
Erkendelsens døre
Hent bøger PDF

Aldous Huxley
Erkendelsens døre Aldous Huxley Hent PDF "Jeg tog min pille kl. 11. Halvanden time senere sad jeg i mit
arbejdsværelse og så intenst på en lille glasvase. I vasen var der kun tre blomster – en fuldmoden skønhed af
en lyserød portugalrose, en stor magenta- og flødefarvet nellike og en svagt purpurfarvet iris. Tilfældig og

midlertidig, som den lille buket var, brød den alle regler for traditionel god smag. Ved morgenmåltidet havde
dens farvers levende dissonans gjort indtryk på mig. Men det var ikke længere det væsentlige. Nu så jeg ikke
længere på et usædvanligt blomsterarrangement, men på det, som Adam havde set straks efter sin skabelse –
øjeblik for øjeblik så jeg den nøgne tilværelses mirakel." I Aldous Huxleys kultklassiker "Erkendelsens døre"
fortæller han om sine oplevelser med det kraftige hallucinogen mescalin og de erkendelser, han opnåede

under indtagelse af stoffet. Aldous Huxley bevæger sig ud i uudforskede områder af sin egen bevidsthed og
beriger læseren med sine opdagelser fra landet på den anden side af bevidstheden. Aldous Huxley (1894-
1963) var en engelsk forfatter og filosof, der er bedst kendt for sin dystopiske roman "Fagre nye verden" og
essayet "Erkendelsens døre", som fortæller om hans personlige oplevelser med psykedeliske stoffer. Aldous
Huxley interesserede sig for forskellige emner som etik, politik og mysticisme og skrev både romaner,

noveller, digte, rejseskildringer, essays, prosa og filmmanuskripter.

 

"Jeg tog min pille kl. 11. Halvanden time senere sad jeg i mit
arbejdsværelse og så intenst på en lille glasvase. I vasen var der kun
tre blomster – en fuldmoden skønhed af en lyserød portugalrose, en
stor magenta- og flødefarvet nellike og en svagt purpurfarvet iris.

Tilfældig og midlertidig, som den lille buket var, brød den alle regler
for traditionel god smag. Ved morgenmåltidet havde dens farvers

levende dissonans gjort indtryk på mig. Men det var ikke længere det
væsentlige. Nu så jeg ikke længere på et usædvanligt

blomsterarrangement, men på det, som Adam havde set straks efter
sin skabelse – øjeblik for øjeblik så jeg den nøgne tilværelses
mirakel." I Aldous Huxleys kultklassiker "Erkendelsens døre"
fortæller han om sine oplevelser med det kraftige hallucinogen

mescalin og de erkendelser, han opnåede under indtagelse af stoffet.



Aldous Huxley bevæger sig ud i uudforskede områder af sin egen
bevidsthed og beriger læseren med sine opdagelser fra landet på den
anden side af bevidstheden. Aldous Huxley (1894-1963) var en
engelsk forfatter og filosof, der er bedst kendt for sin dystopiske
roman "Fagre nye verden" og essayet "Erkendelsens døre", som
fortæller om hans personlige oplevelser med psykedeliske stoffer.
Aldous Huxley interesserede sig for forskellige emner som etik,
politik og mysticisme og skrev både romaner, noveller, digte,

rejseskildringer, essays, prosa og filmmanuskripter.
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