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»Når man først får øje på blikket, ser man det overalt - ser hvordan alt, hvad der siges og gøres, er vinklet og
sker ud fra en særlig position.«

Hvad kendetegner det filosofiske blik? Hvad er forskellen mellem det filosofiske og det religiøse blik? Kan
man iagttage med flere blikke samtidigt? Med kærlighed og kynisme på én gang?

Blikskift er en lillebror til den store og anmelderroste filosofihistorie Det filosofiske blik. I tre essays
undersøger professor Ole Thyssen, hvad filosofisk iagttagelse er. I centrum stå blikket og de fordomme, som
altid er aktive, nå vi iagttager verden, de andre og os selv. Hvor storebroren på kronologisk vis tog fat på hver
enkelt tænkers filosofiske blik på verden, er Blikskift for læseren, der gerne vil dykke ned i det eviggyldige

spørgsmål om, hvad filosofi overhovedet er.
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