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Det gode liv - mere end dig selv Johannes Andersen Hent PDF Hvad er det gode liv? Det er svært at svare på!
På den anden side er det i dag et krav, at vi hver især kan give et bud. Det gode liv har man diskuteret til alle
tider, men at alle i samfundet skal finde deres egen særlige vej i livet, er dét, der er særligt for vor tid. Selvom
vi ikke dagligt tænker over, hvad det gode liv er, så står vi hele tiden over for fordringen om at realisere det.
Gifter man sig med den forkerte, kan man ikke give et familiært eller kirkeligt pres om et hurtigt bryllup
skylden. Det betyder også, at vi kan føle en moralsk forpligtigelse til at lade os skille, hvis partneren

begrænser vores livsudfoldelse. Ellers spilder vi vores liv!

 

Hvad er det gode liv? Det er svært at svare på! På den anden side er
det i dag et krav, at vi hver især kan give et bud. Det gode liv har
man diskuteret til alle tider, men at alle i samfundet skal finde deres
egen særlige vej i livet, er dét, der er særligt for vor tid. Selvom vi
ikke dagligt tænker over, hvad det gode liv er, så står vi hele tiden
over for fordringen om at realisere det. Gifter man sig med den
forkerte, kan man ikke give et familiært eller kirkeligt pres om et
hurtigt bryllup skylden. Det betyder også, at vi kan føle en moralsk
forpligtigelse til at lade os skille, hvis partneren begrænser vores

livsudfoldelse. Ellers spilder vi vores liv!
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