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 Curriculum 

Uddannelse til livsfilosofisk vejleder 
Uddannelses- og læringsplan 

 

Uddannelsestitel 

Vejleder i  livsfilosofi. Afsluttes med diplom. Titel: Grunduddannelse i livsfilosofisk vejledning. Den 

kortere videreuddannelse som Practitioner har titlen: Practitioner i livsfilsofisk vejledning. 

 

Emneområde 

Uddannelsen til livsfilosofisk vejleder tager udgangspunkt i metameningsmodellen, som beskriver 

strukturer og processer, der ligger til grund for menneskers skabelse af mening. Materialet beror 

på forskning fra mange forskelle videnskabsgrene, der strækker sig over: udviklingspsykologi, 

neuropsykologi, social psykologi, sociologi, historie, antropologi, palæontologi, evolutionsbiologi 

og epigenetik samt materiale fra naturvidenskaberne i form af kvantefysik og astronomi. 

Forskningen i bevidsthed spiller en fremtrædende rolle, hvor der fremhæves resultater fra mange 

discipliner fra hjerneforskning til parapsykologi samt ny forskning i krop-psyke forbindelser. Fra 

filosofien inddrages erkendelsesfilosofi, logik, videnskabsfilosofi, filosofihistorie, religionsfilosofi 

samt nyere spirituelle retninger. Dette med henblik på at belyse livsfilosofiernes 

virkelighedsopfattelser, menneskesyn og kerneværdier, der er en del af metameningsmodellen. 

Alex Riels bog: Metamening (2019) danner grundlag for et pensum, der på en overskuelig måde, 

giver et overblik over disse områder. Den livsfilosofiske vejleder er ikke ekspert i disse områder, 

men er orienteret om, hvad der påvirker nutidens menneskers livsfilosofier, således at denne kan 

samtale om disse. Alex Riels bøger: Praktisk livsfilosofi (2009), Bevidsthedens evolution (2014), 

Mystik & videnskab (2009) og Noetisk livsfilosofi (2015) fungerer som sekundære kilder, der 

introducerer til ovenstående fag og emneområder.  

Forskningen danner grundlag for teorierne, og teorierne danner grundlag for metoderne. Omkring 

40 % af grunduddannelsen består af arbejde med livsfilosofiske metoder.  
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Undervisningen  

Grunduddannelsen består af 2 moduler á 5 undervisningsdage over 1 år. Man kan herefter 

videreuddanne sig til Practitioner via et ekstra ½ år, bestående af et modul á 5 undervisningsdage, 

hvor der arbejdes med anvendelse af metoderne.  

Undervisningsdatoer for start i 2019: 21/9, 12/10, 26/10, 09/11, 30/11. Kl. 11-17. 

Underviser: Alex Riel. 

Sted: Sankt Peders Stræde 27B 3. sal, 1453 København K. 10 min. fra Nørreport St., 15 min. fra 

Københavns Hovedbanegård.  

Pris: 3000,- kr. pr. modul. Betaling kun for et modul ad gangen. Man er tilmeldt, når indbetalingen 

er modtaget. Ved afmelding senest en uge før start returneres hele beløbet. Herefter kun hvis der 

er venteliste på holdet og ellers returneres beløbet ikke. Der må påregnes ca. 1200-1500 kr. til 

bøger og kompendier (de fleste af bøgerne kan dog lånes på biblioteket).  

 

Optagelseskrav 

Uddannelsen er åben for alle og forudsætter kun at deltageren har besluttet sig for at deltage i 

hele grunduddannelsen samt kan afsætte tid til at læse pensum, som forberedelse til hver 

undervisningsgang.  

 

Tilmelding 

Kontakt os for tilmelding, hvorefter du får bekræftelse på, om du er optaget, og om der er ledige 

pladser. Herefter indbetales deltagergebyret. 

Tilmelding via hjemmeside: www.metamening.com eller email: metamening@gmail.com . Kontakt 

Alex Riel (kursusansvarlig) for yderligere spørgsmål. 

Indbetaling til konto i Danske bank: 0274-3119117658. Husk navn på indbetalingen. 

 

Pensum 

Pensumlitteratur er Metamening (2019). Sekundære kilder er: Praktisk livsfilosofi (2009). Mystik & 

videnskab (2009). Bevidsthedens evolution (2014). Noetisk naturfilosofi (2015) samt Livets største 

overraskelse 2019. Kompendium: Det livsfilosofiske mindmap. Alle materialer er forfattet af Alex 

Riel. Supplerende litteratur der kan læses er: Mark D. Forman: En guide til integral psykoterapi 

(2014). Don E. Beck & Christopher C. Cowan: At mestre forandring (2015). Frederic Laloux: 

Fremtidens organisation (2015).  

Deltagerne får desuden alle slides fra undervisning som pdf. fil før hver undervisningsdag. 

 

Eksamen 

Man består ved at deltage i 4 ud af 5 undervisningsdage på hvert modul. Har man større fravær, 

kan man tilkøbe en personlig vejledningstime før eller efter undervisningen, eller som Skypemøde 

til en pris af 300,-kr. Man kan højst have ét tilkøb af vejledningstime på hvert modul. 3 
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undervisningsdage plus et tilkøb af vejledningstimer er således minimum for at bestå. Den sidste 

undervisningsdag på modul 3 deltager man i fremlæggelsen af en case, enten i gruppe eller 

enkeltvis. 

 

Læringsmål og kompetencer 

Uddannelsen til livsfilosofisk vejleder har til formål, at deltageren formår at anvende 

metameningsmodellen, herunder bevidsthedens fem dimensioner, der er følgende: Livsfilosofier, 

bevidsthedsegenskaber, de fire livsrum, de fire meningstilstande samt psyko-seksuelle 

poler/arketyper. Anvendelsesområderne er i kursistens eget liv og relationer. Kompetencen beror 

på metoder til at implementere livsfilosofi i henhold til: personlig udvikling, organisationsudvikling 

og samfundsudvikling.  

Det overordnede læringsmål er, at kursisten formår at fremme evnen til at skabe mening på 

individ- og samfundsplan samt på en nutidig og nuanceret måde anvende livsfilosofiske metoder i 

relation til de komplekse udfordringer, som nutidens mennesker og samfund står overfor. 

Kernekompetencen er at anvende metoderne til at integrere synsvinkler og metoder på indvidplan 

og på samfundsplan. Med begrebet integrere menes der evnen til at inkludere ud fra et 

evolutionært og holistisk udviklingsperspektiv baseret på forskningsresultater.  

Det medfører evnen til at se sammenhænge i situationer, hvor mange ser modsætninger.  

 

Arbejdsområder for vejledere i livsfilosofi 

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker eller er interesseret i personlig 

udvikling. Det specifikke ved denne uddannelse beror på det livsfilosofiske perspektiv, som er 

tværfagligt med udgangspunkt i integrale metoder.  

Man kan vælge at anvende uddannelsen som selvstændigt fag i form af filosofisk vejleder eller 

anvende den som et supplement til egen uddannelse. Det kan fx være som coach, terapeut, 

skolelærer, ansat i HR-afdeling, sygeplejerske, læge, sosu assistent etc. Fællesnævneren er, at man 

formår at arbejde ud fra et større udviklingsperspektiv i form af metameningsmodellen. Evnerne 

til at arbejde holistisk og tværfagligt styrkes, hvilket også påvirker deltagerens egen faglighed.  

Ønsker man at arbejde specifikt som filosofisk vejleder, kan vi tilbyde rådgivning til yderligere 

træning, hvilket afhænger af den enkeltes kvalifikationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 
 

Oversigt over uddannelsens emner 

1. modul: Præsentation af metameningsmodellen 

 

1. Livsfilosofiernes evolution. Præsentation af livsfilosofiens struktur og udvikling gennem 

kulturhistorien, med fokus på nutidens udvikling mod nye integrale livsfilosofier. 

Livsfilosofiens reflektionseksistentialer og polariteter præsenteres samt det livsfilosofiske 

mindmap. Deltagerne får mulighed for at begynde udviklingen af deres livsfilosofiske 

proces via anvendelse af metoderne. 

 

2. Bevidsthedsegenskabernes evolution. Præsentation af bevidsthedsegenskaberne og deres 

kombinationer, der skaber typologier, samt deres relation til livsfilosofien. Præsentation af 

hjerneforskning og bevidsthedsegenskaber med handlingsorienterede metoder. 

 

3. De 4 livsrum. Præsentation af de 4 livsrum og deres betydning i relation til livsfilosofien og 

bevidsthedsegenskaberne. Anvendelse af livsrum som analyseredskab på individ- og 

samfundsplan. Præsentation af de 12 broer mellem livsrum som udviklingsmetode. 

 

4. De 4 meningstilstande. Præsentation af de fire meningstilstande. Deres betydning for 

overgange mellem livsfilosofierne. Anvendelse af meningstilstande som analyseredskab for 

forandring af mennesker og kulturer. Øvelser udleveres. 

 

5. Den psykoseksuelle evolution. De seksuelle poler/arketyper og deres betydning for 

udviklingen af bevidsthedsegenskaber og livsfilosofier. Emnerne er: seksualitet og 

meningsudvikling, seksualitetens evolution på tværs af kulturer, anima og animus - 

hvordan kønnene ser på hinanden, mænds udvikling af anima og kvinders udvikling af 

animus, samt seksuel regression i et livsfilosofisk perspektiv. Metoder til at opdage og 

arbejde med egne psyko-seksuelle polariteter udleves. 
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2. modul: Anvendelse af metameningsmodellen 

 

1. Personlig udvikling med metameningsmodellen. Præsentation og træning i 

metameningsmodellens metoder til livsfilosofisk udvikling. Fokus på integral livsfilosofi og 

personlig, livsfilosofisk udvikling via bevidsthedens 5 dimensioner og 4 udviklingsretninger, 

dybdefænomenologisk skyggearbejde, de tre opmærksomhedszoner, subjekt-objekt 

identifikation samt livsfilosofiske forsvarstaler. 

 

2. Etik og kommunikation i et metameningsperspektiv. Integral etik og kommunikationsteori. 

Metoder til anvendt integral etik og kommunikation via de tre selektioner: naturlig 

selektion, seksuel selektion og etisk selektion, de tre relationer: det, du og jeg relationer, 

samt metameningsmetoder til konflikthåndtering og integral kommunikation. 

 

3. Organisation og samfund i et metameningsperspektiv. Metaparadigmernes evolution, 

balancevejen og samfundsudvikling, metameningspolitik, den integrale organisation, 

evolutionær mangfoldighedsmanagement, entanglement i integrale organisationer, 

hvordan integrale organisationer fungerer, samt ledelse med metamening. 

 

4. Krop-psyke forskning og metamening. Emnerne er: hvordan mening påvirker hjerne og 

legeme, krop-psyke forbindelser og mening, bevidsthedens elektriske forbindelser til 

legemet, jeget og kvantelegemet, metoder til at være i metamening, samt metoder til at 

bringe hjernen og hjertet i metameningstilstanden. 

 

5. Anvendelse af livsfilosofisk vejledning. Præsentation af den livsfilosofisk vejledningsmodel 

med teori og metoder. Emnerne er: det livsfilosofiske kompas, vejledning med 

metameningsmodellen, præsentation af vejledningsskemaet samt den livsfilosofiske 

samtales fire former. 

 

I det følgende afsnit kan du læse mere om undervisningen dag for dag i indholdsbeskrivelsen. 
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Indholdsbeskrivelse 
 

1. modul 

Præsentation af metameningsmodellen 

 

1. dag. Livsfilosofiernes evolution 

Her gives der en indføring i, hvad en livsfilosofi  er, hvorfor vi har den, og hvordan den anvendes. 

Livsfilosofiens struktur kortlægges med henblik på at vise, hvorledes mennesker skaber mening. 

Herefter gives der en oversigt over livsfilosofiernes udvikling historisk, med fokus på overgangen til 

nye integrale livsfilosofier, samt hvilke forskellige veje evolutionen kan tænkes at tage fremover. 

På holdet arbejder vi i fællesskab med cases, hvor vi ser praktiske eksempler på, hvordan 

mennesker anvender livsfilosofier i hverdagen, samt hvordan nye integrale livsfilosofier begynder 

at opstå i henhold til de globale udfordringer, menneskeheden står over for. Der udleves øvelser til 

deltagerne, hvormed man selv kan arbejde med udvikling af sin livsfilosofi (hjemmearbejde). 

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 10-52. Sekundære kilder: Praktisk livsfilosofi, s. 13-64, 68-79. 

Bevidsthedens evolution, s. 87-264.  

 

2. dag. Bevidsthedsegenskabernes evolution 

Her præsenteres menneskers evner, og disse evners udvikling i form af instinkter, drifter, følelser, 

intelligens og intuition. Det er bevidsthedsegenskaber, der ligger til grund for det, vi kalder for 

psyken. De udvikles evolutionært, og vi ser på, hvad der udvikler dem, og hvorledes forskellige 

kombinationer af bevidsthedsegenskaber medfører forskellige typologier. Det påvises, hvorledes 

bevidsthedsegenskaberne skaber forskellige livsfilosofier. Bevidsthedsegenskaberne er vores 

evner, mens livsfilosofierne er vores fortolkninger. Samspillet mellem dem giver et dybere indblik 

i, hvordan menneskers evolutionære udviklingsprocesser forløber samt de problematikker der kan 

opstå. Vi relaterer også denne udvikling til bevidsthedens evolutionen i hjernen og forsøger at give 

et præcist indblik i bevidsthedsegenskaberne bag det integrale bevidsthedsniveau, som begynder 

at opstå flere steder på kloden. Via en række cases gives der eksempler på, hvorledes 

bevidsthedsegenskaberne manifesterer sig i hverdagen, på individplan og i samfundet. Deltagerne 

får mulighed for at arbejde med deres egen udvikling af bevidsthedsegenskaber via øvelser. 

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 53-62, 130-132.  

Sekundære kilder: Praktisk livsfilosofi, s. 65-103. Bevidsthedens evolution, s. 49-51, 54-55.  

 

3. dag. De fire livsrum 

De fire livsrum viser, hvor man anvender bevidsthedsegenskaberne og livsfilosofierne. De fire 

livsrum påviser desuden, hvordan bevidsthed og legeme er forbundet, samt hvordan individ og 

samfund er forbundet på hvert livsfilosofiske niveau i udviklingen. De er oprindeligt udviklet af den 
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amerikanske filosof Ken Wilber og anvendes til at identificere en sund udvikling, der beror på 

integration, dvs. inklusion af individ og samfund. En ubalancerede udvikling via de fire livsrum 

forklarer, hvorfor individer og samfund ofte står over for udfordringer, der er svære at håndtere. 

De fire livsrum giver et indblik i, hvordan det integrale niveau fungerer på individplan og i 

samfundet. De fire livsrum viser hvad man kan gøre for at forandre sit eget liv eller bidrage til at 

ændre samfundets processer og strukturer. Vi arbejder med 12 broer mellem de 4 livsrum, som 

metode til integration. Dette vil blive belyst gennem cases, og deltagerne vil få mulighed for selv at 

arbejde med integration af de fire livsrum i deres eget liv.  

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 63-73. Sekundære kilder: Praktisk livsfilosofi, s. 161-173. 

Bevidsthedens evolution, s. 56-60, 91, 107, 118, 131, 156, 182, 231, 263-264.  

 

4. dag. De fire meningstilstande 

Meningstilstandene beskriver, hvordan livsfilosofier opleves. De fire meningstilstande viser 

ligeledes, hvordan overgangene mellem livsfilosofierne opleves af individet, og hvordan de 

påvirker samfundet. De fire meningstilstande beskriver forandringsprocessernes struktur, og 

hvordan forandring opleves i deres forskellige faser. Meningstilstandene beskriver også faserne 

bag læringsprocesser. Evnen til at forstå dem medfører, at man kan genkende 

forandringsprocesser og lære af livets udfordringer. Når man ikke forstår livets meningstilstande, 

risikerer man at hænge fast i forvirringsfaser, barrierefaser, eller at euforifasen overvælder 

individet. De fire meningstilstande kan direkte ses hos andre og kan mærkes følelsesmæssigt af 

individet, der oplever dem. På samfundsplan repræsenterer de processerne bag kulturelle 

forandringer og fremkomsten af nye verdensbilleder. Vi fokuserer på de fire meningstilstande i 

henhold til fremkomsten af nye, integrale livsfilosofier og får hermed forståelse for, hvordan 

processerne i nye verdensbilleder opleves. Meningstilstandene vil blive belyst via cases, og 

deltagerne får mulighed for at arbejde med øvelser. 

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 74-83. Sekundære kilder: Praktisk livsfilosofi, s. 118-139. 

Bevidsthedens evolution, s. 62-69, 91-92, 107-109, 118-120, 131-140, 156-161, 197-209, 233-238.  

 

 

5. dag. Den psyko-seksuelle evolution 

Maskuline og feminine sider findes i både mænd og kvinder. De anskues som psykiske polariteter, 

der er identitetsskabende. De forandrer sig evolutionært og meget forskning tyder på at de 

fungerer som motiver bag individets adfærd. Erkendelsen af, hvordan det maskuline og det 

feminine forandrer sig i individet og påvirker samfundet, bliver væsentligt i forståelsen af sig selv 

og andre mennesker. Dette område er ofte det mest ubevidste i vores selvopfattelse.  

De seksuelle poler dirigerer behov, som manifesterer sig via bevidsthedsegenskaberne og 

livsfilosofierne. Forståelsen for den psyko-seksuelle evolution er en afgørende faktor i forståelsen 

af menneskelig udvikling. En del forskning tyder på at der er ved at opstå en ny integrerende 
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seksualitet, hvilket vi sætter fokus på. Denne udvikling illustreres via en række cases. Deltagerne 

får mulighed for at arbejde videre med deres egen psyko-seksuelle udvikling. 

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 84-108. Sekundære kilder: Bevidsthedens evolution, s. 295-341.  

 

 

2. modul 

Anvendelse af metameningsmodellen 

- udlevering af kompendium: Metamening 2 (pdf. fil). 

 

1. dag. Personlig udvikling med metameningsmodellen.  

Personlig livsfilosofisk udvikling rummer et større spektrum end psykologisk udvikling, og 

læringsmålet med denne dag er, at deltagerne får et overblik over, hvordan man arbejder med 

personlig livsfilosofisk udvikling samt hvilke metoder man har til rådighed. 

Emnerne er: præsentation og træning i metameningsmodellens metoder til livsfilosofisk udvikling, 

integral livsfilosofi og personlig livsfilosofisk udvikling via bevidsthedens 5 dimensioner og 4 

udviklingsretninger, dybdefænomenologisk skyggearbejde, de tre opmærksomhedszoner, subjekt-

objekt identifikation samt livsfilosofiske forsvarstaler. 

Deltagerne lærer at anvende en meningsanalyse og tilrettelægge metoder i relation til menneskers 

livsfilosofiske proces. Det er selvudvikling, der er i centrum på denne dag, men vi berører også, 

hvordan man vejleder mennesker, i deres personlige livsfilosofiske proces.  

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 109-150. Metamening 2 (kompendium), s. 3-39.  

Sekundære kilder: Praktisk livsfilosofi, s. 23-25. Bevidsthedens evolution, s. 52, 98-102, 111-114, 

124-126, 126-150, 159-173, 217-222, 256-258.  

Supplerende litteratur: Mark D. Forman: En guide til integral psykoterapi (2014). 

 

 

2. dag. Etik og kommunikation i et metameningsperspektiv 

Praktisering af etik finder sted gennem kommunikation, hvor integrale relationer mellem 

mennesker åbner op for andre måder at kommunikere på. Kommunikationen rettes mod 

menneskers livsfilosofier med henblik på at optimere evnen til at begå sig i miljøer, hvor 

mennesker med forskellige livsfilosofier mødes.  

Det er en global udfordring at finde en etik og kommunikationsform, som omfatter alle mennesker 

på kloden. Vi lever i en global verden, hvor kommunikation på tværs af kulturer er en del af 

hverdagen. Læringsmålet er via teori og træning at formå at anvende integral kommunikation. 

Emnerne er: menneskehedens evolution og etik, det, du og jeg relationer,  anvendelse af integral 

etik, mening og kommunikation, metameningskommunikation i konflikthåndtering, 

forsvarskommunikation versus forsvarsløs kommunikation samt en livsfilosofisk fremgangsmåde 

til konflikthåndtering. 
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Videnskabernes forskningsresultater vedrørende, hvorledes mennesket er forbundet med verden 

på tværs af tid og rum, medfører et nyt etisk forhold mellem mennesker og klodens liv. Det 

evolutionære perspektiv giver etikken en plads i naturen og mennesker et formål. Vi ser nærmere 

på, hvilke etiske målsætninger dette medfører, og hvordan integrale etiske principper kan 

anvendes i hverdagen.  

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 176-218. Metamening 2 (kompendium), s. 40-44.  

Sekundære kilder: Praktisk livsfilosofi, s. 140-155. Bevidsthedens evolution, s. 265-290. Mystik & 

videnskab, s. 93-104.  

 

 

3. dag. Organisation og samfundsudvikling i et metameningsperspektiv 

Organisationer og samfund spiller en væsentlig rolle i henhold til implementeringen af nye 

livsanskuelser. Vi ser på metameningsmodellen fra et organisations- og samfundsperspektiv, hvor 

hensigten er at vise, hvorledes dette også giver en dybere forståelse af forskellige former for 

fællesskaber. Mennesker med forskellige livsfilosofier foretrækker forskellige organisationsformer, 

hvilket er årsagen til, at der opstår problemer i samarbejdet mellem mennesker.  

Det belyses, hvordan organisationer påvirker mennesker, og hvordan integrale organisationer kan 

gøre en forskel i nutidens samfund. Fokus er rettet mod, hvordan integrale perspektiver, værdier 

og metoder kan implementeres i nutidens organisationer. Vi ser på organisationer, som allerede 

arbejder ud fra integrale perspektiver og værdier.  

Vi arbejder med at konkretisere, hvordan et integralt samfund fungerer, og hvordan man nu kan 

begynde at arbejde hen imod dette. Emnerne er:  metaparadigmernes evolution, balancevejen og 

samfundsudvikling, metameningspolitik, den integrale organisation, evolutionær 

mangfoldighedsmanagement, entanglement i integrale organisationer, hvordan integrale 

organisationer fungerer, samt ledelse med metamening.  

Læringsmålet er, at deltagerne får kendskab til integrale teorier og metoder, som kan anvendes i 

nutidens organisationer og samfund. 

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 219-250. Metamening 2 (kompendium), s. 45-62.  

Sekundære kilder: Praktisk livsfilsofi, s. 176-178. Bevidsthedens evolution, s. 185-196, 222-231, 

361-387. Supplerende litteratur: Frederic Laloux: Fremtidens organisation (2015). 

 

 

4. dag. Krop-psyke forskning og metamening 

En række forskningsområder påviser, hvorledes krop og psyke er tæt forbundet og gensidig 

påvirker hinanden. Vi ser på forholdet mellem menneskers meningsskabelse og kroppens 

meningsskabelse og herunder hvordan man lytter til kroppens meningsskabelse, og lærer at tolke 

hvordan kroppen skaber mening. Meningsskabelse viser sig at have en vigtig betydning for 

sundhed og velvære.  
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Læringsmålet er, at deltagerne får kendskab til teorier og krop-psyke forbindelser og mening samt 

erfarer, hvorledes metamening er en tilstand, man kan bringe sig i med sine tanker og med sine 

følelser. Metoderne kan anvendes som meningsterapi, der forandrer oplevelsen af meningsløshed 

til meningsfulde tilstande. Forholdet mellem menneskers livsfilosofier og krop-psyke forbindelser 

belyses via arbejdet med livsfilosofiens fortolkninger og deres påvirkninger af kroppens celler. 

Emnerne er: hvordan mening påvirker hjerne og legeme, krop-psyke forbindelser og mening, 

bevidsthedens elektriske forbindelser til legemet, jeget og kvantelegemet, metoder til at være i 

metamening, metoder til at bringe hjernen og hjertet i metameningstilstanden. 

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 151-175.  

Sekundære kilder: Mystik & videnskab, s. 120-225. Bevidsthedens evolution, s. 21-43. Noetisk 

Naturfilosofi, s. 219-226, 229-233. 

 

5. dag. Anvendelse af livsfilosofisk vejledning 

Her opsamler vi på teorier og metoder med henblik på at vise, hvorledes metameningsmodellen 

giver et overblik over menneskers livssituationer. Metoderne beror på at skabe sammenhænge og 

inkludere ud fra et livsfilosofisk udviklingsperspektiv. Vi træner i at analysere, hvorledes 

mennesker skaber mening med henblik på at forbinde fortidens erindringer med nutidens 

muligheder og fremtidens udfordringer. 

Vi arbejder med cases, hvor alle metameningsmodellens metoder anvendes, og der angives en 

fremgangmåde til at analysere et menneskets livsfilosofi, samt tilrettelægge metoder, hvor 

vejledte opnår større selvindsigt.  

Emnerne er: præsentation af den livsfilosofisk vejledningsmodel med teori og metoder, det 

livsfilosofiske kompas, vejledning med metameningsmodellen, præsentation og anvendelse af 

vejledningsskemaet samt den livsfilosofiske samtales fire former. 

 

Kilder fra pensum: Metamening, s. 251-267. Metamening 2 (kompendium), s. 63-79.  

Sekundære kilder: Praktisk livsfilosofi, s. 179-189. Bevidsthedens evolution, s. 340-341, 343-359.  
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Practitioner i livsfilosofi 
 

Overbygningsuddannelse med træning i anvendelse af metoderne i metameningsmodellen 

Dette er et praktisk overbygningsmodul til grunduddannelsen, der forudsætter gennemførelse af 

denne for at deltage. Formålet er, at deltagerne opnår erfaringer med at anvende metamenings-

modellen både til personlig udvikling og i vejledningssituationer.  

 

1. dag. Anvendelse af det livsfilosofiske mindmap 

Deltagerne trænes i at anvende det livsfilosofiske mindmap i deres eget liv og i 

vejledningssituationer med andre mennesker. Hermed opnås kompetencer til at arbejde  med 

indholdet i livsfilosofiens strukturer, processer, reflektionseksistentialer og polariteter.  

Pensum: Metamening, s. 35-38. Metamening 2 (kompendium), s. 3-23. 

 

2. dag. Træning i dybdefænomenologisk skyggearbejde 

Livsfilosofiske skygger er en af de største forhindringer for menneskers livsfilosofiske udvikling. Via 

cases arbejdes der med øvelser i at opdage og erkende livsfilosofiske skygger i sig selv, og hvordan 

de viser sig hos mennesker med forskellige livsfilosofier.  

Pensum: Metamening, s. 130-150. Metamening 2 (kompendium), s. 32-39. 

 

3. dag. Anvendelse af vejledningsmodellens faser 

Her trænes via cases i anvendelsen af den livsfilosofiske vejledermodels fire faser: 

orienteringsfasen, analysefasen, udvælgelsesfasen og anvendelsesfasen. Øvelser i anvendelse af 

vejledningsskemaet på virkelighedsnære cases trænes. 

Pensum: Metamening, s. 251-267. Metamening 2 (kompendium), s. 63-79. 

 

4. dag. Konflikthåndtering i et livsfilosofisk perspektiv 

Vi ser på forskellige slags konflikter, der kan relateres til menneskers livsfilosofier, og hvordan man 

arbejder med dette via fremgangsmåden i livsfilosofisk konflikthåndtering. Emnet livsfilosofiske 

patologier præsenteres med metoder i vejledningssituationer. 

Pensum: Metamening, s. 33-35, 207-218. 

 

5. dag. Vejledningssamtalens kommunikationsformer 

Her arbejdes med øvelser i anvendelsen af de fire samtaleformer: den analytiske samtale, den 

pragmatiske samtale, den kritiske samtale og den omsorgsfulde samtale. Deltagerne øver sig i 

anvendelse af samtaleformerne via cases.  Anbefalinger til viderearbejde med anvendelse af 

livsfilosofi præsenteres. 

Pensum: Metamening, s. 258-265 
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Kontakt venligst Alex Riel (underviser og uddannelsesansvarlig) for yderligere spørgsmål. 

Alex Riel  

Cand. mag i filosofi/psykologi 

Tlf. 2398 2862 

metamening@gmail.com  

www.metamening.com  


