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Mystikerne hævder at have erfaret livets store spørgsmål via deres eget indre bevidsthedsliv. Mystikerne har
eksisteret til alle tider og i alle kulturer. De hævder, at verden er en levende organisme, og at der er en mening

med livet.
De nye videnskabelige opdagelser om verden og bevidsthedens natur er overraskende og mystiske,

medmindre man ser dem gennem mystikernes verdensbilleder.
Denne bog peger på broen mellem mystik og videnskab. Via nye opdagelser, der fører til nye spørgsmål,
guides læseren gennem videnskabernes nye epokegørende opdagelser. Der gives fortolkningsmetoder til at

forholde sig til dette omfattende område.
Mystikernes og videnskabernes verdensbilleder kunne med tiden danne grundlag for et nyt globalt

verdensbillede, baseret på både naturvidenskab og åndsvidenskab.

Alex Riel (f. 1962-). Cand.mag. i filosofi og uddannet psykologilærer fra Kbh.s Universitet. Forfatter til
bogen: Praktisk Livsfilosofi (2009).

 

Forlaget skriver: I bogen argumenteres der for, at nye resultater fra
naturvidenskaberne og bevidsthedsforskningen peger i retning af

mystikernes verdensbilleder.
Mystikerne hævder at have erfaret livets store spørgsmål via deres
eget indre bevidsthedsliv. Mystikerne har eksisteret til alle tider og i
alle kulturer. De hævder, at verden er en levende organisme, og at

der er en mening med livet.
De nye videnskabelige opdagelser om verden og bevidsthedens natur

er overraskende og mystiske, medmindre man ser dem gennem
mystikernes verdensbilleder.

Denne bog peger på broen mellem mystik og videnskab. Via nye
opdagelser, der fører til nye spørgsmål, guides læseren gennem

videnskabernes nye epokegørende opdagelser. Der gives
fortolkningsmetoder til at forholde sig til dette omfattende område.
Mystikernes og videnskabernes verdensbilleder kunne med tiden
danne grundlag for et nyt globalt verdensbillede, baseret på både

naturvidenskab og åndsvidenskab.

Alex Riel (f. 1962-). Cand.mag. i filosofi og uddannet
psykologilærer fra Kbh.s Universitet. Forfatter til bogen: Praktisk

Livsfilosofi (2009).



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mystik og videnskab&s=dkbooks

