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Naturen er hellig Jens-André P. Herbener Hent PDF Forlaget skriver: Dødsensfarlige klimaforandringer truer
forude, og hvis vi vil stoppe dem, er det ikke nok at fokusere på teknologiske løsninger: Vi er nødt til at
forstå de bagvedliggende årsager. For vores handlinger har rødder i vores værdier og verdenssyn, som

grundlæggende er formet af vores religioner.

Engang var der guder i planter, træer, dyr og bjerge i religioner over hele verden - den såkaldte animisme.
Men i moderne tid er animismen forsvundet de fleste steder, og den svinder yderligere med den globale

udbredelse af kapitalisme, industri og ortodokse former for kristendom og islam.

Naturen er ikke længere hjemsted for levende subjekter, som skal respekteres, men er blevet et dødt objekt,
som vi ofrer til guderne Penge, Forbrug og Vækst. Dermed er vi godt i gang med at save den gren over, som

vi sidder på.

Kan udbredelse af grøn religion og spiritualitet verden over være med til at forhindre den store
klimakatastrofe? Det søger denne bog svar på ud fra den tankegang, at når livsnødvendige ændringer fra

magtens top udebliver, bliver oprør fra neden en pligt.
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