
Den kyniske idealist John Lennon
Hent bøger PDF

Gary Tillery

Den kyniske idealist John Lennon Gary Tillery Hent PDF Forlaget skriver: På toppen af sin berømmelse
ramte John Lennon i 1965 en mur, der forårsagede en ærlig søgning efter livets mening. Han endte med at tro,
at for at samfundet kan udvikle sig, må folk holde op med at tilbede kulturelle helte som ham selv. Lennon
opfordrede os til at tænke selv og se på eksperter med kynisme. Vi bør leve livet som var det et kunstværk i
sig selv og stræbe efter egen transformation, både for vor egen skyld og for at skabe en bedre verden.  

Lennons sange som Instant Karma og Mind Games husker os på, at vi i os selv har magten til at præge, ikke
en fremtid vi frygter, men en fremtid, som vi ønsker. Hans arv skinner stadig som et fyrtårn af sandhed, der

opfordrer os til selv at være den forandring, vi egentlig ønsker.
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