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Hjælpekunst:
Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må
man først og fremmest passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der.
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver der ikke kan det, han er selv i
indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne
hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog ved først at fremmest at
forstå det, han forstår.
Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel
gøre min merforståen gældende, så er det fordi jeg er forfængelig og stolt, så jeg
i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham.
Men al sand hjælp begynder med ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig
under dem, han vil hjælpe, og hermed forstå at det at hjælpe ikke er at herske,
men det er at tjene, at det at hjælpe er villighed til, indtil videre at finde sig i at
have uret og i ikke at forstå hvad den anden forstår.
Dersom du ikke kan begynde således med et menneske, at han kan finde en sand
lindring i at tale med dig om sin lidelse, så kan du heller ikke hjælpe ham, han
lukker sig for dig, han lukker sig inde i sit inderste - præk du så kun for ham!

Forfatteren Kirstine Andersen: har i relation til
”Kierkegaard og ledelse” om
hjælpekunst skrevet: Citat: ”Drivkraften hos medarbejderen ligger i oplevelsen af at
være i grundlæggende kontakt med borgeren. At møde den anden som medmenneske
og kunne opbygge forståelse sammen”.

Jeg tænker, at min egen grundholdning følger Kierkegårds og Kirstine Andersens opfattelse, som jeg bør kunne bedømmes på.
Med venlig hilsen Helen Marie Sørensen, Helia.
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