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livets mening og om det at være menneske.

Gennem talrige eksempler guider Mads Storgaard Jensen læseren rundt mellem filosofiske overvejelser og
tanker om tilværelsens grundlæggende værdier og vilkår.

Ud fra en nærværende og jordnær livsfilosofisk teori belyses de principper, som gælder i ethvert menneskes
livsførelse. Også træk ved vor kulturs verdensopfattelse tages op gennem diskussioner af videnskabelige,

politiske og religiøse grundspørgsmål.

"At lære livet" er en bog til både debat og eftertanke.

Læs om: lykke, skæbne, askese, idealer, fodbold, etik, selvmord, demokrati, køkkenmaskiner, identitet,
selverkendelse, lalleglæde, livsstil, fundamentalisme, kærlighed, travlhed, parker, følelser, døden,

videnskabelighed, moralisme, frihed, kitsch, vildskab, kunst, kedsomhed, materialisme, sorg, politisk
korrekthed og Gud.

Mads Storgaard Jensen (f. 1968) er forfatter. Han har en ph.d i filosofi og semiotik fra Aarhus Universitet og
debuterede i 1995 med filosofibogen "At lære livet", mens den skønlitterære debut kom i 1996 med "Som en

engel ind i himlen".
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