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Bagsidetekst:Protreptik selvindsigt og samtalepraksis er afrundingen på Ole Fogh Kirkebys mangeårige
projekt med at genskabe og forny den protreptiske tradition og er uomgængelig læsning for enhver, som
ønsker at arbejde som protreptiker.I bogen går Ole Fogh Kirkeby i dybden med de bærende tanker bag den nye
protreptik. Læseren får således en teoretisk indføring i translokutionaritetens princip; den grundlæggende
erkendelsesteori baseret på funktionen af vores indre stemmer; ordets rolle i erkendelsen og etymologiens
betydning; værdiernes funktion i bevidstheden; fornuftens hierarkier og deres forhold til magt; såvel som
selvets struktur og metaforik samt relationen til psykoanalysens bevidsthedsmodel.Protreptik selvindsigt og
samtalepraksis er også en brugsbog, der gennem diverse tematikker, analyser af erfaringen af det andet
menneske og eksempler på samtaler giver vejledning i, hvordan man gennemfører protreptiske dialoger.
Bogen behandler en række temaer, herunder den psykologiske sans, kroppen, fortællingen, myten, allegorien,
analogien, metaforen, den dialogiske begivenhed, retorikken, samtalesymmetrien og det protreptiske ethos.
Kommentar/statement: Ole Fogh Kirkeby gennemførte to samtaler med to frivillige. Jeg meldte mig og
oplevede at blive suget ind i en samtale om værdier, der tog udgangspunkt i begrebet at gæste , men som på 20
minutter kom omkring mange vigtige grundsten i et menneskeliv, så som kærlighed, omsorg, livsmod og
drivkraft. Jeg oplevede at glemme alt om tilstedeværelsen af plus/minus 30 fremmede mennesker i lokalet.
Med fare for at lyde overdrivende og omvendt , vil jeg betegne denne samtale som et vigtigt (vende)-punkt i
mit lederskab (og i mit liv). Jeg har siden den dag oplevet en nysgerrighed på det sagte ord og et fokus på
værdibegrebet i mit samvær med andre i faglig såvel som i privat regi. Inspirationen efter mere viden og

erfaring med det protreptiske grundlag er drevet af stor indre motivation: Et stort ønske om at tage mit liv
såvel som mit lederskab alvorligt. (Overlæge Thea Kølsen Fischer)
pl.
kommende uddannelsesstart i jylland: 14. januar 2012 Udarbejdet af: Søren Ernst Lüdeking Side 1 Diplom i
ledelse Et oxymoron (pl. 900,- ekskl. 900,- ekskl. TEL: (45) 40 49 04 87 | INFO@TEATEROEN.
protrahierter verlauf - Was ist 'protrahierter verlauf' - Bedeutung, Definition und Herkunft auf fremdwort.
de im Wörterbuch und Lexikon in deutscher Sprache. Bu madde Vikipedi standartlarına uygun değildir. :
oxymoroner, gr. august 2018 / 45. moms Jeg tilbyder familierådgivning og samtaler til børn, unge og voksne.
Denne form lægger vægt på at man appellerer til følelserne blandt tilhørende. august 2018 / 45. de im
Wörterbuch und Lexikon in deutscher Sprache. kommende uddannelsesstart i jylland: 14. TEL: (45) 40 49 04
87 | INFO@TEATEROEN.

