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Et ugudeligt syn på verden og mennesket Jørgen Gry Hent PDF Forlaget skriver: »Artiklernes emner udgør
tilsammen en helhedsbetragtning af verden og mennesket, hvad jeg anser for at være af grundlæggende

betydning at forstå for enhver. Emnet er derfor evigt aktuelt, ligesom oplysning derom er fundamental. Der er
tale om nærliggende, eksistentielle ting. Så nærliggende at mange overser dem (kan ikke se skoven for bare

træer) eller fortrænger dem mere eller mindre fra bevidstheden.

Mennesket bør imidlertid, ikke mindst af hensyn til sig selv, tage stilling til, hvad der er sandt om verden og
det selv – til dets oprindelse, natur og død – på trods af de barrierer, menneskene har opbygget gennem

århundreder.
Når vi bør være åbne overfor disse ting, skyldes det simpelthen, at det vil give den bedste livskvalitet og
mening med livet med mulighed for mere naturlighed, konfliktløshed og harmoni, samt ikke mindst bedre

adfærd, både i det små, mennesker imellem, og globalt.
Det er derfor mit håb, at grundig oplysning om vor tids viden om verden og mennesket en dag vil blive

folkeeje.«
- Jørgen Gry

 

Forlaget skriver: »Artiklernes emner udgør tilsammen en
helhedsbetragtning af verden og mennesket, hvad jeg anser for at
være af grundlæggende betydning at forstå for enhver. Emnet er

derfor evigt aktuelt, ligesom oplysning derom er fundamental. Der er
tale om nærliggende, eksistentielle ting. Så nærliggende at mange

overser dem (kan ikke se skoven for bare træer) eller fortrænger dem
mere eller mindre fra bevidstheden.

Mennesket bør imidlertid, ikke mindst af hensyn til sig selv, tage
stilling til, hvad der er sandt om verden og det selv – til dets

oprindelse, natur og død – på trods af de barrierer, menneskene har
opbygget gennem århundreder.

Når vi bør være åbne overfor disse ting, skyldes det simpelthen, at
det vil give den bedste livskvalitet og mening med livet med

mulighed for mere naturlighed, konfliktløshed og harmoni, samt ikke
mindst bedre adfærd, både i det små, mennesker imellem, og globalt.
Det er derfor mit håb, at grundig oplysning om vor tids viden om

verden og mennesket en dag vil blive folkeeje.«
- Jørgen Gry
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