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Den engelske filosof A. C.
Grayling fandt at den kristne bibel rummede for mange løftede pegefingre, pålæg om en bestemt måde at leve
på og en hævngerrig gud. Og det gode der står i Bibelen, findes også andre steder som hos Sokrates, Buddha
m fl. Derfor han samlet – på samme måde som Bibelen blev samlet – en lang række tekster som det er værd at
stifte bekendtskab med. Den gode bog er lavet for at give indsigt, inspiration, visdom, trøst – og en kommentar
til det at være menneske. Den trækker på de store humanistiske traditioner inden for alverdens tænkning og
litteratur. Den beskæftiger sig især med hvordan livet – det gode liv – bør leves. Den tilbyder stimulerende,
tankevækkende, rationel og udbytterig læsning. I en sekulær tid hvor mange finder at religion ikke rigtig har
noget at sige dem, er dette en bog om livet og hvordan det leves, som ved hjælp af fortidens store tænkere
belyser den evige udfordring som det er at være menneske. “A. C. Grayling’s The Good Book: A Humanist
Bible is a marvel, a ‘distillation’ of over a thousand authoritative texts, edited, redacted, and assembled in the
manner of the (Holy) Bible, though by one man rather than many; written in a crisp, beautiful English; printed
and bound like the precious object it clearly wishes to become. This is high praise, which Grayling, a
philosopher at the University of London and the author of histories, biographies, and books demonstrating the
everyday applicability of Humanist philosophy, amply deserves.

– Macy Halford, The New Yorker “If the humanists are in the ascendant, then Grayling’s self-help book for
the spiritually rudderless will be snapped up. It is an easy-read distillation of aphorisms, parables and words to
live by, concocted from non-religious thinking from classical antiquity in both East and West. – Genevieve
Fox, The Telegraph
600 sider langt opslagsværk, fordelt på emner, om vore folkevandringer, den forne gudelære, vore sæder og
skikke samt vores nordiske mytologi Den danske iværksætter gør det på den rigtige måde.
Tips til jeres Blå Bog. Savner du inspiration til din garderobe. Aslan har haft 512 023 brugere Velkommen
til Svend A. Bogen behandler lidelsesproblemet, med Job som gennemgående person. Der findes forskellige
træningsmetoder, og det er vigtigt at finde den metode, som passer til dit barn. Drømmer du om at føle dig
smuk, smart og lækker. Få dagens vers på: E-mail > Facebook > Twitter > Jobs Bog er en del af Det Gamle
Testamente.
Bogen behandler lidelsesproblemet, med Job som gennemgående person.
Filmen er optaget med spaniels, men metoderne kan uden problemer overføres til andre jagthunderacer.
Savner du inspiration til din garderobe. Vores forening støtter generelt træningsmetoder, som giver resultater.
Min Gud vil høre mig. Er du parat til at få den fede tøjstil, du altid har ønsket dig. SACHS Jan. Mikas Bog
7,7. NetSundhedsplejerske.

