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Aglaias dans Dorthe Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Der er brug for mere filosofisk tænkning. Den
filosofiske tænkning kan kvalificere forståelsen af, hvad f.eks. videnskab, humaniora og universiteter er. Den

har også betydning for handlingslivet, f.eks. for politikken og pædagogikken.

Dorthe Jørgensen demonstrerer igennem 34 tekster, at hvor uvant det end lyder, må man bevæge sig på et
vist abstraktionsniveau for at tænke konkret.

Teksterne spænder fra aviskronikken til disputatsforsvaret, men deler den samme stræben efter at formulere
og praktisere en æstetisk tænkning.

For hvad er det for filosofisk tænkning, der er brug for? Det er erfaringsnær filosofi. Filosofien må være
fænomenologisk, og det betyder, at den må være æstetisk. Det handler om i tanken at kunne være flere steder
på én gang. Så man kan bringe begreberne i bevægelse og favne vidt, tænke nyt uden at sætte tradition og

overlevering over styr. Denne udvidede tænkning er den æstetiske tænkning: Den er skøn.
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