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Forfatteren til Det filosofiske blik er tilbage. Denne gang er det ikke et oversigtsværk men et selvstændigt
filosofisk værk, som spørger ind til hvad det sige at være menneske. I En lille bog om eksistensen - Jeg, Du,
Det undersøger Ole Thyssen det mest selvfølgelige og surrealistisk: at mennesket eksisterer i en hverdag, fuld
af små mirakler, som ingen kan forklare, og alle derfor glemmer.
Hvordan er bevidstheden koblet til kroppen? Hvordan kan Jeg bevæge sin lillefinger? Hvordan kan Jeg se,
hvad Du tænker? Første del er filosofisk og handler om eksistensens trekant mellem Jeg, Du og Det.
Hver spids i trekanten afhænger af de to øvrige, så trekanten er en selvbærende konstruktion, ophængt i intet.
Selv om Jeg eksisterer i kraft af sig selv, er han kun mulig i kraft af Du og Det. Anden del er eksistentiel og
handler om eksistensens medier: bevidstheden, kroppen, sproget og samfundet. Som betingelse for at eksistere
er de uundgåelige, uafviselige og ustandselige.
Ingen kan komme bag dem eller ud af dem. I analysen af samfund undersøges den moderne livsform, som har
markedet i centrum - ikke blot ét, men mange. I kraft af markedets tvang til vækst, konkurrence og

individualitet kan Jeg vidne identitet ved at sammenligne sig med Du, samtidig med at markedets frihed
underminerer alle forsøg på at skabe lighed. Om forfatteren Ole Thyssen (f.
1944) er dr.phil. og indtil 2017 professor i filosofi ved CBS. I 2001 blev han tildelt den livsvarige ydelse fra
Statens Kunstfond for et "forfatterskab af almen kulturel betydning".
8. 8.
Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Præsentation. 5. 5, at kravet om fortegnelser over behandlingsaktiviteter i
artikel 30, stk. Betegnelsen stammer fra græsk biblía (flertalsformen af biblíon lille bog) som formentlig
stammer fra det græske bíblos eller býblos som betyder papyrus, skriftrulle eller bog efter den fønikiske
havneby Byblos, hvorfra papyrus blev eksporteret. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a [4]
Indbinding: Løse ark i plastikpose. Den provokerende bog handler om hele den proces som i puberteten fører
alle unge mennesker til voksenlivet og ansvarligheden. Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter
Louis-Jensen.
Den provokerende bog handler om hele den proces som i puberteten fører alle unge mennesker til voksenlivet
og ansvarligheden. Der blev fundet 32600 bøger NY E-BOG FRA JERNESALT: Ungdom er krise, frigørelse,
nye indsigter. Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 30, stk. 1. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med
Flemming Toft på Kulturstationen. 70 år efter dens udgivelse kan ’Den Lille Prins’ fortsat få hjerter til at
smelte, når vi læser om prinsen og hans elskede rose. Struktur - 16 objekter - forarbejder til Peter
Louis-Jensen.

