
Kierkegaards kabinet
Hent bøger PDF

Pia Søltoft

Kierkegaards kabinet Pia Søltoft Hent PDF Forlaget skriver:

Kierkegaards kabinet er en velskrevet og lettilgængelig introduktion til hele Kierkegaards forfatterskab og
tankeunivers. Samtidig formår forfatteren at gøre det lysende klart, hvor meget Kierkegaard har at sige det

moderne menneske.

Kierkegaards tanker om mennesket, angsten, guden, samvittigheden, fortvivlelsen, tiden, troen, håbet og
kærligheden kaster os tilbage på os selv og tvinger os til opmærksomhed og stillingtagen. Ved at beskrive alle
disse forhold og flere til i en nutidig kontekst og i et lettilgængeligt sprog håber forfatteren at kunne åbne op

for både selvindsigt og dialog i en tid, der trænger til igen at kunne finde hvile i verden.

Med udgangspunkt i Kierkegaards forfatterskab og med inddragelse af en række andre tænkere, viser Pia
Søltoft, at teologi og filosofi ikke er fortænkte og forældede discipliner, men levende overvejelser, der har at

gøre med måden, hvorpå du og jeg tænker og agerer på i verden af i dag.
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