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I Norge har det vuxit fram en verksamhet där filosofer tar emot klienter i samtal, som ett alternativ till
psykoterapi. Med hjälp av filosofin kan vi hitta förhållningssätt till livet som passar oss. I vår livstid är det
många som upplever en avsaknad av andlighet och livsåskådning, och vissa söker sig till nyreligiösa
sammanhang.
Men en livsåskådning behöver inte vara religiös. Filosofi för livet är den första boken på svenska som ger en
bred introduktion till filosofisk praxis.
I Filosofi för livet ger de båda filosofiska praktikerna Helge Svare och Henning Herrestad en bred
presentation av företeelsen. Boken presenterar en rad centrala personer som har influerat och utvecklat
filosofisk praxis, bland andra den tyske filosofen Gerd Achenbach, som öppnade den första moderna
filosofiska praktiken på 1980-talet. Boken ger dessutom en introduktion till den teoretiska grunden för
verksamheten och innehåller ett enskilt kapitel om samtal och dialog. Några case illustrerar hur filosofiska
praktiker arbetar med sina gäster. Filosofi för livet är en bok för alla som är intresserade av att lära sig mer om
hur filosofi kan användas i praktiken.

Helge Svare är i grunden idéhistoriker, pedagog och filosof. Han är utbildad filosofisk praktiker av Norsk
selskap for filosofisk praksis och är idag också medarbetare och ledare för sällskapets utbildningsprogram.

Han har en filosofisk praktik i Oslo och har skrivit flera böcker, bla Vennskap (2004).
Henning Herrestad är försteamanuens i suicidologi vid Institutt for psykiatri, Oslo. Han har också en
doktorsgrad i filosofi. Han var initiativtagare till Norsk selskap for filosofisk praksis, som han nu är ledare för.
Filosofi för livet handlar om konsten att leva.
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