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BESKRIVNING

Syftet med alla religioners verksamhet är i grund och botten otroligt simpelt och primitivt. Syftet med all
religiös verksamhet är att skapa egen ekonomisk vinning för den egna organisationen! Religionen är utan
tvekan resultatet av den största och mest omfattande och lyckade reklamkampanjen i mänsklighetens
historia! Finns det verkligen religionsfrihet i vår moderna värld? Ar inte ordet religionsfrihet väldigt
missbrukat! Religionsfrihet borde ju rimligen betyda att man har en frihet att välja om man vill tillhöra
någon religion överhuvudtaget. Kommande generationer, dagens unga människor är för smarta för
medvetna och för välinformerade för att låta sej luras av religionens propaganda! Dessutom är dagens
ungdomar inte naiva utan dem ser mer kritiskt på sin omvärld än vad deras föräldrar gör. Dagens
ungdomar ställer frågor och kräver svar! Svaret är inte religionen! En sann, riktig och äkta demokrati
borde naturligtvis vara helt fri från religiös påverkan. Det borde vara själva kännetecknet för ett land som
styrs på demokratisk väg, att landets regering är helt fri från religiöst inflytande. Den mest självklara av
alla frågor: Kan man verkligen tro på religionen? Den religiösa propagandan är ju som bekant i stort sett
likadan oavsett vilken religion det än gäller, skräm människan med döden!  Tillverkaren av den bruna
läsken säger: njut av vår produkt! Religionen säger kort sagt: du hamnar i helvetet om du inte köper vår
produkt. Jag tror inte att gud är religiös!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tänka fritt, tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt ...

Så går jag då vidare i mina tankar kring gudstjänsten. Den här gången tänker jag mig att man har beslutat
sig för att det faktiskt är värt att försöka ...

Varför tänka fritt när det räcker med pengar och flit? | SvD

Valrörelsen skulle behöva en riktigt stor väckarklocka. För än så länge sover vi oss igenom debatten. Det
är knappast en allvarlig ideologisk skillnad om ...

PDF tänk fritt om - storage.googleapis.com

De kollektiva ideologierna handlar om att tänka rätt. Liberalismen handlar om att tänka fritt. Den som
säger att politisk ideologi inte har någon faktisk effekt ...
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