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BESKRIVNING
Bokens titel ger två infallsvinklar beroende på hur man lägger betoningen: eftertankens "tänk om..." eller
uppmaningen "tänk om!" Bägge aspekterna tas upp i boken. Här granskas rasismens beståndsdelar, dess
ursprung och följder förr och nu.Det händer mycket här i världen. Bortsett från de naturkatastrofer ingen
människa råder över har människan i alla tider burit ansvaret för utvecklingen. Ett krig blir inte till av sig
självt! Allt som händer har sina orsaker, och de har skapats av människor. Det är det som gör historien så
intressant.Varför hände just det som hände? Det måste ha funnits en speciell anledning till, att precis det
som hände faktiskt hände och inget annat. Tänk om skotten i Sarjevo 28 juni 1914 aldrig avlossats! Hade
världen sluppit första världskriget då? Tänk om Adolf Hitler blivit målare, som var hans önskan i
ungdomen! Hade vi sluppit andra världskriget då? Svaret på sådana frågor kommer vi aldrig att få, men vi
kan konstatera, att det ofta har varit tillfälligheter som styrt den historiska utvecklingen. Den kunde
mycket väl ha sett helt annorlunda ut!"Vinden blåser vart den vill, men den vet inte varifrån den kommer
eller vart den far" (Johannes 3:8)

2
VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Tänk om det var jag - Samhälle - Hela Gotland
Tänk om man tänkte om när det gäller whisky? Om man istället för att ständigt titta bakåt vände blicken
mot framtiden? Vi är nämligen övertygade om att ...

Tänk om ... visboken - Lena Sjöberg - Bok (9789129693683) - bokus.com
TÄNK OM - Artillerigatan 24, 114 51 Stockholm, Sweden - Rated 5 based on 1 Review "Levererar alltid
med hjärta och hjärna!"

"Tänk om och tänk rätt!" - Smålänningen - smalanningen.se
Att ibland oroa sig för sin hälsa är vanligt. Men hälsoångest handlar om en överdriven rädsla för att ha
eller utveckla en allvarlig sjukdom som håller i sig ...
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