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Ægypten, men var i høj grad et barn af den græske (hellenistiske) verden. Han studerede filosofi i Alexandria,
og deltog senere i et felttog mod perserne, hvor han bl.a. stiftede bekendtskab med indisk filosofi. Han tog til
Rom i 244 e.Kr., hvor han underviste til ca. 268. Plotin er hovedfiguren i ny-platonismen, og han omdannede
Platons lære til et nyt system, hvori det godes idé (Gud) hæves op over idéverdenen og gøres til Det Ene, som

kun kan begribes i og ved mystisk ekstase. Asger Ousager tager i denne bog fat på Plotins opfattelse af
individet. Er individet frit eller tvangsmæssigt forudbestemt af skæbnen? "Individ" er et andet ord for Selvet,

der igen afhænger af Guds væsen og Forsyn. Kan vi da have del i Guds væsen? Er Gud selv fri eller
nødtvungen? Hvilke følger har det for vor indre og ydre frihed? Her fremdrages alle indicier, der taler for

Plotins besiddelse af en politisk filosofi, bl.a. dannet ud fra Roms erfaringer med Mellemøsten.
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Alexandria, og deltog senere i et felttog mod perserne, hvor han bl.a.
stiftede bekendtskab med indisk filosofi. Han tog til Rom i 244 e.Kr.,

hvor han underviste til ca. 268. Plotin er hovedfiguren i ny-
platonismen, og han omdannede Platons lære til et nyt system, hvori
det godes idé (Gud) hæves op over idéverdenen og gøres til Det Ene,
som kun kan begribes i og ved mystisk ekstase. Asger Ousager tager
i denne bog fat på Plotins opfattelse af individet. Er individet frit
eller tvangsmæssigt forudbestemt af skæbnen? "Individ" er et andet
ord for Selvet, der igen afhænger af Guds væsen og Forsyn. Kan vi
da have del i Guds væsen? Er Gud selv fri eller nødtvungen? Hvilke
følger har det for vor indre og ydre frihed? Her fremdrages alle

indicier, der taler for Plotins besiddelse af en politisk filosofi, bl.a.
dannet ud fra Roms erfaringer med Mellemøsten.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Plotinus on Selfhood, Freedom and Politics&s=dkbooks

