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Religion for ateister Alain De Botton Hent PDF Forlaget skriver: Hvad nu hvis religionerne hverken er den
rene sandhed eller det rene vrøvl? Den evindelige og ofte ret kedsommelige debat mellem fundamentalister,
både troende og ikke-troende, kommer et stykke videre med Alain de Bottons nye bog. Her argumenterer han

for, at de overnaturlige påstande i religionerne selvfølgelig er falske - men at religion stadig har noget
væsentligt at lære den sekulære verden.

Religion for ateister foreslår, at i stedet for at latterliggøre og afvise religionerne så burde agnostikere og
ateister hellere stjæle fra dem: Verdens religioner er faktisk stopfulde af gode ideer til, hvordan vi kunne leve
vores liv og organisere vores samfund. Med en blanding af dyb respekt og total uærbødighed og antidogmatik
mener Alain de Botton (som selv er ikke-troende), at vi skal undersøge religionerne og deres indsigter. Alt for

længe har ikke-troende stået over for det radikale valg mellem enten at æde dogmatiske kameler eller at
undvære trøstende og smukke ritualer og ideer.  Religion for ateister tilbyder et mere frugtbart og

perspektivrigt alternativ. Op imod såvel religiøs fundamentalisme som militant ateisme.

Alain de Botton (f. 1969) er engelsk filosof og bestsellerforfatter. På dansk er bl.a. udkommet Sådan kan
Proust forandre dit liv (1998), Filosofiens trøst (2001), Kunsten at rejse (2003), Statusangst (2007) og senest

Lykkens arkitektur (2009).
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