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Hannah Arendt er en af det 20. århundredes største tænkere. Gennem sine analyser af totalitarisme, kærlighed,
erkendelse, moral, filosofi og politik har hun sat afgørende spor i den vestlige tænkning og inspireret
generationer af tænkere. Hun kendes ofte som en politisk filosof eller samfundstænker, men her præsenteres
en tænker, der også er optaget af eksistentielle, religiøse og moralske spørgsmål. I en række engagerede
artikler diskuterer og analyserer Arendt en række tænkere, herunder Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre,
Albert Camus, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Franz Kafka, Karl Marx, Platon, Augustin, Karen Blixen, lige
som hun tager en række væsentlige temaer op fra eksistens¬filosofi, forholdet mellem moral og handling,
litteraturens rolle i tænkningen og kristendommens funktion i det moderne. Udvalget af tekster viser en
litterært og religiøst interesseret tænker med et aktivt og inddragende forhold til europæisk kultur og tradition.
De udvalgte artikler demonstrerer, hvorledes hun forsøger at holde tænkningen åben, at give rum for samtalen
med én selv (moral) og med andre (politik), og at dem, hun beundrer – herunder Karen Blixen, Franz Kafka,
Søren Kierkegaard og Karl Jaspers – netop er dem, der kæmper for at tænke og skrive nyt, hvorved de udvider
rammerne for det mulige og tænkelige.
Bliv opdateret i din indbakke med nyhedsbreve fra denstoredanske. Berlinmuren falder først i 89.
Hinduismen har ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift, ingen fælles trosbekendelse og ingen central. dk.

Man henger seg opp i næringsstoffer, vitenskapelige studier og ulike kostråd. Hver eneste.
qxd 6/10/08 11:48 am side 1 Religion er en fellesbetegnelse for ulike trosforestillinger og kulturelle
handlingsmønstre som forutsetter at virkeligheten omfatter mer enn den fysiske. Kristeligt Dagblads
foredragsliste er den mest besøgte i Danmark, når det drejer sig om foredrag og arrangementer om tro, etik og
eksistens. grundbog 7/8 gyldendal carsten bo mortensen john rydahl mette tunebjerg liv og religion 71906_liv
og religion. Publisert i Religion og livssyn 2. I det politiske og kulturelle miljø i den vestlige verden har
relativismen slået rod i takt med, at samfundene bliver mere og mere multikulturelle. Han er den ånd som
gjennomtrenger all eksistens.
Hinduismen har ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift, ingen fælles trosbekendelse og ingen central.
Agnostisisme (fra gresk a, «ingen», og gnosis, «kunnskap») er en lære eller oppfatning som avviser at
mennesket kan vite noe om det oversanselige, for. Han er den ånd som gjennomtrenger all eksistens.
På det mere nære plan. Bliv opdateret i din indbakke med nyhedsbreve fra denstoredanske.

