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BESKRIVNING

?I begynnelsen?, säger urkunden San-wu Li-chi som är tusen år äldre än Eddan, ?var kaos, och formlös
dimma vältrade där. Därur spirade på skilda nivåer de knoppar som gav upphov till himmel och jord, till
manligt och kvinnligt. Genom himlens kraft blev jorden havande och födde en son som var god och
rättsinnig. Han var den första människan, och hans namn var P?an Ku.? Detta är alltså den kinesiske
Adam, men det finns andra berättelser där han framstår såsom någonting vida mer. Shu-i Chi, som också är
en legendsamling från klassisk tid, framställer honom sålunda som skapare av himmel och jord och allt
vad däremellan är. I den egenskapen brukar han avbildas som ett slags kosmisk bildhuggare som med
hammare och mejsel öppnar en världsrymd inuti ett block av sten. Alf Henrikson, 1905?1995, var en
svensk författare, poet och tidningsman. Han var under en stor del av 1900-talet en ledande folkbildare
och populärvetenskaplig författare med särskilt intresse för historia med kulturhistorisk inriktning.Med
illustrationer av Björn Berg.Illustratör: Björn Berg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kinesisk astrologi och de 12 djuren i kalendern - kinalotsen.se

Recension: Kvinnor i Kina Marina Thorborg av Hanna Lager. Kina har en lång historia av kvinnoförtryck.
För 4 000 år sedan levde en genomsnittlig kinesisk kvinna ...

Historia - traditionellkinesiskmedicin.se

En samling traditionella och roliga historier. En samling traditionella och roliga historier. ... Den stora
kinesiska tänkaren Konfucius satt ute i hagen och tänkte.

Historisk kinesisk månlandning | Aftonbladet

historia traditionell kinesisk medicin ... Rötterna till kinesisk medicin är långa och djupa och sträcker sig
tillbaka till en tid innan vi började räkna åren.
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