
Ophav og omgivelse
Hent bøger PDF

K. E. Løgstrup

Ophav og omgivelse K. E. Løgstrup Hent PDF Forlaget skriver: »Alt hvad naturvidenskaberne fortæller os
om naturen og universet er vi tilbøjelige til at tage som informationer om, hvad der ikke på anden måde
kommer os ved end som vor omverden. På hvilken anden måde skulle det da komme os ved? Som vort

ophav! Så meget mere som det ikke kun er i fortiden, i løbet af en lang udviklingsproces, at den
menneskelige tilværelse er opstået af naturen og universet, men det gør den til stadighed, for hvert øjeblik og
på håndgribeligste måde. Med åndedræt og stofskifte er vi indlagte i naturens kredsløb, med vore sanser er vi
indlagte i universet. På een af to måder kan vi altså betragte forholdet mellem universet og den menneskelige

tilværelse. Enten ud fra vor tilværelse. I så fald reduceres universet til omgivelse for den. Eller ud fra
universet. I så fald er den vort ophav.«

- K.E. Løgstrup

 

Forlaget skriver: »Alt hvad naturvidenskaberne fortæller os om
naturen og universet er vi tilbøjelige til at tage som informationer
om, hvad der ikke på anden måde kommer os ved end som vor

omverden. På hvilken anden måde skulle det da komme os ved? Som
vort ophav! Så meget mere som det ikke kun er i fortiden, i løbet af
en lang udviklingsproces, at den menneskelige tilværelse er opstået
af naturen og universet, men det gør den til stadighed, for hvert

øjeblik og på håndgribeligste måde. Med åndedræt og stofskifte er vi
indlagte i naturens kredsløb, med vore sanser er vi indlagte i

universet. På een af to måder kan vi altså betragte forholdet mellem
universet og den menneskelige tilværelse. Enten ud fra vor

tilværelse. I så fald reduceres universet til omgivelse for den. Eller
ud fra universet. I så fald er den vort ophav.«

- K.E. Løgstrup

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ophav og omgivelse&s=dkbooks

