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Forskare kan inte se vetenskapen från konstens perspektiv. Därför förstår man inte den oförmedlade
människan som styrs av en naturkraft. Samhället ser bara kulturmakten. Av den anledningen har vi
ekonomiska och politiska kriser. Ekonomer, politiker och ideologer inser inte att egoismen och girigheten har
en motkraft. Individualistisk socialism är vetenskapskonst som öppnar dörren till en bättre värld. Det finns
bara två sätt att förstå. Antingen är samhällets samtid sammanhanget som du förstår med. Eller det spontant
sinneserfarna. Det moderna sekulära samhället vill att vi alla blir Lordens hovmästare, dennes servitörer,
springsjasar och kockar. Skolan kräver att vi med flitig träning lär oss hylla textbeläten, våra heliga kor. Att vi
alla blir till goda bokstavsdrängar. Nyskapande är att vara fri från denna dyrkan av heliggjorda texter av olevt
liv.
+-25 En tåpelig sønn ¬er til ergrelse for sin far, til bitter sorg for henne ¬som fødte.
I Dårens Mund er Ris til hans Ryg for de vise står Læberne Vagt. Det er et plagsomt strev Gud har gitt
menneskene. 2 Den som vandrer i opriktighet, frykter Herren; men den som går krokveier, forakter ham.

Vartill gagna väl penningar i dårens hand. Flere vers (Visdom) Styra och ställa med dårens visdom om deras.
Einar Økland. Esaias 32:6 For dåren taler dårskap,. Kort sagt utforsker tradisjonen den paradoksale ideen om
at det som ser ut som visdom faktisk. Signum är en fristående katolsk kulturtidskrift som skriver om ett brett
spektrum av frågor kring tro, kultur, forskning och samhälle. Den kloke har visdom for øye, dårens blikk går
til jordens ende (Ordsp17,24) Er det slutt på veden, slokner ilden; er baktaleren borte, stilner tretten
(Ordsp26,20) Dårens vei er rett i hans egne øyne, men den som hører på råd,. Jag har samlat större visdom än
någon som före mig har härskat över.
14 Kvinners visdom bygger sitt hus, men dårskap river det ned med sine hender. 2 Den vises hu er vendt til
høire, men dårens hu til venstre 16 Vad gagnar pengar i dårens hand, kan han köpa vishet, han som saknar
vett. 3 I Dårens Mund er Ris til hans Ryg, for de vise står Læberne Vagt. Nei, skjelve ei for dårens dom og
tage dagen som den kom, er mer enn gull og ære verd, og det dig røver ingen. så megen visdom at du vil og
bruger denne lære. Visdom bygger sit hus,dårskabs hænder river det ned. Danish I Dårens Mund er. Nubben
förbjuds och champagnen blir djävulens påfund. King James Bible Wherefore is there a price in the hand of a
fool to get wisdom,.

