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Videnskab og religion Ken Wilber Hent PDF Forlaget skriver: Forholdet mellem videnskab og religion
handler om magten til at definere mening og sandhed for mennesker. Og denne magtkamp er ikke ny, den har
foldet sig ud gennem de sidste par tusinde år, hvor først religion og dernæst videnskab har haft førertrøjen på
og ment sig i sin ret til at definere, hvad der er sandhed og sand mening for os mennesker - hvad vi har lov til

at tænke og mene, og hvordan vi skal indrette de samfund, vi lever i.

Men behøver det være sådan? Kan videnskab og religion ikke komme på talefod og berige hinanden med det
bedste fra de to lejre?

Det mener Ken Wilber, at de kan, og han giver i denne bog et meget tankevækkende og åbent bud på, hvad
der skal til.

En bog, der henvender sig til alle, der interesserer sig for filosofi og teologiske spørgsmål.
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