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Den sunde sandhed Lise S\u00f8elund Hent PDF Man kan med rimelighed mene om sig selv, at man er

velbevandret i filosofi, uden at have kendskab til Thoreau. Han er en af de mere ukendte filosoffer på vores
breddegrader. Men er ikke desto mindre interessant og relevant. Gennem denne lille introduktion kan man få
et hurtigt og effektivt indblik i en spændende filosofs tanker. Thoreau har mange fællestræk med Rosseau og
hans tankegods, og der er også paralleller til vores egen Kierkegaard. Han var en stor naturelsker og hyldede
det enkle liv, hvilket fik indflydelse på hans livsanskuelse, og han boede i lange perioder i skoven, afsondret
fra folk og by. Thoreaus hovedværk Walden – Livet i skovene har opnået klassikerstatus og er en kærkommen
replik til det moderne menneskes fortravlede liv i en forbrugsorienteret æra. Lise Søelund samler i denne bog

essensen af Thoreaus liv og tanker. Til personlig fornøjelse og opbyggelse. Eller til undervisning på
gymnasie- og seminarieniveau.
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