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At leve med Kierkegaard S\u00f8rine Gotfredsen Hent PDF Sørine Gotfredsen hviler den ellers altid skarpe
og polemiske pen, når hun i denne åbenhjertige og personlige bog fortæller om Søren Kierkegaard som guide
midt i kærlighedssorger og eksistentiel hjemløshed. For hvilken forskel kan Kierkegaard gøre i dag, 200 år
efter hans fødsel? Tag Gotfredsen på ordet og oplev, hvordan Kierkegaard meget konkret møder det moderne
menneske og hjælper det til at forstå sig selv: ”Kierkegaard kan give den enkelte en vidunderlig følelse af at
være genkendt og forstået, fordi han tænker så klart og indfølt. Selv de overvejelser, man troede umuligt
kunne give mening for andre, udlægger han på en måde, der gør det åbenbart, at også dette hører det

menneskelige til. Kierkegaard bliver den samtalepartner, der kan følge én i enhver tænkelig retning, fordi han
ved tankens kraft altid er foran. Han kender til de yderste hjørner af det menneskelige sind, og hvis man af og
til har følt sig fortabt et sted i det indre vildnis, kan man være ret sikker på, at Kierkegaard selv har været der.

Han kender fortvivlelsen i hver en afkrog og kan forklare, at vi ikke har til opgave at flygte fra
vanskelighederne. Men derimod at lade os opbygge i mødet med dem.” Mødet med Kierkegaard gav Sørine
Gotfredsen et nyt syn på sig selv, på livet og på kærligheden. AT LEVE MED KIERKEGAARD viser, at

enhver kan erfare det samme.

 

Sørine Gotfredsen hviler den ellers altid skarpe og polemiske pen,
når hun i denne åbenhjertige og personlige bog fortæller om Søren
Kierkegaard som guide midt i kærlighedssorger og eksistentiel

hjemløshed. For hvilken forskel kan Kierkegaard gøre i dag, 200 år
efter hans fødsel? Tag Gotfredsen på ordet og oplev, hvordan

Kierkegaard meget konkret møder det moderne menneske og hjælper
det til at forstå sig selv: ”Kierkegaard kan give den enkelte en

vidunderlig følelse af at være genkendt og forstået, fordi han tænker
så klart og indfølt. Selv de overvejelser, man troede umuligt kunne
give mening for andre, udlægger han på en måde, der gør det



åbenbart, at også dette hører det menneskelige til. Kierkegaard bliver
den samtalepartner, der kan følge én i enhver tænkelig retning, fordi
han ved tankens kraft altid er foran. Han kender til de yderste hjørner
af det menneskelige sind, og hvis man af og til har følt sig fortabt et
sted i det indre vildnis, kan man være ret sikker på, at Kierkegaard
selv har været der. Han kender fortvivlelsen i hver en afkrog og kan
forklare, at vi ikke har til opgave at flygte fra vanskelighederne. Men

derimod at lade os opbygge i mødet med dem.” Mødet med
Kierkegaard gav Sørine Gotfredsen et nyt syn på sig selv, på livet og
på kærligheden. AT LEVE MED KIERKEGAARD viser, at enhver

kan erfare det samme.
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