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Se frem Tor Nørretranders Hent PDF Vær ikke bange. Det kan godt være, at det føles som om det hele går i
opløsning i disse år: sandheden, samfundet, sjælefreden.

Men en ny oplysningstid er på vej. Vi skal finde modet til at tænke selvstændigt og til at tænke på hinanden.
Vi skal se frem.

Det gør vi også hele tiden. Menneskehjernen er en forudsiger. Den skaber hele tiden forventninger og lærer af
sine fejl. Vi kan forandre vores verden fordi vi kan forestille os en anden verden. Og virke for den ved at

slippe fantasien løs.

Se frem væver en række nye videnskabelige erkendelser sammen til et overraskende billede af mennesket
som et fremadskuende væsen. Se frem spejler nutiden i oplysningstidens vision om at man hver især handler

som man mener alle burde handle.

Nu mangler vi bare at tage os selv alvorligt ved at se frem og løse klodens kriser så livet kan gives videre.
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