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BESKRIVNING

"Vi måste föra en ständig kamp för att skydda våra viktigaste värden", skriver Georg Klein om sin bok
Resistens och fortsätter:"Vilka är de?Våra språk och våra kulturer naturligtvis. Men under dem, bakom
dem, finns allt som vår evolution har format oss till att älska och som vi mår bra av. Frisk luft istället för
avgaser. Den inifrån kommande belöningen för meningsfullt arbete. Tankens klarhet istället för det
postmoderna kommersiella brusets förvirrande moras. Euforin över att ha bemästrat ångesten över
meningslösheten.Jag har valt tre stora personer som exemplifierar resistensen mot nedbrytningen. De är
som toppar på en bergskedja. Med hjälp av sin skaparkraft kunde de stå emot de hot som riktades både mot
dem personligen och de stora värden de berikat oss med.Bach - vars musik var så vacker att prästerna i de
kyrkor där han arbetade försökte bli av med honom för att dess skönhet hotade predikningarna.Babits -
ungersk lyriker och Danteöversättare som konsekvent motstod de rådande kraven på känslosvall,
trivialisering och chauvinistisk nationalism.Eyvind Johnson - svensk författare och syndikalist som efter
att nazismen besegrats vägrade acceptera att dess lika totalitära kusin kommunismen plötsligt hyllades
som en god kraft.Deras exempel kan tjäna som inspiration som ger oss kraft att motstå de nedbrytande,
trivialiserande och tankesplittrande krafter som ständigt hotar oss, inte minst genom alltings
kommersialisering."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Resistens - Wikipedia

Resistens betyder motståndskraft. När en organism är resistent så är den motståndskraftig eller okänslig
mot till exempel gifter, sjukdomar och antibiotika.

Vad menas med multiresistenta bakterier? - 1177 Vårdguiden

Resistens betyder motståndskraft och syftar oftast på levande organismers förmåga att överleva
påfrestningar. Exempelvis kan bakterier bli resistenta mot ...

Antibiotikaresistens - Jordbruksverket

Antibiotikaresistens är idag ett globalt problem. I exempelvis Asien är både antibiotikakonsumtion och
resistens generellt högre än i många europeiska länder.
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