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Den protreptiske
samtalemodel

Tillid

Nøgleord

Modsætning

Hvordan vil du starte din samtale?
Stiller spørgsmålet ”Hvad vil det sige, at have tillid til?” eller ”Hvad betyder
værdien tillid?”
Hvilke virkemidler benytter du?
Jeg læser Dalai Lamas ord op; Se under historie og anekdote i skemaet.

Undersøg ordets betydning – Etymologi:
Stole på, have tillid til, at lide på noget, sætte sin lid til. Svarende til oldnordisk
tillit, det at se hen på noget, hensyn, agtelse, rette sit blik mod, hjælpe.
Tillidsvækkende – tillidsskabende. Modsætningen kunne være mistillid. Protogermansk treuwac-, kilde til gamle engelske treowian ”at tro, tillid” og treowe
”trofaste” (kognater – i slægt med).

Systemiske spørgsmål:
Har du tillid til andre?
Har andre tillid til dig?
Har du tillid til dig selv?
Eksisterer der tillid i din organisation?

En anekdote eller historie:
”Der er få mennesker i verdenen, som frembringer en sådan respekt, tillid og
beundring, som Dalai Lama. Hans budskab om menneskelig medfølelse og
behovet for universel ansvarlighed, har givet genklang over hele verden på et
tidspunkt, hvor folk i høj grad har mistet tro på etablerede ledere og institutioner.
Dalai Lamas egen selvopfattelse er yderst beskeden og er indbegrebet af
ydmyghed. Han omtaler altid sig selv som ’en simpel buddhistisk munk’, og er
næsten altid lattermild, afslappet og uhøjtidelig i sin fremtoning. Det gælder om at
fjerne mistro og få opbygget tillid, lyder det fra Dalai Lama.”

Egen beretning:
Når jeg møder et menneske, som gør mig utryg, og jeg føler mistillid, er jeg blevet
bedre til at mærke efter. Jeg reflekterer over om det er min egen følelse som jeg
forplanter i den anden? Måske modtager jeg mistilliden, som i bund ·og grund er
min egen? Interessant hvad jeg selv medvirker til ubevidst.

Afsluttende spørgsmål, dilemma – som der ikke må svares på:
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