Filosoﬁ er det mest hverdagspraktiske der ﬁndes. Ikke kun i ledelse, også i personlig udvikling, også i sociale
sammenhænge. For ﬁlosoﬁ er intet andet end at undres. At opbygge et reﬂeksivt beredskab, som man kan
agere og handle ud fra. Ikke fastlåst, dogmatisk, ideologisk - men åbent, bevægeligt, mangfoldigt. Så, ﬁlosoﬁ
handler om at tænke over, hvordan man som menneske og som gruppe/social kreds forener tanker, følelser og
handlinger optimalt. Forener i ét hele. Filosoﬁ handler om, hvem man/vi selv er, hvem man/vi kunne være blevet
og hvem man/vi endnu kan nå at blive.
Om at bevare mulighedssansen lige så
gyldig som det givne - det som kan
blive må tælle lige så meget som
INTRODUKTION AF TROELS K. HANSEN
det som er sket. Begivenheden,
mødet, samtalen, øjeblikket...
TIL OLE FOGH KIRKEBY’S TANKER OM
ET FILOSOFISK LEDERSKAB:
er alt der er. Ideer kan være
godt nok, men de skal forløses
i begivenheder, sammen med
BEGIVENHEDEN SOM MIDTE andre mennesker. Nu og her. I
alle handlinger, prioriteringer,
fravalg, ord der siges...er funFOR EN VÆRDIBÅREN
damentet værdier. Værdier som
ofte er stivnede udtryk for dét,
som virkede år tilbage. Eller som er
løse skitser til, hvordan man fanHANDLEKRAFT
taserer om at være. Filosoﬁ handler om
at gøre værdier levende, perforerede,
søgende. I levet liv, nu og her. Om at gøre begreber klare og tydelige. Om opmærksomhed på ‘den anden’ og
hvad der reelt sker imellem jer. I midten. Den anden...kæresten, naboen, buschauﬀøren, kollegaen, chefen...
skaber virkeligheden for dig - og du for hende - i kæder af situationer og begivenheder. Ergo står vi tilbage
med begivenheden og værdierne og handlekraft. Og det er sådan set det, aftenen handler om...
Om

Det praktiske

Troels Klinke Hansen, som holder foredraget, er cand. merc. fra CBS og
ejer strategi- og udviklingsvirksomheden Ziba.

Dato: Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 19.00-21.00

Ole Fogh Kirkeby er professor i ledelse og ﬁlosoﬁ på CBS og har et langt
og bredt forfatterskab bag sig; både ﬁlosoﬁske afhandlinger og ledelsesteoretiske fagbøger.
Ole og Troels driver sammen med videofotografen Thomas Davidsen
kursus- og uddannelsesvirksomheden Det Filosoﬁske Lederskab.

Pris: Kr. 100,- incl. kaffe, the og lidt godt til ganen
Sted: Overgade 14, 2.th., 5000 Odense C
Tilmelding: Colette Marcus:

Mobil: 21 26 52 57
Mail: colette@markus.dk

Tilmelding senest 6. oktober 2011

