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Det mystiske at verden er Søren Povlsen Hent PDF Hvorfor findes der noget, og ikke bare intet?

Er verdens eksistens blot et brutalt faktum uden nogen mening?

Er grunden til verdens eksistens Gud?

Er verdens eksistens et mysterium vi aldrig vil kunne opklare?

Bogen ”Det mystiske at verden er” præsenterer og perspektiverer, hvad naturvidenskaben, filosofien
(metafysikken), teologien og mystikken har at sige os om spørgsmålet om verdens eksistens.

Spørgsmålet om verdens eksistens, må siges at være et af filosofiens største spørgsmål, og et dybt eksistentielt
anliggende, som de fleste mennesker på et tidspunkt kommer i forbindelse med.

I bogen gennemgås hvad forskellige toneangivende astrofysikere (Stephen Hawking) , filosoffer (fra Thomas
Aquinas til Ludvig Wittgenstein og Martin Heidegger), teologer og mystikere, har tænkt om spørgsmålet.

Bogen kommer bl.a. ind på og diskuterer emner og tanker omkring Big Bang, det antropiske princip, multi-
universer, intelligent design, gudsbeviser, erkendelsesteori, fænomenologi, bevidsthed, videnskabsteori,

fornuft og fornuft-kritik, forståelse og mening, rationalisme og idealisme, sprog og virkelighed, tro og viden,
religion og mystik.
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