25/11/2020

Halsnæs Filosoferer
Onsdag 21. oktober, 2020

Eksistentielt bevægende samtaler –
med udgangspunkt i Søren Kierkegaard
Oplæg ved Pia Houmark

Samtalesløjfer

Pia Orloff Houmark

• Foredrag, Inspiration, Undervisning
• Eksistentiel coaching
• Protreptiske samtaler
• Psykoterapi – individual- og parterapi
• Supervision – individuelt, par, grupper
• Lederidentitet – personligt udviklingsforløb
• Ledelsescoaching – 1:1 og ledergrupper

•
•
•
•
•
•
•

Konsultation:
Kontakt:

Collinsgade 8, 2100 Kbh. Ø.
Pia Houmark, mobil 21 81 13 13

Master of Business Coaching MBC (CCC)
Master i Kierkegaard-Studier (Teo, KU)
Narrativ specialistuddannelse (DISPUK)
Organisk psykoterapeut, MPF (D.I.G.)
Danseterapeut CMA, Cert. Movement Analyst (LIMS, USA)
Cand. Scient. hum-samf. idræt (KU)
Sygeplejerske

Sdr. Strandvej 38, Helsingør (10 min fra stationen)
Email: pia.houmark@hotmail.com
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Plan:
• Håbet om medmenneskelighed
• 4 opgaver i eksistentiel samtale
• 3GC og Protreptik
• At vokse sammen med sig selv
• At tabe sig selv - fortvivlelse

•
•
•
•
•

Begrebet Ironi
Enten – Eller
Begrebet Angest
Sygdommen til Døden
Kjerlighedens Gjerninger

Reinhard Stelter,
prof. i coachingpsykologi, KU
Ole Fogh Kirkeby,
prof. ledelsesfilosofi, CBS

Pia Søltoft
Arne Grøn
Christian Hjortkjær
Jon Stewart
Joakim Garff
Professionshøjskolen Metropol,
Institut for Ledelse & Forvaltning

Redaktør Birgitte Lie Suhr-Jessen
Dansk Psykologisk Forlag
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Plan:
• Håbet om medmenneskelighed
• 4 opgaver i eksistentiel samtale
• 3GC og Protreptik
• At vokse sammen med sig selv
• At tabe sig selv – fortvivlelse

Genkald en lille god
dialoghandling fra for nylig

Professionshøjskolen Metropol,
Institut for Ledelse & Forvaltning

Redaktør Birgitte Lie Suhr-Jessen
Dansk Psykologisk Forlag

(f.eks. en særlig måde du forholdt dig til din
dialogpartner, en måde at tale, lytte, spørge,
dvæle, respondere, være stille, give noget ind,
skabe rum, retning, tryghed ….)
1. En lille konkret handling du gjorde, som du er
glad for - hvad kan du kalde det du gjorde?
2. Hvorfor er du glad for denne handling - hvad
ønskede du den skulle føre til i dialogen?

https://www.youtube.com/watch?v=S-Xm7s9eGxU
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Plan:
• Håbet om medmenneskelighed
• 4 opgaver i eksistentiel samtale
• 3GC og Protreptik
• At vokse sammen med sig selv
• At tabe sig selv - fortvivlelse

Kærlighed er det godes mulighed
En gave og opgave i selvets grundvold
Menneskeheden er forbundet med et
helligt band

Selvet som Gave
– en væren i sin vorden
Selvet som Opgave
– at vorde concret

”Vorde”:
at blive til,
begynde at være
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Plan:
• Håbet om medmenneskelighed
• 4 opgaver i eksistentiel samtale
• 3GC og Protreptik
• At vokse sammen med sig selv
• At tabe sig selv - fortvivlelse

Samtaler som hjælpekunst
4 hovedopgaver/hovedspørgsmål
Hvad kendetegner
1) det selv, der kan være på spil
i eksistentielle samtaler?

psykisk udvikling

2) det selvtab, der kan være på spil
i eksistentielle samtaler?

psykopatologi

3) de aktiviteter, der kan stimulere
dialogpartnerens selvvirksomhed?
Klinisk Intervention

4) de forholdemåder, der kan støtte
dialogpartnerens selvtilblivelse?

Alliancefaktorer

Bestræbelse:
At spørge kritisk-naivt til det indlysende
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Hetero = den
andens andethed

Samtaler som hjælpekunst
4 hovedopgaver/hovedspørgsmål
Radikalt tilstedevær:
“At vise sig sin egen medmenneskelighed
værdigkendetegner
i samtalebegivenheden”
Hvad

1) det selv, der kan være på spil
i eksistentielle samtaler?
Event = Begivenhed
Begivenhedskapacitet

psykisk udvikling

2) det selvtab, der kan være på spil
i eksistentielle samtaler?

psykopatologi

3) de aktiviteter, der kan stimulere
dialogpartnerens selvvirksomhed?
Klinisk Intervention

4) de forholdemåder, der kan støtte
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Hetero = den
andens andethed
Radikalt tilstedevær:
“At vise sig sin egen medmenneskelighed
værdig i samtalebegivenheden”

Ansvarshavende
Dialogholder/Coach/Terapeut

Event = Begivenhed
Begivenhedskapacitet

Bevidst om
Berørt hos mig
Bevæget til at gøre
Tema

Egenrefleksion

Eksistentiel
solidaritet
Delvis asymmetri
med symmetriske
øjeblikke/

Dialogpartner
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Plan:
• Håbet om medmenneskelighed
• 4 opgaver i eksistentiel samtale
• 3GC og Protreptik
• At vokse sammen med sig selv
• At tabe sig selv - fortvivlelse

Tal 2 x 2 min med sidemand:
• Hvad du har især fæstnet dig ved indtil nu?
Professionshøjskolen Metropol,

• Institut
Kan det
sige noget
om din lille dialoghandling?
for Ledelse
& Forvaltning
(f.eks. hvad du var glad for ved den – hvad du
håbede den kunne føre til - hvad det krævede at
forholde til din dialogpartner som du gjorde?)
Redaktør Birgitte Lie Suhr-Jessen
Dansk Psykologisk Forlag

https://www.youtube.com/watch?v=S-Xm7s9eGxU
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Konkretion: at vælge
sig selv

Concreso = at
vokse sammen
med sig selv
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DEN KIERKEGAARDSKE SAMTALESLØJFE
At vokse sammen med sig selv
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DEN KIERKEGAARDSKE SAMTALESLØJFE
”Valget gjør her paa eengang de
to dialektiske Bevægelser …”

At vokse sammen med sig selv
En livslang dialektisk dobbeltbevægelse
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DEN KIERKEGAARDSKE SAMTALESLØJFE
”Valget gjør her paa eengang de
to dialektiske Bevægelser …”

At vokse sammen med sig selv
En livslang dialektisk dobbeltbevægelse
Komme på afstand af sig selv
Uendeliggørelse
Abstraktion

Konkretion
Endeliggørelse
Komme tilbage til sig selv
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ERINDRINGEN
”Valget gjør her paa eengang de
to dialektiske Bevægelser …”

GENTAGELSEN

At vokse sammen med sig selv
En livslang dialektisk dobbeltbevægelse
Komme på afstand af sig selv
Uendeliggørelse
Abstraktion

At tage sig selv igen
Responsivitet

Gøre hændelser til handling
Svare an på sin livsanskuelse
Overtage tilværelsens tilskikkelser
Lade sig digte
At angre

Konkretion
Endeliggørelse

Opbygge det godes mulighed

Komme tilbage til sig selv

TALE SELVET FREM I KIERKEGAARDSKE SLØJFER
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DEN KIERKEGAARDSKE GPS
”Valget gjør her paa eengang de
to dialektiske Bevægelser …”

At vokse sammen med sig selv
En livslang dialektisk dobbeltbevægelse
Komme på afstand af sig selv
Uendeliggørelse
Abstraktion

At tage sig selv igen
Responsivitet

Gøre hændelser til handling
Svare an på sin livsanskuelse
Overtage tilværelsens tilskikkelser
Lade sig digte

Konkretion
Endeliggørelse
Komme tilbage til sig selv

At angre
Opbygge det godes mulighed

TALE SELVET FREM I KIERKEGAARDSKE SLØJFER
18
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DEN KIERKEGAARDSKE GPS

Samtalens bevægelse mellem
selvets 3 syntesepar:
det endelige og uendelige,
det timelige og evige,
det nødvendige og mulige.

Mennesket er en Synthese
af Uendelighed og Endelighed,
af det Timelige og det Evige,
af Frihed og Nødvendighed,
kort en Synthese.

TALE SELVET FREM I KIERKEGAARDSKE SLØJFER
19

EN LILLE PRØVETUR I SLØJFEN
2. Erindring: Udfolde intentioner
Hvad var din intention med den her handling, du
er glad for - hvad håbede du den kunne føre til?

4. Gentagelse: Udlede livsværdier
Hvilken principiel livsværdi kommer til udtryk i den
her handlemåde, som du finder vigtig?

(Hvorfor er/var det vigtigt for dig?)

(Hvad kunne være en god sætning at tage med om det?)

1. Tema: en lille dialoghandling
Fortæl om en lille handling, du gjorde i
en dialog for nylig – en måde du brugte
dig selv på, som du er glad for.
(Navn: Hvad kan du kalde det du gjorde?)

3. Erindring: Forankring i andre & andet
Er der andre tidspunkter eller situationer, du kan
genkende at du gør/har gjort noget lignende?
(Hvem ville ikke blive forbavset over at høre dette om dig?)

5. Gentagelse: Mulig virkeliggørelse i handling
Hvis du ville handle mere på denne livsværdi, hvad
skulle du så konkret gøre i dit forhold til dig selv –
og i dine forholdemåder overfor andre?
(Hvad/hvem ville evt. kunne hjælpe til at du vælger det?)
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Dialogholder fører dialogen gennem sløjfen
D Dialogholder tager vare på tid og tempo
(ca. 2 min pr. spørgsmål)

EN LILLE PRØVETUR I SLØJFEN
2. Erindring: Udfolde intentioner
Hvad var din intention med den her handling, du
er glad for - hvad håbede du den kunne føre til?

4. Gentagelse: Udlede livsværdier
Hvilken principiel livsværdi kommer til udtryk i den
her handlemåde, som du finder vigtig?

(Hvorfor er/var det vigtigt for dig?)

(Hvad kunne være en god sætning at tage med om det?)

6. Bevidning: tale det godes mulighed frem
•
Hvilke styrker og færdigheder blev du bevidst
Tema:
en lille dialoghandling
om1.hos
din dialogpartner?
•
Hvilke
bestræbelser
værdierdu
blev
du bevidst
Fortæl
om en lille og
handling,
gjorde
i
omen
hos
din dialogpartner?
dialog
for nylig – en måde du brugte
digerselv
på, som du
glad
for. blev berørt
•
Hvad
genklangen
hoserdig
– hvad
hos dig selv ved at lytte til fortællingen?
(Navn: Hvad kan du kalde det du gjorde?)
•
Hvad bliver du bevæget til/inspireret til at gøre
i dit eget liv?
3. Erindring: Forankring i andre & andet
Er der andre tidspunkter eller situationer, du kan
genkende at du gør/har gjort noget lignende?
(Hvem ville ikke blive forbavset over at høre dette om dig?)

5. Gentagelse: Mulig virkeliggørelse i handling
Hvis du ville handle mere på denne livsværdi, hvad
skulle du så konkret gøre i dit forhold til dig selv –
og i din måde at bruge dig selv i forhold til andre?
(Hvad/hvem ville evt. kunne hjælpe til at du vælger det?)
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Plan:
• Håbet om medmenneskelighed
• 4 opgaver i eksistentiel samtale
• 3GC og Protreptik
• At vokse sammen med sig selv
• At tabe sig selv - fortvivlelse

Professionshøjskolen Metropol,
Institut for Ledelse & Forvaltning

Redaktør Birgitte Lie Suhr-Jessen
Dansk Psykologisk Forlag
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https://www.youtube.com/watch?v=vf0AmpW_tL8

Fortvivlet ikke at
være sig bevidst
at have et Selv

Uden Phantasi, som
Spidsborgeren altid er, lever
den i et vist trivielt Indbegreb
af Erfaringer, om hvordan det
er, hvad der er muligt, hvad
der pleier at skee.
Spidsborgeren være sig
forresten Øltapper eller
statsminister.
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Fortvivlet ikke
at ville være sig
Selv

… det Phantastiske (…).
Det som fører et Menneske
saaledes ud i det Uendelige, at det
blot fører ham bort fra sig og
derved afholder ham fra at komme
tilbage til sig Selv.
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https://www.youtube.com/watch?v=39YUXIKrOFk&list=PLyQYtBDMwqmMX-FUsJWNNmnpbpIWfaoC-

Fortvivlet at
ville være sig Selv

Reflexionen, der reflekterede over
Refleksionen: … den subjective
Frihed, der i ethvert Øieblik har
Muligheden af en ny Begyndelse i
sin Magt og ikke er generet af
tidligere Forhold.
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https://www.youtube.com/watch?v=39YUXIKrOFk&list=PLyQYtBDMwqmMX-FUsJWNNmnpbpIWfaoC-

De
fortvivlende
diskurser
Diagnosticeringen

Den
fortvivle(n)de
dialogholder
Den diagnosticerende

Den
fortvivlede
dialogpartner
Den diagnosticerede
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Tak for opmærksomheden

Pia Orloff Houmark

Samtalesløjfer
• Foredrag, Inspiration, Undervisning
• Eksistentiel coaching
• Protreptiske samtaler
• Psykoterapi – individual- og parterapi
• Supervision – individuelt, par, grupper
• Lederidentitet – personligt udviklingsforløb
• Ledelsescoaching – 1:1 og ledergrupper

Konsultation:
Kontakt:

Collinsgade 8, 2100 Kbh. Ø.
Pia Houmark, mobil 21 81 13 13

•
•
•
•
•
•
•

Master of Business Coaching MBC (CCC)
Master i Kierkegaard-Studier (Teo, KU)
Narrativ specialistuddannelse (DISPUK)
Organisk psykoterapeut, MPF (D.I.G.)
Danseterapeut CMA, Cert. Movement Analyst (LIMS, USA)
Cand. Scient. hum-samf. idræt (KU)
Sygeplejerske

Sdr. Strandvej 38, Helsingør (10 min fra stationen)
Email: pia.houmark@hotmail.com
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