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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 … Opfattelsen af vor stilling i kosmos er udslaggivende for hvilken kultur vi får. K.E. Løgstrup:
’Ophav og omgivelse’ Løgstrup gjorde ikke meget ud af at redegøre for sammenhængen mellem de
fænomenologiske analyser, der udgør hans bøger. Ophav og omgivelse er ingen undtagelse. Spørgsmålet om
sammenhængen skærpes oven i købet i denne bog i forhold til hans andre bøger af det forhold, at Løgstrup
ikke selv nåede at gennemredigere den. Den er udgivet posthumt af en udgivergruppe. ’Mennesket i universet’
er en ledsager til ’Ophav og omgivelse’, der indeholder en redegørelse for den uudsagte sammenhæng og en
forklarende udfoldelse af de kompakte analyser. Det er den klassiske idé om en trinstige i naturen, der i
moderne udgave udgør rammen for sammenhængen mellem de adskilte analyser. Derudover redegøres der for
det opgør med traditionen, Løgstrup løbende udfolder i værket, især hans forhold til Kant, Heidegger og Lipps
klarlægges.
Renessansen Renessansen hadde sitt sentrum i de italienske bystatene på 1400 og 1500-tallet og hentet sitt
navn fra det franske ordet for gjenfødelse. Det spørgsmål har plaget mennesket i århundreder. Denne side
understøtter beklageligvis ikke forældede browserversioner. På film ser vi ofte skipbrudne som er nær ved å

dø av tørst. Det er en egenskap som ikke har noen funksjon i forbindelse med den. Det er en egenskap som
ikke har noen funksjon i forbindelse med den.
Denne side understøtter beklageligvis ikke forældede browserversioner. På film ser vi ofte skipbrudne som
er nær ved å dø av tørst. Find hjælp til at. Følg fysikere og astronomer i deres jagt på at løse gåderne i
Universet. Sådan opdaterer du din browser Er der liv derude. Din internetbrowser er desværre uddateret.
Er det så farlig å drikke sjøvann. Se eller gense de fleste af DRs tv-programmer. Skjegg signaliserer
kjønnetSkjegg er et eksempel på det man kaller en sekundær kjønnskarakter. Du. Find hjælp til at.
Visdomsnettet er din portal til esoterisk visdom, her kan du frit hente hundredvis af artikler om spirituel
udvikling, esoterisk filosofi og skabende meditation. Renessansen Renessansen hadde sitt sentrum i de
italienske bystatene på 1400 og 1500-tallet og hentet sitt navn fra det franske ordet for gjenfødelse. Et af
videnskabens største spørgsmål er, om der er liv andre steder i universet.

