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Vidunder af skikke & Traditioner Salah Kezayer Hent PDF Forlaget skriver: Vi kommer ind i en mærkelig og
underlig spiral, af det mærkeligste skikke og traditioner, ja det kan ikke siges pænere, mærkelig. Skikken og
traditionen har i vores moderne samfund plaget os en del, når man kigger på vores samfund som Muslimer,

Kristne, Buddhister osv. og kaster man et lys over Mellemøsten som er en af vores hovedpunkter i denne bog,
om hvordan vores levemåde vi altid har levet under, finder vi mange som stadig lever under forældrenes

fodspor hvor man er på en måde nødsaget til at leve sådan, man er låst fast i det, det er tabulagt for mange der
ikke følger det. Hvad er traditioner endelige for noget, en ting er sikkert de har løjet for os. Vi finder

mennesker der lever af mennesker, ved at spise de død, steder som kan virke stødende og læse feks. æresdrab,
hvem er det der begår

Denne form for afstraffelse, er det virklige religionen der få dem til, at bruge det? Hvad er de andres
holdninger til traditionerne som er med, til at styre folket hen imod et kæmpe hul og en vej mod uendelighed.
Svært at komme ude af, svært at slippe. Er der snart nogle der trykke på stop knappen! ?... Lad dig inspirere

af de forskellige verdener i denne bog.
Ønsker jer god læsning

 

Forlaget skriver: Vi kommer ind i en mærkelig og underlig spiral, af
det mærkeligste skikke og traditioner, ja det kan ikke siges pænere,
mærkelig. Skikken og traditionen har i vores moderne samfund
plaget os en del, når man kigger på vores samfund som Muslimer,
Kristne, Buddhister osv. og kaster man et lys over Mellemøsten som

er en af vores hovedpunkter i denne bog, om hvordan vores
levemåde vi altid har levet under, finder vi mange som stadig lever
under forældrenes fodspor hvor man er på en måde nødsaget til at
leve sådan, man er låst fast i det, det er tabulagt for mange der ikke
følger det. Hvad er traditioner endelige for noget, en ting er sikkert
de har løjet for os. Vi finder mennesker der lever af mennesker, ved

at spise de død, steder som kan virke stødende og læse feks.
æresdrab, hvem er det der begår

Denne form for afstraffelse, er det virklige religionen der få dem til,
at bruge det? Hvad er de andres holdninger til traditionerne som er
med, til at styre folket hen imod et kæmpe hul og en vej mod

uendelighed. Svært at komme ude af, svært at slippe. Er der snart
nogle der trykke på stop knappen! ?... Lad dig inspirere af de

forskellige verdener i denne bog.
Ønsker jer god læsning

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vidunder af skikke & Traditioner&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


