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Op consult bij de filosoof

Klare antwoorden op ingewikkelde 

vragen

U hebt een vraag, waarop u maar geen 

antwoord vindt. 

Over uw werk, uw relatie, of uw bestaan als 

mens. 

Of u botst telkens op hetzelfde ingewikkelde 

probleem. 

Dat u zélf niet kunt ontrafelen. 

Wilt u klaarheid? 

Neem dan contact op met een klare denker.

Maak afspraak met een filosofisch 

consulent, ga de dialoog aan met uw 

warrig hoofd en hervind uw helderheid.



Dynamische dialoog, helder inzicht

Wat moet u met filosofie? Denken over het 

denken. 

Met een filosofisch consulent bekijkt u uw 

leven, moeilijkheden, relaties, vragen of 

morele dilemma's … 

U beschouwt uw redeneerpatronen en 

denkfouten. En ziet sneller oplossingen.

Zo krijgt u zelf nieuwe inzichten. 

Het resultaat? Een heldere geest en 

doelgericht denken.

Depanneur met denkgereedschap

Als uw consulent ben ik depanneur van uw 

denken, met een tas vol denkgereedschap. 

Neen, ik ben geen therapeut. Ik dring mijn 

mening niet op en oordeel niet.

Wat u wel kunt verwachten? 

Een indringende en gestructureerde 

dialoog. Denkinstrumenten waarmee we de 

ingewikkeldste gedachten tot eenvoudige 

begrippen terugbrengen. Heldere 

antwoorden in begrijpelijke taal.

Praktische filosoof

Ik ben Hein Hoek. Een academisch 

gevormde, maar praktisch ingestelde 

filosoof. Daarnaast ben ik opgeleid als 

socratisch coach en filosofisch consulent. 

Mijn ruime levenservaring, kritisch denken, 

logica en empathie vullen dit mooi aan. 

Verder ben ik lid van de Vereniging voor 

Filosofische Praktijk. Ik houd me dus aan de 

deontologische code van filosofische 

consulenten.

Klaarheid door vraag en antwoord

− Ik gebruik vooral de dialoogmethoden 

van Socrates.

− Ik toon u de spiegel van uw eigen 

denken.

− Ik vraag en vraag. En blijf doorvragen. 

− Ik laat u kritisch denken.

− Ik laat u uw schijnargumenten 

doorprikken.

− U leert om zich niet meer achter wollige 

praat te verschuilen.

− U leert logisch denken en uw 

redeneerfouten te ontdekken

− U werkt actief mee om eigen 

antwoorden te vinden.

Uw investering

Een consult duurt ongeveer een uur en kost 

70 euro. 

Vaak volstaat één consult, u beslist zelf of 

een vervolgconsult nodig is. 

Niet tevreden over het consult? Geld terug! 

Wilt u helderheid? 

Neem dan contact met me op: bel 0486 42 

04 46 voor een vrijblijvend gesprek. 
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