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Déus, creences i neurones. Un acostament
científic a la religió.
26 OCTUBRE 2013 PER ESGLÉSIA PLURAL DEIXA UN COMENTARI

This post has already been read 38 times!

“Com que les relacions humanes madures fan sempre referència a un tu, les estructures emocionals bàsiques han
d’anar-se obrint a l’alteritat, sortint d’un mateix, superant l’egocentrisme, per abocar-se al món extern en el qual els
elements més significatius són els altres jos, atès que les coses, no són capaces de suscitar una alteritat profundament
alteradora com la que poden suscitar les persones”

Aquesta obra de l’escolapi Ramon Maria Nogués, és ja una obra de referència per entendre els mecanismes biològics i
la relació amb la religió. El llibre pretén un homenatge a la religió ben construïda i un antídot envers la religió degradada.

El llibre ens acosta a les aportacions més recents de la neuroreligió, el desafiament del pluralisme religiós, el contrast
entre espiritualitat i religió, els discursos religiosos sobre la sexualitat, la discriminació religiosa de la dona i la
institucionalització del sagrat.

El llibre està editat per Fragmenta Editorial
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completa. Com més aviat millor
 No, ja ho ha fet en diverses ocasions
 No, no cal reobrir ferides
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