyrir 

mann hefur alveg ákveðna þýðingu því það snertir mann alltaf á ákveðinn hátt. Við upplifum 

alla hluti sem mæta okkur á einhvern tiltekinn máta og þar með öðlast þeir eigið persónulegt 

                                                 
12

 Þýð.: Hér er verið að vísa í gríska ástarguðinn Eros, sem var táknrænn fyrir munúðarfullar ástir. Orðið erótík er 

leitt af nafni Eros og merkir þá það sem viðkemur ást, þrá og/eða nautn. 
13

  Það er engin tilviljun að ein af mikilvægustu bókum gestaltþerapíunnar ber titilinn:  Gestalt Therapy: 

Excitement And Growth In The Human Personality: Perls, F., Hefferline, R., & Goodman, P., frumútgáfa 1951. 
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gildi  fyrir langanir okkar og áhugasvið. Þetta á bæði við afmarkaðar aðstæður hvunndagsins 

sem og langtíma framtíðarhorfur varðandi fjölskyldu og atvinnu og nær alveg til 

grundvallaratriðanna í lífsafstöðu okkar, -áætlana og -markmiða. 

 Erótísk vísun manneskjunnar til umheimsins fær þannig vídd sem við nefnum 

„merkingu“ og „tilgang“: Ef ég ætla ekki að draga fram lífið eins og óáþreifanlega andans 

veran hér að framan, sem gæti ekki verið meira sama um allt því það „smýgur“ hvort eð er allt 

í „gegnum“ hana, þá snertir lífið mig, það hittir mig (fyrir). Það sem ég upplifi verður 

merkingarbært og öðlast ætíð einhverja þýðingu eða tilgang fyrir mig; mér getur ekki staðið á 

sama. Þetta gerir mér kleift að móta stefnu, taka afstöðu til hluta, taka ákvarðanir og koma 

fram af ábyrgð. 

 Eins og að framan getur eru tengslin við aðra mjög mikilvæg fyrir tilvist okkar. Því til 

viðbótar þarf manneskjan einnig að hafa stefnu sem grundvöll í lífinu til að komast af. Báðar 

víddir – mannleg tengsl og stefna – eru hluti af grunnþörfum mannsins og eru óaðskiljanleg. 

Þar af leiðandi eru þetta mikilvæg gildi innan gestaltþerapíunnar sem gestaltþerapistar leggja 

rækt við hjá skjólstæðingum sínum og hjá sjálfum sér. Samvirkni þessara gilda og að þau 

bæta hvort annað kemur í veg fyrir að hið erótíska samband við heiminn, sem er endurvakið í 

gestaltþerapíunni, verði að eiginhagsmuna- eða nautnamiðaðri 

sjálfsuppgötvunarhugmyndafræði. Það er hætta sem myndi skapast ef vinnan miðaðist 

eingöngu við að fá þröngt skilgreindum einstaklingsþörfum fullnægt. Löngunin eftir tengslum 

við aðra bætist hins vegar við þörfina fyrir stefnu sem tekur mið af eigin hugmyndum og 

gildum.  Á hinn bóginn kemur þörfin fyrir stefnu sem tekur mið af eigin hugmyndum og 

gildum í veg fyrir að löngunin eftir tengslum við aðra leiði til ógagnrýninnar 

aðlögunarviðleitni þar sem allt snerist einungis um að tilheyra. 

 Frá erótísku sjónarhorni á heiminn verður sá, sú eða hið ókunna áhugavert, heillandi 

eða eftirsóknarvert einmitt vegna þess að hann, hún eða það er öðruvísi (sjá Lévinas 1987, 

372 o.áf.). Á sama tíma getur og verður eigin sérstaða sem greinir mann frá hinum að haldast; 

það er einmitt ókunnugleikinn og nýjabrumið sem vekur áhuga og skapar spennu. Virðingin 

fyrir því sem er manns eigin og því sem er annarra er því samofið í mannsímynd 

gestaltþerapíunnar og er undirstaða fyrir tengslunum á milli manna. 
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„Staðreyndin er sú að við búum almennt við 

sífellda neyð og mestur hluti orku okkar sem 

birtist í ást, viti, gremju og hneykslun er 

bældur eða tortímdur. Þeir sem hafa skarpari 

skilning, öflugri skynjun og koma fram af 

meira hugrekki eyða kröftum sínum og þjást 

því það er ómögulegt að vera sérstaklega 

hamingjusamur þegar allir eru ekki 

hamingjusamir.“ (Perls et al. 2006, 54 – mín 

skáletrun) 

 Þetta birtist líka í þeirri sannfæringu að hvers konar mismunun á grundvelli kyns, 

kynþáttar, trúarsannfæringar, kynhneigðar, líkamlegrar eða andlegrar fötlunar eða álíka 

forsendna sé ómanneskjuleg og fjandsamleg lífinu. Þessi og aðrar sannfæringar sem eru 

greinilega af pólitískum toga – eins og t.d. að berjast fyrir dreifðri landsstjórn á grundvelli 

borgaralegra lýðræðishugmynda – eiga sér langa sögu í gestaltþerapíunni og mótast af 

innleggi Pauls Goodmans, sem telst einn af frumkvöðlum hennar. Manneskjur þurfa ekki bara 

loft til að anda að sér og styðjandi sambönd heldur líka lífvænleg og mannúðleg samfélagsleg 

skilyrði. 
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4. Hvernig útskýrir gestaltþerapían tilurð sálrænna vandamála? 

Hvaða tækifæri til breytinga eru fólgin í þeirri skýringu?  

Þú hefur örugglega heyrt einhvern útskýra (eða réttlæta) hegðun sína eða líðan í dag með því 

að hún ætti sér rætur í fortíðinni, sérstaklega í barnæskunni; stundum skellir fólk jafnvel 

skuldinni á foreldra sína. Við getum haft mismunandi skoðanir á slíkum útskýringum en 

óneitanlega er í þeim viss sannleikskjarni: Manneskjan er fær um að tileinka sér nýja 

þekkingu og hún býr yfir minni. Það þýðir að það sem hún hefur áður reynt og lært hefur áhrif 

á það sem á eftir kemur – óháð því hvort það sé nytsamlegt eður ei. 

 Það er án efa gott að við skulum, umhugsunarlaust, líta til beggja hliða þegar við 

förum yfir götu. Daglega kemur það sér líka vel að hafa lært að lesa og skrifa. Það væri hins 

vegar fremur óheppilegt ef einhver hefði bara lært að lesa gríska stafrófið en byggi t.d. á 

Íslandi þar sem latneska stafrófið er notað. Og auðvitað getur það haft mjög neikvæðar 

afleiðingar ef einhver elst upp við ástlausar aðstæður og sannfærist um að honum sé ekki 

ætlað að elska eða vera elskaður. 

 Þessi dæmi sýna að það sem við höfum lært eða upplifað (alveg eins og það sem við 

höfum ekki lært eða upplifað) getur haldið áfram að hafa áhrif í nútíðinni á einhvern hátt. 

Manneskjur safna reynslu í áranna rás og þroskast mismunandi í gegnum hana. Á einhverjum 

síðari tímapunkti eru þær svo orðnar svona eða hinsegin. Lífið er ferli sem skilur eftir sig spor 

og mikilvægur eiginleiki þess ferlis er tímanleiki (þ. Zeitlichkeit, e. temporality).
14

 Þar með 

skapast líka tækifæri til að verða öðru vísi í rás tímans en maður hefur hingað til orðið og  

breyta sér –  að fara vísvitandi nýjar leiðir sem hafa mótandi áhrif á framtíðina, fram að því að 

maður ákveður að breyta enn á ný. Allar tegundir þerapíu byggja á þessu á einhvern hátt. Því 

hafa öll þerapíuform líka sínar eigin hugmyndir um hvaða hlutverki fortíðin gegnir í lífi 

manneskjunnar, hvort og þá hvernig áhrifa hennar verður vart í nútíðinni og hvað þurfi til að 

gera breytingar mögulegar. 

                                                 
14

 Þessar hugmyndir eru til komnar til fyrir áhrif heimspekingsins Martin Heidegger (1953). 
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 Hvað gestaltþerapíuna varðar, þá byggir hún á forsendu sem rekja má til 

tilvistarheimspekinga eins og t.d. Henri Bergson eða Jean-Paul Sartre; þessi forsenda er 

nokkuð byltingarkennd og á vissan hátt ögrandi; þar af leiðandi er hún stundum misskilin. 

Þankagangurinn hefst á þeirri staðhæfingu að hvorki ég né þú höfum verið spurð álits um 

hvort við vildum fæðast, hvaða foreldra við vildum gjarnan eiga eða í hvaða landi, á hvaða 

tíma eða í hvaða menningu við kysum helst að lifa. Okkur var svo að segja „kastað“ inn í lífið 

og þar erum við, hvort sem okkur líkar betur eða verr. Í lífinu erum við síðan sí og æ útsett 

fyrir aðstæður og skilyrði sem við höfðum ekki valið og sem við hefðum kannski heldur ekki 

kosið hefðum við átt val. 

 Þrátt fyrir þetta áttum við og eigum alltaf vissan möguleika á vali;  en hann var og er á 

öðrum grunni: Valmöguleikinn felst í því, hvernig við bregðumst við þeim lífsaðstæðum sem 

við rötum í. Núna – fyrst núna, eftir að okkur hefur verið kastað inn í lífið! – erum við spurð 

álits og verðum að ákveða hvað við ætlum að gera úr okkur sjálfum og lífi okkar út frá þeim 

aðstæðum sem við höfum ratað í. (Það að forðast að taka ákvörðun er að sjálfsögðu líka 

ákvörðun sem hefur afleiðingar.) Þannig erum við frjáls og berum ábyrgð á eigin örlögum. 

Hvorki er hægt að létta frelsinu né ábyrgðinni af neinni manneskju – né heldur er hægt að taka 

það frá henni svo lengi sem hún er ekki firrt vitinu eða lífinu.  

 Þetta frelsi er ekki jafn mikið fyrir alla eða í öllum aðstæðum, að minnsta kosti hvað 

tækifæri til aðgerða varðar. (Lífið er ekki réttlátt í sjálfu sér; manneskjur þurfa að skapa 

réttlæti.) Sá sem haldið er í fangelsi eða fangabúðum getur ekki einfaldlega hlaupist á brott í 

leit að betri aðstæðum. Samt sem áður hefur hann ýmsa mismunandi möguleika til að bregðast 

við og hafa áhrif á þessar lífshættulegu og mannfyrirlítandi aðstæður sem og á mannfólkið 

sem hann hittir þar fyrir. Vart hefur nokkur maður lýst þessu á eins skýran og sannfærandi 

máta og Viktor Frankl (1997) í hrífandi bók sinni Trotzdem Ja zum Leben sagen – Ein 

Psychologe erlebt das Konzentrationslager.
15

 Frásögn hans dregur upp áhrifamikla mynd af 

því sem fram kemur í beinskeyttri staðhæfingu Sartre: „Maðurinn er ekkert annað en það sem 

hann gerir úr sér“ (1969,11). Bergson setti þetta fram á aðeins hófsamari hátt (sjá textann í 

kassanum). 

                                                 
15

 Þýð.: Þessi bók (Að vilja samt lifa – sálfræðingur lifir einangrunarfangabúðirnar) hefur mér vitanlega ekki 

verið þýdd á íslensku, en bókin Leitin að tilgangi lífsins (1962) eftir Viktor E. Frankl var gefin út í þriðja sinn 

2006 af Háskólaútgáfunni í þýðingu Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur með formála eftir Pál Skúlason prófessor. 

Fyrri hluti þeirrar bókar fjallar um dvöl Viktors Frankl í einangrunarfangabúðum nasista (Reynsla af vist í 

einangrunarfangabúðum) og er þar líklega um sama eða svipaðan texta að ræða. 
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„Ytri skilyrði eru ekki steypumót með 

endamörk sem umfaðma lífið sem hjúfrar sig 

að því.  … Eðli lífsins er að skapa sitt eigið 

mót sem er í samræmi við þau skilyrði sem 

því eru búin.“ (Bergson 1912, 64)  

 Það er stundum ómögulegt að breyta þeim „skilyrðum sem manni voru búin“ og 

manni var „kastað“ inn í. Stundum er bara hægt að breyta þeim örlítið, og oft ekki strax, 

sérstaklega ekki á barnsaldri. Þó er það þannig að okkur eru bara settar hömlur varðandi 

hverju við þurfum að bregðast við, en ekki hvernig við svörum eða á hvern hátt við bregðumst 

við. „Svörun“ takmarkast ekki við mælt mál, heldur á við hvers konar viðbrögð við aðstæðum 

– hvort sem þau felast í orðum eða grafarþögn, í aðgerðum eða afskiptaleysi, eða hvort 

viðbrögðin eru tilfinningaleg eða vitsmunaleg. Fólk er ótrúlega hugmyndaríkt þegar kemur að 

því að bregðast við þeim aðstæðum sem það býr við, líka börn. Þetta yfirsést mönnum oft en 

það hefur hlotið verðskuldaða athygli í þroskasálfræðinni á síðari tímum – þar sem t.d.er  rætt 

um „snjalla ungabarnið“ (þ. der kompetente Säugling) (Dornes 1993) – og það hefur ætíð 

skipað mikilvægan sess í gestaltþerapíunni. 

 Barnið sem við ræddum hér að ofan og elst upp við ástleysi hefur vissulega afar lítil 

áhrif á aðstæður sínar en það finnur eigin leiðir til að lifa við þær. Það upplifir ekki bara 

ástleysið heldur vinnur úr því og gerir það besta úr því. Við erum að tala um hina „skapandi 

aðlögun“ sem fyrr var nefnd. Ástleysið sem barnið upplifir er eins og Bergson segir „ekki 

steypumót“; barnið nýtir þá möguleika sem fyrir hendi eru og skapar sér þannig sjálft sína 

eigin leiðir til að lifa aðstæðurnar af á sinn sérstaka máta. Ástlausu aðstæðurnar sem barninu 

var „kastað“ inn í  hafa að sjálfsögðu áhrif á svörun barnsins að því marki að leiðirnar sem 

það velur eru alltaf mótaðar af þessum sérstökum aðstæðum. Kringumstæðurnar segja þó ekki 

fyrir um hvaða leiðir barnið velur, heldur hefur það visst svigrúm: Kannski dregur það sig inn 

í skel til að upplifa hinar sársaukafullu, ástlaustu aðstæður ekki eins greinilega; kannski 

verður það ögrandi og uppreisnargjarnt samkvæmt mottóinu, „fyrst ég fæ enga ást, þá næ ég 

mér að minnsta kosti í athygli“; kannski verður það að „góðu barni“ sem reynir að þóknast 

öllum í þeirri von að einn góðan veðurdag muni það þrátt fyrir allt verða elskað. 

 Þetta eru bara þrír af mörgum möguleikum sem ég dreg fram sem dæmi um að 

manneskjur sem þjást eða hafa þjáðst vegna erfiðra aðstæðna eru ekki niðurnjörvaðar í 

viðbrögðum sínum við þessum aðstæðum. Með öðrum orðum: Manneskjur skapa reynslu; 

þær verða ekki bara fyrir henni (frá umhverfinu), heldur taka virkan þátt í að móta hana. Það 

er enginn vafi á að við höfum (meira eða minna meðvituð eða ómeðvituð) áhrif á hvernig við 
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upplifum aðstæður; auk þess sem við finnum upp viðbrögðin við þeim, hvort sem við áttum 

okkur á því eða ekki. Það skiptir máli að vita að maður hafi viss áhrif á líðan sína í aðstæðum, 

því þá er maður í mun minna mæli ofurseldur lífinu, jafnvel þegar áföll dynja yfir. 

 Gestaltþerapistar styðja því skjólstæðinga sína gjarnan við að finna út úr hvaða 

ákvarðanir þeir tóku á sínum tíma – meðvitað eða ómeðvitað – til að geta lifað ásættanlegu lífi 

við erfiðar aðstæður.
16

 Þeim verður þannig ljóst að þeir tóku ákvarðanir – og að það voru þeir 

sem tóku þessar ákvarðanir. Þegar þetta er orðið skýrt, getum við gengið út frá eftirfarandi: 

Fyrri ákvarðanir virka svo lengi sem haldið er í þær; hægt er að endurskoða þær og taka nýjar 

ákvarðanir í dag. Þá hefur fortíðin ekki lengur það áhrifavald í nútíðinni sem hún hafði áður 

og það verður mögulegt að móta nýja reynslu í takt við nýjar grundvallarreglur. 

 Samkvæmt þessu má segja að frá sjónarhorni gestaltþerapíunnar ákvarði fortíðin 

nútíðina í þeim mæli sem manneskjan gefur henni vald til með því að halda áfram því sem 

hún byrjaði eitt sinn á. Ekki er þó alltaf auðvelt að átta sig á þessu og krefst það því 

þerapískrar vinnu til að finna út úr hvernig manneskja færir fortíðina með sér þannig að hún 

sé (með-)virkandi í nútíðinni. Við getum orðað þetta öðruvísi: Aðeins það sem maður verður 

fyrir og gerir hér og nú ákvarðar upplifun og hegðun manns hér og nú. Fortíðin, eins og hún 

var þar og þá, væri áhrifalaus, ef það sem þá var lært væri ekki virkjað, notað og upplifað í 

dag. 

„Núið … er augnablikið, þar sem allar þínar 

svokölluðu minningar og þínar svokölluðu 

væntingar  koma saman. Hvort sem þú 

minnist eða væntir þá gerir þú það núna. 

Fortíðin er ekki lengur. Framtíðin er ekki 

enn.“ (Perls 1974, 49 – leturbreyting í 

frumtexta). 

 Að rannsaka þetta samhengi í eigin lífi þarfnast þolinmæði og meðvitundar um að allar 

kröfur um fullkomnun eru óviðeigandi. Vegna þess að lífið er samfellt og flókið ferli halda 

menjar fortíðarinnar áfram að sýna sig í mismunandi myndum allt fram til nútíðar og eru 

þannig í sífelldri ummyndun og breytingum undirorpnar. Það er því aldrei hægt að rekja allar 

afleiðingar fortíðarinnar. En það er heldur ekki bráðnauðsynlegt fyrir breytingaferlið að 

skjólstæðingur muni nákvæmlega öll smáatriði þess sem gerðist, þó það hjálpi stundum til við 

að varpa ljósi á ýmsa þætti. Það sem hefur óþægilegar eða hindrandi afleiðingar í dag og á sér 

rætur í fortíðinni er einnig hægt að uppgötva og skilja, þegar skjólstæðingurinn verður sér 

                                                 
16

 Þessar ákvarðanir eru af sumum kallaðar „skipulagslögmál reynslunnar“ sem er nokkuð tæknilegt. 
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meðvitaður um hvert hans framlag er í samtímanum til viðhalds vanlíðunar sinnar og hvernig 

hann stendur í vegi fyrir sjálfum sér dags daglega.  

 Þessi vinna er líka ferli sem á sér stað í tíma og þarfnast auðvitað tíma. Í ljósi þess sem 

á undan er sagt gefur að skilja að þetta er engin léttvæg staðhæfing, heldur hefur hún 

merkingu á alveg sérstakan hátt. Til þess nefnilega að geta uppgötvað hvernig maður stendur í 

vegi fyrir sjálfum sér með hegðunar- og lífsháttum sem maður tileinkaði sér í fortíðinni, er 

mjög hjálplegt að skoða samsvarandi hegðunar- og lífshætti eins og þeir birtast í dag. Skoða 

þá eins og kvikmynd lífs okkar væri sýnd í hægagangi í hugskotinu svo hægt sé að fylgjast 

með hvað við gerum sem veldur því að hlutirnir verða eins og þeir hafa alltaf orðið, að því er 

virðist af sjálfu sér. Þetta er ástæðan fyrir því að gestaltþerapistar inna skjólstæðinga sína 

endurtekið eftir því hvernig þeim líði nákvæmlega núna, á þessu augnabliki, hvað þeir upplifi 

og biðja þá að beina allri sinni athygli að virkum sálrænum ferlum. 
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5. Hvernig virkar gestaltþerapían? 

Ég hyggst einbeita mér að þeim tveimur áhrifaþáttum sem að mínu mati eru einkennandi fyrir 

gestaltþerapíuna. Það eru til ýmsir aðrir áhrifaþættir sem gestaltþerapían á sameiginlega með 

öðrum sálmeðferðum. Má þar t.d. nefna samkennd
17

 (e. empathy) milli þerapista og 

skjólstæðings og tengt því, jákvæða reynslu af sambandi. Einnig að skjólstæðingur upplifi að 

hann hafi betri stjórn á lífi sínu eða meiri stöðugleika sjálfsmyndarinnar (sjá Grawe 1998). 

 Þeir tveir áhrifaþættir sem eru einkennandi fyrir gestaltþerapíuna og ég ætla að skýra 

nánar hér eru, að tekið er mið af persónulegum kontakti og að við einbeitum okkur að ferlinu 

sjálfu. 

 

5.1. Að taka mið af persónulegum kontakti 

Við skoðun á áhrifum gestaltþerapíunnar, þ.e. hvernig sálrænar breytingar verða, er 

nauðsynlegt að draga fram í dagsljósið hluti sem fram að þessu hafa einungis verið gefnir í 

skyn og er ekki auðvelt að setja skýrt fram: Gestaltþerapían telur ekki, andstætt útbreiddum 

hugmyndum, að sál mannsins sé staðsett „í“ honum. Hugtökin „andi/hugur“ eða „sál“ gefa í 

skyn einhvers konar áþreifanleika og afmarkanleika sem er villandi a.m.k. að hluta til. Ég hef 

því ekki notað þessi orð í nafnorðaformi hingað til, heldur, ef yfir höfuð, talað um sálræn ferli. 

„Við verðum að … afbera, að „ég“ er ekki 

raunverulegur fyrirfinnanlegur hlutur í eða 

hluti af lífverunni … „Ég“ táknar ástand … 

það hefur enga hluteiginleika.“ (Perls 1980, 

161) 

 Gestaltþerapían lítur ekki á það sem við köllum„anda/hug“ manneskju sem einhvern 

hlut, sem hægt er að koma við eða meðhöndla, heldur sem ferli, sem hægt er að taka þátt í. 

                                                 
17

 Lesa má nánar um mikilvægi samkenndar í gestaltþerapíunni í Geheimnis der Anderen eftir Frank M. 

Stämmler, 2009. Þýð.: Ensk þýðing á bókinni kom út 2012 og heitir hún Empathy in Psychotherapy: How 

Therapists and Clients understand each other. 
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Fjölmargir vestrænir heimspekingar og vísindamenn deila þessari skoðun, en hún er ekki 

útbreidd í vitund almennings í okkar menningu, öfugt við það sem gerist í austrænum 

menningarheimum. Ég þarf því að biðja ykkur að taka þátt í hugsanagangi sem er ykkur 

kannski mjög framandi: 

 Eins og sagt var í fyrri kafla höfum við vissulega minni sem getur geymt innihald og 

atburði. En þetta minni er ekki „geymsla“ í eiginlegri merkingu þar sem maður getur komið 

einhverju fyrir og náð í aftur eftir einhvern tíma; það virkar heldur ekki eins og harður diskur í 

tölvu þar sem við vistum gögn á efnislega tilgreindum stað og getum síðan náð í aftur í 

nákvæmlega sama ástandi og þau voru. „Minni“ og „sál“ eru orð sem í formi sínu sem 

nafnorð
18

 geta bara gefið það ferli ófullnægjandi til kynna sem þau vísa til. Þetta eru ferli sem 

við getum nefnt huglæg eða sálræn. Það sem gerir þó útslagið er að þú getur bara munað eftir 

einhverju á því augnabliki sem (sálrænir eða lífeðlisfræðilegir) ferlar verða virkir í þér, sem 

eru líkir þeim sem voru virkir þegar það sem þú minnist gerðist upphaflega; þess vegna geta 

minningar líka orðið svo lifandi að okkur líður eins og að við séum að „endurlifa“ það sem 

gerðist. 

„Hið sálræna er hreint ferli í tíma.“ (Buber 

1965, 162) 

 Það sem gildir fyrir minnið sem hluta hinnar svonefndu vitundar, má yfirfæra hliðstætt 

á alla vitundina: Hún er það huglæga ferli sem virkt er hverju sinni og virknin líkist að mörgu 

leyti huglægri virkni sem upplifuð hefur verið áður.
19

 Þetta á sérstaklega við þá reynslu sem 

endurtekur sig í meginatriðum, þannig að úr verði virknimynstur sem er mun léttara að 

endurkalla heldur en einstaka reynslu. Endurtekning er, þegar allt kemur til alls, undirstaða 

lærdóms. – Við þetta bætist svo óvenjuleg reynsla sem „greypir“ sig í huga okkar þó hún 

gerist bara einu sinni. (Orðið „greypa“ gefur hér aftur ranga mynd, því það er enginn staður 

eða flötur til sem atburðurinn greypir sig inn í.
20

) 

 Í viðbót við lærð og léttilega endurtekin virknimynstur eru að sjálfsögðu til þau sem 

glíma við sértækar aðstæður núna og laga sig að þeim. Bæði hið endurtekna og hið nýja 

skarast og þegar um sérstaklega„greypandi“ reynslu er að ræða eða þegar nýja reynslan er 

                                                 
18

 Nafnorð eins og „alda“, sem vísar til tímabundins, fljótandi ástands, væri mun nær því. 
19

 Þess vegna teljum við okkur líka nú vera sömu manneskju og áður, þrátt fyrir að maður raunverulega – vegna 

endurnýjaðrar virkni áður virkjaðra munstra – sé alltaf að endurskapa sig; þ.e. maður endurtekur vanabundna 

huglæga virkni og virðist því sjálfum sér kunnuglegur og er þannig á valdi þeirrar blekkingar að til sé eitthvað 

stöðugt sem sé eigið sjálf. 
20

 Á seinni árum hafa rannsóknir sýnt æ betur hversu sveigjanlegur og mótanlegur heilinn er – hann virkar öðru 

vísi en við héldum – frekar eins og vöðvi. 
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endurtekin oft, þá verður til nýtt mynstur úr þessari skörun hins endurtekna og hins nýja, sem 

reikna má með að komi oft fyrir í framtíðinni. Endurtekning hefur svo eins og áður var bent á 

áhrif á endingu þessa mynsturs. 

 Það má líka sjá framansagt frá aðeins öðu sjónarhorni: Öll vitundarvirkni sem 

manneskja ástundar núna hefur orðið til í aðstæðum þar sem fyrri virknimynstur sköruðust við 

nýja aðstæðubundna virkni; og þessi skörunarmynstur festust með tímanum í sessi með 

endurtekningu. Hér þurfum við að taka eitt í viðbót inn í þessar pælingar. Í köflum tvö og þrjú 

var þeim eiginleika mannsins lýst að hann er verulega
21

 bundinn öðrum manneskjum. 

Skiljanlega er því reynslan af samböndum við aðrar manneskjur sérstaklega mikilvæg í allri 

vitundarvirkni: Hún hefur nú þegar mótað þau virknimynstur sem eru til staðar og það er 

einkum sú nýja vitundarvirkni sem tengist öðru fólki sem skarast við eldri mynstur.

 „Manneskjan verður af þér að sér.“ Þannig vitnaði ég í Martin Buber fyrr í bókinni. 

Skáldið Ernst Jandl setti þetta fagurlega fram í ljóði sínu „Að liggja hjá þér“: 

 

 ég ligg hjá þér. armar þínir 

 halda mér. armar þínir 

  halda meiru en ég er. 

 armar þínir halda því, sem ég er 

 þegar ég ligg hjá þér og 

 armar þínir halda mér.
22

 

 

Fyrir gestaltþerapíuna þýðir þetta: Þegar þerapisti og skjólstæðingur mætast hefur það 

meðferðarleg áhrif ef það veldur vitundarvirkni sem skarast jákvætt við eldri virknimynstur. 

Áhrifin eru sérlega bætandi þegar nýja skörunarmynstrið sem skapaðist á milli þerapista og 

skjólstæðings kemur betur til móts við tengslaþörf hans en eldri mynstur. 

„Við erum hér til að örva þroskaferlið og 

leysa mennska möguleika úr læðingi. Við 

erum ekki að tala um augnabliksánægju eða 

augnabliksvakningu skynjunarinnar, 

umsvifalausa heilun. Þroskaferlið er ferli 

sem þarfnast tíma.“ (Perls 1974, 11) 

                                                 
21

 Þýð.: Verulega merkir hér bæði „í miklum mæli“ og  „óaðskiljanlegur hluti af verund  manneskjunnar“, því að 

vera til. 
22

 Hægt er að heyra Jandl sjálfan lesa þetta ljóð upp á 

http://www.randomhouse.de/dynamicspecials/jandl/arciv_sound.html  (þýðing mín). 

 

http://www.randomhouse.de/dynamicspecials/jandl/arciv_sound.html
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Eins og að ofan sagði dugir oftast ekki ein stök reynsla, nema hún sé þá alveg sérlega 

áhrifamikil. Ekki er þó hægt að treysta á að það gerist. Að jafnaði er nauðsynlegt að endurtaka 

þessi heilandi samskipti oft til að festa áhrifin í sessi. Því eins duga venjulega ekki örfá viðtöl; 

til þess að ná fram varanlegri breytingu þarf langvarandi meðferðarsamband.
23

 

 Að sjálfsögðu er tímalengd ein og sér (magn) ekki nægileg, heldur skiptir máli hvernig 

þerapistinn kemur á þannig kontakti (gæði) við skjólstæðinginn að sambandið verði heilandi 

eins og við lýstum að ofan. Ég vandaði mig sérstaklega við að orða þessa setningu: Það sem 

virkar heilandi eru samskipti milli aðilanna; það eru ekki gestaltþerapistarnir sem lækna 

skjólstæðingana! Frá sjónarhorni gestaltþerapíunnar eru öll breytingarmódel, sem gera 

skjólstæðinginn að mótttakanda meðhöndlunar, dæmd til að mistakast, því þau mundu kalla 

upp sálræn virknimynstur hjá skjólstæðingnum sem ekki hefðu eftirsóknarverð áhrif. 

 Þetta er ástæðan fyrir því að gestaltþerapistar bjóða skjólstæðingum sínum upp á 

annað; við erum að tala um „persónulegan kontakt (Stämmler, 1993). Þar vísar lýsingarorðið 

„persónulegt“ til þess eiginleika sem við vitum að er þáttur í að samskipti skili góðum 

meðferðarárangri þegar skjólstæðingar taka þessu tilboði (sem þeir alla jafnan gera, því þeir 

eru jú komnir vegna þess að þeir þarfnast stuðnings). Ekki má rugla tilboði um persónulegan 

kontakt saman við einkatengsl. Gestaltþerapistar bjóða skjólstæðingum sínum upp á óslitinn 

persónulegan kontakt innan ramma ákveðinna viðtalstíma, á þann hátt að þeir sjálfir eru 

sýnilegir sem persónur (sjá kafla 3), 

 og eru sem manneskjur í grundvallaratriðum jafn mikils virði og ekki frábrugðnar 

skjólstæðingnum (alls ekki „betri“ eða óskeikulli en hann), 

 sem mæta skjólstæðingum sínum af virðingu fyrir reisn þeirra og því að þeir eru 

einstakir og eru ákveðnir í að leggja sitt af mörkum til áframhaldandi þroska þeirra, 

 sem hafa áhuga fyrir og setja sig ýtarlega inn í reynsluheim skjólstæðinga sinna af 

tillitssemi, ganga í velvilja út frá þeirri forsendu að allt sem skjólstæðingar þeirra 

hugsa og finna – þó það virki í upphafi ókunnugt og óskiljanlegt –  geti sýnt sig á 

endanum sem þýðingarmikið og algjörlega skiljanlegt,
24

 

 það sem þeir upplifa með skjólstæðingum sínum skiptir þá máli, 

 og miðla því sem skiptir þá máli til skjólstæðinga sinna á heiðarlegan og nærgætinn 

hátt, ef það er mikilvæg viðbót inn í það sem er til umræðu hverju sinni. 

 

                                                 
23

 Þeir sem stjórna heilbrigðis- eða tryggingakerfinu og vilja spara peninga geta í engu breytt þessari staðreynd, 

hversu ljúft sem það væri þeim. – Um lengd gestaltþerapíu má lesa meira í kafla 10, 5. hluta. 
24

 Heimspekingurinn Hans-Georg Gadamer kallar þessa jákvæðu fordóma „að gera ráð fyrir fullkomleika“ (d. 

Vorgriff der Vollkomenheit) (1990, 299). 
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Það er sannfæring gestaltþerapíunnar að slíkt tilboð um kontakt sé mikilvæg forsenda fyrir því 

að skjólstæðingar geti upplifað sig nægilega örugga til að geta tekið boðinu um að einbeita sér 

að erfiðum þáttum í lífi sínu, skoða þá og kanna með þerapistanum sínum, taka við innleggi 

hans og nýta það til að víkka út sjóndeildarhring sinn. Þannig geta þau heilandi samskipti 

orðið, sem að fram var lýst, og í framhaldi geta ný sálræn virknimynstur þróast hjá 

skjólstæðingnum. 

„Gestaltþerapía snýst um að læra í 

sambandi.“ (Simkin 1994, 14) 

Þessi tegund samskipta skapar auk þess grundvöllinn fyrir því að hinn einkennandi 

gestaltþerapíski áhrifaþáttur njóti sín. 

 

5.2 Einbeitingin að ferlinu 

Þegar þerapisti og skjólstæðingur beina athygli sinni að því sem gerist á milli þeirra og að því 

hvaða sálrænu áhrif það kallar fram í skjólstæðingnum, fer í gang samþjöppun í upplifun 

skjólstæðingsins, sem einn rannsakandi sálmeðferðar nefndi mjög viðeigandi „virkjun ferlis“  

(þ. prozessuale Aktivierung) (Grawe 1998).  Þessi reynsla kemur fram í því að sálrænu ferlin 

sem eru í gangi eru skynjuð og upplifuð mjög skýrt og af meiri tilfinningalegum krafti – eins 

og undir stækkunargleri: Þerapíski stuðningurinn gefur skjólstæðingnum það öryggi að hann 

verður ekki áhorfandi að eigin reynslu heldur getur gefið sig algjörlega þessum upplifunum á 

vald. Í þessu ástandi heildstæðrar skynvitundar eru líkamleg og tilfinningaleg upplifun 

órjúfanlega tengdar vitsmununum; allar þrjár víddir reynslunnar eru aðgengilegar 

milliliðalaust. Sorg er t.d. ekki bara hugsun um óafturkræfan missi, heldur er hún samtímis 

sterk tilfinningaleg upplifun sem kemur líkamlega fram í tárum og snökti. 

 Þerapískur kontaktur gerir það að verkum að breytingarferli fer í gang, sérstaklega 

þegar athyglin beinist að þeim hluta reynslunnar sem manneskjan hefur hingað til gefið lítinn 

eða engan gaum eða hluta sem hún hefur forðast eða er orðin dofin fyrir. Samanlögð heild 

allra hluta ákveðinnar reynslu – á fagmáli gestaltþerapíunnar nefnt „svæði eða vettvangur“ (e. 

field, þ. Feld) – breytast í kjölfar þessarar vinnu. Allar hliðar heildarinnar birtast nú í nýju 

ljósi. Kannski þekkir þú þetta frá svonefndum „aha-upplifunum“: Í byrjun voru hlutirnir 

ókunnir og óskiljanlegir en svo kom þér eitthvert nýtt smáatriði í hug og allt í einu gekk allt 

saman upp; hinar ýmsu hliðar sem voru þér ráðgáta áður pössuðu nú inn í heildarmyndina. 

Eftir það var ekkert mál að breyta um aðferð. 
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 Svona breytingar í meðferð gerast venjulega í þrepum og upplifanir skjólstæðingsins 

taka endurteknum umbreytingum eða – með öðrum orðum – taka á sig nýja 

„skynheildareiginleika“ (þ. Gestaltqualität).
25

 Ferlið hefst með því að beina vakandi athygli 

að öllu sem hefur með þá óánægju eða vanlíðan að gera sem var ástæða þess að 

skjólstæðingurinn leitaði til þerapista. Þaðan þróast ferlið í gegnum mismunandi fasa þangað 

til niðurstaða hefur náðst sem skjólstæðingurinn er sáttur við.
26

 

 Einn fasi tekur við af öðrum. Til þess að þetta geti gerst er nauðsynlegt að bæði 

þerapisti og skjólstæðingur einbeiti sér aftur og aftur af gaumgæfni og gætni að því hvernig 

upplifunin, sem um ræðir í hverjum fasa, umbreytist í meðförum skjólstæðingsins. Þetta er 

mikilvægt því að eingöngu heildstæð skynjun og upplifun skjólstæðingsins af sjálfum sér 

leysir úr læðingi drifkraftinn í ferlinu og færir hann frá einum fasa til þess næsta. Þetta er oft 

mjög öflug atburðarás sem snertir þátttakendurna bæði líkamlega og sálrænt: Í því felst 

einmitt áðurnefnd „virkjun ferlisins“ en skilvirkni gestaltþerapíunnar birtist m.a. í því. 

 Það fer síðan eftir því hversu mikil samþjöppun næst í sambandi skjólstæðings og 

þerapista hver styrkurinn í ferlinu verður. Tilboðið um persónulegan kontakt af hálfu 

þerapistans er mikilvægur liður í því (sjá kafla 5.1). Þessi styrkur er mögulegur vegna þess 

trausta grunns og örugga ramma sem meðferðarsambandið skapar (sjá kafla 2). Það er því 

undir skjólstæðingunum komið að hvaða marki þeir vilja gefa sig þessu mögulega afli á vald. 

Gestaltþerapistar leggja mikið upp úr sjálfsábyrgð skjólstæðinga sinna og fagna þar af 

leiðandi þegar skjólstæðingar taka mark á hvað passar fyrir þá hverju sinni. Margt af því sem 

skjólstæðingar upplifa í þerapíu er óþægilegt, jafnvel sársaukafullt eða ógnandi. Það er því 

stundum nauðsynlegt að nálgast efnið varlega, skref fyrir skref.  

 Gestaltþerapía er röð slíkra breytingarferla, því venjulega er um mörg „þemu“ að ræða 

sem vinna þarf úr til að ná markmiði þerapíunnar. Eitt stakt breytingarferli getur við góðar 

aðstæður verið lokið í einum viðtalstíma en oftast þarfnast byrjunarfasinn meiri tíma. Þemu 

sem skipta miklu máli í lífi skjólstæðingsins þarfnast auðvitað meiri þrautseigju og 

nákvæmari athugunar en þau sem skipta minna máli fyrir skjólstæðinginn (sjá Stämmler 1993, 

275 og áfram). 

  

                                                 
25

 Þetta er hugtak frá gestaltsálfræðingnum Christian von Ehrenfelds (1890/1960). Ég mun útskýra nánar 

þýðingu þess í kafla 7. 
26

 Þetta byggir á kenningum sem segja nákvæmlega til um þessa fasa breytingarferlisins (sjá Stämmler & Boch 

1998). 
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„Við þurfum að sjá persónulegan þroska 

fyrir okkur sem ævilanga, órofa þróun sem er 

samsett úr röð óteljandi breytingarferla. 

Hvert og eitt þessara breytingarferla 

inniheldur annað en þau sem á undan gengu, 

því reynslan af hverju fyrra ferli er orðin 

hluti af meðvitund manneskjunnar og skapar 

þar með aðra umgjörð fyrir hina nýju 

reynslu. … Hver einasta ný reynsla byggir á 

undirstöðum allrar fyrri reynslu og hefur því 

ætíð annan, víðtækari grundvöll en þær fyrri. 

Ef við viljum sjá þessa atburðakeðju 

myndrænt fyrir okkur, þá getum við ímyndað 

okkur spíral sem snýst í ótal hringi um 

lóðréttan öxul. Hver og einn snúningur stæði 

þá fyrir einstakt breytingarferli …“ 

(Stämmler & Bock 1998, 131 o.áf.) 

 Það getur líka reynst nauðsynlegt að vinna endurtekið í einhverju þema. Ástæðan getur 

verið að mikilvæg sjónarhorn koma upp sem ekki voru ljós í byrjun, eða að það þarf að fara 

aftur yfir þemað til að nýtt sálrænt virknimynstur geti orðið stöðugt og fest sig í sessi, eða að í 

vinnu við þema koma önnur þemu í ljós sem krefjast þess að vera tekin strax til úrvinnslu. 

 Svo öllu sé til haga haldið, þá er nauðsynlegt að bæta því við að persóna þerapistans 

skiptir hér máli. Þetta gefur auga leið þegar persónulegur kontaktur skiptir svona miklu máli í 

hinu þerapíska sambandi og hefur því áhrif á skilvirkni meðferðarinnar. Þar af leiðir að 

áhugasvið, næmni, hlutdrægni og dálæti þerapistans geta haft ýmist gagnleg eða hindrandi 

áhrif á framgang breytingarferla. Hvert og eitt meðferðarsamband milli hvers einstaks 

þerapista og hvers einstaks skjólstæðings fær þannig sín eigin einkenni. Og hver og ein 

þerapía fer sína eigin einstöku leið. 
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6. Hvert er upphaf gestaltþerapíunnar? 

Eins og margar aðrar meðferðaraðferðir sem notaðar eru í dag á gestaltþerapían sögulegar 

rætur sínar að rekja til sálaraflskenninga Sigmund Freud. Persónuleiki Frederick S. Perls 

(1893-1970; sjá mynd að ofan)  gerði það reyndar að verkum að hann hugsaði frekar utan hins 

hefðbundna ramma; samt sem áður lýsti hann sér í byrjun sem „hefðbundnum sálgreini“ áður 

en hann byrjaði að fara sínar eigin leiðir í meðferð. Hann vildi leggja sitt af mörkum til 

framþróunar sálgreiningarinnar eins og hún var á þeim tíma, en fékk dræmar undirtektir hjá 

Freud og öðrum sálgreinum. Hann sneri því vonsvikinn til baka í útlegðina í Suður-Afríku, en 

þangað höfðu hann og kona hans sem voru gyðingar flúið undan nasistum. 

 Kona hans, Lore Perls (1905-1990), tók að eigin sögn virkan þátt í gerð fyrstu 

bókarinnar, en hún birtist samt undir nafni hans eins. Lore var aðalsamstarfsmaður hans og 

lagði til efni í tvo kafla í verkinu sem kom út 1942, eins og hún upplýsti síðar.
27

 Þýska útgáfan 

af verkinu var gefin út undir nafninu Das Ich, der Hunger und die Aggression
28

 (Perls 1978). 

Meginhugmyndin sem þar kemur fram er að þörfin fyrir næringu sé verulegur hvati í 

framþróun mannsins, ekki bara kynhvötin eins og Freud gekk út frá. Fyrir Perls var hungrið 

ennþá sterkari grundvallarhvati en kynhvötin. Fyrir honum var hungrið upphaflegi 

drifkrafturinn sem beindi líkamlegri og skynjandi athygli manneskjunnar að umheiminum (sjá 

3. kafla). Hann leit svo á að það, hvernig börn læra að framfylgja líkamlegum þörfum, væri 

fordæmisgefandi fyrir sálræna þróun þeirra. 

 Þessar hugleiðingar voru undir áhrifum Jan Smuts, sem var líffræðingur og 

forsætisráðherra Suður-Afríku um hríð, og ritaði bókina Heildarhyggja og þróun (e. Holism 

and Evolution) (1926/1973). Hún hafði mikil áhrif á Perls. Eins og titillinn gefur til kynna 

studdi Smuts heildræna lífssýn. Þetta féll í frjóan jarðveg hjá Perls, en hann og kona hans 

                                                 
27

 L. Perls & Rosenblatt (2005, 132). 
28

 Þýð.: Það mundi útleggjast á íslensku sem : Sjálfið,  hungrið og árásargirnin. Bókin er til á ensku og nefnist: 

EGO Hunger and Agression: A Revision of Freud‘s Theory and Method. 

http://www.amazon.co.uk/EGO-Hunger-Agression-Beginning-Therapy/dp/0394705580/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1427190623&sr=1-4&keywords=perls+fritz
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höfðu kynnst öðrum heildrænum kenningum áður en þau fluttu frá Evrópu, sérstaklega 

lífheildarkenningu Kurt Goldsteins og heildarhyggjuhugmyndum gestaltsálfræðinganna (Max 

Wertheimer o.fl.).
29

 Þessir aðilar voru allir að reyna, hver á sinn hátt, að yfirstíga þá manns- 

og heimsmynd þar sem vélrænar hugmyndir voru ríkjandi – það sem birtist í myndlíkingunni 

um „vél“. Þeir sem aðhylltust heildrænar, líka nefndar „lífverulegar“ (þ. organismisch),  

hugmyndir vildu aftur á móti láta sérstöðu allra lifandi vera, sérstaklega mannvera, njóta 

meira sannmælis og lögðu áherslu á að ekki væri hægt að aðskilja lífverur frá umhverfi sínu. 

„Þessum þremur fyrirbærum mannlegrar 

lífveru er venjulega lýst með orðunum 

„hugur“, „líkami“ og „sál“. Við þetta er 

ekkert að athuga, ef maður gerir sér grein 

fyrir að þarna er ekki um ræða þrjú 

einangruð verusvið, sem síðan tengjast hvert 

öðru einhvern veginn, heldur er verið að lýsa 

afstraksjónum  sem hver og ein er tilbúið 

einangrað augnablik lífverulegs 

heildaratburðar.“ (Goldstein 1934, 206) 

Þegar Lore og Frederick Perls sneru sér að heildrænum líkönum, hafði það í för með 

sér að þau fjarlægðust kenningar Freuds enn meira; gagnrýni á hugtök og aðferðafræði 

sálgreiningarinnar hvað varðar hugtengsl voru hluti af því. Perls vildi meina að í 

hugtengslakenningunni beindist athyglin frekar að hugtengslum milli einstakra hluta innan 

heildarinnar og væri þar með líkari „vélhugsuninni“. Frá sjónarhóli heildrænu kenninganna, 

sem hann aðhylltist nú frekar, var mun mikilvægara að átta sig fyrst á heildinni sem slíkri og 

að skilja áhrif heildarinnar á merkingu einstakra hluta. 

 Afleiðingar fyrir meðferðina voru að ekki var lengur fyrst og fremst spurt hvaða 

hugartengsl skjólstæðingurinn hefði við vissar hugsanir eða tilfinningar. Perls lagði þess í 

stað aðaláhersluna á samþjöppunina í vinnu sinni. Með því að skjólstæðingurinn beindi 

athyglinni algjörlega að því sem hann upplifði í augnablikinu gátu aðaleinkenni 

(„skynheildareiginleikar“, þ. „Gestaltqualität“) reynslunnar orðið skýr. Merking 

heildarreynslunnar varð ljós og hægt var að átta sig á þýðingu einstakra þátta sem þar komu 

saman (hugsana, tilfinninga, líkamlegra skynjana, minninga o.s.frv.). 

 Þó nýjar línur hafi verið lagðar í bókinni Das Ich, der Hungar und die Aggression kom 

orðið „gestaltþerapía“ samt ekki fyrir í henni; Perls talaði frekar óformlega um 

                                                 
29

 „Heild“ þýðir mismunandi hluti eftir höfundum. Stundum þýðir það samstæðu huga, líkama og sálar  (sjá 

textabox: Goldstein), stundum lýsir það gagnkvæmri skilyrðingu umhverfis og lífvera og stundum bæði, eins og 

t.d. í gestaltþerapíunni. 
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„samþjöppunarþerapíu“ (þ. Konzentrationstherapie“). Eins og upprunalegur undirtitill 

bókarinnar gefur til kynna leit Perls ekki á hugmyndir sínar sem grundvöll nýrrar 

þerapíuaðferðar heldur sem endurskoðun á kenningu og aðferðum Freuds (þ. eine Revision 

von Freuds Theorie und Methode).  Nafnið eða hugtakið „gestaltþerapía“ varð til seinna þegar 

Lore og Frederick Perls kynntust Paul Goodman þegar þau fluttu frá Suður-Afríku til Norður-

Ameríku eftir seinni heimsstyrjöldina. 

 Goodman (1911-1972) þekkti af eigin reynslu hvað það þýðir að tilheyra 

samfélagslegum minnihlutahópi sem sætir mismunun; hann var samfélagsgagnrýninn 

rithöfundur og öflugur baráttumaður fyrir borgararéttindum auk þess að vera tvíkynhneigður. 

Í honum fann Perls, sem þegar á Berlínarárum sínum var frekar vinstrisinnaður og hafði sem 

gyðingur ríkulega reynslu af félagslegri mismunun, samstarfsmann um nokkurt skeið sem var 

honum andlega skyldur. Báða skipti pólitísk vídd sálmeðferðar og pólitískt mikilvægi hennar 

fyrir samfélagið miklu máli. Þetta passaði vel við heildræna sannfæringu Perls sem lagði 

áherslu á samfléttun einstakra hluta við heildina, þ.e. einnig einstaklingsins við félagslegt 

umhverfi sitt. 

 Þó Goodman hafi aðallega rakið sálræna þjáningu til samfélagslegra aðstæðna hafði 

hann einnig mikinn áhuga á einstaklingsbundnum þáttum. Hann varð lærisveinn og 

skjólstæðingur Perls-hjónanna og reyndist vera svo fær og skapandi sem fræðimaður að Perls 

lét hann fá stuttan texta og fól honum að umbreyta honum í ýtarlega bók. Goodman tók verkið 

að sér og mótaði að mestu leyti textann sem birtist 1951 og er í dag álitið grundvallarrit 

gestaltþerapíunnar (Perls o.a. 2006; 2007). Goodman telst því einn af frumkvöðlum 

gestaltþerapíunnar þrátt fyrir að hann hafi dregið sig út úr sálmeðferðargeiranum nokkrum 

árum seinna og snúið sér aftur að fyrri athafnasviðum. 

 Höfundarnir gera strax í upphafi þessarar kröfuhörðu bókar
30

 afdráttarlausa grein fyrir 

því að: „Kontaktur … er fyrsti og beinasti raunveruleikinn“ (Perls o.a. 2006, 21): 

Kontakturinn á milli einstaklingsins og vistfræðilegs og félagslegs umhverfis – sem Goodwin 

nefndi „lífveru/umhverfis-vettvang“ – er hin verufræðilega heild sem gerir tilvist 

einstaklingsins yfirhöfuð mögulega og mótar tilveru hans hverju sinni. 

 Perls og Goodwin lögðu þannig hornsteininn að skilningi á „sál eða vitund“ mannsins 

sem var ekki einstaklingsmiðaður, heldur gaf því umhverfi sem manneskjan var í mikið vægi 

(sjá 5. kafla). Þetta skapaði grunninn að sálmeðferð sem byggði á tengslum einstaklinga við 

aðra/umhverfi og var það byltingarkennd breyting. Margar aðrar sálmeðferðarstefnur hafa 

                                                 
30

 Upprunaleg útgáfa kom út 1951. Hún er ekki auðveld aflestrar á ensku en ber titilinn: Gestalt Therapy: 

Excitement and Growth in the Human Personality, Perls, F., Hefferline, R., & Goodman, P. 
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seinna tekið svipaða afstöðu en hvernig það kemur fram í meðferðinni mótast af hefðum 

hverrar stefnu fyrir sig. Hinn róttæki skilningur gestaltþerapíunnar á sjálfi sem er ekki 

„hlutur“ heldur ferli er þó áfram einsdæmi hvað þetta áhrærir og á meira sameiginlegt með 

búddískri sálfræði en með vestrænum sjálfshugmyndum. 

„Við skulum skoða „sjálfið“ sem kerfi 

kontakta á hverju augnabliki. Sem slíkt er 

það mjög sveigjanlegt, því það breytist í 

samræmi við ríkjandi líffræðilegar þarfir og 

því hvaða áreiti eru í gangi í umhverfinu; 

þetta er kerfi viðbragða.“ (Perls o.fl. 2006, 

31) 

Eftir að samstarfinu milli Perls og Goodman lauk ferðaðist Perls í síauknum mæli um 

Bandaríkin til að kenna og útbreiða þessa nýju tegund sálmeðferðar. Esalen er sá staður sem 

hefur sérstaka þýðingu í sögulegu samhengi, en hann liggur sunnan við San Fransisco. Þar var 

starfrækt rannsóknarsetur til eflingar og könnunar á þróunarmöguleikum manneskjunnar, sem 

var útgangs- og miðpunktur margra nýrra, sálfræðilegra og andlegra strauma. Hér settist Perls 

að um nokkurra ára skeið. Hann byggði sér hús með frábæru útsýni á bjargbrún við 

Kyrrahafsströndina, þar sem hann var með litla íbúð fyrir sjálfan sig og stórt rými fyrir hópa. 

Þarna kynnti hann hinn persónulega vinnustíl sinn, sem vakti mikla athygli og rómur 

gestaltþerapíunnar breiddist þaðan út um víða veröld. 

 Nokkrar bækur til viðbótar urðu til á tíma Perls í Esalen og á þeim fáu árum sem hann 

lifði eftir dvölina þar (Perls 1974; 1976; Perls & Baumgardner 1990). Í þeim má finna 

minnispunkta úr fyrirlestrum sem hann hélt á námskeiðum og endurrit af tiltölulega stuttum 

þerapíuskeiðum með þátttakendum sem hann notaði til sýnikennslu. Á þessum námskeiðum 

var vinnustíll hans oft frekar ögrandi og stundum hranalegur til að koma hugmyndafræðilegri 

afstöðu hans skýrt og afdráttarlaust til skila. Þetta aflaði honum ekki alltaf vinsælda og hafði 

sögulegar afleiðingar: Þessi sýnikennsludæmi gerðu gestaltþerapíuna þekkta en urðu þess 

einnig valdandi að bæði þeir sem hermdu eftir hinum frekar miður heppnaða stíl Perls og þeir 

sem gagnrýndu hann settu samasemmerki á milli stílsins og eðlis gestaltþerapíunnar og 

fordæmdu bæði sem eitt. 

 Orðstír Lore Perls, sem hafði allt annan stíl í vinnu sinni, breiddist ekki út fyrr en eftir 

dauða eiginmanns hennar. Þetta sést í minnispunktum úr námskeiðum hennar (L.Perls 1989). 

Stíll hennar einkenndist af vinsamlegri athygli og mildum húmor. Nemar Perls þróuðu einnig 
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sinn eigin stíl sem tók mið af persónuleika hvers og eins. Þar má m.a. nefna Isadore From, 

Miriam og Erving Polster, Jim Simkin og Gary Yontef til að nefna nokkur þekkt nöfn. 

 Mikill skriður komst á þróun gestaltþerapíunnar í lok áttunda og sérstaklega á níunda 

og tíunda áratug síðustu aldar. Þetta á ekki bara við um vinnustíl gestaltþerapistanna heldur 

einnig um fræðilegan hluta. Annars vegar voru grunngildi klassísku gestaltþerapíunnar 

endurskoðuð og þróuð áfram í rökréttu samhengi, hins vegar var reynslan úr öðrum 

þerapíustefnum athuguð sem og nýjar rannsóknarniðurstöður – t.d. úr heimspeki, þroska- og 

félagssálfræði eða taugavísindum. Allt var þetta skoðað og prófað til að átta sig á hvort og  

hvernig það passaði við gestaltþerapíuna og ef það var álitið viðeigandi og gagnlegt var það 

fléttað inn í gestaltþerapíska grunninn. 

 Byltingarkenndar hugmyndir fyrstu gestaltþerapistanna hafa því þróast í frumlega 

meðferðarstefnu sem er í stöðugri framþróun og á sér mikilvægan sess meðal núverandi 

meðferðarstefna. Nokkrar aðferðir gestaltþerapíunnar hafa líka vegna augljósrar virkni sinnar 

verið teknar upp af öðrum meðferðarstefnum eða „uppgötvaðar“ á ný. Auk þess hafa 

gestaltþerapísk hugtök og aðferðir orðið hluti af öðrum sviðum en sálmeðferðinni. Má þar 

sérstaklega nefna uppeldisfræði, verkefnastjórnun/fyrirtækjaráðgjöf, sálusorgun, markþjálfun 

og handleiðslu. Upp á síðkastið hafa margir þekktir gestaltþerapistar líka íhugað hvernig hægt 

er að gera það sem gestaltþerapían hefur upp á að bjóða aðgengilegt og nýtilegt öðrum 

samfélagshópum t.d. sveitarfélögum. 
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7. Af hverju heitir gestaltþerapían „gestalt-þerapía“? 

Til að byrja með nægir fyrir eftirfarandi hugleiðingar að útleggja þýska orðið „Gestalt“ sem 

einhverskonar „heild“. Auðvitað reynist það ekki svo einfalt þegar lengra er haldið. 

 Saga orðsins „Gestalt“ er of löng og of margþætt til að rekja hana hér. Til að svara 

titilspurningu kaflans nægir að stikla á stóru. Ekki er hægt að komast hjá því að fara í stuttu 

máli inn á áhrif Goethes
31

 á þetta hugtak sem er svo þýskt að það virðist ekki eiga sér neina 

hliðstæðu í öðrum tungumálum. 

 Fyrir Goethe snerist málið nefnilega þá þegar frekar um að leita eftir og ná heildstæðni 

(þ. Ganzheitlichkeit)  þar sem hana vantaði eða henni var áfátt, frekar en að rannsaka hina 

formlegu heild (þ. Ganzheit). Hugmyndir hans um heild áttu rætur sínar í  þekkingu 

fornaldarheimspekinnar og voru um leið svar við vélrænni heims- og mannsmynd sem hafði 

orðið til m.a. fyrir áhrif Isaacs Newtons. Mótrök Goethes hljóðuðu: „Í hverri lifandi veru er 

það sem við nefnum hluta svo óaðskiljanlegt frá heildinni að eingöngu er hægt að skilja þá í 

og með henni.“ (1970, 7). Vandamál sem manneskjan á í með sjálfa sig eða með aðra má því 

samkvæmt Goethe rekja til takmarkaðrar aðlögunar hlutanna að heildinni og þar með til 

ófullkomnaðrar heildar:  

 

Sá sem er ekki sannfærður um að hann þurfi að mynda ákveðna heild úr öllum 

birtingarmyndum mannlegrar tilveru, nautnum og skynsemi, sköpunarkrafti og viti 

…, hann mun kveljast í óþægilegum takmörkunum og ekki skilja af hverju hann á 

svona harðsvíraða mótherja eða af hverju hann lendir stundum í mótstöðu við sjálfan 

sig. (1987, 615 – leturbreytingar í frumtexta) 

 

                                                 
31

 Þýð.: Goethe (1749-1832) var þýskt ljóðskáld, rithöfundur, náttúruheimspekingur, diplómati og opinber 

starfsmaður. 
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„Gestaltsálfræðin varð til í Þýskalandi í 

kringum 1910 upp úr hinni svokölluðu krísu 

vísindanna. Vísindin og fræðileg þekking 

yfirhöfuð misstu tiltrúnað manna, bæði 

lærðra sem leikra, vegna þess að þau höfðu 

engin svör við eða áhuga á þeim 

grundvallarspurningum mannlegrar tilveru 

sem snertu gildi eða tilgang lífsins. … Ein 

meginskoðun þessa tíma var að vísindaleg 

greining væri í sjálfu sér atómísk. 

Grunnfyrirmynd hinnar hefðbundnu sálfræði 

var atómísk, vélræn hugmyndafræði 

eðlisfræðivísindanna. Samkvæmt skilningi 

gestaltsálfræðinganna var aftur á móti engin 

þvingandi nauðsyn á því að vísindaleg 

greining væri atómísk.“ (Henle 2005, 9 o.á.) 

Í lok 19. og byrjun 20. aldarinnar varð vart vaxandi óánægju með ríkjandi heimsmynd. 

Samkvæmt henni átti að vera best að skilja heiminn með því að aðskilja einstaka hluta 

(„atóm/eindir“) og sjá svo fyrir sér virkni þeirra hvers á annan eins og í vél. Gagnrýnin á hina 

atómísku eða vélrænu heimsmynd samþjappaðist í fyrrnefndri myndlíkingu um „vél“ og 

leiddi af sér fjölda líffræðilegra og sálfræðilegra heildstæðnikenninga (sjá Harrington 2002), 

sem hefðu allar getað staðið undir kjörorðinu „Aftur til Goethe!“ (sjá von Bertalanffy 1951). 

Skoðanir Smuts og Goldsteins eru einnig sprottnar úr þessu sögulega samhengi, en ég hef 

áður nefnt áhrif þeirra á Perls, sem og rannsóknir gestaltkenningasmiðanna. Þeir síðarnefndu 

voru reyndar frekar raunsæir vísindamenn sem rómantískar og náttúrutrúarlegar hugmyndir 

Goethes höfðuðu ekki til, hvorki persónulega né fræðilega. Fyrir þá snerist þetta meira um að 

stunda aðra tegund vísinda. 

 Christian von Ehrenfels, sem oft er nefndur fyrsti gestaltfræðimaðurinn, birti texta 

1890 „Um skynheildareiginleika“ (von Ehrenfels 1890/1960) þar sem hann sýndi fram á 

heildstæðni skynheildarinnar með dæmi af laginu "Muβ i denn, muβ i denn zum Städtele 

hinaus …“: Skynheild lagsins helst hin sama hvort sem maður spilar það í c-dúr eða fis-dúr. Í 

seinni tóntegundinni „er ekki einn einasti tónn sem notaður er í c-dúr útgáfunni. Þrátt fyrir það 

eru útgáfurnar svo svipaðar  að allir sem eru sæmilega músíkalskir þekkja um leið að þar er 

sama lagið á ferð“ (sami höf., 18). 

Slíkir skynheildareiginleikar, þ.e. 

eigindir heildar sem ekki er hægt að leiða af 

einstökum atriðum, ná út yfir mörk hinna 
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ýmsu skilningarvita. Ef þátttakendur í tilraun eru spurðir hvort tilbúnu orðanna „Takete“ eða 

„Maluma“ passi betur við hvora mynd hérna til hliðar, þá mótast svör þeirra af líkum  

skynheildareiginleikum hljóðmyndar og sjónræns forms og flokkunin verður í samræmi við 

það (sjá Köhler 1929/1947, 225). Það er engin þörf á að ég segi ykkur hvort orðið er valið við 

hvort form. 

 

 Horfið nú á teikninguna hér til hliðar: Þið 

munuð fljótlega taka eftir að þessa grófu skissu má 

sjá annað hvort sem höfuð á héra sem horfir til hægri 

eða sem höfuð andar sem horfir til vinstri. Allt eftir 

því hvort þið túlkið skissuna sem mynd af héra eða 

önd þá breytist merking einstakra hluta hennar. Ef 

þið skynjið hérann, þá taka löngu línurnar til vinstri á 

sig form eyrna og litla skoran á hægri hliðinni á teikningunni gefur í skyn að þar sé munnur; 

hérinn horfir til hægri. Ef þið sjáið aftur á móti öndina, þá horfir hún til vinstri, löngu línurnar 

taka á sig mynd goggs og litla skoran til hægri verður að þýðingarlítilli dæld í hnakka dýrsins. 

 Þessir mismunandi útleggingarmöguleikar sýna ekki bara þá mikilvægu staðreynd að 

skynjanir innihalda alltaf túlkanir og að það er ekki til neinn „hlutlaus“ raunveruleiki.
32

 Þeir 

varpa einnig ljósi á að þýðing einstakra þátta er háð því hvaða merkingu heildin hefur fyrir 

þig. Það má líka orða þetta svona: Víðara samhengið sem einhver þáttur eða hluti er í er 

ákvarðandi fyrir mikilvægi hans. Stundum hefur heildin svo yfirgnæfandi merkingu að gerð 

eða útlit einstakra hluta skiptir nánast engu máli. Hlutarnir hverfa svo að segja í 

heildaráhrifunum. Þannig upplifir þú líklega engan stóran mun á því hvort lína er gerð úr 

punktum eða strikum. 

 

 

  

 

 

                                                 
32

 Þið takið t.d. líka eftir, að allt eftir þörfum ykkar á hverjum tíma, þá verða vissir hlutir í forgrunni 

skynjunarinnar hjá ykkur, á meðan aðrir eru frekar í bakgrunni. Þannig fær allt skynjunarumhverfið mismunandi 

form og þýðingu. 
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„Til er samhengi þar sem ekki er hægt að átta 

sig á virkni heildarinnar út frá því hvernig 

einstakir þættir eru eða virka, heldur öfugt, 

þar sem – í hnitmiðuðu tilviki – hægt er að 

átta sig á virkni einstaks þáttar út frá 

formgerðarreglum heildarinnar sem hann 

tilheyrir.“ (Wertheimer 1924, 43) 

 Á fyrsta, öðrum og þriðja áratug síðustu aldar tóku nokkrir sálfræðingar (Max 

Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler, Kurt Lewin) að rannsaka þessi fyrirbæri 

skipulega og gera tilraunir með þau. Þeir aðgreindu sig þar með afgerandi frá 

hugtengslasálfræðinni sem verið hafði ráðandi fram að því. Hún hafði einbeitt sér að því að 

bera kennsl á einstök sálræn „frumefni“ (líkt og í efnafræðinni) í þeirri von að einhvern tíma 

yrði hægt að átta sig á samsetningu mannlegrar sálar. Gestaltfræðimennirnir sýndu fram á að 

þær hugmyndir sem hugtengslasálfræðin vann eftir voru dæmdar til að mistakast hvað varðar 

heildstæðni eða skynheildir og eiginleika þeirra. 

 Skýringin á því hvað „skynheild“ er (þ. Gestalt) liggur þar með fyrir í megindráttum: 

Sjálfstæð, skipulögð heild sem aðgreinir sig frá umhverfinu, er samsett hið innra úr aðskildum 

þáttum og býr þar að auki yfir því sem við köllum „skynheildareiginleika“ sem ekki er hægt 

að leiða af einstökum þáttum;
33

 Þessi skynheildareiginleiki (í teikningunni „héri“ eða „önd“) 

er hin víðari merking sem skynheildin hefur fyrir þig, sem aftur ákvarðar þýðingu einstakra 

þátta hennar (t.d. eyru eða goggur). Eins og við sýndum fram á í 6. kafla eiga þessar 

niðurstöður ekki eingöngu við um skynjanir í þröngum skilningi, heldur líka flókna reynslu. 

Ýmsir þættir úr reynsluheimi manneskjunnar eru ekki einangraðir frá hver öðrum; þeir eru – 

meira eða minna – háðir hver öðrum, þó þeir séu í engum beinum tengslum við hvern annan. 

Einstakur partur reynslunnar „hefur“ út af fyrir sig enga ákveðna eiginleika sem eru alltaf 

eins.  Þessir eiginleika breytast þvert á móti í takt við hvaða víðtækari sálræn skilyrði eru til 

staðar hverju sinni. 

 Ef þú ert t.d. pirraður fyrir getur minniháttar mótlæti, sem þú mundir varla taka eftir 

við aðrar aðstæður, valdið því að þú reiðist. Það er sem sagt heildin (tengslin eða 

forsendurnar) sem gefa einstökum þáttum merkingu sína. Ef við tækjum ekki með í 

reikninginn að þú varst í grunninn pirraður fyrir, þá væru reiðiviðbrögð þín við þessum 

lítilfjörlegu óþægindum óskiljanleg. Einstök reynsla (minniháttar mótlæti) fær því alltaf 

                                                 
33

 Skynheildareiginleikinn er háður þeim tengslum sem þættirnir eru í við hver annan: „Skynheildin er þegar allt 

kemur til alls byggð á tengslum; hún er tengsl: nefnilega heildartengsl tengslanna“ (Erismann 1960, 132 – 

áherslur í frumtexta) 
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merkingu sína út frá tengslum sínum við stærra samhengi (grunnpirringur), og heildin eða 

samhengið gerir hlutina skiljanlega. 

„Skynheild er mynstur, form eða sérstök 

gerð sem hinir einstöku þættir raða sér í. 

Grunnhugmynd skynheildarsálfræðinnar er 

að mannleg náttúra sé skipulögð í 

formgerðum eða heildum, og að 

einstaklingarnir upplifi hana þannig og að 

hún geti eingöngu verið skilin sem virkni 

þessarra formgerða eða heilda.“ (Perls 1976 

21 o.á.) 

 Það sem ég hef tekið saman á þessum síðustu síðum um skynheildar- og 

heildarhugtakið sem og skynheildarsálfræðina, eru ýmsar af þeim hugmyndum og hugtökum 

sem Lore og Frederick Perls kynntust í byrjun fjórða áratugar síðustu aldar við háskólann í 

Frankfurt.
34

 Þau urðu sérlega þýðingarmikil fyrir Perls, því þau opnuðu honum nýjar leiðir í 

kenningasmíði sinni þegar hann seinna hóf að gagnrýna sálgreiningu Freuds. Hann komst 

þannig að þeirri niðurstöðu að það væri nauðsynlegt að skipta út „sálfræðilegri afstöðu fyrir 

lífverulega (þ. organismisch)
35

 …“ og „hugtengslasálfræðinni fyrir skynheildarsálfræðina“ 

(1978, 18). 

„Við litum á okkur sem endurskoðendur 

sálgreiningarinnar … En svo sáum við  

frekar fyrir okkur endurnýjun frjálsu 

hugtengslaaðferðarinnar í gegnum einhvers 

konar samþjöppun. Í framhaldi af því 

fengum við þá hugmynd að tala um 

tilvistarþerapíu, því eiginlega gegndi nútíðin 

mun mikilvægara hlutverki fyrir okkur 

heldur en fortíðin (eins og hjá Freud) eða 

framtíðin (eins og hjá Adler). Okkur datt þá í 

hug gestaltþerapía, því okkur fannst það 

viðeigandi lýsing á því sem við vildum ná 

fram eða gera mögulegt í meðferðinni, 

nefnilega stöðugt ferli skynheildarmyndana.“ 

(L. Perls í L. Perls & Rosenblatt 2005, 106).  

                                                 
34

 Martin Buber og Paul Tillich kenndu líka þar á þessum tíma. 
35

 Orðið „organismisch“ (lífverulegur) vísar hér líklegast til hinnar heildstæðu (s.s. ekki bara sálfræðilegu), 

„organismische“ (lífverulegu) kenningar Kurt Goldstein (sjá textakassa í 6. kafla), sem Perls flokkaði sem einn 

af gestaltkenningasmiðunum. Goldstein sjálfur sá samlíkinguna á milli sinna skoðana og gestaltsálfræðinganna 

en fannst munurinn það mikill að hann vildi ekki telja sig til þeirra (sjá Goldstein 1934, 319 o.á.). 
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„Ég taldi að við myndum lenda í erfiðleikum 

með nafngiftina gestaltþerapía vegna þess að 

við notuðum orðið „Gestalt“ en Fritz og Paul 

vísuðu þeim athugasemdum á bug.“ (Sami 

höf., 133) 

 

Þegar svo samtölin við Paul Goodman í byrjun sjötta áratugarins gengu ekki lengur út 

á breytingar á sálgreiningunni, heldur að leggja grunn að og nefna nýtt meðferðarform, þá 

voru þrjú hugtök til umræðu: Í fyrsta lagi „samþjöppunarþerapía“ (þ. 

Konzentrationstherapie), en það orð hafði verið notað í bókinni Ich, der Hunger und die 

Aggression (Ég, hungrið og árásargirnin) (sjá 6. kafla). Mér er ekki kunnugt hvaða rök voru 

gegn því að notað þetta orð, en geri ráð fyrir að það hafi vísað of mikið til hinnar tæknilegu 

aðferðar og of lítið til meginhugmyndanna sem lágu til grundvallar nýju meðferðinni. Þau tvö 

nöfn sem komu alvarlega til greina voru „tilvistarþerapía“ (Existenzielle Therapie) og 

„skynheildarþerapía“ (Gestalttherapie). Tengslin við tilvistarheimspeki Jean-Paul Sartres, 

sem á þessum tíma var gjarnan sökuð um nihílisma (róttæk efasemdastefna sem afneitar 

hefðbundnum gildum og sannleika) sem og marxisma (söguleg efnishyggja), voru fyrra 

nafninu ekki í hag. Eftir var þá „gestaltþerapía“ sem varð fyrir valinu, þrátt fyrir að Lore Perls 

grunaði að það félli ekki í góðan jarðveg hjá gestaltfræðimönnunum. Enda kom í ljós að þeir 

voru ekki par hrifnir af þessu nafni; frá þeirra sjónarhóli voru og eru sameiginleg fræðileg 

einkenni of óveruleg til að réttlæta þessa nafngift (sjá Henle 2005), 

 Hugtakið „gestaltþerapía“ hefur þrátt fyrir þetta náð að festa rætur á þeim 60 árum sem 

liðin eru. Eins og hugtakið er notað á seinni árum stendur það fyrir sálmeðferðarstefnu 

 sem sér manneskjuna sem óaðskiljanlegan hluta „lífveru/umhverfis-vettvangsins“ (þ. 

Organismus/Umwelt-Feld) og skilur, hvað manneskjan er tengd órofa böndum 

félagslega, sem grunninn í því sem gerir hana að manneskju og verður þar með að 

drifkrafti þerapíunnar (sjá 2. kafla og kafla 5.1.), 

 þar sem samþætting líkama, sálar og hugar er mjög mikilvæg fyrir mannskilning 

hennar og leggur því áherslu á að ýta kerfisbundið undir heildræna skynjun og 

upplifun í þerapíunni (sjá 3. og 8. kafla), 

 sem skilur framvindu þerapíunnar sem röð breytingarferla sem eru samsett úr 

ákveðnum fösum og einkennist hver fasi af dæmigerðum skynheildareiginleikum (sjá 

kafla 5.2), þannig að skilgreina má skynheildarþerapísk breytingarferli sem 

ummyndun skynheildareiginleika sem fylgja hver á fætur öðrum, 
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 og sem byggir á því innsæi að einstakir þættir sem birtast í skynheildinni fá þýðingu 

sína fyrst þegar í ljós kemur hvernig þeir tengjast heildinni – innsæi sem hefur tvenns 

konar mikilvægi í þerapísku samhengi: Það gildir í fyrsta lagi fyrir samband 

einstaklingsins við samfélagið, við heiminn í heild sinni sem og við hið yfirskilvitlega 

og er þar með afgerandi þáttur í að finna tilgang lífsins. Í öðru lagi hefur það að gera 

með sambandið á milli einstakra upplifana- og hegðunarmáta og manneskjunnar í 

heild sinni og verður þannig að mælistiku fyrir vel heppnaðan skilning manneskjunnar 

á sjálfri sér. 
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8. Hvernig vinna gestaltþerapistar? 

Ímyndaðu þér að þú sért í fríi í ókunnu landi. Þú reikar um framandi borg, lendir kannski á 

markaði og í einum sölubásnum sérðu hlut sem þú hefur aldrei séð áður. Af því að þú sérð 

líka í þessum sama sölubás ýmsa hluti til sölu sem þú þekkir t.d. ávexti og grænmeti, gerir þú 

ráð fyrir að þessi nýi hlutur hljóti líka að vera úr jurtaríkinu. Þú skoðar hlutinn nákvæmlega; 

markaðssölukonan tekur eftir forvitni þinni og réttir þér hlutinn. Þú snýrð honum á allar hliðar 

til að sjá hann frá mismunandi sjónarhornum, þefar af honum, þrýstir aðeins á hann með 

fingrunum, til að fá tilfinningu fyrir þéttleika hans – og horfir spurnaraugum á 

markaðssölukonuna. Hún gefur þér til kynna að þú skulir bíta í hann. Þú gerir eins og hún 

leggur til og uppgötvar algjörlega nýtt, áður óþekkt ávaxtabragð. Markaðssölukonan brosir og 

segir orð sem þú gengur út frá að sé nafn þarlendra yfir ávöxtinn sem þú varst að smakka. Þú 

ákveður að finna út hvað ávöxturinn heitir á þínu móðurmáli og kveður hina vinsamlegu 

sölukonu með brosi. 

 Eins og allar samlíkingar hefur þessi sínar takmarkanir. Við höfum þegar áttað okkur á 

því að: Sál manneskjunnar er enginn hlutur sem maður getur handfjatlað eins og ávöxt, 

skoðað, þreifað og smakkað á. En hvernig við förum að því að rannsaka ókunnan hlut og 

kynnast honum er á margan hátt líkt aðferðinni sem notuð er í gestaltþerapíunni. Hvernig fólk 

upplifir vissar aðstæður, hvaða hlutar eru mikilvægir þar og hvernig hægt er að færa reynsluna 

í orð, þetta er allt hægt að rannsaka á svipaðan hátt. Hægt er að prófa skref fyrir skref hvernig 

hægt er að umgangast aðstæður öðruvísi en hingað til, og þær aðstæður sem manni finnst 

erfiðar og hefur þess vegna annað hvort algjörlega forðast eða reynt að komast eins fljótt í 

gegnum og hægt er, getur maður skoðað rólega og af athygli til að skilja betur hvað er 

eiginlega í gangi þar. 

 Gestaltþerapistar líta svo á að vinnuaðferðir þeirra byggi á tilraunum – „að prófa er 

mikilvægara en að stúdera“ – og að hún mótist af beinni reynslu. Grundvallarreglan er að þeir 

pæli ekki bara í upplifunum og reynslum skjólstæðinganna með þeim, heldur hvetji þá og veiti 

þeim raunverulegan stuðning við að takast á við þær milliliðalaust  og skynjanlega í gegnum 
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eigin skynfæri. (Þú manst að þetta snýst um erótískt samband við umheiminn.) Þegar allt 

kemur til alls vilja manneskjurnar einmitt gjarnan breyta hinni beinu upplifun sem veldur 

erfiðleikum eða er ófullnægjandi á einhvern hátt. En hvernig er það í raun framkvæmanlegt? 

Með einbeitingu athyglinnar, með því að gera tilraunir og með því að vera opinn fyrir þeirri 

reynslu sem þróast út úr því. 

„Gestaltþerapía er tilvistarleg, tilrauna- og 

reynslumiðuð grasrótarstefna, sem dregur 

þýðingu sína úr því sem er en ekki því sem 

ætti að vera.“ (L. Perls 1989, 93) 

Reynslumiðuð er lýsandi fyrir gestaltþerapíuna, því hið díalógíska könnunarferli 

tekur mið af beinni upplifun eða reynslu (í andstöðu við fráklofna afstrakt hugsun); 

tilvistarleg, því vinnan í gestaltþerapíunni snýst alltaf um manneskjurnar í 

lífsaðstæðum sínum og átökum við umhverfið hverju sinni …; tilraunamiðuð er 

gestaltþerapían að lokum vegna þess að hún gengur út frá að ekki sé hægt að ákvarða 

eða fastleggja þróun þess lifandi, heldur sé aðeins hægt að prófa eitthvað nýtt, án 

þess að hægt sé að ábyrgjast útkomuna. (Fuhr 1999, 426 – áherslur í frumtexta) 

 

Tökum dæmi: Hugsum okkur einhvern sem líður fyrir að vera feiminn og hræddur. Feimnin 

og óttinn birtast á ýmsan hátt: Hann horfir sjaldan í augu viðmælanda síns og ef hann gerir 

það, varir það mjög stutt.Honum liggur lágt rómur og hann talar eins lítið og hann kemst af 

með. Þegar hann er með öðrum segir hann ekki hvað hann vill, heldur lætur stjórnast af 

(meintum) áhuga og óskum hinna. Hann andar frekar grunnt og blóðrennsli í andliti hans  er 

harla lítið, þannig að hann er yfirleitt næsta fölur – það er að segja ef hann er ekki eldrauður í 

framan vegna þess að athygli annarra dróst óvænt og óvelkomið að honum. 

 Af öllu þessu er honum kannski bara eitt atriði meðvitað. Hann skynjar líklega óöryggi 

sitt á einhvern hátt, en áttar sig t.d. ekki á samhengi þess við það að hann forðast 

augnsamband eða það hvernig hann andar. Gestaltþerapistinn hans er aftur á móti æfður í að 

taka eftir slíkum hlutum og á réttum tíma bendir hann honum á þetta. Hann lítur stutt beint á 

þerapistann, en lítur svo strax aftur í burtu – og í fyrsta skipti upplifir hann skýrt hversu 

óþægilegt honum finnst að horfast í augu við annað fólk (líka við þerapistann sinn). 

Þerapistinn gæti notað þetta tækifæri til að hvetja hann til að gera tilraunir með þessa hlið 

feimninnar í sér. Hann gæti stungið upp á að skjólstæðingurinn tæki sér góðan tíma í að líta í 

augu hans og taka eftir því um leið hvað gerist innra með honum. 
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 Hann gæti uppgötvað að óþægileg, pínleg tilfinning komi upp sem hann reynir að 

forðast með því að líta fljótt niður. Þerapistinn hvetur hann til að halda áfram að gera tilraun 

og horfa aðeins lengur í augu hans til að geta fundið út, hvað sé með þessa pínlegu tilfinningu 

sem hann finnur fyrir. Skjólstæðingurinn horfir aftur í augu hans; í þetta sinn treystir hann sér 

til að horfa aðeins lengur en í fyrsta skiptið og pínlega tilfinningin vex og veður að skömm, 

sem hann hafði fram að þessu aðeins haft óljósa hugmynd um. Með hjálp þerapistans tekst 

honum með áframhaldandi tilraunum að einbeita sér það lengi að skömminni,
36

 að honum 

verður ljóst hvað hann upplifir sig ófullnægjandi og minni máttar í samanburði við aðra. 

Kannski man hann eftir tilvikum þar sem aðrir gerðu grín að honum, hann var niðurlægður 

eða smánaður. 

 Með hjálp þerapistans skoðar skjólstæðingurinn upplifanir sínar sífellt nánar og 

víðtækar – ekki ólíkt og túristinn sem við nefndum í upphafi skoðaði ávöxtinn „frá öllum 

hliðum“ – og fer að skilja sjálfan sig æ betur. Hann skilur að feimnin hafði verið honum mjög 

nytsamleg hegðun sem gerði honum kleift að forðast fleiri sársaukafullar niðurlægingar, því 

hann gat gert sig meira eða minna „ósýnilegan“. Það að forðast augnsamband (ásamt annarri 

fyrrnefndri hegðun) var „skapandi aðlögun“ að þáverandi lífsaðstæðum hans. En eins og hann 

kemst að í samræðum við þerapistann sinn þá passar þessi aðlögun ekki lengur eða aðeins að 

hluta við núverandi lífsaðstæður hans – og er alls ekki lengur skapandi! – og það væri betra 

fyrir hann ef hann forðaðist ekki augnsamband við viðmælanda sinn, heldur horfði beint í 

augu hans til að sjá hvort þar sé ekki að finna virðingu, velvild eða velþóknun. 

„Öll svonefnd mótstaða var áunnin í upphafi 

sem stuðningur í ákveðnum aðstæðum, 

venjulega snemma á lífsleiðinni. Og þar sem 

það var gagnlegt á þeim tíma, þá hefur það 

tilhneigingu til að verða sjálfvirkt, maður  

reiðir sig á það og það sem er sjálfvirkt, er 

okkur ekki meðvitað. … Það sem við gerum 

í gestaltþerapíunni er að taka slíka sjálfvirkni 

úr sambandi, fastmótaða hegðun, fastmótaða 

vöðvaspennu, fastmótaðar hugmyndir, reglur 

og gildi.“ (L. Perls 1989, 131) 

Þessi uppgötvun gefur honum þor til að að halda áfram í tilrauninni með þerapistanum 

sínum, að horfast lengur í augu við hann, bera kennsl á samkenndina í augum hans, finna 

hvernig önnur, ný tilfinning breiðist út eftir að hin þekkta skömmustutilfinning gerir vart við 
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 Ég hef hér að ofan sagt ýmislegt um þýðingu og virkni einbeitingar/samþjöppunar í gestaltþerapíunni. 
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sig í upphafi. Hann finnur hvað það gerir honum gott að vera í tengslum við viðmælanda sinn 

og finna að hann sé séður. Hann er hrærður og tekur undir tillögu þerapistans að prófa sig 

áfram í næstu viku með að horfa í augu fólksins sem hann umgengst daglega og fylgjast með 

hvernig honum líður með það. Hann mun þannig halda áfram tilrauninni sem hann byrjaði á í 

þerapíutímanum
37

 og safnar nýrri reynslu sem hann getur síðan rætt við þerapistann sinn í 

næsta tíma. 

 Út frá því munu svo koma nýja hugmyndir um hvernig hægt er að halda áfram. 

Kannski munu þeir í einhverjum næstu tímum skoða grunnu öndunina hans eða hvernig hann 

hafi komist að þeirri niðurstöðu, út frá sinni fyrri niðurlægjandi reynslu, að hann sé einskis 

virði og geti ekki gefið öðrum neitt. Vandvirk skoðun hans á ýmsum hliðum reynslu sinnar 

mun smátt og smátt gefa honum skýrari og víðtækari mynd af sjálfum sér og það mun gera að 

verkum að hann mun breytast með tímanum og nýir hegðunarmöguleikar munu standa honum 

til boða. 

 Þarna haldast í hendur tilraunir, vinveitt athygli, reynsla og endurskoðun, í þessari röð. 

Gestaltþerapistar passa alltaf upp á að allar pælingar og öll endurskoðun á hegðun og reynslu 

skjólstæðinganna séu út frá raunverulegri reynslu og fari ekki á flug upp í einhverjar vitrænar, 

afstrakt hæðir. Tvennt liggur því til grundvallar, annars vegar hin heildstæða mannsmynd 

gestaltþerapíunnar, og hins vegar sú reynsla að flestir skjólstæðingar hafa þá þegar hugsað 

heilmikið um vanda sinn áður en þeir koma í þerapíu. Þeir hafa þá oft rekið sig á hversu 

takmörkuð áhrif slík skoðun hefur; einmitt þess vegna eru þeir að leita sér hjálpar, þar sem 

farnar eru aðrar leiðir og komið að vandamálinu frá annarri hlið. Gestaltþerapía snýst því 

aðallega um að hvetja til tilrauna og stuðningi við upplifun. 

 Gestaltþerapistar nota hinar ýmsu leiðir við þetta, ef þær eru til þess fallnar að opna 

skjólstæðingunum möguleika á nýrri reynslu. Auðvitað verða þessar leiðir að uppfylla 

siðferðileg skilyrði, þ.e. að sýna skjólstæðingnum virðingu og þjóna velferð hans og 

framþróun í einu og öllu. Ef gestaltþerapisti hefur efasemdir um að einhver leið sé 

siðferðilega ásættanleg, sleppir hann því frekar að nota hana, jafnvel þó það þýði að hann 

sleppi möguleikanum á að styðja við framfarir hjá skjólstæðingnum. Sama gildir ef 

skjólstæðingur hafnar uppástungu þerapistans; hann mun að sjálfsögðu virða það á grundvelli 

þerapíska sambandsins. Þetta er þó í raun og veru ekki vandamál, því alla jafna er hægt að 
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 Við köllum þetta stundum óformlega að „vinna heimavinnu“. En þetta er ólíkt skólaheimavinnu á mikilvægan 

máta: Sá sem sleppir því að gera hana, verður ekki skammaður eða honum refsað, heldur vekur það áhuga 

þerapistans hvernig stendur á því. 
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fara margar leiðir og ef ein er ekki ásættanleg af einhverjum ástæðum, þá má alltaf prófa aðrar 

leiðir. Margir vegir liggja til Rómar. 

 Eiginlega eru jafn margir möguleikar til staðar og sköpunargáfa þátttakendanna leyfir; 

fyrrnefndu tilraunirnar með augnsambandið eða grunnu öndunina eru bara tvær af þeim. Ef 

um væri að ræða annan skjólstæðing eða annað þema myndi þerapistinn kannski stinga upp á 

að gera tilraunir með líkamshreyfingar eða að finna út hvað mundi gerast innra með 

skjólstæðingnum ef hann endurtæki hátt og skýrt setningu sem er týpísk fyrir hann (t.d. „mér 

er alveg sama“). Gestaltþerapistar sem hafa sérhæft sig í notkun „skapandi miðla“ geta notað 

allt aðrar leiðir eins og t.d. að stinga upp á því við skjólstæðinginn að tjá tilfinningar sínar 

með hjálp hljóðfæra, með því að mála mynd eða að búa til styttu úr leir til að fá þannig skýrari 

mynd af líðan sinni. 

„Miðill samskiptanna getur verið dans, 

söngur, mál eða hver sá háttur sem kemur 

orkunni sem er á milli þátttakendanna til 

skila og kemur hreyfingu á hana.“ (Yontef & 

Simkin 1989, 326) 

 Annar skjólstæðingur gæti átt í erfiðleikum  með að taka ákvarðanir og hefur 

tilhneigingu til að sveiflast óendanlega á milli þeirra kosta sem í boði eru. Þerapistinn gæti 

hvatt hann til að prófa að láta hinar andstæðu hliðar ekki bara ræða saman í kollinum á honum 

heldur að setja á svið raunverulegar rökræður milli þeirra. Hægt er að úthluta hvorri skoðun 

fyrir sig ákveðinn stað í herberginu (t.d. tvo stóla) og skjólstæðingurinn flytur sig á milli 

stólanna út frá hvaða skoðun hann samsamar sig hverju sinni. Þannig ljáir hann báðum 

skoðunum rödd og möguleika á að koma máli sínu á framfæri svo að hin hliðin geti hlustað á 

og heyrt hvað hún hefur fram að færa. Með þessu móti verður til nokkurs konar upphátt 

sjálfssamtal, þar sem skjólstæðingurinn – líkt og leikari – leikur tvö hlutverk, þó með því 

fráviki að handritið skrifar hann sjálfur og það hjálpar honum til að átta sig á hvernig hann 

stendur í vegi fyrir sjálfum sér og hvernig hann getur yfirstigið þessar hindranir.
38

 

 Leiðir gestaltþerapíunnar eru, í þessu dæmi sem og almennt, til þess fallnar að beina 

athygli skjólstæðingsins í þá átt sem ýtir undir heildstæða upplifun og hjálpar honum þar með 

til að komast áfram, til víðtækari skilnings á sínum eigin vandamálum, til að opna nýja 

möguleika í gegnum nýjar upplifanir og þar með von um ánægjulegri framtíð.  

                                                 
38

 Þetta er dæmi um vinnu með hinn svonefnda„tóma stól“ (sjá Staemmler 1995), sem ávann gestaltþerapíunni 

frægðar víðs vegar um heim. 
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9. Hvernig gengur gestaltþerapíutími fyrir sig? 

Í þessum kafla langar mig að gefa ykkur eins raunverulega innsýn og hægt er í rituðu formi í  

gestaltþerapíska vinnu með hjálp nokkurra valinna kafla eða útdrátta úr tímum. Auðvitað 

tapast alltaf eitthvað með þessum hætti: óyrta tjáningin og andrúmsloftið. En kannski getið 

þið bætt úr því með hjálp ímyndunaraflsins og samkenndarinnar. 

 Í þessum þremur útdráttum fylgjumst við með vinnu þriggja mismunandi þerapista og 

skjólstæðinga og þar eru auðvitað ólík þemu í gangi. Þessir útdrættir eru reyndar bara brot af 

heildinni, en hafa þann kost að þeir gefa ykkur ekki bara hugmynd um hvernig gestaltþerapísk 

vinna getur verið, heldur líka hversu mismunandi form hún getur tekið hjá ólíkum þerapistum 

(og skjólstæðingum); ég minni á „fjölskyldusvipinn“ sem talað var um í byrjun. Í sumum 

tímum er sambandsvíddin í forgrunni, í öðrum frekar áþreifanlegar tilraunir, í enn öðrum er 

höfuðáherslan á að styðja heildræna upplifun skjólstæðingsins og að ýta þar með undir 

breytingarferlið. Áherslurnar í framganginum geta líka verið mismunandi hjá sama þerapista, 

allt eftir því með hvaða skjólstæðingi hann er að vinna. 

Fyrsti útdráttur: 

Hjálp í krísu39 

Skjólstæðingurinn, Danene, er hálffertug, gift og á tvö lítil börn. Lífsaðstæður hennar eru 

mjög dramatískar eins og er: Hún hitti nýlega blóðföður sinn í fyrsta sinn. Hún leitar að 

leiðum til að gefa honum rými í lífi sínu þrátt fyrir að blóðmóðir hennar og ættleiðingarfaðir 

virðist vera á móti því. 

 

Danene (13:30): Það var mér ansi mikið áfall þegar ég komst að því að ég væri ættleidd … Ég 

var svona átta ára gömul. Ég og bróðir minn voru að leika okkur við krakka úr 

hverfinu og þá kom í ljós að þau vissu að við vorum ættleidd. Þegar við spurðum 

foreldra okkar, vildu þau vita, hvernig við hefðum komist að þessu. Við spurðum 

undrandi: „Hverju eigum við að hafa komist að?“ Við hugsuðum: „Almáttugur, hvað 

höfum við gert af okkur?“ Ég, átta ára, hélt sem sagt að mér yrði refsað ef ég segði að 

                                                 
39

 Wheeler (2004, 13.-24. mínúta) – Tímasetningarnar eiga að hjálpa ykkur til að fá tilfinningu fyrir ryþmanum í 

samtalinu. 
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ég væri ættleidd. Og ég man að ég grét og gat alls ekki hætt. Mamma spurði aftur og 

aftur: „Hvað er að? Hvað gengur að þér?“ – Allt frá þessum degi hélt ég að það væri 

eitthvað vont að vera ættleiddur, eitthvað sem ætti að refsa manni fyrir. 

Gordon: Já, eða leyndarmál sem hefur verið þagað yfir lengi og maður þarf að skammast sín 

fyrir? 

Danene (15:15): Já, og eftir þetta vildi mamma mín aldrei tala um blóðföður minn. Og ef hún 

sagði eitthvað, þá var það ekki beinlínis jákvætt. Og meira að segja í dag, þegar við 

tölum saman í einrúmi og ég nefni hann, líður mér eins og það sé ekki í lagi, eins og 

hann sé vondur maður. 

Gordon: Og hvernig líður þér með það? 

Danene (15:40): Na, mér líður eins og að ég ætti að vernda mömmu mína og hugsa um hana. 

Eins og ég megi ekki eiga samband við blóðföður minn – hann heitir Jim – af því að 

hann kom svo illa fram við mömmu mína. En ég hef alls ekki þá tilfinningu að hann 

hafi komið illa fram við mig. Þegar ég hitti hann var hann bæði glaður og vinsamlegur 

við mig. – Eftir skilnaðinn flutti mamma með okkur til foreldra sinna og afi minn var 

dásamlegasti, ástúðlegasti maður sem hægt er að hugsa sér. Ég dáðist einfaldlega að 

honum. – Ég var þriggja ára þegar hún giftist ættleiðingarföður mínum. Við höfum 

reyndar átt okkar átök og rifrildi; en hann er góður kall og hugsaði vel um okkur. Hann 

er traustur maður. – Þess vegna skipti Jim ekki máli, hann var bara  einhver maður 

þarna úti, sem ég átti einhver lausleg tengsl við. Og nú er ég búin að hitta hann og 

finnst hann indæll og elskuverður. Ég veit svo sem að hann tekur stundum stórt upp í 

sig og er ekki einn af þessum áreiðanlegu, staðföstu gaurum. Það er bara ekkert 

vandamál fyrir mér. En ég skynja að mömmu finnst sér ógnað. Og þá skil ég ekki af 

hverju hún getur ekki í þetta eina skipti fattað að þetta snýst ekki um hana, heldur um 

mig. 

Gordon: Geturðu endurtekið þessa setningu? Mér heyrist þetta vera mikilvæg staðhæfing en 

um leið hættuleg. 

Danene (17:00): Já, af hverju getur hún ekki í þetta eina skipti skilið að þetta snýst um mig og 

ekki um hana! 

Gordon: Haltu áfram: Hvað langar þig að segja við hana? 

Danene (17:15): Ég mundi segja við hana …:  Mér finnst Jim fínn náungi. Hann fyllir tóm í 

hjarta mínu sem ég vissi ekki einu sinni að væri þarna. Og, almáttugur, hann er 

fyndinn, hann fær mig til að hlæja. Ég er alls ekki að leita að djúpu … ekki eftir 
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þýðingarmiklu sambandi – nei, ég er ekki að leita eftir föðursambandi, en ég held að 

ég mundi gjarnan vilja eiga hann sem vin. 

Gordon: Ég vona að það sé í lagi fyrir þig þegar ég segi: Fyrir mér hljómar þetta eins og þú 

sért aftur að reyna að gera mömmu þinni til geðs. 

Danene (17:45): Já, kannski er ég að vernda hana aftur … 

Gordon: Já auðvitað, og það er mjög fallegt af þér. En hvað er orðið af þeim hluta af þér sem 

ætlaði að segja: „Hei, þetta snýst eiginlega um mig og ekki um þig!“? 

Danene (18:00): Ja, ég held að það sé vandinn hjá mér, að mér finnst ég alltaf þurfa að vernda 

hana og hennar tilfinningar. 

Gordon: Hvernig myndirðu orða það ef þú segðir henni nákvæmlega þetta? – Ímyndaðu þér 

að ég sé mamma þín og þú ætlir að segja mér þetta. 

Danene (18:20): Ég veit ekki hvort ég get sagt þetta við hana. 

Gordon: Nú, þú gætir prófað að segja það hérna, þar sem þú ert á öruggum stað? Ég er ekki 

mamma þín í raun og veru. En ef ég væri það, hvað væri mikilvægt fyrir þig að segja 

mér? Hvað hef ég ekki skilið varðandi þig? 

Danene (18:40): Þó að Jim hafi meitt þig, þá hefur hann ekki meitt mig. Og nú þegar ég er 

búin að hitta hann, þá langar mig til að kynnast honum. Og ég vil að börnin mín 

kynnist honum. Og ef þau vilja kalla hann „afa“ þá vil ég að þau eigi kost á að eiga 

annan afa í viðbót. Ekki af því að ég vilji meiða þig, heldur af því að það er mikilvægt 

fyrir mig. 

Gordon: Þetta hljómar mjög ákveðið. Hvað gerist þegar þú segir þetta? Hvernig líður þér? 

Danene (19:15): Algjör panik! 

Gordon: Andaðu vel að þér, ég ætla líka að anda vel að mér. 

 (bæði anda nokkrum sinnum djúpt) 

Gordon: Og  hvaða tilfinning kemur núna upp? 

Danene (19:30):  Ég finn fyrir létti að ég skuli loksins hafa sagt þetta. – Og það væri gott ef ég 

þyrfti ekki alltaf að réttlæta allt sem ég geri. Ég hef alla tíð verið að réttlæta mig. 

Gordon: Það sem kemur upp í mér – ég vil ekki yfirfæra það á þig, kannski er þetta bara 

eitthvað persónulegt frá mér sjálfum – er þetta: „Af hverju getur þetta ekki bara fengið 

að vera eitthvað sem hefur með mínar þarfir að gera? Þetta snýst alls ekki um ykkur. 

Reynið einu sinni að sjá þetta frá mínum sjónarhóli!“ – Passar þetta fyrir þig? 

Danene (20:15): Ó, já. 

Gordon: Það kemur upp í mér eins konar ákall. – Í mjög mörg ár hefur fólk ekki tekið mið af 

þínu sjónarhorni – örugglega hafa þau verið að gera sitt besta og lagt sig fram er ég 
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viss um: Ég er sjálfur faðir og þekki þetta og ber virðingu fyrir því. En það breytir því 

ekki að það uppfyllir ekki allar þarfir. 

Danene (20:45): Já, og meira að segja þegar ég sagði henni frá að ég hefði hitt Jim, þá voru 

fyrstu viðbrögðin: „Í guðanna bænum ekki segja pabba þínum frá því!“ Ekki: 

„Hvernig var það fyrir þig?“ Heldur: „Það er eins gott að þú segir föður þín ekki frá 

því!“ Ég held að þetta hafi verið nákvæmlega það sama, því eiginlega snérist þetta um 

mig … Ég beið í rúm þrjátíu ár og bara af því að pabbi minn átti slæmt ár, þá á ég að 

bíða áfram. – Alla mína ævi nefndi faðir minn blóðföður minn aldrei á nafn, ekki einu 

sinni. Það er eitthvað skrítið við það. Ég veit eiginlega ekki heldur við hverju ég bjóst 

frá honum, en … 

Gordon: Það er að verða til mynd af lista af fólki í kollinum á mér og hann lengist sífellt – 

blóðfaðir þinn er kannski líka á honum – listi af fólki sem þú hefur verið að passa upp 

á og einhvers staðar þarna lengst niðri held ég að ég glitti í Danene. 

Danene (22:10): Ég var allt í einu að átta mig á svolitlu mikilvægu. 

Gordon: Hverju? 

Danene (22:20): (með tárin í augunum): Ég hef alla tíð þurft að afneita hluta af mér, hver ég 

er. Og það lítur út fyrir að ég eigi að gera það áfram. Ég varð alltaf að láta eins og 

blóðfaðir minn væri ekki til og þar með hef ég alltaf látið eins og hluti af mér sé ekki 

til.  Og það er kannski sá hluti sem ég get ekki sinnt, sá sem ég passa ekki upp á. 

Gordon: Hm … Hvað er að gerast í þér núna? 

Danene (22:50): Ég veit það ekki alveg … Ég held að ég sé sorgmædd yfir að ég skuli hafa 

lokað augunum fyrir því og hafði ekki hugmynd um hvaða hluti af mér þetta var. 

Gordon: Það er svo erfitt fyrir börn og reyndar líka fyrir fullorðna þegar ekki er talað um 

hluti. 

Danene (23:15): Einmitt. En nú get ég sett fingurinn á það og sagt: Já, það er þetta sem veldur 

mér sársauka. 

Gordon: Það er eins og helmingurinn af þér sé hérna og megi vera til, en hinn helmingurinn 

ekki. – Stemmir það fyrir þig? 

Danene (23:15): (kinkar grátandi kolli) Já. 

Gordon: Þá býð ég ykkur báðar hjartanlega velkomnar! 

Danene (23:45): Takk … Já, mér finnst eins og ég viti að mestu leyti hver ég er, hvað ég geri, 

hver ég vil vera. Og samt er alltaf þessi litli hluti af mér í bakgrunni sem ég hef aldrei 

þekkt … 

Gordon: Hvað ertu að hugsa núna? 
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Danene (24:15): Ég var að hugsa að það væri örugglega gaman að kynnast þessum hluta af 

mér. 

 

Annar útdráttur: 

Tilraun gerð í hóptíma40 

Sadie er 35 ára gömul. Hún býr ein. … Hún er feimin þegar hún er innan um annað fólk. Fyrir 

mörgum árum elskaði hún ungan mann, en sambandið endaði þegar hann byrjaði að hitta eina 

af vinkonum hennar. Hún var niðurbrotin og kenndi sér um að sambandið hefði ekki gengið 

upp. … 

Á meðan að ég er að spjalla við Sadie í hópnum, byrja ég að velta fyrir mér ýmsum 

tilraunum sem gætu verið góðar til að skoða félags-kynferðishegðun hennar. Mér dettur í hug 

að hún geti gengið um herbergið og einfaldlega skynjað hvað hún upplifir í gegnum 

skynfærin. … Sadie virkar stíf og eins og spítukarl þegar hún gengur inn í herbergið. Mér 

dettur í hug hvað það væri gaman að færa hana frá orðum yfir í raunverulegar aðgerðir. 

 

Joseph:  Sadie, hvernig væri fyrir þig að ganga um herbergið og skynja hvernig þér líður? 

Sadie: Ég er hrædd við það. Ég vil ekki gera það. Ég tek eftir hvernig röddin í mér titrar bara 

við að segja þér þetta. 

(Í kollinum á mér) Karlinn minn, þessi uppástunga gekk virkilega of langt. Henni virðist líða 

betur með röddina í sér og er þar með í betri samtengslum. 

Joseph: Hvernig tilfinningu hefurðu núna fyrir röddinni þinni? 

Sadie: Hún er einhvern veginn hærri og spennt. (Þögn) Sem barn söng ég mikið. Venjulega 

líkar mér við röddina mína. 

(Í kollinum á mér) Ég ætla að byrja með röddina og færa mig svo seinna að því að vinna með 

kynferðislegar tilfinningar. 

Joseph: Myndi það passa fyrir þig að prófa þig áfram með röddina? 

Sadie: Ég held það. 

Joseph: Gott. Hvernig væri ef þú segðir mér hvað þú finnur í röddinni núna. 

(Í kollinum á mér) Ég byrja nákvæmlega þar sem hún er stödd núna. 

Sadie: Hún er eitthvað minna spennt. Það virðist eins og röddin mín verði svolítið dýpri núna 

þegar ég tala við þig. 

                                                 
40

 Í þessum útdrætti gefur Zinker (1982, 135 o.á.) lesendum sínum áhugaverða innsýn í sínar eigin hugsanir á 

meðan á vinnunni stendur (sjá „í kollinum á mér“). 
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Joseph: Hún hljómar allt öðruvísi núna, næstum hrá. 

Hópmeðlimur: Sadie, þú verður alveg rauð á hálsinum þegar þú ert að tala við Joseph. Og 

liturinn í andlitinu fer þér vel. 

Sadie: Virkilega? 

Joseph: Sadie, ertu þér meðvituð um andlitið á þér? 

Sadie: Ég fer hjá mér og er líka spennt á sama tíma. 

Joseph: Geturðu haldið áfram að tala við okkur með þessari tilfinningaþrungnu rödd? 

Sadie: Já, auðvitað. (Eftir smá hlé snýr hún sér að öðrum hópmeðlimi.) Veistu, John, mér 

hefur alltaf fundist þú vera myndarlegur. (Allir hlæja. Herbergið er fullt af jákvæðri 

spennu.) 

  

Þriðji útdráttur: 

Unnið úr erfiðri reynslu41 

Eftirfarandi fór einnig fram í hóptíma. Skjólstæðingurinn er barnshafandi, komin fimm 

mánuði á leið. Hún hafði verið ólétt fyrir u.þ.b. ári, en missti barnið eftir þriggja mánaða 

meðgöngu. 

 

Gabi (0:0): (talar með hrærðum svipbrigðum) Mér leið ekki vel í nótt. Ég vaknaði klukkan 

þrjú og allt í einu hugsaði ég, eins og hefur gerst áður, að barnið mitt væri dáið. Ég var 

hrædd og leið eins og ég væri alein í herberginu. Ég þurfti heillangan tíma bara til að 

fá aftur … til að ná yfirhöfuð sambandi við mig sjálfa, þar sem allt var ekki … 

algjörlega stjórnað af panik og ótta. Ég er svo rosalega hrædd um að upplifa það aftur. 

Ég reyndi fyrst svona, að höndla það með því að halda fjarlægð. (Hún heldur 

höndunum hvorri yfir annarri með lófana niður og hreyfir þær lóðrétt í sundur þar til 

önnur er á hæð við kinnbeinin og hin er á hæð við magann.)  En mér líkaði það heldur 

ekki, af því mér fannst ég vera að taka eitthvað frá mér, þegar ég sýni ekki að ég er 

glöð. 

Frank (4:00): Hm, ja … Þú varst að, held ég, lýsa einum af aðferðum þínum til að reyna að 

ráða við lífið, sem við getum kallað „halda fjarlægð“. Tókstu eftir því að þú hreyfðir 

hendurnar á meðan þú sagðir það? „Halda fjarlægð“ (gerir hreyfinguna með 

höndunum, hægt og greinilega) … 

                                                 
41

 Stytt og breytt lítillega til að auðvelda skilning. Úr Staemmler & Bock (1998, 4 o.á.). 
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Gabi: (hlær stutt) Neei, ég tók ekki eftir því … 

Frank (04:45): Hefurðu heilsað barninu þínu beinlínis ennþá? 

Gabi: (hlær lágt) Já, það var svona, ég man alltaf eftir því … Ehm, ég fann svona alveg fyrir 

því þegar fyrstu þrír mánuðirnir voru liðnir að ég geri þetta [halda fjarlægð] oft. Þá átti 

ég þerapíutíma þar sem ég hafði mjög sterka þörf fyrir að gera það ekki (röddin óskýr), 

heldur langaði mig að hleypa því að (hlær stutt og snöggt). Þá sagði þerapistinn minn 

mér að ég ætti að segja nafnið á barninu, ef við værum búin að ákveða það, og við 

höfðum ákveðið nafn, eða réttara sagt tvö, allt eftir því hvort þetta væri strákur eða 

stelpa. Og eh, sko ég átti í heilmikilli baráttu við mig, en … svo gekk það. Ég skældi 

þá heil ósköp, en á eftir var eins og ég hefði heilsað því. Ég reyndi líka að tala við 

barnið og ná sambandi við það í nótt. En það er svolítið lengra í burtu … 

Frank (6:00): (lágt) Og hvernig er það núna? 

Gabi: (horfir niður á magann á sér) Eins. (lágt) Ég held að það sé mjög erfitt fyrir mig í 

augnablikinu að segja það, fyrir framan svona margt fólk (horfir snöggt í kringum sig í 

hópnum). Hérna, þó ég þekki ykkur öll, en þá er það einhvern veginn þannig að ég 

þarf jafnvel meiri fjarlægð til þess (byrjar að gráta lágt). Ég á svo erfitt með þetta … 

(ákveðið:) Mér líkar þetta ekki með að hafa þessa fjarlægð þarna, en … (andar hátt frá 

sér) ég er bara svo svakalega óörugg þarna. 

Frank: (lágt) Viltu horfa aftur á magann á þér og segja barninu þínu það? Þú gætir t.d. sagt: 

„Mér líkar eiginlega ekki þetta með fjarlægðina gagnvart þér.“ 

Gabi: Oh, …(röddin verður hærri og brothættari) eh, mér finnst
i
 ég einhvern veginn svo týnd 

núna … (hreyfir hendurnar snöggt fyrir framan andlitið á sér). Sko … (stynur lágt og 

snökktir) mér finnst erfitt að vera hérna núna. 

Frank (8:00): (stutt hlé; Frank réttir henni höndina) 

Gabi: (tekur hönd hans í sína, dregur andann) Þetta vildi ég einmitt segja … Mér líður þannig 

í augnablikinu að ég vildi gjarnan að einhver einfaldlega snerti mig … (snökktir 

nokkrum sinnum, smá hlé) 

Frank (10:30): Og hvernig líður þér núna með að snerta höndina á mér? 

Gabi: Vel (hlær við og ræskir sig). Eh, mig langar til að koma nær þér … og horfa svo í 

kringum mig. 

Frank (11:00): (kinkar jánkandi kolli og Gabi færir sig upp að hlið hans, hann leggur 

handlegginn um öxlina á henni og þau brosa framan í hvort annað) 

Gabi: Hmm, ég verð fyrst að venjast þessu. (Hlátur frá hópnum) 

Frank (11:45): Ég líka. (Aftur er hlegið. Frank horfir á Gabi um stund) 
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Gabi: Eh, mér finnst þetta gott. Ég er að pæla í hvort ég megi það (hlær). 

Frank (12:45): Hvort þú megir það? 

Gabi: (hlæjandi) Já. 

Frank (13:00): (brosandi) Og hvern ættirðu þá að spyrja um leyfi? 

Gabi: (hlær við) Eiginlega engan … 

Frank (13:15): Þig langaði til að koma nær mér og horfa síðan í kringum þig í hópnum. 

Gabi: (lágt, með mjög brothættum rómi) Já, af því að mér leið eins og ég geti ekki verið hluti 

af hópnum eða að ég geti ekki alveg skynjað ykkur, bara svona eins og massa og … 

(horfir í kringum sig í hópnum og dvelur lengur við sum andlitin; horfist síðan aftur í 

augu við Frank) 

Frank (14:15): (lágt) Er hún ennþá til staðar, fjarlægðin til barnsins þíns? 

Gabi: Já … Sko, ég finn að ég vil gjarnan segja það, en það er líka bara eitthvað, já það er 

bara svo persónulegt. (Frank: Hm.) … En í augnablikinu er það þannig, að það er ok, 

að segja það hérna. Þannig, minn innri, já minn innri þröskuldur … 

Frank (15:00): Og hvað mælir gegn því í augnablikinu? 

Gabi: (lágt,hvíslandi ) Hjartað í mér er allt í einu svo (óskiljanlegt) … 

Frank (15:30): Geturðu sagt það við barnið þitt? 

Gabi: (Hlé; síðan með lágri röddu) Mér finnst ennþá erfitt að segja nafnið þitt, … af því að ég 

er einfaldlega svo hrædd um að missa þig … Ég … ég finn bara að mér (snökktir hátt) 

þykir orðið svo vænt um þig (Frank: Hm.) og það er svo sárt … (snökktir endurtekið 

og andar þungt í nokkra stund, verður svo rólegri) 

Frank (17:45): Hvað er að gerast í þér núna? 

Gabi: (mjög lágt og ógreinilega) Ja …, ég veit ekki alveg hvað er að gerast í augnablikinu … 

Frank (18.00): Hvað skynjarðu í þér? 

Gabi: (hvíslar) Ég get ekki lýst því … 

Frank (18:30): Einbeittu þér þá bara að líkamlegri upplifun þinni. Hvað skynjarðu í 

líkamanum? 

Gabi: (mjög lágt, næstum raddlaust) Ég finn bara í augnablikinu að hjartað í mér slær mjög 

hratt. 

Frank (19:00): Hm… Viltu beina athyglinni aðeins þangað, þar sem þú skynjar hjartað þitt? 

(Gabi byrjar eftir smástund að snökkta) … Andaðu vel að þér … 

Gabi: (andar í kjölfarið þungt um stund, þar á milli snökktir hún og grætur og virkar mjög 

hrærð allan tímann; síðan mjög lágt) Nei. 

Frank (21:00): (heldur fast utan um Gabi) Já, hvað er? 
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Gabi: Nei! … Nei! Ég vil ekki … 

Frank: Hm, segðu það aftur. 

Gabi: Nei, ég vil ekki að þú farir … 

Frank: Hm. 

Gabi: (snökktir hærra) Nei, nei … 

Frank (22:00): Dragðu vel að þér andann fyrir þetta. 

Gabi: (hátt) Nei, nei!!! … 

Frank (23:45): Hvaða tilfinning kemur upp þegar þú segir „nei“? 

Gabi: (verður rólegri) … Einhvern veginn er það betra núna. 

Frank (24:30): Eitthvað hefur breyst? (Gabi: Já.) Hvað skynjar þú núna? 

Gabi: Það var einhvern veginn léttir, að ég 

skuli hafa … já, hafa sagt það. 

Frank (26:00) Hm. Þú upplifir sem sagt létti? 

Gabi: Já … Það kemur allt í einu svona tilfinning að vera lifandi. 

Frank (26:45): Hm, gefðu því rými í þér. 

Gabi: (hlær) 

Frank: Þú hlærð? 

Gabi: Af því að ég einhvern veginn … hef enga mynd fyrir það eða neina tilfinningu fyrir því 

… 

Frank (28:00): Fyrir hverju? 

Gabi: Hvernig ég gef því rými að finnast ég vera lifandi (hlær slitrótt) … Sko … 

Frank (29:00): Hvernig væri að þú snerir þér innávið að barninu þínu með þessa tilfinningu? 

Gabi: Já, það er held ég það sem ég fann fyrir. Ég hafði tengt það að finnast ég lifandi við 

þetta út-á-við eða eitthvað svoleiðis. En það passar ekki. Það er meira það sem ég 

skynja inni í mér (hlær nokkrum sinnum stutt). 

Frank (29:45): Er eitthvað sem þú mundir vilja segja við barnið þitt út frá þessari tilfinningu? 

Gabi: Já (ræskir sig) … Já, það sem mig langar að segja … Mér finnst það svolítið pínlegt, en 

það skiptir engu máli núna … Já, það sem ég vildi segja er: Halló Ricki, ég er svo glöð 

að þú ert þarna. (Frank: Já.) Já, ég er mjög glöð (nú mjög lágt og hrærð) Ég gleðst svo 

innilega yfir að þú sért þarna og núna skynja ég líka að þú ert þarna. (Frank: Hm.) … 

(dregur djúpt andann, horfir í svolitla stund á Frank og faðmar hann svo) Takk! 

Frank (32:00): Mín var ánægjan. 
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10. Algengar spurningar42 

Nokkur fororð um sálmeðferð og gestaltþerapíu 

1. „Sálfræðingur“ er lögverndað hugtak á Íslandi. Sá sem notar það um sig eða vinnu sína, 

þarf að hafa réttindi til þess. Þessi réttindi fást með því að ljúka cand. psych. eða 

sambærilegu prófi í sálfræði og í fá í kjölfarið starfsleyfi frá landlækni
43

. Skv. reglugerð er 

áætlað að sálfræðingar þurfi að vinna 12 mánuði eftir cand.psych.-próf undir leiðsögn 

sálfræðings, á viðurkenndum stofnunum eða starfsstofum sem landlæknir viðurkennir, til að fá 

starfsleyfi. Þetta hefur ekki enn komist til framkvæmda og óvíst hvenær það verður. Hafi 

sálfræðingur starfsleyfi frá landlækni má hann stunda meðferð. Ekki eru gerðar neinar kröfur á 

Íslandi um að sálfræðingar hafi framhaldsmenntun í sálmeðferðarfræðum til að stunda 

þerapíu. Flestir sækja sér þó slíka menntun þó ekki sé það skylda. 

2. Eftir að fólk hefur fengið starfsleyfi þarf það að ákveða eftir hvaða aðferð það vill vinna, t.d. 

skv. gestaltþerapískum aðferðum. Hugtökin gestaltþerapisti eða gestaltþerapía eru ekki 

lögvernduð. 

 

Hvernig finnur maður gestaltþerapista? 

1. Samkvæmt bestu vitund þýðanda hafa hingað til ekki verið margir á Íslandi sem hafa 

lokið námi í gestaltþeraíu. Einhverjir hafa þó tekið námskeið eða kynnst henni í námi 

erlendis og ætti að vera hægt að finna þá á síðu Sálfræðingafélags Íslands www.sal.is  en 

þar er síða fyrir almenning og hægt að leita að sálfræðingum eftir ákveðnum 

leitarskilyrðum,  senda fyrirspurn á sal@sal.is eða hringja í Sálfræðingafélagið í síma 595 

5190. Einnig eru góðar upplýsingar í símaskrá, en þar er yfirleitt ekki tekið fram hvaða 

meðferðaraðferðir viðkomandi sálfræðingur eða aðrir þerapistar notar. 

2. Hvernig svo sem þú hefur fundið þerapistann þinn, þá er mikilvægt að þú takir þér tíma til 

að skoða alvarlega hvort þú og hann/hún eigið samleið. Fáðu eitt viðtal og spurðu um allt 

                                                 
42

 Þýðandi svarar þeim atriðum og spurningum sem snúa að aðstæðum á Íslandi. 
43

 Lög um heilbrigðisstarfsmenn  (34/2012). http://www.althingi.is/lagas/nuna/2012034.html.  (Sótt 30.3.2015). 

http://www.sal.is/
mailto:sal@sal.is
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2012034.html
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sem þig langar að vita. Taktu þér svo nokkra daga og láttu viðtalið virka á þig. Þú getur 

farið í viðtal til annars þerapista ef þú vilt til að bera saman og prófa hvor hentar þér betur, 

jafnvel þriðja. Málið snýst um að finna manneskju sem þér líkar við, sem þú getur unnið 

með, og að þú upplifir að hann/hún skilji þig og að þú sért í öruggum höndum. Ekki 

gleyma að skoða líka umhverfi og aðstæður á og í kringum stofuna, hvort þér finnist þær 

faglegar og sýni að þerapistinn taki sína vinnu alvarlega. Þú getur líka lýst viðtalinu fyrir 

vini þannig að þú fáir betri tilfinningu fyrir hvað þar fór fram. Það gæti verið að þú 

kæmist að því að þig vantaði frekari upplýsingar eða fleiri upplifanir til að komast að 

niðurstöðu. Þá getur þú beðið um annað viðtal áður en þú ákveður þig. Mikilvægast er að 

þú takir mark á því hvernig þér líður og farir eftir því. 

 

Fyrir hverja er gestaltþerapían? 

Gestaltþerapían er í sjálfu sér opin öllum þeim sem leita eftir persónulegum stuðningi. Það eru 

þó sumir gestaltþerapistar sem hafa sérhæft sig í meðferð ákveðinna hópa eða vandamála, t.d. 

átröskunum, kynferðislegum vandamálum, þunglyndi eða kvíðaröskunum. Fyrsta viðtalið er 

m.a. til þess fallið að skera úr um hvort þerapistinn tekur að sér vanda sem þinn. Það er líka 

gott að spyrja beint í símtalinu þegar þú hringir til að panta fyrsta viðtal. 

 Þar að auki hentar gestaltþerapían fólki sem finnst hjálplegt og áhugavert að fá 

stuðning frá annarri manneskju á sínum persónulega þroskaferli. Með öðrum orðum: Þér þarf 

ekki að finnast þú „veik(ur)“ eða „trufluð(aður)“ til að leita til gestaltþerapista! Það dugir að 

þú sért forvitinn um sjálfa(n) þig eða hafir löngun til að breytast og/eða uppgötva nýja 

möguleika í samskiptum við aðra.  

 Hvað aldur skjólstæðinga varðar, þá gildir hið sama og ég sagði um þá sem hafa áhuga 

á að kynna sér gestaltþerapíuna. Það eru í sjálfu sér engar takmarkanir, nema þær sem 

einstakir þerapistar setja í vinnu sinni. Það eru til gestaltþerapistar sem hafa sérhæft sig í 

vinnu með börnum og unglingum (það býðst sérhæft nám í því erlendis), aðrir velja að vinna 

með fullorðnum (sem mestallt gestaltþerapíunám miðar við) og enn aðrir sérhæfa sig í að 

vinna með öldruðum (vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóðanna er farið að bjóða upp á 

sérhæft nám erlendis í því líka). 

 Að lokum er vert að taka fram að menntun skjólstæðingsins segir ekki endilega til um 

hvort gestaltþerapía nýtist honum. Það skemmir ekki fyrir ef skjólstæðingur á gott með að tjá 

sig í orðum, en vegna þeirrar miklu áherslu sem gestaltþerapían leggur á annars konar 

tjáningarferli, þ.e. óyrta tjáningu, er það ekki bráðnauðsynlegt. Það er miklu mikilvægara að 
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geta – eða betur sagt – vera tilbúinn til að gefa þeim sálrænu ferlum og því sem er að gerast á 

milli skjólstæðings og þerapista gaum, og sýna því þolinmæði og áhuga. 

 

Hvernig og hvar er gestaltþerapía stunduð? 

Í þessari bók hef ég einbeitt mér að svonefndri einstaklingsmeðferð, þar sem einn 

skjólstæðingur er með þerapista. Þetta er algengasta aðferðin, en ekki sú eina. Í 

einstaklingsmeðferð eru oftast vikulegir tímar, en ekki er óalgengt að tímar séu tvisvar í viku 

eða á tveggja vikna fresti. Tímalengd á milli tíma fer eftir því hversu brýna nauðsyn ber til og 

hvernig þerapistinn er vanur að vinna. Stundum getur verið gott að hafa stutt á milli tíma, t.d. 

þegar skjólstæðingur vill gjarnan einbeita sér að efni sem er honum mikilvægt. Svo getur aftur 

á móti verið gott að láta tíma líða á milli viðtala, t.d. þegar vinna þarf með og flétta nýjar 

upplifanir inn í hversdagslífið, eða þegar það væri of mikið í einu að bæta næsta skrefi í 

breytingarferlinu við. 

 Margir gestaltþerapistar bjóða einnig upp á vinnu með pörum. Oftast vinnur þá einn 

þerapisti með parinu að sambandsvanda þeirra, en stundum vinnur þerapistapar með parinu. 

Ég geri bæði. Ég vinn einn með pörum, en stundum vinnum við konan mín líka saman. Para- 

eða hjónameðferð fer oftast fram viku- eða hálfsmánaðarlega eins og einstaklingsmeðferð. 

 Þá er bara eftir að nefna hópmeðferð þar sem einn eða tveir þerapistar vinna með hóp 

af skjólstæðingum. Boðið er upp á hópmeðferðir ýmist reglulega, þ.e. að hópurinn hittist með 

ákveðnu millibili, oftast einu sinni í viku; eða í formi einstakra eða fleiri vinnustofa þar sem 

hópurinn hittist í nokkra daga samfleytt, t.d. um helgi. 

 

Hvað tekur gestaltþerapía langan tíma? 

Það er ekki auðvelt að svara þessari spurningu. Hversu lengi hver og einn þarf að vera í 

þerapíu er undir mörgum atriðum komið sem erfitt er að sjá fyrir og því erfitt að spá fyrir um 

tímalengdina. Meðal þeirra atriða sem hafa áhrif eru eðli og alvarleiki vandans í upphafi, 

þróun þerapíusambandsins, atburðir í lífi skjólstæðingsins sem koma upp á meðan á 

þerapíuferlinu stendur, sem geta haft áhrif á eða breytt markmiðum þerapíunnar eða því hvort 

hún telst hafa heppnast eða ekki, hversu auðveldlega eða erfiðlega gengur að slíta 

þerapíusambandinu, og margt fleira.  

 Sé litið framhjá því að ómögulegt er að segja fyrir um þá tímalengd sem hver og einn 

þarf í þerapíu, þá er til visst meðalgildi sem hægt er að ákveða eftirá. Í víðtækri rannsókn, þar 
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sem austurríski gestaltþerapistinn Birgitte Schigl (1998) spurði fjölda fyrrum skjólstæðinga 

um reynslu þeirra af þerapíu, kom í ljós að meðallengd þerapíu voru 70 vikur, um það bil eitt 

og hálft ár, oftast með vikulegum viðtölum. Dreifingin var samt mjög mikil; allt frá einum 

mánuði og upp í fjögur ár. 

 Auðvitað er skjólstæðingum frjálst að hætta í þerapíu þegar þeir telja það tímabært. 

Sem þerapisti óska ég mér að þið gefið mér hlutdeild í þessari ákvörðun og gefið okkur 

báðum tíma til að fara yfir stöðuna í ró og næði og kveðjast. Einn til tveir tímar ættu að nægja 

til þess. 

 

Hversu líklegt er að gestaltþerapía beri árangur? 

Það er eins með þessa spurningu og þá síðustu að það er erfitt að svara henni. Það hefur með 

að gera að í rannsóknum í meðferðarfræðum ríkir ekki einhugur um hvað telst vera árangur í 

þerapíu. Til þess að gefa samt eitthvert svar við þessari spurningu er mögulegt að spyrja 

fyrrum skjólstæðinga hvort þeir séu ánægðir með árangur sinnar meðferðar. Hver og einn 

styðst við sína eigin mælikvarða í svona spurningakönnun, en þar sem þeir mælikvarðar fela í 

sér það sem skiptir máli hjá hverjum fyrir sig, þá er það viðeigandi. 

 Í fyrrnefndri rannsókn spurði Birgitte Schigl fyrrum skjólstæðingana hvort þeir hefðu 

náð markmiðum sínum. Niðurstöðurnar voru eftirfarandi: „63 skjólstæðingar (14,9%) sögðu 

að þeir hefðu náð markmiðum sínum að fullu, 209 skjólstæðingar (49,2%) náðu þeim að 

stórum hluta, 108 skjólstæðingar (25,8%) náðu þeim að hluta, 36 skjólstæðingar (8,5%) náðu 

litlum hluta og 9 skjólstæðingar (2,1%) náðu engum markmiða sinna. Þetta lítur svona út í 

súluriti: 
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 Ef við tökum tvo efstu hópana saman getum við gengið út frá að 64,1% eða tveir 

þriðju hlutar skjólstæðinga hafi upplifað að gestaltmeðferðin hafi borið árangur og að þeir séu 

ánægðir. Að auki hefur um það bil einn fjórði allra skjólstæðinga náð hluta af því sem þeir 

stefndu að. Ef við tökum svo saman þá sem náðu engum eða litlum hluta markmiða sinna, þá 

mátu ca. 10% skjólstæðinga meðferðina misheppnaða. 

 Eins og áður var sagt er hægt að mæla virkni eða árangur sálmeðferðar á ýmsan hátt, 

ekki bara með því að spyrja skjólstæðingana um reynslu þeirra. Í mjög vandaðri rannsókn sem 

stóð í mörg ár tók Uve Strümpfel (2006) saman niðurstöður úr fyrirliggjandi rannsóknum; 

eins og sjá má við lestur bókar hans fær gestaltþerapían nokkuð góða einkunn. 

 

Hvernig eru gæði gestaltþerapískrar vinnu tryggð? 

Þýðandi svarar þessum undirkafla eftir bestu vitund um stöðuna á Íslandi. 

Eingöngu eru í gildi almennar kvaðir á íslenskum sálfræðingum um símenntun sem 

koma fram í reglugerð um sálfræðinga. Þar segir: „Sálfræðingi ber að þekkja skyldur sínar og 

virða siðareglur stéttarinnar, viðhalda þekkingu sinni og faglegri færni og tileinka sér 

nýjungar er varða starfið.“
44

 Í lögum um heilbrigðisstarfsfólk er enn almennara ákvæði. Félag 

                                                 
44

  Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur sálfræðinga og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og sérfræðileyfi. 4. 

kafli, 8. grein.  http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=8678513e-4873-42ef-8b1a-b887838ce4d7. (Sótt 

28.4.2015). 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=8678513e-4873-42ef-8b1a-b887838ce4d7
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sjálfstætt starfandi sálfræðinga hefur sett félagsmönnum sínum þau skilyrði að þeir skuli skila 

inn vottorði um ákveðinn stundafjölda í endurmenntun á ári. Í kjarasamningum einstakra 

vinnustaða er oft tekið fram um réttindi sálfræðinga til að stunda sí- eða endurmenntun á 

vinnutíma. Oft þurfa sálfræðingar að greiða slíka endurmenntun sjálfir.  

 Ákvæðið í reglugerð um sálfræðinga hér að ofan er auðvitað mjög víðtækt. Almennt 

taka sálfræðingar endurmenntun og viðhald þekkingar sinnar mjög alvarlega og sinna því vel, 

bæði með því að fara á námskeið, hérlendis og erlendis, en einnig með því að sækja 

handleiðslu og eigin þerapíu. Þar að auki skuldbinda þeir sig til að halda siðareglur og þurfa 

allir sálfræðingar að sækja svonefnt siðanámskeið á vegum Sálfræðingafélagsins. Hluti af 

bæði lögum, reglugerðum og siðareglum er svo að sjálfsögðu þagnar- og trúnaðarskyldan sem 

þeim ber að hafa í heiðri. 

 Gestaltþerapistum sem öðrum þerapistum er annt um og eru áhugasamir um að 

viðhalda og endurnýja kunnáttu sína og færni. Þó ekki sé víðtæk lagaleg skylda til þess, sjá 

flestir sér hag í endurmenntun, þar sem það veitir þeim meira öryggi og ánægju í starfi og þeir 

geta betur komið til móts við þarfir skjólstæðinga sinna. 

 

Taka Sjúkratryggingar eða Tryggingastofnun þátt í kostnaði? 

Þýðandi svarar hér eftir bestu vitund um stöðuna á Íslandi. 

 Á Íslandi taka hvorki Sjúkratryggingar né Tryggingastofnun ríkisins þátt í kostnaði við 

þerapíu. Meðferð sem fer fram innan vissra stofnana eða á þeirra vegum, t.d. Landspítala 

Íslands, göngudeild Geðdeildar, Hvíta bandið, heilsugæslustöðvar sem hafa sálfræðing á 

sínum snærum o.fl., þarf yfirleitt ekki að greiða fyrir nema hefðbundið komugjald. Innan 

skólakerfisins greiða börn og foreldrar yfirleitt ekki fyrir sálfræðiþjónustu, en hún nær yfirleitt 

ekki til meðferðar, eingöngu greiningar. Félagsþjónusturnar veita mismunandi þjónustu. Þegar 

um félagslegan vanda er að ræða, getur fólk sótt um að fá hluta af viðtölum greiddan. Ef um 

barnaverndarmál er að ræða greiða félagsþjónustur sálfræðimeðferð yfirleitt að fullu. Virk 

starfsendurhæfing sem rekin er af stéttarfélögum og styrkt af ríkinu greiðir afmarkaðan fjölda 

viðtala að fullu. Sjúkrasjóðir stéttarfélaga taka yfirleitt þátt í að greiða fyrir sálfræðiþjónustu 

og er mjög misjafnt hversu mikinn þátt þeir taka. Best er fyrir fólk að hringja í eigin 

stéttarfélag og spyrjast fyrir. Það tíðkast líka æ oftar að einkafyrirtæki greiði viðtöl fyrir 

starfsfólk sitt sem lendir í persónulegum vanda, sérstaklega ef hann snýr að vinnustaðnum. 
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Hvað er einn þerapíutími langur og hvað kostar hann? 

Þýðandi svarar fyrir íslenskar aðstæður samkvæmt bestu vitund. 

 Þerapistar mega ekki hafa samráð um gjaldtöku. Hver og einn þerapisti ákveður því 

hvað hann setur upp fyrir tímann eða semur um það við þig. Í dag (2015) er algengur taxti 

fyrir einn þerapíutíma milli 12 og 15 þúsund krónur fyrir 45-50 mínútna tíma. Þeir sem eru 

með sérfræðiviðurkenningu taka yfirleitt hærra gjald fyrir tímann en aðrir og getur það farið 

yfir þetta sem hér er nefnt. Sjá einnig það sem sagt var að ofan um gjaldtöku hjá opinberum 

stofnunum og þjónustum. 
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11. Lokaorð 

Kæri lesandi. 

 

Ég vona að þú hafir haft gaman af að lesa þessa bók og að hún hafi hjálpað þér að fá skýra 

mynd af því um hvað gestaltþerapían snýst. Kannski hefur lesturinn orðið til þess að þig 

langar að fræðast frekar um gestaltþerapíu. 

 Hugsanlega ertu með fleiri eða aðrar spurningar sem ég hef ekki svarað eða hafa 

vaknað í framhaldi af lestrinum og þú hefur ekki fundið svör við í lesefni sem gefið er upp í 

lesefnalista í lok hvers kafla. Ef svo er þá máttu gjarnan skrifa mér (á ensku ef ekki á þýsku) 

og ég mun gera mitt besta til að veita þér svör. Þetta er ekki eingöngu til að koma til móts við 

þínar þarfir, heldur gætu spurningar þínar bæst við í endurnýjuðum útgáfum af þessari bók 

seinna og þannig nýst öðrum lesendum. Ég er líka þakklátur fyrir hvers konar aðrar 

ábendingar. 

 Ég þakka þér fyrir áhugann og óska þér alls góðs í gestaltþerapískum 

uppgötvunarleiðangri þínum. 

 

Dr. Frank-M. Staemmler, Dipl.-Psych. 

Zentrum für Gestalttherapie 

Max-Reger-Str. 11 

D – 97074 Würzburg 

Netpóstfang: frank.staemmler[hjá]me.com 

 

Vefsíða á ensku: http://www.frank-staemmler.de/www.frank-

staemmler.de/Page_in_English.html  
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