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At tro på at tro Tor N\u00f8rretranders Hent PDF Denne bog handler om at tro, men ikke nødvendigvis på
Gud. Tro handler om meget mere end religion. Overalt i menneskelivet spiller det en rolle at tro – på andre
mennesker, på sig selv, på verden. Fra alle egne af den menneskelige erfaring henter bogen redskaber til at
forstå betydningen af tro i en moderne verden. Både fysik, biologi, antropologi, psykologi, økonomi, filosofi
og religionshistorie bliver inddraget i et forsøg på at skabe en forståelse af den universelle menneskelige

tilbøjelighed til at tro. Resultatet er en fængende beretning om menneskers glød, glæde, tillid og vilje til at nå
hinanden. Egenskaber, vi har i os fra naturens hånd, som en slags kløgt i kroppen. Der er intet forsyn, men vi

har naturhistorien i ryggen - noget, der er langt større end os selv.
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