
Filosoffen Anders Fogh Jensen ti lbyder sin årelange erfaring med
filosofiske samtaler,  konsultation,  vejledning,  supervision og terapi t i l
samtaler i  professionelt  og personligt regi .

Professionel filosofisk sparring
-  Samtalerne retter sig ti l  alle ,  der arbejder med mennesker i
dilemmafyldte jobs.  Det er bl .a .  psykologer,  psykoterapeuter,
socialrådgivere,  ledere,  der søger orientering i  deres problemer og
horisont for deres tanker.  
-  I  sit  indhold henvender samtalerne sig således ti l  alle ,  der tumler med
eksistentielle,  etiske,  organisatoriske,  psykologiske eller andre typer af
spørgsmål – og som har brug for at  få vendt eller ordnet tankerne.  Det
kan være,  at  du søger l ivssparring med én,  der tænker anderledes end
dig selv -  eller måske netop tænker l idt som dig ti l  forskel fra dem, du
har omkring dig.

Livssamtaler
Livssamtalerne handler om dit  l iv og er rettet  mod overblik,  ændrede
livsomstændigheder,  nye forståelser eller begreber ti l  at  sætte det,  der
sker eller er sket ind i  en ramme. At jeg er fi losof betyder ikke,  at  du skal
kunne eller komme med noget fi losofi ,  men at jeg bruger min baggrund i
mit fag med 2500 års l ivsvisdom, og en god portion erfaring med at
begrebsliggøre noget ellers diffust .  
At gå ti l  Filosoffen handler om at blive klogere på sig selv,  sin tid,  sin
verden,  og forholdet imellem de tre.  Det er en gammel tradition for
samtaler om natten og dagen,  lyset og mørket,  mulighed og
nødvendighed,  verden,  de mellemmenneskelige strukturer og ens plads i
dem – også meget konkret.  Til  forskel fra mange psykologiske samtaler
handler de fi losofiske samtaler ikke primært om årsager fra dit  l iv,  men
om livet set  fra dit  synspunkt.  Om de helt  store ting i  det små og det
konkrete.

 
 

 

 

 

 

SILKEBORG: Vejlsøhus, Vejlsøvej 51, 1. 8600  Silkeborg
TID: Samtalerne varer 1,5 time og finder sted på fredage
PRIS: 1.800 kr. + moms

KØBENHAVN: Sted: Det eksistentielle hus Gammel Mønt 14, 1. sal, 1117
København K København
Tid: Samtalerne varer 1,5 time og foregår på datoerne: 
3/3, 28/4, 23/6, 17/8, 25/10 
Pris: 2.000 kr. + moms 
De kan bookes via hjemmesiden www.filosoffen.dk

 

PROFESSIONEL FILOSOFISK SPARRING

 

 

Anders Fogh Jensen er filosof med erfaring indenfor
samtaleterapi, supervision af psykologer, som
organisationskonsulent og med ledersparring. Han har
beskæftiget sig med filosofi i mere end femogtyve år som
forfatter, foredragsholder og samtalepartner,.
Han er desuden forfatter til bogen Narrative samtaler –
Forklaringer fra Maskinrummet.

 

LIVSSAMTALER
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