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Capítulo 1
Primeiras Coisas
Por Ben Huot

1.1 Pára Mais Informação

F

Ou mais livros e informação, visito-me em cima o site em http://benjamin-newton.com/
Sente livre de enviar-me e-mail com respeito aos livros e sitio site em mailto:ben@benjamin-newton.com
inclusive desfruto crítica construtiva

1.2 Licença
Este PDF inteiro está autorizado junto sob um Criativo Commons Atribuição-Não Trabalhos Derivados 3.0 Licença
de Estados Unidos globalmente, e nada é para ser separado, acrescentou em cima a, ou modifcado em qualquer
maneira.
Esclarecimento em cima o que nenhum derivado signifca:
Nenhuma mudança pode ser feita em qualquer maneira que inclui mas não limitado a:
O conteúdo material e o desenho têm que ser copiados globalmente (todo contido em este arquivo de pdf)
1. Com nada acrescentou
2. Sem qualquer coisa sacado
Tem que ser mantido em sua forma original sem adições ou subtrações a
1. Formatos de arquivo
2. HTML e CSS código
3. Arquivos de PDF
4. Gráfcos e flmes
5. Sons, música, e palavra falada
6. interactivity E centellear
7. Arquivo e estrutura de diretório
8. flenames E nomes de diretório
9. Enlaces
10. Método de distribuição

1.3 Fundo do Livro
Este livro introduz minha perspectiva totalmente original em cima cristianismo e o mundial hoje. Que o faz original
é meu: busca, experiências, minha personalidade, minha família, e onde cresci acima. Cresci acima em uma cidade
de classe laborable, depois a uma cidade universitária, em um da parte mais segura e mais bonita de América, que
ninguém tem ouvido de. Planejei em cima devindo um Internacional Businessman. As coisas mudaram muito, após
que uni o militar e devinha muito sério e também devinha mentalmente doente. Decidi estudar religião asiática,
literatura, flosofa, história, e arte para o próximo 11.5 anos e escreveu um número de livros, em o processo.
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Sou: um veterano discapacitado, uma pessoa com Schizophrenia, um cristão, um becario, um flósofo, um poeta,
um místico, um estudante de história, um futurist, um artista, e um desenhador. Sou: muito inteligente, muito sério,
muito criativo, altamente sensível, um promotor liberal (politicamente), um escritor muito bom, muito direto, muito
claro e conciso, e muito independente. Sou mais infuído por: Soren Kierkegaard, o Apóstol Paul, os Profetas da
Biblia, Chuang Tzu, e a igreja global e histórica, especialmente em Ásia e África. Sou muito próximo a minha
família nuclear e eles têm sido essenciais em ajudar minha devir quem sou hoje. Desfruto estudar sobre culturas
diferentes e ideias diferentes. Desfruto natureza e animais.
Sou muito preocupado com a direção o mundo está encabeçado. Penso o mais os problemas de primeira ordem
hoje são: a mudança de clima global, correndo fora de recursos (não azeite justo), carência geral de interesse em
educação, laziness, e ignorância aproximadamente tudo. Pior de tudo, também não as pessoas ou o governo parece
para tomar qualquer destes assuntos seriamente. Minhas escrituras inteiras estão baseadas em cima paradox – o mais
importantes de é o que as necessidades de pessoa médias para mudar aproximadamente eles e daí I e a pessoas lhes
me gosta necessidade de mudar aproximadamente nós.

1.4 Introdução
Este livro, Coleção de Introduções Completas, contém todo o material introductorio, de todo os outros livros. Isto
inclui tudo da Rota mais Rápida (qual contém todo o intros de: 10 Coleção de Anos, Livre Pensando Coleções
cristãs, e Um Diferentes Worldview). O resto do livro inclui intros de: Animando Palavras, Ideias e Frustraciones,
Continuando Filosofa, alguns adicionais intros de minha introdução de lugar site, e os conteúdos inteiros do Pouco
Livro de Filosofa. As seções próximas incluem algum trabalho mais tardio, que pensei importante, para incluir, em
esta introdução. Esta última seção, as lições Novas Continuam, vai muito rápido e cobertas muito, em um espaço
pequeno, (incluindo muitos mais detalhes, não esperados, em uma introdução). Esta seção fnal também traz esta
introdução, actualizado, com detalhes críticos, de minha busca mais tardia e entendendo de o: mundial, religião,
história, e política. Tudo isto esteve criado, para ajudar o leitor, para entender o contexto, do próximo 2 livros, em
esta série.

1.5 Mensagem Paradójico: Salvando a fé = Grátis Pensou
Sei que apareço para ter dois contradizendo opiniões, concretamente: aquilo acho que o cristianismo é a religião
melhor e querer pessoas para ter a paz e alegria que prove aquilo e, ao mesmo tempo, quero pessoas, para seguir
seus corações e fazer suas eleições próprias, independentemente de que I crê. Tenho muita fé em Cristo e achar que
não preciso, para pôr qualquer pressão em cima qualquer, para lhe aceitar quando sua Salvador. O deus muito crê em
nossa liberdade própria e bastante gastamos eternidade em Inferno, que ser forçado para lhe obedecer e desfrutar
everlasting vida com Ele, se não queremos.
Durante os séculos, as pessoas estiveram forçadas para converter a várias religiões, para evitar morte, mas
quando John Locke dito, em sua Letra Respeito de Toleration, quando a razão para toleration, é que devindo um
cristão tem que ser feito como um exercício de vontade livre, de modo que as pessoas só podem ser concedidas
everlasting vida através da graça do deus, se crêem de sua vontade livre própria e não é manipulado ou fooled a crer
por qualquer signifca – inclusive por argumento ou por provar para comprazer outros. O deus de fato agüenta-se
atrás, porque quero-nos para ser em controle de nosso futuro e tão rogando e vivendo uma vida da sumisión a Ele é
a maneira mais efcaz para mudar o mundo. Inclusive um ou duas pessoas em todo mundo fazem uma diferença
enorme espiritualmente, o qual é a maneira fnque, a efcazmente solucionar nossos problemas mundiais
importantes.
Não só faz o deus quer salvação para ser dada, a quem escolhem aceitar o presente de graça, sem qualquer
pressão, de modo que o deus nos quero para se acercar teología a mesma maneira. A Biblia era intencionadamente
escrita tão, para ser óbvio em pontos teológicos seguros, em algumas áreas, gosta que Jesus era plenamente homem
e eternally é Deus e que há só um Deus que criou o mundial e é tudo potente, e em a outras áreas gostam a de o fnal
de tempo prophecy e em os assuntos que implicam predestinación e vontade livres, o deus nos quero para aceitar
teología Bíblica que não entendemos e não pode explicar, em uma maneira que os humanos podem comprehend, por
fé só.
O deus também nos quero para realizar que é vale para ter opiniões diferentes aproximadamente teología em a
Igreja. Se o deus quis-nos a todos têm as mesmas opiniões em cima tudo de teología, então tenha feito a doutrina
Bíblica absolutamente aclara em cada ponto. O mesmo espírito que deixa as diferenças em opiniões é também um
espírito humilde que é em emulación, da sumisión de Cristo, a morte em a cruz. Arrogância de ódios do deus mais
de qualquer coisa mais. Em vez de argumentar sobre assuntos nós nunca comprehend deixados só resolver,
teríamos que centrar em cima seguindo todas as partes da Biblia, o qual entendemos e em que falhamos para
seguir.
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Capítulo 2
A Rota mais Rápida
Por Ben Huot

2.1 Prefacio
1

2.1.1 Textos Recomendáveis para Entender Escrevendo Estilo
1. "
2.
3.
4.
5.
6.

D

octrine do Mau” por Confucius

"A Aprendizagem Grande” por Confucius
Chuang Tzu
Medo e Tremendo por Soren Kierkegaard
Repetição por Soren Kierkegaard
"O diário do Seductor” de Qualquer/Ou por Soren Kierkegaard

2.1.2 Posições Filosófcas Necessárias para Comprensivos Plush
Coração
Hermeneutic (Método de Interpretação)
1. Utilizo fontes primárias para derivar teología ou flosofa para um sistema de crença particular
2. I focos em que I vêem como a interpretação pura ou original da flosofa ou teología
3. Não pesquiso desvios atuais ou passadas de cada sistema de crença importante

A prática e A Biblia Derivaram Razonar
2

1.
2.
3.
4.

Meu método de razonamiento ético está derivado de considerações práticas.
Meu método de razonamiento teológico prove considerações Bíblicas.
Meu método traz estas perspectivas a suas conclusões lógicas.
Minha teoria está baseada em cima o que a Biblia diz aproximadamente teología e o que as ajudas infuem
uma pessoa a coisa correta.
5. Atrás sigo as pessoas de maneira teriam que actuar segundo a Biblia e o que a Biblia diz aproximadamente
Deus a uma teoria que é mais compatível com estes resultados.
1. Meu teología, Para uma Filosofa da Biblia, espelhos o que a Biblia diz aproximadamente Deus e uma
solução a padecer que mais contesta este problema.

1A Núcleo de Filosofa
2Meu Método de Lógica por Ben Huot
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Meu ethics, Teoria Quieta, está baseado em uma combinação das flosofas mais compatíveis com a Biblia e
tendo os dilemas éticos menos importantes e contesta qüestões postmodernas aproximadamente padecendo e
incerteza.
Minha psicologia, Liberation Teología/de Psicologia, habilita a pessoa para ser seu próprio defender e foco
em cima religião como aproximação secundária a solucionar persistindo problemas com Schizophrenia, tão a
prática mais efcaz é para tomar a medicación.
Minha estética, Estética de Modelo da Biblia, trabalhos para solucionar a assuntos práticos gostam da
acessibilidade, moralidad, e qualidade de uma perspectiva Bíblica.
Minha biologia/de sociologia, Comunidade através das Humanidades, centra em cima encontrando harmonia
com os grupos de pessoas vimos a contato com em situações mundiais reais e aplicando ethics de Teoria
Quieta.
Minha teoria de educação, Aprendendo do Coração, está baseado em as realidades de vida e como as pessoas
podem saber que é correto e incorreto.

Contrastando Teorias de Educação
Por Ben Huot
1. O estabelecimento supõe que a educação pública através de instituto prepara uma pessoa para o mundo
2. O estabelecimento supõe que todo mundo teria que ser educado em a mesma maneira
3. O estabelecimento supõe que sabem mais o que as necessidades públicas de aprender
4. O estabelecimento supõe aquilo que crêem é correto e mau teria que ser imposto em cima todo mundo mais
5. O estabelecimento supõe que a educação pública melhora os moralidad e estado sociais das pessoas
6. O estabelecimento supõe que com modifcações leves, conseguirão radicalmente sociedades diferentes
Acho que sendo preparado para o mundo é uma combinação de coisas diferentes, o qual o sistema escoar público
falha em absoluto deles, incluindo:
1. Entender como os trabalhos de estabelecimento, como para o utilizar para melhorar um é vida, e o evitar
mudando o individual ou colocando mais limites que normais em o particular
2. Desenvolve habilidades de pensamento crítico e determinar que é correto e incorreto por conscience
3. Desenvolver uma habilidade útil para independência e suporte fnanceiros
4. Acho que as pessoas diferentes teriam que ser coisas diferentes ensinadas
5. Acho que as pessoas sabem que é correto e incorreto em nascimento
6. Acho que a ideia do mundo de correto e incorreto é contrariamente ao deus é
7. Acho que o estado social das pessoas está determinado por quem sabem e daí estado seus pais têm e seu
moralidad está determinada por eleição pessoal
8. Acho que para radicalmente sociedade de mudança, temos que fazer mudanças importantes

Teoria Social unifcada de Ciincia Natural
Por Ben Huot
1. Todas as criaturas que sente a dor teria que ser mantido de qualquer sofrimento desnecessário
2. A diferença entre humanos e animais é um assunto de grau
3. Os seres humanos não são defnidos por quaisquer características diferentes em a Biblia
4. O fator de distinguir entre pessoas e animais é um social constrói
5. As pessoas têm poder social e físico sobre animais e é responsável para seu bem sendo
6. Flora teria que ser tratada com respeitar a sua bem sendo bem como fauna
7. O água e as células teriam que ser cuidadosamente vigiadas quando são os blocos de edifício de vida
8. A terra teria que ser tratada com o mesmo respeito como outras formas de vida
9. Preservação da vida não signifca nenhum dano está fato
10. Apesar de que os animais e as pessoas podem ser percebidos tão igual, o humano tem uma responsabilidade
de vigiar o animal
11. Não submetendo sentient os seres a dor física é justo o princípio de um sociais ethic
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12. Os humanos teriam que utilizar seus recursos a ativamente defender para o bem sendo de todo sentient seres

2.1.3 Defnições
Que Filosofa é e Como é Útil
Por Ben Huot
A flosofa aproximadamente está qüestionando. A flosofa é a maneira mais geral e abstrata para estudar coisas
e vida. Os argumentos flosófcos são teorias. É muito similar de debater. Aquilo é por que flosofa está considerado
um bom undergraduate importante para estudantes de lei provável. A defnição de flosofa pode variar amplamente e
é com frequência a base daquela flosofa particular. A ciência é provavelmente o mais bem teoria sabida quando a
como os trabalhos mundiais.
As flosofas diferentes podem ser úteis em maneiras diferentes. As flosofas orientais importantes bem como
Existencialismo, em general, pode ser mais diretamente aplicado a educação, ethics, psicologia, medicina (flosofa
oriental justa), ecologia, literatura, arte, e humor. Também lhes aplico a religião desde minha religião, cristianismo,
especialmente o livro esteja derivado de, a Biblia, forma a base de minhas suposições e posições flosófcas.
Mainstream A flosofa ocidental maioritariamente pode ser aplicada a matemática, o natural (física, química,
biologia, etc.) e ciências sociais (economia, antropologia, sociologia, ciência política), e o sistema legal (debate).

Que é Fé?
Por Ben Huot
Segue por tanto que a diferença entre fcção e mentiras de crença em alguns sentiment ou
sentimento...E qual depende não em a vontade, nem pode ser mandado em prazer...A crença é nada mas
um mais vívido, animado, forcible, empresa, concepção frme de um objeto, que o que a imaginación só
é nunca capaz de obter.
3

É verdadeiro que alguém pode crer em algo se é real ou não e para uma variedade de razões. Acho que o fogo
faz dano devido a experiência pessoal. Isto não pode ser verdadeiro em todas as circunstâncias inclusive se o creio.
Mas a fé em Deus é diferente para as razões seguintes :
A fé em Deus é um ato da vontade: a fé em Deus é uma eleição umas marcas de pessoa.
Serei abençoar o Senhor em todo momento; seu elogio será nunca em minha boca. Minha alma dirá
coisas grandes do Senhor: o pobre em o espírito terá conhecimento dele e ser feliz. Ou Dar elogio ao
Senhor comigo; deixado ser-nos as testemunhas juntas de seu nome grande. Buscava o Senhor, e dê
orelha a minha voz, e fz-me grátis de todos meus medos. Deixado vossos olhos ser girados a ele e tu
terão ligeiros, e vossas caras não serão shamed. O grito deste homem pobre veio dantes do Senhor, e
dê-lhe salvação de todos seus problemas. O anjo do Senhor nunca está vigiando quem têm medo dele,
para lhes manter seguro. Por experimentar-te verá que o Senhor é bem; feliz é o homem que tem fé em
ele.
4

A fé em Deus é real porque podemos confar em a palavra do deus quando Ele nunca mentiras.
Quanto a Deus, sua maneira é completamente bem; a palavra da Senhora está provada;
breastplate para todo quem põem sua fé em ele.

é um

5

A verdade não muda porque cries algo. Justo crendo em algo é de nenhum uso, se não é real. Acho que
Jesucristo é realmente Deus, mas tens que decidir para tu. Não acho que qualquer pessoa pode converter alguém
mais a fé em Cristo, senão pessoas de telefonemas do Deus a ele. Deixado minha série de livro e lugares site, os
quais são minha história, te inspirar para começar vossa viagem própria e descobrir a verdade para tu.

2.1.4 Descrição
6

3David Hume em Solução Cética de Dúvidas" em Uma Consulta Respeito de Humano Entendendo
4Salmo 34:1-8
5Salmo 18:30
6De Núcleo de Filosofa e Entender, Claro
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Estes livros são uma série em cima flosofa. Estou ensinando paradox via taoísmo Filosófco como o chave a
teología cristã comprensiva. Estou utilizando um criativo, macio vende, e aproximação acadêmica a evangelism.
Teria que dizer que meu signifcado é um equilíbrio entre 2 direções 1) ensina pessoas para pensar para eles e 2) dá
pessoas um entendendo de que a Biblia diz e daí não diz. Meu intent não é que conseguem justo qualquer ideia fora
de meu trabalho mas eles conseguem uma ideia que lhes requererá para os avaliar e suas crenças. Naturalmente acho
que isto dirigirá pessoas a salvação, qualquer coisa se chamam ou que grupo ou grupos identifcam com.
As 2 coisas principais sou na contramão é Religiões de Terra (o Occult) e o mainstream. Considero horóscopo/de
Astrología, tarot cartões, sayonces, weegee tabuleiros, magick, Wicca, Satanism, Paganism, Voodoo, Animismo/de
Chamanismo, americano Nativo e a maioria outro Indigenous/Folk religiões em todo mundo, Tantric/Tibetan
budismo, taoísmo/Esotérico Religioso, Shintoism, eu Ching, adoración de antepassado, defnições modernas de
metafísicas (não o ramo de flosofa) e misticismo (quando defnido como mystical experiências), Teosofía e o gostar
ser Occult. Considero o Cientista Mundial-ver tão mainstream onde olhada de pessoas a ciência para solucionar
todo de seus problemas e achar que é o maneira de encontrar verdade. Os exemplos incluem Evolução e as Ciências
Sociais (Psicologia, Economia, Ciência Política, Sociologia, e Antropologia). Vejo o mainstream tão sendo
principalmente motivado por dinheiro e é anti-Meio ambiental e anti-Trabalho. Sou pró-Meio (especialmente
quando se preocupa direitos animais) e pró-Trabalho (especialmente quando vem a trabalho de pescoço azul). A
diferença entre a duas é que lerei mainstream textos, mas eu não sob quaisquer circunstâncias textos de Religião de
Terra lidos.
O antes de mais nada o commandments é, Ouve, Ou Israel; O Senhor nosso Deus é um Senhor: E thou
shalt encantar o Senhor thy Deus com todo thy coração, e com todo thy alma, e com todo thy mente, e
com todo thy força: isto é o primeiro commandment.
7

Striving Para ser ambas classe em meus métodos e sérios em minhas crenças ao mesmo tempo.
E o criado do Senhor tem que não strive; mas ser suave unto todos os homens, aptos de ensinar,
paciente, Em meekness instruindo os que oppose eles; se Deus peradventure lhes dará repentance ao
reconhecendo da verdade...
8

Quem é um homem sensato e endued com conhecimento entre ti? Deixado lhe shew fora de uma
conversa boa seus trabalhos com meekness de sensatez. Mas se ye ter amargo invejando e confitos em
vossos corações, glória não, e mentira não contra a verdade. Esta sensatez descendeth não de em cima,
mas é terrenal, sensual, devilish. Para onde invejando e os confitos é, há confusão e cada trabalho de
mau. Mas a sensatez que é de em cima é primeiro puro, então peaceable, suave, e fácil de ser intreated,
cheio de piedade e frutas boas, sem partiality, e sem hipocrisia. E a fruta de righteousness é sown em
paz deles que paz de marca.
9

2.1.5 Meu Processo Criativo
10

Meu bolígrafo não é minha espada
A Biblia é
Meu bolígrafo é meu corpo
Movo em movimentos lisos lentos
Cada movimento é um arc
A cada qual unindo e torneado
Em cada ponto de encontro
Coloco meus pés cuidadosamente
Quando em aprender um dance novo
Sento o fuxo de calor
De meus riñones
Mas sou ainda fresco

7Mark 12:29b-30
82 Timothy 2:24-25
9James 3:13-18
10Para Entender, Claro Por Ben Huot
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E golpes de ganso levantam
De minha pele
Desemprego para pensar em o meio
Sento em um lotus posição
Abro o livro
Aquilo atualmente estou absorvendo
E deixar ele em mid frase
Quando entendendo vem
Faço outra conexão
Outra peça do rompecabezas
Quedas a lugar
Meus métodos é deliberados
Minha rotina é espontánea
Onde vou hoje?
Tenho algumas ideias
Onde vou manhã?
Não tenho nenhuma ideia
Não outros planos que o imediatos
Apresso-me para acabá-lo
O projeto é tudo
Se há não recorde
Então I benefício único
Tenho que proporcionar dar um passo pedras
Para outros seguindo
Penso há só uma pessoa detrás me
Mas é panting como um cão quente
Quem cheira um cão quente
E não quer espera
Justo tenha que ser minha sombra

2.1.6 Audiincia Pretendida
11

E vinga para passar, aquilo, quando Jesus sentou em carne em sua casa, muitos publicans e os
pecadores sentaram também junto com Jesus e seus discípulos: para tinha muitos, e seguiram-lhe. E
quando o scribes e Pharisees lhe viu comer com publicans e pecadores, disseram unto seus discípulos,
Como é que ele eateth e drinketh com publicans e pecadores? Quando Jesus o ouviu, ele saith unto
lhes, Eles aquilo é inteiro ter nenhuma necessidade do physician, mas eles aquilo é doente: vim não
para chamar o righteous, mas pecadores a repentance.
12

Crê-o ou não, apesar de que minha série de livro e os lugares site são um ministério, não são pretendidos para
pessoas que estão salvas ou nascidos outra vez. Se já vais a uma Biblia que crê igreja, que esta série de livro e meus
lugares site não são pretendidos para ti também não. Esta série de livro e meus lugares site não tentam a evangelize,
ao menos não em qualquer maneira direta ou óbvia. Se achas que estás apellidándote por Deus e vosso obstáculo
único a fé é vosso orgulho, então minha série de livro e os lugares site não são pretendidos para ti também não.
Também, se me espero para dar um realmente em vossa mensagem de salvação da cara e tentar te conseguir para
dizer uma oração comigo depois, então terias que olhar em outro lugar. Se espero-me para apoiar outras pessoas
que reclamam para ser cristãos e é famoso, serás decepcionado também.
Meu objetivo principal geo-politicamente é em países onde têm liberdade de culto guaranteed por lei (ao menos
teoricamente) e relativamente abaixo overt perseguição de cristãos. Se estás sendo persecuted para vossa fé overtly,
então não vejo a necessidade para apologetics. Comprazer não te põe, vossa família, vossos amigos, crentes amigos,
ou vossa comunidade em risco por distribuir qualquer material I produto ilegalmente.

11Para Entender, Claro por Ben Huot
12Mark 2:15-17
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Minha audiência é para pessoas em correio-sociedades cristãs que não identifcam com o mainstream e não cabe a
quaisquer ministérios cristãos estabelecidos. Não estou provando para conseguir milhões de pessoas senão um
handful de pessoas. Se ajudo inclusive uma pessoa com esta série de livro e meus lugares site, então seria muito
comprazido e contar isto trabalha um sucesso grande. Acho que cuidados de Deus sobre cada pessoa
individualmente e quer crentes a cristianismo presente a buscadores em as maneiras diferentes que dependem de sua
de fundo e personalidade. Acho que há só um par dá um passo que todos têm que fazer para ser salvos mas a
maioria da viagem para Deus e em perseguição de Sua é diferente para pessoas diferentes.
O mercado de objetivo para meus ministérios é pessoas que nunca consideraria indo a uma igreja física. Se tens
mascotas, animais de granja, ou animais selvagens gostarias de ser uma parte deste ministério, dou-lhes as boasvindas a. Minhas vacas de brinquedo embutidas são crentes também.
Para ser sincero, creio num Céu literal e Inferno e crer em todo o miraculous em a Biblia. Não quero qualquer a te
vai à porra quando não creio o deus pretendido para qualquer para padecer em ele. Que I discrepa com o mainstream
Evangelicals é que seu é muitas coisas mantendo pessoas de um corretos entendendo de que a Biblia diz. Acho que
inclusive mais pessoas que nascem outra vez não inclusive ter os conceitos mais básicos em cristãos ethics e direito
de teología. Quase todo mundo quem reclama para seguir o que a Biblia diz nem sequer tem o faintest ideia sobre
que diz.
Minha solução proposta para estes malentendidos não é para ler a Biblia mais ou para seguir um plano tenho posto
fora ou para aprovar uma seita particular de cristianismo. Meu método é para ensinar teología Bíblica por maneira
de paradox - um método mais com frequência utilizado em ensinar budismo de zen, apesar de que os conceitos são
todos da Biblia e eu te podem mostrar os versos para o respaldar acima. Após que podes começar para pensar sem
confar em o Cientista Mundial-vista e é disposto de crer com fé quando não podes razonar algo fora, então és quase
ali.

2.2 Motivos
13

E ye me buscará, e me encontrar, quando ye me buscará com todo vosso coração.
14

Pergunta, e seja dado te; busca, e ye encontrará; golpe, e seja aberto unto te: Para a cada um que asketh
receiveth; e ele aquilo seeketh fndeth; e a ele que knocketh seja aberto.
15

Behold, I posição em a porta, e golpe: se qualquer homem ouve minha voz, e abrir a porta, entrarei a
ele, e sup com ele, e ele comigo.
16

2.2.1 Objetivo
Quero pessoas para pensar para eles. Muitas pessoas acham que estão pensando para eles porque fazem eleições.
Mas se não examinas o que as raízes de vossas crenças são, então podes ser subconsciously infuído por que outros
te disseram.
Enquanto podes querer modelo vossas crenças após que alguém respeitas, e se és consciente deste e as
conseqüências, então aquilo é grande. Mas muitas pessoas ter nunca pensou que lhes conduziu para crer tão fazem.
Se és deste grupo último, então gostaria de introduzir ta o estudo de flosofa.
Em minha série de livro e em meus lugares site, tenho simplifcado os conceitos e apresentou-lhes em maneiras
mais interessantes então quando estão escritos em muitos livros. Não te requeira para ser inteligente de entender
isto, senão para pensar em uma maneira diferente. De fato, a educação pode de fato posição em a maneira de vosso
comprensivo. Meus lugares site não são desenhados em um lineares passo a passo como para reservar ou em uma
flosofa sistemática, senão através de poesia e arte quando aplica a religião, psicologia, e sociologia.
13Detrás Entender, Claro
14Jeremiah 29:13
15Matthew 7:7-8
16Revelations 3:20
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A soma ele acima, acho que o unexamined a vida não é o valor que vive e que a flosofa pode ser muito prática.
Muito em particular, comprazer não prova para seguir que I diz, senão aprender dele, e desenvolver vossas ideias
próprias basearam em cima o que a Biblia diz, hopefully. Mas qualquer coisa escolhes a padrão vossas ideias
depois, comprazer não justo engolir minhas ideias inteiras - deixados lhes servir tão inspiração, não como modelo.

2.2.2 Contexto Histórico
Apesar de que poderias argumentar que isto era todo feito pelo governo, e não a Igreja, o dois era intertwined até os
últimos anos de centena. Isto é por que ele é tão importante de ter liberdade de culto pelo governo e por que uma
nação cristã não é uma ideia boa inclusive se te consideras cristão. Isto proporciona o contexto histórico para minha
série de livro e lugares site e o macios vende aproximação. Outra razão para o macio vende é que uma pessoa só está
salvada por graça quando eles repent e crer de seu próprio livre . Pressuring Alguém a crer nenhum bom porque sua
fé é em-genuino e é de nenhum valor eterno.
Algumas pessoas potentes que têm chamado eles os cristãos durante os séculos têm feito algumas coisas terríveis em
o nome de cristianismo. Muitas pessoas foram assassinadas para não crendo. Às vezes o persecutors foi para além ao
incorreto como pessoas torturadoras a devir a classe de cristãos as pessoas em poder lhes quiseram para ser gostar
com o Papal Inquisición. Às vezes eles menores mas a coisas incorretas quietas gostam de destruir a propriedade
privada.
Poderia também recount as injustiças similares feitas em o nome de Islã, budismo, ou muitos outros sistemas de
crença. Mas o assunto estou tentando conseguir em é que a opinião popular é que os cristãos têm feito tão mau
umas coisas como pessoas de outros sistemas de crença. Tão as pessoas com frequência perguntam que é tanto
melhor aproximadamente sendo um cristão se não actuas muito de maneira diferente que não-crentes?
Isto é por que eu descreve em minha série de livro e lugares site que defne ser um cristão, o que a Biblia realmente
diz, e daí jogos de pecado da função em uma vida de crentes. Finalmente, tens que decidir para tu. Acho que a
Biblia se manterá em pé à crítica. vossas crenças agüentam acima demasiado?
1. 341 ANÚtNCIO o Imperador Romano Constans deu a ordem que quem quer ainda worshiped deuses paganos
ser postos a morte após que Imperador Constantine cristianismo declarado a religião ofcial do Império
Romano em 323 ANÚtNCIO
2. 375 ANUNCIO Imperador Romano Gratian confscou a propriedade de Pagans sob a direção de St.
Ambrose, Bispo de Milão
3. 415 ANÚtNCIO Cyril, o patriarca de Alexandria convenceu seus monges para matar o Filósofo Hypathia de
Alexandria para não sendo cristão e sendo popular
4. 416 ANUNCIO Imperador Romano (Do este) passou uma lei que requer ofciais de governo para ser cristãos
5. 1230 ANÚtNCIO Papal a inquisición conduziu provas secretas daqueles suspeitados de ser heretical a
cristianismo sem ser dito dos cargos ou sendo capazes de enfrentar o acusador. As frases não poderiam ser
apeladas e as famílias estiveram forçadas para informar em cada outro. As penas eram largas variando de
levar uma cruz amarela de por vida, apanhando propriedade, desterro, público recantation, ou muitos anos
em prisão a ser queimado em a participação.
6. 1252 Papa de ANÚtNCIO Inocente IV emitiu a ordem (papal Anuncio de touro exstirpanda) deixando tortura
para conseguir confesiones em as inquisiciones
7. 1572 ANÚtNCIO St. Bartholomew Massacre de Dia era quando o rei francês ordenou todos os protestantes
em França para ser matada.
8. Pelo século XVIII dC não-cristãos em Europa como máximo era varram de educação mais alta, ou de
participação em a legislatura nacional
também tem tido uma quantidade considerável de perseguição de pessoas judias durante os séculos por algumas
pessoas potentes chamando eles cristãos, apesar de que tinha muitos outras causas também, gosta racismo. Isto é tão
complexo e implica muitos outros assuntos que não seria capaz do utilizar apropriadamente em este lugar.

2.2.3 Barreiras Artifciais
1.
2.
3.
4.
5.

Barreiras culturais
Barreiras políticas
Barreiras intelectuais
As barreiras basearam em erros aproximadamente cristianismo
As barreiras basearam em exemplos maus ou experiências más
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As barreiras basearam em cima entendendo mau teología e a Biblia
Confusão em cima divisões de Igreja
Confusão sobre que é orthodox
Confusão sobre o exclusiveness de cristianismo

2.2.4 Crenças de Ministério
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Dirigirá uma pessoa a fé em Cristo
Signifca ser um pensador livre
Desafo-nos a não conformar a mainstream cultura
Desafo-nos para trabalhar para bom apesar do sistema
Desafo-nos para seguir as leis
se manterá em pé a qualquer argumento
Passará qualquer classe de prova de valor
Desafará o mais cultivou intelectos
Não justo fazendo o oposto de unbelievers
Bastante aproximadamente encontrando a verdade

2.2.5 Por que Estudo outras Crenças?
Por que Estudo outras Filosofas
O passo de 1 Corinthians é um summation das ideias do primeiro 1/3 da letra e chamo-nos para crer não por razão
ou milagre, mas para colocar nossa crença em Deus em a morte e resurrección de Jesucristo, de maneira que
pusemos nossa fé em que a Biblia diz, em vez de pôr nossa fé em que Ciência nos digo ou o que o sobrenatural nos
dizer. Esta sensatez grega que as charlas de Biblia aproximadamente é mainstream Filosofa Ocidental, o qual a
maioria de pessoas agora estudam tão Ciência. A flosofa que é mais inline com a tolice de Deus é taoísmo
Filosófco.
Para o Jews requerer um sinal, e os gregos buscam após que sensatez: Mas pregamos Cristo crucifed,
unto o Jews um stumblingblock, e unto a tolice de gregos; Mas unto lhes quais se apellidan, ambos
Jews e gregos, Cristo o poder de Deus, e a sensatez de Deus.
17

Por que Estudo outro Revelou Religiões
O passo de Atos diz aproximadamente a visita de Paul a Atenas. Paul era um intelectual e era disposto de falar a
pessoas em seus prazos próprios e falar a sua situação individual. Explique o Gospel em seu vocabulario próprio e
fundar uma entrada a suas crenças próprias para dizer-lhes aproximadamente Jesucristo. Paul era um intelectual
quem soube sobre os sistemas de crença de seu tempo e aquilo é um das razões principais por que o deus lhe
chamou para ser um misionero. Como pode pregas o gospel a alguém se não tens nenhuma ideia onde estão
provindo?

171 Corinthians 1:22-24
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Agora enquanto Paul esperou para eles em Atenas, seu espírito esteve baralhado em ele, quando veja a
cidade completamente dada a idolatry. Por tanto discutido ele em a sinagoga com o Jews, e com o
devout pessoas, e em o mercado diariamente com eles aquilo conhecido com ele. Então flósofos
seguros do Epicureans, e do Stoicks, encontrou-lhe. E alguns disseram, Que isto babbler dizer? Outro
algum, Ele seemeth para ser um setter adiante de deuses estranhos: porque pregue unto lhes Jesus, e a
resurrección. E tomaram-lhe, e trouxe-lhe unto Areopagus, refrán, maio sabemos o que esta doutrina
nova, whereof thou speakest, é? Para thou bringest coisas estranhas seguras a nossas orelhas:
saberíamos por tanto o que estas coisas signifcam. Para todo o Athenians e desconhecidos que era ali
gastou seu tempo em nada mais, mas também não para dizer, ou para ouvir alguma coisa nova. Então
Paul esteve em o midst do cerro de Marte, e dito, Ye homens de Atenas, percebo que em todas as
coisas ye é demasiado supersticioso. Para tão passei de longo, e beheld vossas devociones, encontrei
um altar com este inscription, Ao DEUS DESCONHECIDO. Quem portanto ye crasamente adoración,
declarar-lhe I unto te. Deus que fez o mundial e todas as coisas therein, vendo que é Senhor de céu e
terra, dwelleth não em os templos fzeram com mãos; Também não é worshipped com as mãos dos
homens, como se precise qualquer coisa, vendo ele giveth a toda vida, e respiração, e todas as coisas;
E hath feito de um sangue todas as nações de homens para para se obsedar com toda a cara da terra, e
hath determinou o tempo dantes de que nomeado, e o bounds de seu habitation; Aquilo teriam que
buscar o Senhor, se haply poderiam sentir após que lhe, e lhe encontrar, ainda que não ser longe de
cada um de nós: Para em ele vivemos, e movimento, e ter nosso ser; tão seguro também de vossos
poetas próprios têm dito, Para somos também seu descendencia. Forasmuch Então quando somos a
descendencia de Deus, nós ought não para achar que o Godhead é como unto ouro, ou prata, ou pedra,
gravem pelo dispositivo da arte e o homem. E o tempo deste Deus de ignorância winked em; mas agora
commandeth todos os homens a cada onde a repent: Porque ele hath nomeou em um dia, em o qual
julgue o mundo em righteousness por aquele homem quem ele hath ordained; whereof ele hath garantia
dada unto todos os homens, em aquele ele hath lhe levantou do morto.
18

Por que não Estudo Religiões de Terra
não terá encontrado entre ti qualquer que maketh seu flho ou sua flha para passar através do fogo, ou
que useth divination, ou um observador de tempo, ou um enchanter, ou uma bruxa, Ou um charmer, ou
um consulter com espíritos familiares, ou um bruxo, ou um necromancer. Para todo aquilo faz estas
coisas são uma abominación unto o SENHOR: e devido a estas abominaciones o SENHOR thy Deus
doth conduzir-lhes fora de dantes de que thee.
19

2.2.6 A Importância de Paradox
20

Verily Digo unto te, Whosoever não receberá o reino de Deus como menino pequeno, não introduza
therein.
21

O ponto deste artigo é especifcamente para Evangelical cristãos, de modo que se não és, então isto não é
realmente pretendido para ti, mas vosso mileage pode variar. O ponto é que creio o que a Biblia diz, apesar de que é
diferente que que a maioria de outros cristãos crêem, se crêem nos milagres da Biblia ou não. Este artigo não é
signifcado para mudar alguém é mente sobre suas crenças, mas para lhes examinar e entender por que tenho uma
vista diferente.
Encontro o taoísmo Filosófco importante a entender a Biblia. Antes de mais nada, uma pessoa poderia dizer se são
Evangelical que são justo cristãos e não segue uma flosofa, de modo que lhes teria que perguntar o que suas
crenças são e lhes comparar à Biblia. Para caso, se uma pessoa é Evangelical então provavelmente acham que Jesus
é ambos Deus e o homem e aquilo é bíblicos, e aquilo é um paradox. Mas não é entendido muito bem que muitos
das outras doutrinas importantes da Biblia são paradoxes demasiado.
18Atos 17:16-31
19Deuteronomy 18:10-12
20Leitura recomendável para Evangelical cristãos
21Mark 10:15
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A Biblia teaches ambas fé só e fé mais trabalhos bons para salvação e que ambas vontade livre e a predestinación
são ambos verdadeiro. E facilmente posso encontrar versos para ambos lados destas divisões importantes em a
igreja. Quando digo que ambos são certos muitos respond que podem não comprehend que de modo que justo
crêem num, mas aqui vem a prova não crêem na Biblia por fé só - se eles , então creriam no paradox como os
estados de Biblia e não tentar razonarlo fosse.
A qüestão então vem, por que o razonan fosse? Isto é porque têm crenças que tem nada para fazer com a Biblia
que forma suas crenças sobre a Biblia. O chave a conseguir estes fora de sua mente é a unlearn as maneiras eles
aquilo tem sido geralmente ensinado para pensar em escoar. Faz o leitor recorda ser disse não poderiam dividir por
zero ou que tiveram que ter só um contesta a um problema de matemática? Faz o leitor recorda se o professor fez
escolhes verdadeiro ou falso baseado em cima se uma declaração era um fato ou uma opinião? Estes são paradoxes.
Que é um paradox? O leitor tem que ser perguntar por agora. Um paradox é um conjunto de duas declarações que
parece para ser contradictorio, mas em exame mais longínquo um realiza que estes não são contradictorios, senão
dar um mais cheio entendendo do assunto. Que então pode Jesus é ambos homem e Deus, ou como pode uma pessoa
tanto ter vontade livre e ainda ser predestined para crer?
De modo que onde venho acima com tudo deste? O leitor pode ler justo da Biblia para entender meu ponto de
vista. Recomendaria 1 Corinthians para o primeiro terço quando fala sobre a tolice de Deus. Este passo é mais fácil
de vislumbrar em o primeiro capítulo, versos 22-24. Interpreto a sensatez grega como as ideias que saiu da
Ilustração, ou o Cientista Mundial-ver aquilo está suposto em muito do currículum que esteve ensinado a mim em o
sistema escoar público. Acho que há um ponto de vista seguro que está ensinado em as escolas que é muito estreito
em alcance e controlado por um grupo pequeno de pessoas principalmente através de fnanciar através de lobbyists e
contribuições diretas às escolas (o últimos predominantemente a universidades, ambos públicos e privados).
Se o leitor quer ouvir uma explicação mais minuciosa destes conceitos, convido-lhes para ler minha série de livro e
lugares site ou Chuang Tzu. não terá quaisquer respostas de conjunto quando eu não coisas presentes em uma
maneira sistemática, e têm que pensar e pôr junto as ideias eles para conseguir o signifcado dos textos. O leitor
pode escolher a também não esquecê-lo ou para actuar em cima o. Hopefully O leitor será obrigado para actuar em
cima o e isto requererá valor e lhes requerer para tomar riscos, a toda costa de que ideias saem dele. Mas então
serão capazes de encontrar a verdade e ser capaz de decidir se ou não crêem que tens sido dito por seu sistema
escoar. Então o leitor pode decidir se querem ser um cristãos e seguir o que a Biblia diz ou aceitar o que o resto de
sociedade tem aceitado como verdadeiro.

2.2.7 Minhas Crenças Bíblicas
Quando está visto dentro nos e sem, põe bem todas as dúvidas e desvanece a dor das ações incorretas
cometidas antigamente.
22

(O conceito de forgiveness explicado em o Hindu scriptures, referido a como a verdade do verdadeiro Self)
Se dizemos que não temos nenhum pecado, prpers enganamos, e a verdade não é em nós. Se
confessamos nossos pecados, é fel e justo para perdoar-nos nossos pecados, e a cleanse nos de todo
unrighteousness.

23

Como para devir um cristão
De modo que estamos dizer para ser o que nosso desejo é. Quando nosso desejo é, de modo que é
nossa vontade. Quando nosso é, de modo que é nossos atos. Quando actuamos, de modo que devimos
24

)

(O conceito de pecar explicado em o Hindu scriptures, sabido ali tão karma, mas soa muito gostar pecado, não o?
Então quando lujuria hath concebido, ele bringeth adiante pecado: e pecado, quando está acabamento,
bringeth adiante morte

25

22Mundaka Upanishad
231 John 1:8-9
24Brihadaranyaka Upanishad
25James 1:15
20 de 116

Complete Introductions Collection
Para devir cristão, tens que entender o conceito de pecado e quem Jesus é. Recomendo ler O Problema de Dor
por C.S. Lewis. Também lido um do quatro orthodox gospels (Matthew, Mark, Luke, ou John). Estância fora de
Gnostic livros de biblia como o Gospel de Thomas. Também ler hebreus e romanos. Finalmente, Isaiah e Génesis
lidos. Quando entendes o problema de pecado e quem Jesus é, então todo precisas fazer é confessar vossos pecados
a Jesus fora de forte e crer em vosso coração que o deus levantou Jesus do morto.
Se dizemos que não temos nenhum pecado, prpers enganamos, e a verdade não é em nós. Se
confessamos nossos pecados, é fel e justo para perdoar-nos nossos pecados, e a cleanse nos de todo
unrighteousness.
26

Synopsis
Creio num Deus que é perfeitamente bem em todos os aspectos e a cada pensado e ação, e unlimited em poder além
a imaginación de qualquer forma de vida. Creio nós tão os humanos são infnitamente abaixo Deus e a soma de tudo
de nossas ações boas por todas partes toda história não inclusive consegue zero. Acho que qualquer coisa bom ou
qualquer coisa aquilo tem partes bem em ele, todo aquilo é bem é da intervenção sobrenatural direta do deus. Acho
que o deus rompe leis físicas o tempo todo e que qualquer vindo ao deus é um resultado da eleição do deus e através
da força do deus. Acho que apesar de que temos que fazer uma eleição à direita costure e entregar à vontade do
deus, nosso esforço quantidade a nada e nós totalmente confam em cima o poder do deus e intervenção divina para
fazer qualquer coisa positivo. Isto é que I mau por humildad em a parte de homem - uma realização apropriada de
nossa importância e função em vida.

Visão geral
1. Creio em Evangelical teología mas em Liberal ethics
2. Acho que teríamos que ser santos ainda ser amáveis a toda vida
3. Acho que há só uma Igreja mas nenhuma denominação é completamente bem
4. Acho que as partes da Biblia estão signifcadas para ser tomados literalmente bem como outros são para ser
tomados simbolicamente e que o contexto Bíblico é o fator de determinar

Basics
1. Creio num Deus
2. Acho que o Jesus era plenamente homem e eternally é Deus
3. Acho que estamos salvar por fé só, ainda só através de trabalhos e sacramentos sabemos estamos salvar
4. Acho que somos ambos predestined para salvação e e mesmo assim ter um livre
5. Acho que o tribulation tem passado faz 1900 anos e também passará em o futuro em as mesmas 5
coordenadas dimensionais
6. Acho que pecamos depois sendo salvos mesmo assim tendemos para o bons

Specifcs
1. Acho que somos responsáveis para os animais e mesmo assim lhes teríamos que tratar igualmente
2. Acho que teríamos que seguir as leis mas subvert o estilo de vida do mundo
3. Acho que só um resto será fel a Deus e mesmo assim a maioria de pessoas será salva.
4. Acho que a Biblia explica em detalhe grande que Céu é gosta e mesmo assim nunca entenderemos até que
conseguimos ali
5. Acho que um menino pode entender a Biblia e ser salvo mesmo assim os teólogos mais brilhantes em o
mundo nunca conseguirá para além inclusive o basics da Biblia

De modo que sou I protestante ou católico, Liberal ou Evangelical?

261 John 1:8-9
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Acho que Evangelicals e os católicos são muito similares segundo o que posso ver em a teología principal. De que I
pode ver os católicos e os protestantes Liberais parecem para ter aspectos diferentes do ethics de direito de
cristianismo. A afliación sensata I sou um Evangelical Quaker e I são mais próximos a que I acha que a Biblia diz
ambos tecnicamente e em espírito, ambos theologically e eticamente. Chamo que I crê Wholeness ou cristianismo
Não dual quando creio em ambos lados a mais divisões da igreja. Acho que a maioria de divisões da Igreja eram
principalmente politicamente motivados e saiu de uma vista do mundial aquilo era shaped pela flosofa de
Aristóteles e Platón. A Igreja tem continuado mover em a direção de eu "pode crer qualquer coisa quero e me
chamar atitude" cristã. Acho que qualquer classe da liderança sobre outras pessoas é contra o conceito da igualdade
ejemplifcada por Cristo e eu têm um tempo duro que vê como a liderança de Igreja é que diferente entre facções
rivais de igrejas. Faço-me dano terrivelmente para ver as pessoas chamam-se cristãos quem começam guerras com
outros países para dinheiro de azeite, quem torturam e encarcerar quem não lhes estão de acordo com, animais de
tortura para produtos cosméticos e destruir o muito pouco deixado da criação para construir do deus casas elegantes.
Penso mais as pessoas serão muito surpreendidas para descobrir quem é em Heaven e quem não é quando fnalmente
conseguimos ali. Pessoas que são em o poder não é ali porque o deus achou que era vale e justo porque ouves as
pessoas famosas que dizem que o deus diz algo ou eles são cristãos não o faz verdadeiro.

2.3 Essentials
27

...Ainda assim quiçá tempo mais longo, exatidão maior, e aplicação mais ardente pode trazer estas
ciências ainda mais próximas sua perfección.
28

Uma vez o alma consegue utilizada a algo, devém parte de sua maquillaje e natureza, porque o alma é
capaz de apechugar com muitos colourings. Se através de gradual treinando-o tem devindo utilizado a
hunger, (hunger) devém um hábito natural do alma.
29

Para o Jews requerer um sinal, e os gregos buscam após que sensatez: Mas pregamos Cristo crucifed,
unto o Jews um stumblingblock, e unto a tolice de gregos; Mas unto lhes quais se apellidan, ambos
Jews e gregos, Cristo o poder de Deus, e a sensatez de Deus.
30

2.3.1 Que é Interior?
31

Visão geral
Portanto somos sempre seguros, sabendo que, whilst somos em casa em o corpo, somos ausentes do
Senhor: (Para andamos por fé, não por vista:) somos seguros, digo, e disposto bastante para ser
ausente do corpo, e para ser presente com o Senhor.
32

27A comprehending Entender, Claro e Núcleo de Filosofa por Ben Huot
28David Hume em Espécies de Filosofa" em Uma Consulta Respeito de Humano Entendendo
29Ibn Khaldun Em Civilização Humana em general" em O Muqaddimah
301 Corinthians 1:22-24
31Introdução de Lugar site anterior para Paisagens da mente de Ben por Ben Huot
322 Corinthians 5:6-8
22 de 116

Complete Introductions Collection
Teria que começar fora por dizer que vejo vida em prazos de possibilidades, não em prazos de atualidade. Isto
me dirigiu para centrar em cima minimizando riscos a minha pessoa e familiar bem como maximize minhas
consecuções potenciais. Em algumas maneiras este é muito liberating e me dou confança grande, mas em outras
maneiras me agüento atrás e me causo tensão enorme. Tenho sido abençoado com habilidades espantosas bem como
limitados por debilidades grandes. Em meus lugares site e em minha série de livro, verás evidência de ambos.
Ao débil devinha I quando débil, que poderia obter o débil: estou feito todas as coisas a todos os
homens, que posso por tudo signifca salvar alguns.
33

Isto é a história de minha vida de adulto tão longe, começando com minhas experiências como um enlisted
soldado, meu diagnóstico de olho rosa alérgico crônico e a sensibilidade desenvolveu a limpeza e outras substâncias
químicas duras, minhas experiências em uma universidade pública, minha paranoid episódio e minha estância
voluntária em o fechado psiquiátrico ward de um hospital privado, meu diagnóstico de Paranoid Schizophrenia,
minhas experiências que vivem com outros consumidores mentalmente doentes em uma casa de grupo, minhas
experiências com em serviços de cuidado da casa, minhas experiências que vivem em uma casa de aposentação em
meu tardio twenties, e minhas experiências com a Administração de Veteranos sistema médico e psiquiátrico. Que
une estes todo junto é minha tentativa de encontrar uma resposta a sofrimento, para encontrar uma maneira de ser
cristã em uma sociedade postmoderna, e para viver uma vida de fé quando ouço o deus me digo coisas estranhas.
Mas ele ele foi a viagem de um dia ao wilderness, e vinho e sentado sob um juniper árvore: e peça
para ele que possa morrer; e dito, é bastante; agora, Ou Senhor, sacar minha vida; para não sou melhor
que meus pais.
34

Minha vida não desdobló pulcramente segundo meus planos em nome próprio ou devido a minhas conexões.
Tenho tido que trabalhar muito duro para o pouco que tenho. Seguro há muitos quem têm padecido piores que
tenho, mas, empero, tenho tido alguma vida muito dolorosa experimenta que muitos nunca terão que passar por e
sou feliz não têm que. Não quero relive entre os anos de 1996-2006 outra vez para qualquer coisa e se lhes tive em
cima outra vez teria tentado um caminho muito diferente. há ainda muitas vezes quando desejo não teria que viver
mais. Se a vida justo vai vossa maneira e tudo justo pulcramente quedas a lugar para ti, então isto não é a série de
livro e coleção de lugares site para ti. Se ainda assim, gosto, da vida é uma luta constante, então poderias encontrar
meu trabalho para ser feito por um gostar alma.
Para unto nos um menino nasce, unto nos um flho está dado: e o governo será a seu ombro: e seu
nome se apellidará Maravilhoso, Assessor, O muito Deus, O everlasting Pai, O Príncipe de Paz.
35

Agora estou abraçando o Deus revelado em scripture: um Deus que é santo e awesome, um Deus que é um
mistério infnito, e um Deus pessoal que quer uma relação connosco. A natureza pessoal de Deus faço-me frustrada
com a quantidade de padecer em o mundo, o santo e awesome a natureza de Deus obrigo-me a ambos Deus de
controle responsável e ao próprio tempo a Igreja (eu incluído) e strive a por eu posto uma abolladura em o
sofrimento do mundo, enquanto o mistério infnito que é outro aspecto de Deus me resolvo para concluir que a razão
para padecer é um mistério. Agora agüento todo 5 vistas simultaneamente.

Synopsis
Se a mente não é preservada, vossa pessoa inteira será sem um maestro.
36

Em aprender, primeiro tens que entender o grande. Quando tens entendido o grande, naturalmente
exaustivamente apanhas o pequeno dentro. Pessoas hoje em dia, ainda assim, sem comprensivos o
grandes, meramente buscar fora dos detalhes minúsculos dentro.
37

331 Corinthians 9:22
341 King 19:4
35Isaiah 9:6
36Chu Hsi 12.1um:7/199:7
37Chu Hsi 8.2b:5/131:3
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Esta série de livro e meus lugares site são minha pasta com uma mensagem. Tenho único, excêntrico, e borda
tajante vistas mundiais em flosofa e poesia (Opinião), fotografa e desenho gráfco (Galerias), e computando
fundamentals (Tecnologia). Em esta série de livro e meus lugares site, verás como os problemas de padecer,
incerteza, eleição livre, e limites em religião, psicologia, e a sociologia aplica a workaholics com incapacidades que
requer resto (gosto).
Meu lugar faz o mais sentido dentro do contexto que o esteve criado para, por que esteja criado e o que métodos
escolhi o conseguir.

Por que esta série de livro e estes lugares site?
...Quando sabes algo mas não actua em cima o, vosso conhecimento dele é ainda superfcial. Após que
tens pessoalmente o experimentou, vosso conhecimento dele será bem mais claro e sua importância
será diferente de que utilize para ser.
38

...Praticando interior mental attentiveness refere à moda de controlar e restraining oneself; o princípio
perspicaz refere à moda de pesquisar o defnitivo. Estes duas coisas singelamente obstaculizan a cada
qual outro. Mas quando conseguimos bem em eles, naturalmente já não entram a cada qual outro é
maneira.
39

Minha série de livro e meus lugares site eram originalmente criado para compartilhar minhas ideias e trabalhos
criativos com meu tio. Viva em o estrangeiro e seja a maneira mais fácil de manter-se em contato com ele e minhas
mensagens eram demasiado grandes para e-mail. Era justo fosse do militar e lutava com doença mental em o tempo
(apesar de que não soube que então). Estudava flosofa chinesa em escoar da perspectiva de literatura e era muito
obsedado com o problema de padecer. A dor física era muito real a mim porque adolecía crônico olho rosa alérgico
que nunca iria fora de que I poderia reunir dos doutores. Quis ser cristão ainda quando era de niñez temporã, mas
não quis ser um mocoso mimado como os meninos fui a escoar e igreja com. De modo que comecei escrever a
poesia e aquilo é o que a série de livro e os lugares site começaram fora com.
A poesia é o primeiro e componente mais vital dos lugares site e minha série de livros e tem que ser entendido se
queres conseguir que I estou tentando dizer. Escolhi cedo em cima para provar para ser criativo e pessoal em minha
aproximação ao problema de padecer. Soube que quis dizer dantes de que aprendi o que prazos para utilizar para
coisas e como para comunicar que sentia. Quando estudei flosofa, encontrei o marco para pendurar minhas ideias
em cima e encontrados que não fui só com ideias estranhas, mas de fato encontrados que a maioria do mundial por
todas partes a maioria de história teve mais em comum com minha maneira de pensar que que é atualmente em
textbooks e em o noticioso. Quando descobri que tive Schizophrenia, qüestionei que I pensava e se minhas ideias
estranhas me conseguimos a este lugar, mas encontrei não poderia aceitar a maneira era disse as coisas eram. Mas
aprendi que teria que trabalhar duro para controlar minha mente e a maneira me acerquei isto era para estudar do
rationalist (ou social) flósofos além do mystics.

Métodos
E o scripture esteve cumprido que saith, Abraham creu Deus, e esteja imputado unto lhe pára
righteousness: e se apellide o Amigo de Deus.
40

Os estudantes têm que estabelecer suas vontades. Aquelas pessoas hoje em dia são aimless é
singelamente porque nunca têm tomado aprendendo seriamente. Em tratar coisas, são temerarios
singelamente porque suas vontades não são frmemente estabeleceu.
41

38Chu Hsi 9.1um:6/148:5
39Chu Hsi 9.3um:7/150:12
40James 2:23
41Chu Hsi 8.5b:9/134:3
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Minha teoria da arte que é utilizado para ensinar os princípios bíblicos é que a arte não é normalmente bem em
apresentar buzzword compliant teología que conforma a mainstream tradições cristãs. Acho que a natureza é a arte
de Deus e qualquer retrato de um amor de natureza é naturalmente e necessariamente diretamente relacionado a ter a
humildad necessária para salvar fé. A maioria da Biblia não é aproximadamente conseguindo instalado para
eternidade mas que para fazer enquanto nos mantemos a base de Terra. Acho que isto é a mensagem mais crítica da
Biblia, mas uma teología que vê Terra só como possibilidade de conseguir salvada vai ser uma testemunha má a
quem não crêem. Se o Sanctity de movimento de Vida é para ser visto como apropriada a tempo postmoderno, tenha
que ser estendido para respeitar para toda vida e todos os recursos. Isto não é para dizer que não apresentarei o
Gospel mensagem se minha arte ou escrevendo vantagens àquele ponto, senão que estou "presenciando" a pessoas
que nunca introduziria uma igreja inclusive se salvou. Tenho uma muita opinião mais alta de unbelievers que mais
os cristãos fazem em I acha que há outras razões ademais unwillingness para obedecer as leis do deus que convence
pessoas a não repent de seus pecados e excetua Cristo quando seu salvador. Mas sempre encontrarás biblically arte
motivada aqui aquilo conforma a um ou mais dos temas principais da Biblia. Agüento o que a Biblia diz para ser
algo para confar em cima como completamente representação cuidadosa dos temas cobre e eu não ter anywhere
perto a confança em resultados científcos ou qualquer outra fonte quando eu em verdade e os fatos contiveram em
a Biblia.
Meu ponto em criar uma flosofa, uma cultura, e uma teología não é para conseguir todo mundo para pensar a
maneira eu , mas para qüestionar as vistas mundiais aceitadas da idade postmoderna. Quero ensinar pessoas para
pensar. Muito como o professor não justo te dá a resposta, mas meramente te dás as ferramentas para encontrar as
respostas para tu, de modo que é minha intent.
Apesar de que minha flosofa não é apresentada em um sentido Ocidental clássico, todos os materiais em esta série
de livro e meus lugares site têm um flosofcamente som e base compatível. Muito em particular, estou tentando
ensinar pessoas para pensar de maneira diferente e mais em termos gerais. Minha organização é que é com
frequência referido a tão aleatório, mas realmente está organizado, justo não em um desenho linear singelo.
Tenho tentado para fundir cristianismo com flosofa chinesa, mas não em um flosófco treatise. Em mudança,
tenho centrado em cima poesia, aplicações práticas, e multimídia para flosofa de marca mais understandable à
pessoa média. Também tenho evitado uncommon vocabulario e jerga técnica sempre que possível.
Outra razão para não apresentando estes conceitos flosófcos em o mesmo formato como flósofos importantes do
Do oeste é que quero pessoas para fazer as conexões para eles e assim aprender como para formular suas ideias
próprias. Não quero pessoas a loro justo minhas ideias atrás a mim, porque a criatividade é uma das muitas coisas
que precisamos mais de em sociedade. Estou interessado em as pessoas que são compatíveis e buscando a verdade
e eu acham que encontrarão o caminho correto se são intelectualmente sinceros.
Também acho que sendo cristão não é justo sendo o oposto de unbelievers, mas fazendo que é correto e aferrándose
à verdade. Creio há muito podemos aprender de outras flosofas e revelou religiões. Acho que aprendendo
aproximadamente outros' as crenças podem ajudar proporcionar uma perspectiva fresca em a Biblia que é
desesperadamente precisado tão o ateísmo tem sido rampant em a Igreja devido a sua reliance em a Filosofa
Ocidental da Ilustração. Justo evito duas coisas: discurso de ódio e religiões de terra.
Também tenho um Lado Longínquo conhece Abbott e Costello sentido de humor, de modo que se vês algo àqueles
sons gostam dele é frutos secos, provavelmente pode está signifcado para ser humorístico.

Explicação técnica
Alguém perguntou: Fazer coisas secas e secas têm princípio ou não? Chu Disse. Mal ali existe uma
coisa, ali existe princípio. Heaven tem nunca produziu um cepillo de escritura; cepillos de marcas do
homem com o cabelo do coelho. Mas mal seu existe um cepillo, ali existe princípio
42

Minha flosofa é principalmente preocupada com Epistemology e Ethics.
Meu teología é Existencial e Evangelical cristão, meus métodos flosófcos são Neo-Confucian e Filosófcos Taoist,
e minha política é Ecofeminist.
Em primeiro lugar sou um cristão Místico (Existentialist) em aquele I crê o que a Biblia diz por fé, mas acho que
muito de que Deus pergunta de nós tem uma base Racional que podemos entender. Creio em Idealismo (Filosófco
Taoist) - que o espírito é o componente mais importante de realidade e que o mundo material é parte de nossa mente.
Sou muito Cético de qualquer quem diz que sabem algo seguro aquilo não é em a Biblia, especialmente cientistas
sociais. Também me tento equilibrar com fatos e evidência Empírica (Neo-Confucianism) em interaccionar com
sociedade.
Acho que O Espírito Santo existe em todas partes (qi) e que está dirigido por Deus o pai (li). Este li ou o princípio é
uma força ética inteligente em o universo e pode ser comprehended rationally e é ali para ajudar sentient os seres
vivem vidas felizes (Virtude Ethics).
42Chu Hsi 4.6um:12/61:12
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2.3.2 Filho de Força
Por Ben Huot
Não somos tão fortes quando pensamos que somos.
43

Para aquele qual eu deixo não: para que I , aquilo eu não; mas que I ódio, aquilo eu.
44

Tenho desenvolvido a ideia de levantar a barra, uma vez consigo o nível que era uma vez meu objetivo, para um
objetivo mais alto e então em cima ainda por cima até que morro. Penso que toquei fundo recentemente. Tenho
desenvolvido a habilidade de entender flosofa apesar de tendo Schizophrenia e com ele a impossibilidade próxima
de comprensivo abstrato pensou.
Baseado em esta ideia, eu surmised que poderia fazer a mesma coisa com meu corpo físico. Fortaleceria minha
vontade no ponto que poderia forçar meu corpo para fazer que o poderia não fsicamente muitas Forças tão
Especiais fazem. O problema é que em as Forças Especiais, quando a formação está feita, aquilo em alguns assinala
o membro de serviço consegue para descansar. Não cansam fora dos membros de serviço no ponto que não têm
nenhuma energia, dantes de que lhes caem a missões classifcadas.
Tão para mim para supor que me poderia a mastering meu corpo é uma aserción defeituosa em melhor. Mas aquilo
era muito arrogante de supor que poderia conseguir aquele nível de intensidade, sem tendo inclusive tentando que
classe de treinar. Em todo caso, quando voltei de minha carreira, o qual era capaz de empurrar eu passado mais dor
que eu era capazes de fazer em qualquer de meu país de cruz que corre, provei sangue em meus pulmões e em o
ponto quando voltei a meu centro de aposentação, um dos diretores pensou era tendo um ataque de coração.
Isto me mostrei que preciso ir mais devagar e ser consciente que apesar de que posso sonhar de salvar o mundo,
não tenho a energia a. Além de nunca sendo capaz de sentir plenamente descansou nenhum assunto quanto sonho
tenho tido, não posso empurrar passado ele com força mental maior, quando não inclusive tenho o controle sobre
minha mente como pessoa normal faz.
Que o Apóstol Paul disse em os romanos é em o fundo de (cristãos) Existencialismo. Podemos não que queremos.
Não somos bastante fortes mentalmente para conseguir nossos objetivos. Temos que deixar salvar o mundiais a
Deus e ajuda justa em maneiras pequenas ou mais não sobreviveremos muito tempo bastante para ver as frutas de
nossos esforços.
Tenho fnalmente realizou aquilo tendo Schizophrenia não é justo uma doença mental; é um físico um também. Se
vossa medicina está sendo efcaz em cima dando-te alguns controlam de vossos pensamentos, então terás nenhuma
energia para fazer qualquer coisa.
Para sabemos em parte, e nós prophesy em parte. Mas quando aquilo qual é perfeito está vindo, então
aquilo qual é em a parte será feita fora. Quando era um menino, eu spake como menino, entendi como
menino, pensei como menino: mas quando devinha um homem, pus fosse coisas infantis. Por agora
vemos através de um copo, darkly; mas então em frente a frente: agora sei em parte; mas então sei
inclusive tão também sou sabido.
45

Agora a fé é a substância das coisas esperaram pára, a evidência das coisas não vistas.
46

Quanto a Deus, sua maneira é perfeita; a palavra da SENHORA está provada: é um buckler a todo lhes
que confança em ele.
47

Bendito é todo eles aquilo posto sua confança em ele.
48

43Rico Mullins
44Romanos 7:15
451 Corinthians 13:9-12
46Hebreus 11:1
472 Samuel 22:31
48Salmos 2:12
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Recentemente tenho chegado em a conclusão que o sofrimento aumentado do mundial recentemente é a culpa
direta de cristãos não seguindo que Deus lhes chamou para fazer, e em resposta ao fato e porque sou em a nação
mais rica em a terra e devido a meus presentes de inteligência e criatividade que teria que ser capaz de fazer uma
abolladura mensurável em a quantidade de padecer que o sentient os seres da terra têm que sentir. Mas o problema
sou não tem a força para ter o conseguir que acho que teria que ter. Muitos dos problemas do mundo, se são para ser
solucionados por pessoas, necessidade mais os recursos que eu têm sido dados. Justo terei que aceitar que há alguma
razão que o deus está deixando este para passar por eleição consciente só.
Tenho tido que lutar com se para dizer acho que o deus levantou Jesus do morto e que seja ambos homem e
Deus ou que aquilo é um fato. Recentemente tenho vindo para entender aquela crença é mais forte que fatos. De
modo parecido a como disse quando tivemos que opinião de marca como falso e fato como verdadeiro que as
opiniões poderiam ser verdades mas os fatos não são bastante consiguientes para ser verdades. De modo que mostra
mais certeza para dizer que creio em Heaven e Inferno que para dizer rotundamente que há um Céu e o inferno e
aquilo é a verdade se o estás de acordo com ou não te irá a um, devido a curso seu verdadeiro aos limites de meu
conhecimento que é tudo posso garantir por dizer é a verdade, mas para dizer creio algo para ser verdadeiro
signifca que tenho não justo o provou intelectualmente, mas é tão verdadeiro que arrisco eternidade em cima o.

2.3.3 Bíblico Paradox e Valor Ethics
49

Visão geral
De whence vir guerras e fghtings entre ti? Vindo eles não por isso, inclusive de vossas lujurias que
guerra em vossos membros? Ye Lujuria, e tem não: ye matar, e desejo de ter, e não pode obter: ye luta
e guerra, ainda ye tem não, porque ye pergunta não. Ye Perguntar, e recebe não, porque ye perguntar
amiss, que ye pode consumir ele a vossas lujurias.
50

O paradoxes que a Biblia teaches aproximadamente Deus, Homem, e nossas relações entre cada outro, animais,
e o deus não é justo ali para dar Deus um ego viagem, por nos manter de fazer que queremos; são ali para nosso
próprio bem. Um do paradoxes da fé cristã é que somos ambos seguros em nossa salvação uma vez confessamos
nossos pecados e crer aquele Deus levantou Jesus do morto, mas ainda temos a capacidade de fazer eleições sem
Deus constantemente intervindo. Scripture Espetáculos tanto aspectos desta dualidad para ser verdadeira e não é
justo ali para ser duro de aceitar, mas é ali para nós para viver uma vida mais cheia de fé e temperance.

Exemplo: Versos de Albedrío
Para ye não tem recebido o espírito de bondage outra vez para temer; mas ye tem recebido o Espírito
de adoção, pelo qual choramos, Abba, Pai.
51

Não há nenhum medo apaixonado; mas amor perfeito casteth fosse medo: porque medo hath turmento.
Ele aquilo feareth não é fato perfeito apaixonado. Encanta-nos, porque primeiro encantamos-lhe.
52

Muitos tentam conduzir pessoas a Deus por medo por dizer que se cometes um pecado que te não confessou
dantes de que morres, então tu te vai à porra. Isto não é Bíblico de provar para motivar pessoas por medo. Isto é um
dos problemas que surge se crês em livre a expensas de predestinación.

49Albedrío e Predestinación, Dever a Governo e Corrupção de Governo por Ben Huot
50James 4:1-3
51Romanos 8:15
521 John 4:18-19
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E te, aquilo era em algum momento alienado e inimigos em vossa mente por trabalhos malvados, ainda
agora hath reconcilie Em o corpo de sua carne através de morte, para te apresentar santo e unblameable
e unreproveable em sua vista: Se ye continuar em a fé grounded e resolvido, e não ser apartado da
esperança do gospel, o qual ye tem ouvido, e qual esteve pregado a cada criatura que é embaixo céu
53

Os aspectos fnques deste passo são como segue:
1. Quando crentes, somos rendered righteous pela morte e a resurrección de Cristo.
2. As qüestões fnques para contestar da Biblia são
3. Que é fé?
4. E daí é o gospel?
Para não sou envergonhado do gospel de Cristo:para é o poder de Deus unto salvação à cada um que
believeth; ao Jew primeiro, e também ao grego. Para therein é o righteousness do deus revelado de fé a
fé: quando está escrito, O justo viverá por fé
54

De modo que o gospel é salvação pela fé e nós estão considerados righteous pelos graça ou presente livres do
deus em resposta a nossa crença em Sua resurrección do morto.
Agora a fé é a substância das coisas esperaram pára, a evidência das coisas não vistas.
55

Tomada heed, irmãos, lest ali ser em qualquer de ti um coração de mau de unbelief, em departing do
Deus vivente. Mas exhortar um outro diariamente, enquanto se apellida A dia; lest qualquer de ti ser
hardened através da falsidade de pecado. Para estamos fazer partakers de Cristo, se agüentamos o
princípio de nossa confança steadfast unto o fm;
56

Não é um peca ser cometido que Scripture está falando aproximadamente aqui, mas, bastante, um hábito de
pecar aquilo traz o pecador a não ser capaz de confessar seu pecado, porque para confessar pecado e repent é para
ser righteous por fé.
Se dizemos que não temos nenhum pecado, prpers enganamos, e a verdade não é em nós. Se
confessamos nossos pecados, é fel e justo para perdoar-nos nossos pecados, e a cleanse nos de todo
unrighteousness. Se dizemos que não temos pecado, lhe fazemos um mentiroso, e sua palavra não é
em nós.
57

E desejamos que a cada um de tu shew o mesmo diligence à garantia cheia de esperar unto o fm:
Aquilo ye não ser slothful, mas seguidores deles quem através de fé e paciência herdam as promessas.
58

O ponto destes versos é para mostrar que, quando seguimos através de nossa fé a estância e trabalhos bons fora
de pecado, desfrutamos as promessas do deus. O deus realiza que continuaremos pecar, mas nos quero para viver
um estilo de vida global caracterizado por obediência.
Por este sabemos que nos encantam os meninos de Deus, quando nos encanta o deus, e manter seu
commandments. Para este é o amor de Deus, que mantemos seu commandments: e seu commandments
não é grave.
59

O deus amoroso é para seguir Seu commandments.

53Colossians 1:22-23
54Romanos 1:16-17
55Hebreus 11:1
56Hebreus 3:12-14
571 John 1:9-10
58Hebreus 6:11-12
591 John 5:2-3
28 de 116

Complete Introductions Collection
Para ye tem necessidade de paciência, aquilo, após que ye tem feito o de Deus, ye poderia receber a
promessa. Para mesmo assim um pouco momento, e ele aquilo virá virá, e não tarry. Agora o justo
viverá por fé: mas se qualquer sorteio de homem atrás, minha alma não terá nenhum prazer em ele. Mas
não somos deles quem desenham atrás unto perdition; mas deles aquilo crê à poupança do alma.
60

Finalmente, o deus dou-nos uma promessa que não viveremos uma vida de pecado e por salvado por fé, e
nossos pecados não nos manterão de Heaven.

Exemplo: Versos de Predestinación
Que dizemos então? continuamos em pecado, aquela graça pode abundar? O deus proíbe. Como
nós, aquilo é morrido de pecar, vive qualquer mais longo therein? Sabe ye não, aquele tantos de nós
quando esteve batizado a Jesucristo esteve batizado a sua morte? Portanto estamos enterrar com ele
por batismo a morte: àquilo gosta quando Cristo esteve levantado acima de de o morto pela glória do
Pai, ainda assim também teríamos que andar em newness de vida.
61

A Biblia também teaches que temos uma garantia de salvação, se cremos. Mas isto não é uma desculpa para
pecar. E isto provavelmente pode por que tantas igrejas são tão frmes sobre livres . Somos para "ser transformados
pelo renovando de nossas mentes” e não para andar em pecado, quando Cristo morreu de maneira que não
poderíamos ser escravos para pecar.
E sabemos que todas as coisas trabalham juntas para bons a eles que Deus de amor, a eles quem são o
chamados segundo seu propósito. Para quem ele foreknow, também faça predestinate para ser
conformado à imagem de seu Filho, que possa ser o frstborn entre muitos irmãos. Ademais quem ele
predestinate, lhes também chame: e quem chame, lhes também justifque: e quem justifque, lhes
também glorifque.
62

Deus predestined todo mundo àquilo lhe encantou pára apellidarse righteous pela graça do deus e sua fé.
Mas quando compraza Deus, quem me separei de minha mãe womb, e me chamei por sua graça,
63

O deus tem um propósito para nossa vida, dantes de que somos inclusive nascidos.
Segundo tão ele hath escolhido nos em ele dantes de que a fundação do mundo, que teríamos que ser
santos e sem culpar dantes de que lhe apaixonado: Tendo predestinated nos unto a adoção de meninos
por Jesucristo a ele, segundo o prazer bom de sua vontade,
64

Cuidados de deus aproximadamente nos tanto, que dantes de que crê o mundo já tenha escolhido quem creriam
muitos anos de milhar mais tarde. Inclusive então saiba que não poderíamos existir sem pecado e que seja por Sua
graça que estamos salvar.
Para pela graça é ye salvado através de fé; e aquilo não de vocês: é o presente de Deus: Não de
trabalhos, lest qualquer homem teria que presumir. Para somos seu workmanship, criados em Cristo
Jesus unto trabalhos bons, o qual Deus hath dantes de que ordained que teríamos que andar em eles.
65

Estamos salvar através da graça do deus, por nossa fé e o resultado daquela fé é a não só manter de pecado, mas
para fazer bem para outros.
Posto em cima por tanto, quando o eleito de Deus, santo e amado, intestinos de piedades, bondade,
humbleness de mente, meekness, longsuffering
66

Quando estamos escolher por Deus para ser Seus meninos, de modo que somos também chamados para
encantar um outro, quando a Deus lhe encantámos.
60Hebreus 10:36-39
61Romanos 6:1-4
62Romanos 8:28-30
63Galations 1:15
64Ephesians 1:4-5
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66Colossians 3:12
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Mas estamos atar para dar dá as graças a alway a Deus para ti, amado de irmãos do Senhor, porque
Deus hath desde o princípio escolhido ta salvação através de sanctifcation do Espírito e crença da
verdade: Whereunto chame tu por nosso gospel, ao obtendo da glória de nosso Senhor Jesucristo.
67

Somos para ser thankful para outros crentes a Deus, porque lhes escolha para crer, dantes da criação do mundo.
Paul, um criado de Deus, e um apóstol de Jesucristo, segundo a fé de Deus eleito, e o reconhecendo da
verdade que é após godliness; Em esperança de vida eterna, o qual Deus, aquilo pode não mentira,
prometido dantes do mundo começou
68

Godliness E o reconhecendo da resurrección de Cristo e nosso pecado um em o mesmo.
Quem verily era foreordained dantes da fundação do mundo, mas era manifestar em este último tempo
para ti, Quem por ele crêem em Deus, aquilo lhe levantou acima do morto, e lhe deu glória; aquilo
vossa fé e a esperança poderiam ser em Deus.
69

É Deus milagre que estamos salvar e a razão inteira de nossa salvação é Deus graça e desejo para nos desenhar
perto Lhe.
Ou que wilt thou dizer a thy irmão, Deixado me sacar o mote fora de thine olho; e, behold, uma viga é
em thine próprio olho?
70

O governo faz mau, mas aquilo não é uma desculpa a não obedecer suas leis. Estamos falando fosse como
exemplo bom para unbelievers por seguinte tanto o deus é e então as leis do homem. Justo porque outros não que é
bem, não é nosso dever de trazer julgamento em cima lhes, mas para pôr um exemplo bom por nosso
comportamento próprio.

Exemplo 2: Dever a Governo
Digo-nos por tanto, Que thinkest thou? É lícito de dar tributo unto Caesar, ou não? Mas Jesus
percebeu seu wickedness, e dito, "Por que tienta ye me, ye hypocrites? " "Shew mo dinheiro de tributo."
E trouxeram unto lhe um penique. E ele saith unto lhes, "De quem é esta imagem e superscription? "
Dizem unto lhe, Caesa é. Então saith ele unto lhes, "Render por tanto unto Caesar as coisas que é
Caesar é; e unto Deus as coisas que é o deus é."
71

O deus quer vosso coração e o governo justo queres-te para seguir as leis, concretamente: paga vossos impostos.
Deixado cada alma ser sujeito unto os poderes mais altos. Para não há nenhum poder mas de Deus: os
poderes que ser é ordained de Deus. Whosoever Por tanto resisteth o poder, resisteth o ordinance de
Deus: e eles aquilo resiste receberá a eles damnation. Para os governantes não são um terror a trabalhos
bons, mas ao mau. Wilt thou Então não ser temeroso do poder? Aquilo qual é bem, e thou shalt ter
elogio do mesmo: Para é o ministro de Deus a thee para bom. Mas se thou aquilo qual é mau, ser
temeroso; para ele beareth não a espada em vão: para é o ministro de Deus, um revenger para executar
ira a ele que doeth mau. Wherefore ye Ter que necessidades ser sujeitos, não só para ira, mas também
para conscience bem. Para para esta paga de causa ye tributo também: para são Deus ministros,
atendendo continuamente a esta muito coisa. Render Por tanto a todo seu dues: tributo a quem o tributo
é previsto; fato de encarrego a quem feito de encarrego; medo a quem medo; honra a quem honra.
Dever nenhum homem qualquer coisa, mas para encantar um outro: para ele aquilo loveth outro hath
cumpriu a lei.
72

672 Thessalonians 2:13-14
68Titus 1:1-2
691 Peter 1:20-21
70Matthew 7:4
71Matthew 22:17-21
72Romanos 13:1-8
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O governo é ali porque o deus apoiou-o porque é um instrumento de Sua vontade. As pessoas que temem o
governo é os que está cometendo delitos. O que o governo pergunta, o qual é basicamente para encantar um outro,
quando as leis de homens são em muitas maneiras similares às leis de Deus.
Posto lhes em importar para ser sujeito a principalidades e poderes, para obedecer magistrados, para
estar a ponto a cada trabalho bom, para falar mau de nenhum homem, para ser nenhum brawlers, mas
suave, shewing todo meekness unto todos os homens. Para nós nós também era às vezes tonto,
disobedient, enganado, servindo lujurias de buzos e prazeres, vivendo em malícia e inveja, hateful, e
odiando um outro.
73

Não se preocupa sobre que outros , mas seguir as leis, para ser capazes de fazer trabalhos bons para outros.
Prpers entrega a cada ordinance de homem para o bem do Senhor: se o ser ao rei, tão supremo; Ou unto
governadores, tão unto lhes aquilo está enviado por ele para o castigo de evildoers, e para o elogio deles
que fazer bem. Para de modo que é o de Deus, aquilo com bem fazendo ye pode pôr a silêncio a
ignorância de homens tontos: Tão livre, e não utilizando vossa liberdade para um cloke de maldade,
mas quando os criados de Deus. Honra todos os homens. Amor a hermandad. Deus de medo. Honra o
rei.
74

Trata todo mundo com respeito e dignidade e seguir as leis. Deste modo, as pessoas terão nada para dizer na
contramão Deus ou a Igreja.

Exemplo 2: Corrupção de Governo
E disse, Ouve, rogas-te, Ou cabeças de Jacob, e ye príncipes da casa de Israel; É não para ti para saber
julgamento? Quem odeiam o bons, e encantar o mau; quem pluck de sua pele de fora lhes, e sua carne
de de seus ossos; Quem também come a carne de minhas pessoas, e fay sua pele de fora lhes; e
rompem seus ossos, e chop lhes em peças, quanto ao tarro, e tão carne dentro do caldron. Então
choram unto o SENHOR, mas não lhes ouça: inclusive esconda sua cara deles em aquele tempo,
quando têm behaved eles doentes em seu doings.
75

Ouve isto, te rogas, ye cabeças da casa de Jacob, e príncipes da casa de Israel, aquilo aborrece
julgamento, e perverter toda equidade. Constroem acima Zion com sangue, e Jerusalem com iniquidad.
As cabeças do mesmo juiz para recompensa, e os sacerdotes do mesmo ensinam de aluguel, e os
profetas do mesmo divinos para dinheiro: ainda apoiam ao SENHOR, e dizer, não É o SENHOR entre
nós? Nenhum o mau pode vir a nós.
76

A Igreja/de governo é corrupta e o deus trará julgamento a eles.
E de thenceforth Pilate buscado para libertar-lhe: mas o Jews chorado fora, refrán, Se thou deixado este
homem vai, thou arte não Caesar amigo: whosoever maketh ele um rei speaketh contra Caesar. Quando
Pilate por tanto ouviu que refrán, traga Jesus adiante, e sentado em o assento de julgamento em um
lugar que se apellida o Pavement, mas em o hebreu, Gabbatha. E seja a preparação do passover, e sobre
a sexta hora: e ele saith unto o Jews, Behold vosso Rei! Mas choraram fora, Fora com ele, fora com
ele, crucify lhe. Pilate saith unto lhes, eu crucify vosso Rei? Os sacerdotes de chefe contestaram, não
temos nenhum rei mas Caesar. Então entregou ele lhe por tanto unto lhes para ser crucifed. E tomaram
Jesus, e dirigiu-lhe fora.
77

A Igreja com frequência persuade o governo para fazer a coisa incorreta. Inclusive quando a Igreja não é
tecnicamente em poder, com frequência dirigem o governo para fazer a coisa incorreta. São tudo responsáveis para
suas ações próprias.

2.3.4 Fundo
73Titus 3:1-3
741 Peter 2:13-17
75Micah 3:1-4
76Micah 3:9-11
77John 19:12-16
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Introdução
O sofrimento não é justo um problema que os cristãos e as pessoas da fé judia enfrentam, mas ambas flosofas
chinesas e índias e as religiões de todos os ramos enfrentam. De fato, ambas flosofa chinesa e índia trato quase
exclusivamente com o problema de padecer. Não há nenhuma razão por que uma pessoa concluiria aquela vida não
teria que ter padecendo ou ter que ter menos, baseou em cima natureza. Cada parte de nosso universo exudes uma
carência de emoção. As pessoas são abaixo-corretos maus maioritariamente e pode experimentar dor, inclusive para
além aqueles de animais, quando podem antecipar dor. Ainda em Hinduismo, budismo, e todos os ramos de
flosofas chinesas, há um conjunto de ethics se nada mais. Que é a razão para estes ethics, se não há nenhum
conceito que a dor não teria que existir ou teria que ser menoscabado? Não pode ter nenhuma razão para ali sendo
bom e mau ou qualquer classe de moralidad, se não é porque refete atributos de um Deus amoroso. E o budismo é
uma forma de ateísmo, o taoísmo está baseado em um Deus que é neutro, e o hinduismo está baseado em uma
realidade defnitiva que é Criador, Preserver, e Destruidor. Só em as fés cristãs e judias é ali um Deus que é
perfeitamente bem.79
Quem são quem padecer? Não sei, mas são minhas pessoas.
80

Muitas pessoas acham que, se és cristão, então terias que apoiar o estabelecimento, porque Jesus nos disse para
pagar nossos impostos. Mas Jesus era muito contra o estabelecimento, especialmente as instituições religiosas.
Apesar de que não político ele, Jesus nos quis para conseguir fora a quem a sociedade não valorizou e ato fora de
nossa fé em todas as partes de nossas vidas. O cristianismo é necessariamente político, não em a maneira de luta do
poder, mas em a maneira protestamos contra o estabelecimento em nossas vidas diárias. Jesus quis-nos para viver
vidas puras, não compromising às maneiras do mundo, quando nossos corpos são templos de Deus. Para recusar o
estabelecimento, precisamos saber que valoriza. O estabelecimento revuelve ao redor três atributos contrariamente
a Deus e o buscar verdade e signifcado: sistemático pensou que vantagens a especialização da flosofa de
Aristóteles quando interpretado por Maimonides, o materialismo que esteve começado por Descartes, e o ateísmo
que prove Rousseau. A origem destes métodos era o Pythagoreans, quem achou que todo era reductible a números, e
quem vindos acima de curtos é sempre todo mundo quem não são homens brancos ricos. O existencialismo é uma
rejeição destes princípios e a flosofa chinesa tem um racionalismo unido e um misticismo que é também não
sistemático, materialistic, ou ateu. Por tanto, reduzindo o sofrimento signifca recusar o estabelecimento, o qual
signifca recusar flosofa ocidental.
Que é um empathetic resposta a sofrimento? Digo: para ajudar impedí-lo e reduzí-lo quando não possa ser
impedido. Tenho tido minha classe própria de padecer, inclusive dor física crônico, e há nada qualquer poderia dizer
que aquilo faria pareça vale. Sim, Jesus padeceu tremendamente em muitas maneiras, mas justo porque seja
disposto a não signifca que outros têm que. Sim, temos esperança para além morte para paz e alegria eternas, mas
aquilo não encurta o tempo padecemos em cima terra. Em Salmos diz que a razão para mau é um mistério.
Esta maturidade manterá tu de dar vossa opinião demasiado precipitadamente se o assunto é difícil. Em
tal caso tomar vosso tempo para pensar o assunto em cima, estudo a qüestão, e inclusive falar ele com
outros.
81

Há várias causas de padecer: os que podem ser impedidos e aqueles quais podem não. Temos que aceitar os que
não podemos mudar e evitar os que podem ser impedidos. Acho que bastante um pouco de padecer poderia ser
impedido pelo Taoist conceito de inutilidad; não qualquer coisa aquilo te faria famoso, de modo que não és um
objetivo para outros. Outra maneira, é para aprender para pensar rationally e com segurança em mente. Esquece ser
valente em o sentido clássico - escolher vida quando é o bem mais alto.
Durante minha série de livro e lugares site, encontrarás como me acerco padecer, ambos mental e físico, e
como podes reduzir vossa dor própria: emocional, espiritual, e econômico. O Liberation a psicologia pode aliviar
dor emocional, a Filosofa de Divertido pode aliviar problemas econômicos, Existenciales Ethics pode reduzir a dor
física de outros, e a Teoria Quieta pode reduzir dor espiritual
... Verás que a pobreza santa nos preservo de muitos pecados...Ele slays o verme de riches, o qual é
orgulho; cortes do infernal sanguijuelas de lujuria e gluttony, e muitos outros pecados também.

78A Plush Subcultura de Coração por Ben Huot
79Baseado em conceitos do Problema de Dor por C.S. Lewis
80Pablo Neruda em "A Montanha e o Rio" em os versos do Capitão
81Ignatius Loyola em "Aos Pais Departing para Alemanha: Normas Práticas"
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Também faço um número de coisas práticas para ajudar reduzir sofrimento, incluindo: levando roupa singela,
utilizando transporte público, utilizando nontoxic limpiadores, utilizando software econômico, sendo vegetariano,
utilizando mobiliário utilizado, dando para ajudar aquela sociedade não valoriza, não utilizando couro, e utilizando
crueldade xampu livre.

Os fatos de minha situação
Sei que ainda que vossa saúde é frail, te deixas para ser levado fora por vossa caridade para
empreender tarefas e trabalhos que é mais de ti pode oportunamente urso. Julgando em Deus nosso
Senhor que o seria mais aceitável a Sua Majestade Divina para ter temperas vossa fta-cola ao respeito
de maneira que serás capaz a trabalho o mais longo em seu serviço
83

Que é gosta a não ter controle de vossa mente - para pôr acordo pela noite temeroso de coisas que nunca passará
- para achar que vosso encantado uns são na contramão tu - a não saber a diferença entre que é feito e daí é fcção para temer a polícia prenderá tu para como nasceste A não ser capaz de manejar a tensão de reuniões - a não ser capazes de ser coerentemente pontualmente - a não ser
capazes de sentar através de um jogo ou um flme - para o encontrar estresando de escutar a música - a não ter a
motivação para cuidar de tu - para ter que confar em cima outros para vossos rendimentos?
Vosso primeiro e a vantagem maior será a receio tu e ter um grande e magnanimous confança em
Deus.
84

Sou muito self-refectante e encontrar signifcando em cada parte de vida. Mas não sou justo um flósofo porque
muitos de meus pensamentos não são racionais e não tenho controle sobre meus pensamentos. Mantenho ocupado de
distrair eu de vozes e paranoia. A Tempo tranqüilo gosta quando caio dormido por de a noite é quando minha
paranoia e as vozes são o mais intenso. Quando alguém faz um comentário em general e possa aplicar a mim, tomo
ele como ataque pessoal quando sou suspeito que outros são na contramão me. É impossível para mim a ainda
minha mente bastante a meditate.
Não só não tenho controle sobre meus pensamentos, mas o encontro impossível de cuidar das atividades diárias
que é necessário de sobreviver em o mundo moderno. Entendo tecnologia, flosofa, e pode escrever e sorteio em
um nível que poucos podem superar, mas não posso lavar minha roupa uma vez à semana, limpa meu banho, recicla,
ou aparecer em um tempo de conjunto. O mundo moderno está baseado em o relógio e em os fatos e aquilo é como
tratamos outras pessoas em nossa sociedade. Isto é completamente estrangeiro a minha maneira de pensar.
Desenvolvi meu subcultura própria, quando era incapaz de encontrar meu lugar em sociedade. Basicamente,
tenho que encontrar tempo para descansar para tratar minha doença, para evitar voltando ao hospital. Mas inclusive
o resto pode-me causar dor mental: paranoia e alucinaciones auditivas. Seja bom para mim para ter mais interações
com pessoas, quando ajudam trazer ao mundo moderno, mas também me causam um trato grande de paranoia e
muitas coisas despreocupadamente dizem me causar para padecer mentalmente.
O poeta só pergunta para conseguir sua cabeça aos céus. É o logician quem busca para conseguir os
céus a sua cabeça. E é sua cabeça que rupturas... E se grande reasoners é com frequência maniacal, é
igualmente verdadeiro que os maníacos são geralmente grandes reasoners.
85

Isto é a situação sou em, e a ciência moderna o chama Schizophrenia. Sou muito inteligente e bom em escrever
e sendo criativo, mas isto tem nada para fazer com Schizophrenia. É uma pessoa com diabetes qualquer diferente
excepto sua doença? Sou não diferente em aquela maneira também. Sei muitos outras pessoas que ter
Schizophrenia e são nenhum mais ou menos inteligentes ou pensar de maneira diferente que qualquer mais.
Schizophrenia É a um prazo largo gosta do câncer onde muitos caída de doenças diferentes sob o mesmo paraguas.
Algumas pessoas com Schizophrenia pode completar educação de distância ou trabalhar um a tempo parcial
trabalho, mas posso não. Meu obstáculo principal está tratando tempo e fatos - tratando outras pessoas e cuidando
de minhas necessidades básicas.

Frustración
82Ignatius Loyola em "Aos Pais e Irmãos em Padua: Em cima Sentindo os Efeitos de Pobreza"
83Ignatius Loyola em "A Pai Antonio Araoz: Em cima Preocupando-se para Um é Saúde"
84Ignatius Loyola em "Aos Pais Departing para Alemanha: Normas Práticas"
85G. K. Chesterton Em Orthodoxy
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Lutando a elevador as pálpebras pesadas
Meus olhos estoirados abertos
E eu stagger à outra habitação
Com esforço imenso
Vivo em um sonho dentro de um sonho
Meu paranoia dentro os pensamentos do deus
Meu é forte
E meu espírito unbreakable
Mas minha mente controles únicos
Alguns de meus pensamentos
E meu corpo é débil
E continuamente dormido
Meu ônus não é ligeiro
Quando Jesus disse para aqueles
Quem andam com Ele
E sua sombra é nunca dantes me
Quando vossa mente não pode cessar
De correr a toda velocidade
E vosso corpo é fortemente sedated
Tudo é uma batalha de vontade
E vosso espírito empurra vosso corpo
Meu coração está pulsado em cima todos os lados
Por meu unquenchable emoções
E carne inamovible
Mas meu coração é ainda selvagem e unwavering
Como completo o concurso?
Quantos anos esta situação último?
Quando és morrido cansado
E és em nenhuma parte perto a chegada
Tens que ir mais devagar e manter indo
Quando tu muito bastante mentira abaixo e dado
Como convoco a energia
Sem a força de mente ou corpo?
Will I ser capaz de sobreviver por espírito só?
Sê como para conseguir só por vontade?
Em cada dia acordamos e começar
Dantes de que inclusive pensando sobre “que próximo? ”
Mas pela noite preocupamos-nos em cima
Que tem e não tem passado
Se só meu espírito poderia saber o ritmo
E meu a atitude
Aquilo pode harmonizar com a Maneira
E outlast a doença
Podemos só esperança
E rogar sem cessar

2.3.5 Frequentemente Perguntou Qüestões
86

Minha flosofa é principalmente chinesa em seu desenho, porque: 1) está baseado em cima poesia, 2) tem um
mystical e um componente racional, 3) é principalmente aplicado a ethics e psicologia, e 4) é conciso.

General

86A Plush textos de Coração por Ben Huot
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Não todo mundo quem é um Ateu está provando a disprove a existência de Deus ou recusando a autoridade da
Biblia. Bem Ateus sabidos como Nietzche, Marx, e Freud criticou os cristãos de maneira tendem para actuar e as
ações criticaram com frequência pode ser localizado a idolatry em a parte dos cristãos. Os trabalhos ateus por tanto
podem ser úteis em restaurar cristãos a um estilo de vida santo. Alguns estilos de vida e flosofas que está explodido
por não-cristãos fortemente para seus usos próprios, como o estilo de vida gótico ou a flosofa Existencial, é de fato
muito cristão em seu nível fundamental e pode ser útil a cristãos para mostrar não-crentes que cristianismo é tudo
aproximadamente. A flosofa chinesa está baseada em o problema de padecer e está centrado em ethics e psicologia.
É Theistic mas não defne Deus. Podes muito facilmente praticar medicina chinesa e ser cristão quando
coerentemente quando podes praticar medicina Ocidental e ser cristão. De fato, mais as pessoas estudam flosofa
Atea sem notá-lo. Estas flosofas são a base para ciência social, evolução, física newtoniana, Shakespearean jogos, e
muitos outros temas estudaram por meninos em público escolas. Não podes evitar estudando anti-flosofas cristãs,
mas podes desafar suas suposições e para algumas pessoas este signifca estudar outras flosofas.
Eu nunca lido occult livros ou discurso de ódio quando o deus é um Deus zeloso e lhe encantam todas Suas
criaturas igualmente. Tenho lido de livros cristãos sobre pessoas que experimented com fármacos e a Idade Nova/o
movimento Pagano e eles se amedrentaron, maltratado, e lied a por espíritos de mau. Também acho que teríamos
que viver em harmonia com a criação do deus e introduzindo contaminando tecnologias ou poderes sobrenaturales
outro que o Criador se deve a pessoas não aceitando suas limitações e perseguindo poder sem qualquer sentido de
responsabilidade para as conseqüências. Também a base para as flosofas destructivas da Ilustração podem ser
remontadas a Pythagorus quem estudou o egípcio occult religiões. Astronomia por todas partes a maioria de história
se apellidó astrología e esteve unido em com o estudo do occult.
Conservatives É de fato os idealistas, enquanto liberals é mais realista. Idealistically Seja bom de ter governo
pequeno e a cada um os poderia vigiar. Seja bom a não impede negócios por regras complexas. Mas isto não engrana
com realidade. Em o mundo real vivemos em, precisamos proporcionar serviços para o discapacitados e o idosos, o
healthcare para o doentes e o pobres, educação para o jovem e o downsized, controles empresariais para empregados
e acionistas, controles meio ambientais para a saúde e a segurança de cada cidadão, e o gostar. Não podemos viver
em borbulhas de copo onde tudo está proporcionado em nenhum custo. Temos que escolher prioridades e quando
gastamos a cada último dime em armas e bem-estar corporativo nós não inclusive ter bastante para cuidar de
veteranos discapacitados e as necessidades de nossos soldados. Tomando sobre outros países para seu azeite podem
só último tão muito tempo - fnalmente repugnarão - e os negócios não contratam mais empregados quando não têm
que impostos de paga - isto é justo uma fantasía. Não podemos viver do trabalho de coisas da maneira em nossos
sonhos. Temos que aceitar que nosso mundo não é perfeccionar e fazer o mais podemos com que temos.

Filosofa chinesa vs. Filosofa grega vs. cristianismo
Em grego (Ocidental) flosofa, a prova para cada escola está baseada em cima razão em a forma de Físicas
(movimento), em flosofa chinesa a prova para cada escola está baseada em cima como as coisas estiveram feitas
em Porcelana antiga (inclusive para eles) em a forma de harmonia ou stillness, e a prova da Biblia para sua ethics e a
teología está baseada em cima como os conceitos relacionam a qualidades que o deus ejemplifca. Também em
flosofa grega, o homem esteve considerado mau por natureza, em flosofa chinesa esteja considerado para ser bom
por natureza, e a Biblia diz que o homem esteve criado bem, mas caiu e está inclinado para mau, até que está salvo
e então está inclinado para bom.
A flosofa chinesa é também literatura grande e é divertido de ler tão fui e tem um ritmo e muito em particular
é breve e no ponto. Contraste Chuang Tzu ou inclusive Hsun Tzu com Platón, quem esconde sua flosofa em uma
qüestão e formato de resposta, onde marcha debochar quem não podem seguir lógica linear bem como lha dizer que
lhes queira para dizer. Repete a mesma coisa em cima ainda por cima outra vez a tambor ele em e tem a arrogância
para reclamar este sham teaches pessoas para pensar. O Pré-Socratics é bem mais leitura de valor e mais apropriado
se sentes tu tem que ler flosofa grega.
O objetivo de flosofa grega é para encontrar uma análise lógica de como o universo começou, enquanto o
objetivo de flosofa chinesa é para ter uma sociedade bem ordenada e self. Os objetivos de Biblia para salvar o
particular das conseqüências eternas de pecado e para transformar o self a um barco santo, cabendo de Deus
indwelling, pelo deus que consegue fora a nós e nos aceitando Seu convite.

Religião e Doença Mental
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Schizophrenia Não foi tratado efcazmente por sociedade até anti-psychotic os fármacos estiveram criados de
sedantes em o tardios 1950 é. A medicación tem sido modifcada para sacar a maioria do sedating atributos pela
primeira parte do século XXI, de maneira que muitas pessoas com Schizophrenia é capaz de viver fora de
instituições. Anti-psychotic As medicaciones são capazes de embotar os efeitos de paranoia, delusions, e
alucinaciones bastante, de modo que as pessoas podem distinguir entre eles e realidade. Mas não há uma medicación
que completamente eliminará aqueles sintomas ou o letargo que vem qualquer da doença mental ou como efeito de
lado da medicación. Para ajudar tratar sintomas restantes, a religião em moderación pode ser útil. A religião pode
proporcionar estabilidade, respostas, e ideias úteis para tratamentos secundários.
Muitas alucinaciones, paranoid pensamentos, e delusions ter componentes religiosos a eles e às vezes os rituales
de religião podem contribuir a comportamentos Compulsivos Obsesivos. Isto mostra que há uma relação entre
religião e doença mental, mas não signifca aquela religião em todos seus aspectos nada mas obstaculizar o
tratamento de Schizophrenia.
Um das razões por que incorporo flosofa chinesa a meu tratamento de Schizophrenia, é porque apesar de que a
Biblia diz uma pessoa como para viver eticamente e como para ter uma relação apropriada com Deus, não te diga
tudo nunca precisas saber. Não todos os problemas são inteiramente espiritualmente baseou. Uma pessoa sem
dúvida pode aprender como para pensar rationally sem utilizar a Biblia, mas para conseguir a comodidade cheia de
religião, a fé é uma componente vital.

Filosofa chinesa
Todo tem Qi em ele: assunto, energia, e espírito. Há cinco estados de Qi aquilo corresponde aos cinco elementos.
Tenho Água Qi. Sento gosta estou futuando ao redor de tarefa à tarefa e as ideias vindas a eugosta das correntes de
ligeiros. Desejo proteína salobre, alta comidas. Meus sintomas são piores pela noite e durante o inverno. Preciso
exposição mais do norte.
Não-o dualismo é um ramo importante de flosofa que abarca mais tradicional pensado bem como Postmoderno
pensou. Não-o dualismo é uma realização que tudo tem uma dualidad a ele - opposing componentes que compliment
a cada qual outro. O ponto é para ser em equilíbrio, não empurrar para um extremo que etiquetas de sociedade como
bons. Com Schizophrenia, uma pessoa tem amplifcou emoções e uma fxação em símbolos que encontra em
lugares onde não há nenhum símbolo. O objeto ele fxates em cima devém um medo e ele cresce tão grandes que ele
sombras todo mais. Utilizando Não-dualismo, uma pessoa com Schizophrenia pode ver que há um mundo inteiro ao
redor da fxação e que seu medo é justo um aspecto de sua mente.
Em budismo, está dito que o Buddha é vossa mente. Nada existe e tem qualquer permanência excepto vossa
mente. Todo mundo experimenta o mundo com sua mente e eles não podem saber qualquer coisa que não podem
perceber. Quando vossa mente distorce realidade, não podes entender que algo é justo uma ilusão. Isto recorda uma
pessoa com Schizophrenia que há nenhuma maneira de ser capaz a lugar delusions sem ser em cima medicación e
para esperar que às vezes tudo sabem pode ser um delusion.

Cristianismo
King David aparentemente lutado com a depressão e o medo e ele escreveram sobre ele em Salmos. Podemos
aprender que é aceitável de ser enojado com Deus e lhe qüestionar e lhe perguntar para ajuda. Aconselhe-te e dar-te
esperança.
Antes de mais nada, a flosofa chinesa é mais aproximadamente Psicologia que religião. Segundo, a Biblia e
flosofa chinesa tanto ter um sistema de valor similar e um foco singular em ethics que folhas o whys fora de frios.
Existentialists De todas as persuasiones eram fortemente infuídas por chineses pensou. Kierkegaard Falado
aproximadamente como o homem teve que realizar que seja infnitamente separado de Deus em prazos de intelecto,
mas que possa viver vida com um unimaginable closeness com Deus. Chuang Tzu Explicou que não podemos ser
dirigentes porque somos iguais a todo sentient os seres e toda vida está interconectado. Ambas flosofas falam
aproximadamente humildad e compaixão, mas em maneiras diferentes.

2.3.6 Galerias Frequentemente Perguntaram Qüestões
87

General
As vacas são um símbolo para meu lugar site e é signifcativo a mim porque padecem porque outras pessoas lhes
tratam tão objetos, tão outros me tratamos como monstro/freak ou não reconhece minhas lutas como válidos.
87A Paisagens da mente de Ben por Ben Huot
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Era em cobrado da parte militar da seção de instituto do correio de um programa de orientação do instituto que
nossa classe feita com Sony Fabricação de Disco. Aquilo é que me dei um interesse em desenho gráfco. Conseguia
minha confança quando utilizei UNIX em o exército. Mantenho-me ao dia em cima todo o software mais tardio
por ler lugares noticiosos diários sobre que me interesso.

Desenhos
A vida quieta é um prazo I uso para denotar inanimate objeta aquilo é sentient seres. Tão o deus sonhei-nos a
existência, de modo que damos ser humano a plush animais (embutió brinquedos) e outra vida quieta.
Nunca recebi qualquer educação formal em arte outro que trabalho de ofcio fz em Cub Scouts e escola
elementar. Tomei uma classe em Gênero e Arte e uma classe em Desenho para Jornalistas quando eram requereu
classes em universitários. Mas a maioria de minha habilidade em fotografa e desenhando em o computador é
intuitivo e não utilizo quaisquer métodos estive ensinado em escoar. Há algumas estratégias I uso para desenhar
digitalmente, mas isto era algo vim acima com e não algo li em algum lugar. De fato, ainda a este dia, não utilizo
bezier curvas para criar a formas gostam mais dos desenhadores fazem.

Fotografa
Esteja dito em o Tao te Ching que a salvia sabe todas as coisas apesar de que nunca viaja longe de casa. Não viajo
longe de em casa porque é duro para mim para esperar e há uma quantidade enorme de esperar em viagem. Não
poderia ir a outros países, porque dependo de minha medicina para manter em minha mente correta. Facilmente
poderia conseguir a uma vida situação amenazante, se não fui em minha medicina. Também quero pessoas para
realizar quanta beleza sua é justo em nossas comunidades e para respeitar todos nossos recursos e a vida forma que
encontramos.
Tenho sempre gostou árvores, muito tempo dantes de que tive qualquer conexão com vacas. As árvores têm
muitos atributos do deus e eu sentem mais próximos a Ele quando sou árvores próximos. Uma árvore pode ser muito
grande gosta Deus, silencioso e ainda gostar Deus, muito velho gosta Deus, e proporcionar a proteção dos elementos
gosta o deus nos protejo de problemas potenciais.

2.4 Fundo
Escrevi uma série de livros, titulou em conjunto, as Coleções de Pensamento Livres, em que I explicou minha
flosofa, minha combinação única própria de taoísmo flosófco e Existencialismo cristão. Um de minhas inspirações
grandes era Kierkegaard. Sua aproximação era a autor seus trabalhos diferentes de flosofa dos pontos de vista
diferentes e ele era muito contra a ideia de formar uma aproximação sistemática compatível a sua flosofa. Justo
queira fazer um número de escrituras separadas que solucionou um problema particular ou deu sua vista em cima
uma coisa. A combinação de ambas estas aproximações faz seu trabalho flosófco parece muito disjointed. Quiçá
aquilo é o efeito que tenho dado aqui, com minhas introduções. Deixado explicar-me a importância da cada: as
primeiras charlas de parte sobre minha aproximação única a flosofa, a segunda parte explica por que tenho
decidido escrever livros aproximadamente flosofa, as charlas de parte próximas sobre assuntos únicos trato como
cristão, e as charlas de parte fnais sobre meus frustraciones sobre as gerações futuras.

2.4.1 Minha Aproximação a Estudar Filosofa
Em a seção seguinte, quero explicar algumas coisas que pode parecer também não muito óbvio ou ridiculously
pointless, mas é importante em comprensivo minha aproximação a flosofa. Primeiro, quero pessoas para saber
aquela flosofa é tão crítica a self conhecimento quando a psicologia é, para razões similares. Segundo, quero
pessoas para saber que é vale para confar em cima experiência como "a prova" para que cries, quando faço.
Thirdly, quero pessoas para recordar que não precisamos a justo aceitar alguns o argumento da pessoa aleatória e
deixar que cremos, porque esta pessoa sabe como para argumentar bem. Também quero pessoas para saber a
importância de confar em fontes de conhecimento outro que fatos justos, como sentimentos e fé.

Por que Filosofa de Estudo?
Muitas pessoas perguntam-se por que um cristãos estudaria flosofa. Muitos cristãos perguntariam por que a Biblia
não é bastante por ele. A flosofa é gosta psicologia, em aquele se não aprendes aproximadamente o, vais terminar
fazendo coisas que te não quer, sem saber as razões por que. Por não examinando por que cries que cries não
medeio que vossas crenças são mais seguras, senão que te continuará a coisas seguintes não realmente cries, para
alguma razão desconhecida.
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Se tens qualquer fé, então vossas crenças básicas fcarão igual e não te tens que preocupar aproximadamente
perdendo vossa fé, porque examinas vossas crenças mais próximas. Tenho nunca mudou minha fé ou crenças
básicas, desde então era um pouco menino, e tenho estudado crença mais importante sistemas, fora do occult. O
ponto de flosofa é para dar-te uma vista cuidadosa de quem és, de modo que podes fazer as decisões para crer que
queres, sem ser unduly infuído por forças exteriores.
As pessoas também poderiam ser perguntado por que estudo flosofas asiáticas. A flosofa asiática é muito
diferente que flosofa Ocidental. Filosofa asiática: é normalmente também literatura boa; é principalmente
preocupado com os problemas de padecer e incerteza; aplica maioritariamente a psicologia, ethics, arte, literatura; é
bem mais antigo que flosofa mais Ocidental; é parte de culturas muito diferentes; é um alternativo a mainstream
pensamento. Estes são alguns das muitas razões por que gosto das flosofas asiáticas tanto, ambos chineses e índio
em origem.

Mudando Mentes
Em fazer decisões, há fontes diferentes para valer para desenhar de. A maioria de pessoas são familiares com um
argumento de lógica, o qual está baseado em um conjunto de suposições. As pessoas podem também crenças de base
em cima: um conjunto de textos sagrados, o depoimento de uma testemunha presencial, as tradições desenvolveram
com o tempo, história de uma nação ou locale, e experiências pessoais, para nomear uns quantos.
As maneiras mais comuns as pessoas devêm convencidas de algo não é através de razonar, mas através de
experiências ou através de repetição. Quando escrevo, baseio minhas reclamações em que I têm experimentado e
outros, quem têm experiências similares, poderia ser mais provavelmente para me estar de acordo com. Realizo que,
se tento argumentar algo com alguém, se não já crêem na mesma coisa, seja muito improvável que mudarei sua
mente.
Pensa da última vez mudaste alguém é mente. Ele não feliz muito com frequência, ele? E se mudas vossa
mente, quando alguém apresenta um argumento de convencer, és não mais próximo à verdade, então serias, se
baseaste vossas crenças em experiências tens tido ou em textos sagrados. Recorda que todo mundo tem uma
distorção e uma ordem do dia, inclusive se não são conscientes dele. Pessoas reclamação única para ser objetivo,
quando têm pouco self conhecimento.

Como determinamos que é verdadeiro?
Em a geração de meus pais, tinha menos fontes de meios de comunicação e as pessoas eram menos corruptos e mais
sinceros (ao menos acharam que sim). A vida era mais singela. Agora que conseguimos tanto de nosso noticiosos
on-line, de desconhecidos e unverifed fontes, e descobrimos que nossos meios de comunicação tradicionais
basicamente escrevem para sua advertisers, não seus subscritores, como determinamos que é correto? Algumas
pessoas realmente diriam confam em cima lógica e conseguirá persuadido pelo primeiro bem crafter argumento,
mas para utilizar a razão única requereria objetividad completa, mais informação completa, ambos dos quais são só
possíveis para Deus.
Há muitas coisas para desenhar de para determinar a verdade. Um seria para aprender tanto como seja possível
de tão largo uma variedade de fontes como possíveis. Prova encontrar pessoas que têm experiências diretas com que
és está tentando descobrir aproximadamente. Prova encontrar uma maneira de conseguir diretamente implicada com
com este sujeito tu. Sorteio de vossas experiências de vida próprias, ser seguro para seguir vossos instintos, e rogar
aproximadamente o. Lido acima em cima relacionado Scripture e então consultar pessoas confas em.
há não maneira fácil e ninguém maneira de ser absolutamente seguro de qualquer coisa, excepto o Scripture.
Realizar o que os trabalhos para tu depende de: a classe de pessoa és, vossa situação, vossas experiências, e vossa
quantidade de tempo livre. Algumas coisas não podem valer o tempo para passar por tão exhaustivo uma busca
quando outros. Mas temos todas as classes de ferramentas para trabalhar com e mais informação então nunca para
desenhar de. Justo precisamos ter a confança para utilizar todos nossos recursos, para pôr junto a resposta que é
mais, para nossa situação. Recorda, ninguém te sabes melhor que te, excetua naturalmente Deus.

2.4.2 Por que escrever todos estes livros?
Era bem em escrever
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Sempre tenho sido bem em escrever. Tinha sido em adiantado placement literatura, tudo através de Meio e Instituto.
Em meus últimos 2 anos de instituto, estivemos requerer para escrever um ensaio de arañazo, durante parte do
período de classe e girar em aquele período mesmo. Aprendi para escrever muito bem, muito rapidamente deste
modo. Ganhei o primeiro lugar premeio estatal em um concurso de ensaio de paz nacional, enquanto em instituto.
Escrevi muita poesia para uma garota, sobre minha idade, estive interessado em, enquanto era em o exército, em
formação adiantada. Quando eu overslept meu fnal, em uma classe de história de EE.UU. universitária, enquanto
em o exército, em minha estação de dever permanente, tomei um 8 ensaio de página fnal em cima o e conseguia
um Um.
Comecei escrever poesia aproximadamente flosofa, quando lia Chuang Tzu, para minha classe de Literatura
chinesa universitária, pela primeira vez. Sentia que falhei, quando era tendo problema em escoar, devido a que
mais tarde esteve diagnosticado tão Schizophrenia. Tinha deixado em cima escrevendo poesia para mulheres após
que não saia, com a garota estive interessado em, enquanto em o exército. Então, decidi escrever poesia para Deus.
Continuei escrever, quando estudei sobre Literatura chinesa. Eu posted estes poemas a um lugar site, comecei
aproximadamente então, para compartilhar com meu Tio, quem viveu em o estrangeiro em o tempo, porque os
arquivos eram demasiado grandes para e-mail.
Era então diagnosticado com Paranoid Schizophrenia, após ser voluntariamente hospitalized, em o psiquiátrico
ward de um hospital privado, para meu paranoid episódio. Não li ou escrever para vários meses, mas então regressei
a ler o Existentialists I tinha estudado durante uma classe universitária anterior e eu começaram escrever outra vez.
Vivi em uma casa de grupo, com 8 outros homens mentalmente doentes, para 9 meses, e então movidos a meu
apartamento próprio, quando conseguia meu veterano incapacidade
Ia acabar minha escritura e então trabalha em cima algo mais e então 9/11 passado e realizei que tive bem mais
para dizer. Continuei escrever em meu lugar site, para vários mais anos, quando li a maioria dos trabalhos
importantes de flosofa e religião, ambos asiáticos e europeu. Mantive-me a base de meu próprio, com em em casa
preocupa-se fazer a limpeza e fazendo seguro tomei minha medicina. Então movi a uma casa de aposentação, para
2 anos, e conseguia realmente estável em minha medicina.
Em o últimos poucos anos tenho posto minhas escrituras a livros, primeira impressão e atando-lhes fosse em
uma loja de escritório, e então descobrindo aproximadamente plota em cima demanda e Lulu (e após aprender
LaTeX melhor, o qual tinha querido aprender para um momento) eu formatted meus primeiros livros. Pensei-o
seria demasiado grande um trabalho para mim, mas seja tão caro e resultaria tão de baixa qualidade, para ter alguém
mais ele para mim, aquilo o fazendo eu era a opção viável única.

Tive algo único de dizer
A razão por que escrevi em os temas era que tinha realmente a nada gosta dele em impressão. tinha muito poucos
cristãos, quem leu qualquer flosofa, especialmente flosofa Oriental e ninguém poderia encontrar tinha combinado
Existencialismo e taoísmo Filosófcos. Há muitas escrituras cristãs sobre o movimento de Idade Novo ou sobre
vários heresies que reclamação para ser cristã, mas nada em flosofa Oriental e sem dúvida nada criativo.
Realizei que I escrevia era algo muitos não-os crentes interessaram em a espiritualidad esteve desenhada a, mas
os cristãos continuaram pensar promovia um heresy. Mas, tão tão pouco está fato para ajudar unbelievers, e tanto
está fato para ajudar cristãos, não senti uma necessidade de conseguir a aprovação de outros cristãos. Ironicamente,
seja porque era tão comprometido a ser Evangelical, que Evangelicals era incómodo comigo.

2.4.3 Reptos cristãos
Quando estudando flosofa, sua é alguns reptos únicos para cristãos. Um desafa é que muitos cristãos esperam
outros crentes para utilizar a mesma aproximação estreita, aquilo tem sido feito a morte e não é muito efcaz
anymore. Outro repto é que quando estudas outras religiões, os cristãos pensam que estás deixando vossas crenças e
tentando confundir outros sobre o lugar único de cristianismo em as religiões mundiais. Supõem, porque estudas
aproximadamente Deus do ponto de vista de alguém quem pensa que o deus existe em natureza, que te parará achar
que Cristo é um Deus pessoal. Com frequência agrupam tudo destas ideias juntas, referindo a eles Idade tão Nova,
apesar de que aquilo está baseado em um malentendido. Finalmente, muitas pessoas têm um tempo duro que aceita
que bata de Deus tanto ser um Deus pessoal, ainda existir em todas partes imediatamente, e inclusive ser os blocos
de edifício fundamentais de natureza, e ainda que o deus é para ser worshiped como Deus pessoal e é
completamente separar de natureza. A peça fnal é uma conversa com um Evangelical cristão, quem estou tentando
explicar a importância de um criativo, artístico, holistic, e aproximação original a cristianismo.

Duas Eleições
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Tenho tido duas eleições em minha aproximação a teología cristã. O primeiro era para fazer que quase a cada outro
cristão , concretamente: continua repetir em cima ainda por cima outra vez aproximadamente pecado e salvação, até
meus leitores poderiam repetir todo de cor, e continuar a pessoas de reprensión para lusting e cometendo uma
variedade de pecados sexuais. Desde então quase a cada outro cristão está dizendo que, penso que as pessoas
entendem bem que os cristãos não crêem em sexo, casal exterior, e que a salvação é por fé. Não sento a necessidade
do repetir e eu têm nunca o negou. E mais os cristãos têm utilizado o método de repetição, para convencer pessoas
deste. Não posso acrescentar qualquer coisa mais ou útil a esta aproximação e ele seriam uns resíduos grandes, para
ir para este objetivo, devido àquele. Também, estes são os problemas da geração de meu pai, não mina.
A eleição mais lógica para mim, era para centrar em minha geração e o futuro. Não sou preocupado sobre as
pessoas que são confundidos sobre doutrinas cristãs. Estou preocupado sobre a pertinência dos debates teológicos
temos. Minha geração é muito ansiosa de deixar em as maneiras do passado. Temos sido entregados abaixo mais
problemas que qualquer outra geração tem sido dada pelo anterior um. Estamos interessar em o sobrenaturales, mas
não quer fazer as mesmas coisas nossos pais têm feito em religião, também não. Vemos que a Biblia tem muitas
ideias boas em ele, mas que há pouca paixão ou criatividade em a Igreja. Vemos uma diferença grande entre as
ideias principais da Biblia e a Igreja, mas não vamos deixar facilmente. Somos dispostos de fazer os sacrifícios
necessários de solucionar este problema, concretamente: ali precisa ser uma diferença em os cristãos de maneira
behave que a maneira não-cristãos behave. Não somos interessados em que bem um teólogo pode argumentar.
Queremos ter teólogos que podem tolerar uma diversidade em pontos de vista. Estamos cansar de lutar e quer
incluir qualquer podemos.

Idade nova vs. Religiões Mundiais
O movimento de Idade Novo é duro de fncar abaixo a um conjunto seguro de crenças. As práticas do movimento de
Idade Novo originam com Teosofía. Este movimento é um de prática mais de ideologia e consta de um eclectic
combinação de práticas sobrenaturales. Estas práticas estão feitas predominantemente para conseguir poderes para
os praticantes. Estas práticas estão desenhadas de quase todas as religiões e continentes. Para cristãos, é contra o
Primeiro Commandment a adoración qualquer coisa outro que o Deus de Criador. Para cristãos, quaisquer interações
sobrenaturales que não é feito por Deus, utilizando os métodos e a mensagem compatível com Scripture, é
estritamente proibido. Estes incluem uma faixa larga de práticas diferentes que tanto faz ou similar a mais as práticas
de Idade Novas.
Muitos cristãos confundem flosofa e religião asiáticas com o movimento de Idade Novo, porque algumas
pessoas em o movimento de Idade Novo reclamam uma conexão. Há alguns o asiático tradicional pratica aquilo
viola as ordens de Scripture e tem sido adotado pelo movimento de Idade Novo, mas, em general, as ideias fnques
dos sistemas de crença asiáticos importantes estão centradas em ethics e disciplina e é strikingly similar a valores de
cristianismo. O movimento de Idade Novo não incorpora estes valores de ethics e disciplina.
Para não-cristãos, possa parecer sem importância de evitar estas práticas, mas tens que realizar que as coisas de
maneira únicas podem ser feitas supernaturally é por seres sobrenaturales. Se estes seres não são criados de Cristo,
servem o diabo. Enquanto angelic os criados de Cristo vêm e fazer uma missão e então deixar, os espíritos de mau
continuarão fcar ao redor e acossar-te, dizendo-te mentiras e maltratando-te, para seus objetivos próprios. São então
muito duros de conseguir livrados de e pode continuar molestar te, inclusive após devir um nascido outra vez
cristão.
Desde então há alguns crossover entre que está proibido pela Biblia espiritualmente e alguns bem sabem
escrituras asiáticas, não recomendo justo lendo quaisquer clássico textos religiosos ou flosófcos asiáticos. Se leste
os livros recomendados em meu Livro de Listas, serás bem. Alguns das práticas sobrenaturales importantes em
religiões asiáticas provem o Kabbalah, alguns ramos de sufsmo, o Vedas, Tibetan budismo, taoísmo Religioso ou
Esotérico, e o I-Ching, para nomear alguns exemplos óbvios.
Se queres estudar as flosofas asiáticas diferentes e religiões, recomendo estudar Hinduismo dantes de que
budismo e Confucianism dantes de que taoísmo e também para estudar Legalismo, Neo-Confucianism, Jainism, e a
fé sij também para conseguir um quadro mais completo. Recomendaria idealmente lendo: o Analects de Confucius,
Chuang Tzu, Têm Fei Tzu, e então Chu Hsi primeiro, em aquela ordem. Então, recomendaria ler o: Upanishads, o
Baghavad Gita, o Mahabharata, o Ramayana, o Pali Canon, o Dhamapada, o Diamante Sutra ou Coração Sutra,
Bodhidharma, O Sutra de Hui Neng, Dogen, e então o Tannisho segundo, em aquela ordem. Então recomendaria
acabar acima com ler: qualquer coisa clássico pode-te encontrar em Jainism - I encontrado alguns contos
medievales, então o Refrán dos Pais de Deserto, o Philokalia, Deliverance de Erro, Hafz, Meera, Kabir, e então
Guru Nanak fnalmente, em aquela ordem. Também seja bom de ler acima em a história de Chinesa e Índia e
qualquer resumem erudito da história e crenças do vários Hindu e ramos budistas podes encontrar.

Quem é o Espírito Santo?
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O deus é Senhor de Sua criação
Qual é todo aquilo existe
Em qualquer classe de realidade
E cada reino de existência
Ambos espiritual e material
Ambos potencial e real
Por todas partes todo tempo
Nós Deus de adoración, o Pai
Mas aquilo é justo um aspecto
Quando a Cabeça
Dirige tudo
Tão criámos
E dirigir coisas
Com nossas mentes
Mas aquilo não é tudo ali é
A nosso Senhor e Criador
Também existe em todas partes imediatamente
E anywhere instantaneamente
Porque é Seu Espírito
Aquilo faz o tecido
Da membrana de multiverso
Tão estamos sustentar
Por sangue que é nossa vida
Aquilo é em nosso corpo
Mas ainda dirigir todo fazemos
Com nossa mente
De modo que dirigimos nossa adoración
A Deus o Pai
Rogamos a nosso Pai Celestial
Gosta olhamos em otroÕs olhos
Quando falamos a eles
Inclusive ainda que a parte que tem a vida
É distribuído por todas partes lhes
Tratamos Deus com respeito maior
Que Sua criação quando reconhecemos
Uma pessoa não como coletivo de células
Mas quando a pessoa associou
Com uma mente dada
Tão diferenciamos entre
Contrachapado e uma árvore
E um porco alça e um porco
De modo que realizamos
Aquilo apesar de que o espírito do deus
É o tecido fundamental
De todas as realidades
Não faz Deus
Um synonym para Sua criação

Criatividade e o Analítico Worldview
Quando alguém prova seu ponto, e marcas pareça como se que cries é em erro, isto te inspiras para adotar a vista
nova, com qualquer paixão ou compromisso? É melhor de ser correto em cada ponto de bala de cristianismo, ou é
melhor de ter o amor de Cristo? Se indo à igreja enfadas-te-te e amargo, é melhor para ti a não vir em absoluto? Se
as pessoas são tão facilmente confundidos, que te necessidade de simplifcar vossas crenças abaixo ao mesmo
wording, quando todo mundo mais em vossa igreja, não é ele provavelmente que as pessoas ainda serão confundidas
de sua doutrina, e basicamente estar seguindo fora de medo, ou fora de uma carência de confança em eles e seu
julgamento próprio? Como pode vossa fé ser vosso próprio, se não te deixas a liberdade, para escolher vossas
palavras próprias e vossas expressões próprias de vossas crenças?
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há um usefulness de clareza, até verdadeiro ponto, e que em aquele unnamed ponto, sendo direto converte em ser
hostil. Sendo seguro de algumas coisas é bem, mas sendo seguro de tudo dirige a loucura. É bom de ser cuidadoso,
mas não terias que utilizar língua precisa quando o signifcado não é facilmente determinou. Quando planejas vossa
doutrina abaixo ao detalhe mais bom, tens já perdeu a alegria em vossa fé. Possa convir algumas pessoas, a marca
única eleições bem previstas, em cada situação, e então eles provavelmente estância fora de problema, mas não terá
nenhum sentido de liberdade ou aventura. É grande de dar direção a um artista, mas se tu micro dirigir todas suas
eleições, então tens roubado sua habilidade de ser criativa. Com pureza de língua e com tomar passos que é sempre
deliberado, manténs vossa doutrina, mas é valor ele, em o custo de perder vossos crentes amigos?
Podes-me provar mau, em cada ponto, e mesmo assim ainda vou crer que I crê. Podes partir cabelos sobre
wording, mas entendo todas as ideias principais. Posso não comprehend vossas doutrinas, ou ser capazes de passar
um exame de teología, mas sê quem Jesus é, porque tenho experimentado Sua compaixão e humildad. Podes ter o
problema que defne como Cristo cabe a vossa teología, mas sei é real, porque posso ouvir Sua voz. Sei pensas
pouco de mim e que estou coqueteando com mau, porque não te estou de acordo com em cima todos vossos pontos
bons, mas sigo Cristo, não as doutrinas de homem. Não posso ser capaz de explicar a vossa satisfação, mas o deus
está comprazido, de modo que penso que tomarei Sua opinião, em cima o vosso. Tenho escolhido uma maneira
diferente e ele serve o propósito do deus, mas por tudo signifca escolher que maneira queres, mas justo não me
espera, para te seguir.

2.4.4 Frustraciones sobre o Futuro
Estou frustrado aproximadamente algumas tendências em sociedade vejo agora, os quais podem ser summarized
por uma apatía geral entre a geração próxima. As pessoas parecem para ter deixado em cima lendo ainda por cima
educação todo junto. Querem respostas realmente simplistas e é pouco disposto de fazer sacrifícios que necessidade
de ser feita para solucionar os muitos problemas de em frente a minha geração. Não sou otimista que temos muita
esperança para os séculos de ter sucesso.

Futuro de Ler
Há muitas coisas que me molesto aproximadamente o futuro, mas a coisa que me me preocupo a maioria é que um
mundo está emergindo onde as pessoas não se preocupam aproximadamente arte ou criatividade ou ter qualquer
interesse em espiritualidad. Parece que a cultura corporativa "americana" é tão addictive que as pessoas não querem
fazer o esforço para pensar. Justo querem ser entretenidos e não tem a atenção abarca para apreciar literatura ou
religião, flosofa sozinha deixada.
As pessoas parecem para achar que não há nenhuma razão em aprendizagem qualquer coisa ou inclusive lendo,
porque sempre terão a informação disponível. Aquilo é bastante uma suposição que justo porque encontraste algo
em o site agora, que o será ali em um ano ou que te pode conseguir as libertações de copyright corretas para o
utilizar, inclusive se tiveste o foreknowledge para o salvar. Tenho utilizado o Internet para encontrar livros nunca
teria encontrado otherwise, e ainda lido mais a mais as pessoas fzeram inclusive dantes de computadores, mas
parece que as pessoas podem ter inclusive menos tempo para livros em o futuro.
É duro para mim para imaginar vida sem ler e há muitas ideias que justo não pode ser capturado através de
quadros ou explicados em justos uma página. Sem ler prpers isolamos culturally e deixar a oportunidade de crescer
emocionalmente e intelectualmente.
E quando as pessoas fazem o tempo para ler, é com frequência fcção ou algum tipo de livro do texto reserva
aquilo toma toda a alegria fora de aprender. Há tanto esforço aquilo tem ido a fazer os livros disponíveis on-line e
ainda muito pouco vai fazer seguro mais os livros estão traduzidos a ingleses e as pessoas parecem a só ser
interessados em literatura americana, se leram qualquer coisa outro que fantasía ou novelas románicas.

Tudo ou Nada Mentalidade
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Um das coisas em o Do oeste aquilo parece para unir nossa sociedade é um todo ou nada mentalidade. Isto é onde as
pessoas te pensam tem que aceitar todo é verdadeiro sobre uma crença segura ou tu têm que totalmente recusar cada
aspecto dele. Muitos liberals pensar-te tem que ser para aborto e que tens que abandonar moral absolutes para ser
um liberal. Muitos cristãos acham que o desejo de salvar o planeta ou para estudar flosofas e religiões asiáticas
signifca que não podes ser cristão. Muitos conservatives achar que qualquer classe de protesto é um sinal de
disloyalty a nosso país. Temos sido ditos para décadas que te não pode ser comunista e ainda ser cristão justo porque
Marx era anti-religião. Parecemos para achar que precisamos ser o país melhor em o mundo em cada maneira
mensurável e se não então valemos nada. Muitos resíduos de pessoas para utilizar Não-software de Microsoft
inclusive após que tendo só 5% dos problemas utilizaram a porque não é perfeccionar. Muitos os atletas potenciais
nunca provam um desporto porque não são seguro podem ganhar o tempo todo. A maioria de pessoas em o Oeste
pensariam o mundo tem acabado se a eletricidade baixou pára mais de uma semana. Muitas pessoas não querem
qualquer coisa para mudar ou inclusive reconhecer que o aquecimento global está passando a não ser que os
cientistas podem explicar exatamente o que problemas enfrentaremos em nosso neighborhood. A maioria de pessoas
também não acham que qualquer religião é vale ou que temos que persecute unbelievers. Muitas pessoas pensam
que precisas promover a homosexualidad ou eles acham que os homossexuais teriam que ser verbally e fsicamente
assaltou. Muitas pessoas acham que se é legal, que é vale para o fazer. Muitas pessoas acham que não podes salvar
vidas por ser um soldado ou que te não pode ser ambos pronto e arriscar vossa vida para dubious guerras. Muitas
pessoas são para guerras quando estamos ganhando e na contramão lhes quando estamos perdendo e nunca pensar
para qüestionar por que conseguimos implicar em primeiro lugar. Muitas pessoas prpers crêem não pode ser pronto
e ainda ter fé em Cristo porque é comum para intelectuais para desafar teología cristã. Muitas pessoas acham que
que os cristãos são todo conservadores porque muitas encuestas mostram que há uma correlação forte. Muitas
pessoas acham que para preparar para o desastre é a em secreto almejá-lo para passar tão podes ser provado bem.
Muitas pessoas acham que que és um hypocrite se crês em moral absolutes e fazes quaisquer enganos que confito
com vossas crenças. Muitas pessoas prpers crêem não pode ser um dirigente se tens feito qualquer coisa
politicamente incorrect ou estúpido algum tempo em vossa vida. Muitas pessoas pensam-te pode não ambos
cooperam com eles em cima algumas coisas e trabalho para objetivos opostos em cima outros. Muitas pessoas
prpers crêem tem que ter igual crenças para ir à mesma igreja. Muitas pessoas acham que só são a diferença crítica
entre alguma causa falhando ou tendo sucesso. Muitas pessoas esperam que ato de companhias como as caridades
ou eles pensam são todos os delinqüentes. Muitas pessoas parecem para crer em que seu grupo diz, mas se alguém
mais o diz, então não é importante. Muitas pessoas acham que se algo é importante então teriam sido ditos. Muitas
pessoas parecem para achar que necessidades de tecnologia a sempre lhes dar exatamente que querem para o preço
querem ou mais é lixo.
Esta mentalidade de todo ou nada é que I cara em minha busca e escrevendo para cidadão/de consumidor
advocacy e é um das razões por que acentuo a importância de paradox.

Lutando para o Futuro
Por que és tão silencioso?
Sou tão temeroso de futuros múltiplos
Qualquer descemos a caos
Ou não teremos nenhum direito deixou
É tão fácil de cair a
Uma depressão inacabable
E para temer para ser
Meu colega constante
Que bem temos
Para fcar à espera de?
Estamos introduzindo um inverno profundo
E a primavera pode nunca vinda
Luto com todo meu poder
E com meu ser inteiro
Para preparar-me para hado
E para trazer pessoas a ti
É um trabalho tão ingrato
Sou I realmente melhorando cualquieraÕs vida?
Qualquer se preocupa aproximadamente
Que é bem?
Qualquer ainda tem habitação
Para seu Criador?
Como pode ainda proclamo
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Vosso amor para humanidade
Quando realizo minha debilidade própria?
E és tão escondido
Realizo que Tu donÕt quer
Assusto-me com Vossos mensageiros
Mas pode trazes alguma fonte
De substância que me pode trazer paz
Nenhum assunto que passa
Sempre crerei
Mas é duro de imaginar
Vosso poder
Quando ao mesmo tempo
há não mistaking o poder
De natureza e de mau
Somos em esta esfera minúscula
Onde galaxias inteiras collide
E buracos negros
Mosca através de sistemas solares
Sou só uma pessoa
E mais aqueles em poder
Tem corações que passa frio tão pedra
Comprazer inspirar-me e dar-me esperança
De maneira que posso continuar
A luta boa

2.5 Brevemente
2.5.1 Propósito de Livros
É pensamento comum entre Evangelical cristãos em tempo postmoderno que o fm de tempo é perto, mas seja perto
em o tempo do Testamento Novo. Mas acho que os problemas em o mundo têm nada para fazer com assinalar o
tribulation e a razão por que temos sobrevivido isto longe é devido a DiosÕs intervenção divina direta.
Muitas pessoas estão tentando preparar para o mundiais de acabar, mas que se dure para milhar de anos ao
futuro, por DiosÕs graça naturalmente? Quem está planejando para aquele? Não temos nenhuma ideia o que o fm
de tempo será gostar ou como para preparar, mas podemos adivinhar tão a como para preparar para a humanidade
que dura mais milhares anos. E a mentira de respostas em nosso passado e em a Biblia, mas não em como
estivemos ensinar.
Como pessoas que nasceram em cima faz 50 anos e pensou eles wouldnÕt viver este longo e é agora em saúde
má mas quieto vivo ou como as tropas em Liberdade iraquiana que tem sido mantido vivo e muito imposibilitado
quando em outras guerras singelamente têm morrido, nossa civilização provavelmente último ao futuro em alguma
forma ou outro inclusive se arrimamos a prpers destruir, mas em mudança seremos severamente impaired
ambientalmente, tecnologicamente, economicamente, politicamente, e socialmente.
Meus livros de texto e livros de quadro contêm a maioria de meu trabalho sobre o passado 10 anos. Estes
incluem minha leitura de alguns 235 livros que contêm o pensamento flosófco e religioso das culturas de mundos
para vários anos de milhar e a aplicação dos temas principais de alguns dos Profetas de Testamento Velhos
importantes e trabalhos importantes do Testamento Novo.
O ponto principal deste trabalho é para conseguir pessoas para parar que vivem suas vidas com suas mentes, mas
em mudança seguir seus corações. Trago uma combinação radicalmente diferente de pontos de vista que te não tem
ouvido de dantes de que. Não estou perguntando pessoas para seguir que I tem escrito, senão deixar as palavras
removem alguma classe de resposta emocional em vosso coração.
Desafo meus leitores para vir acima com suas ideias únicas próprias e aquilo podem dirigir o mundo em uma
direção nova. Precisamos uma muita diversidade mais larga de ideias em nossa cultura para tratar os problemas
estamos enfrentando em América e durante o resto do mundo.

2.5.2 Tempo de Mudança Grande
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Tempo em o Do oeste está percebido como linear e progressivo. Achamos que Ciência sempre fança nos fosse de
nossos problemas sociais. Achamos que podemos criar uma Utopia, se aprendemos bastante sobre Matemáticas e
desenvolver as Ciências Sociais bastante.
Em o mundo Não Ocidental, o tempo está percebido como ciclo, onde temos problemas diferentes em o tempo
diferente mas o ciclo repete ele indefnidamente. A maioria de sistemas de crença vêem nosso tempo presente como
período de problemas sociais e diminuição moral.
Estamos vindo a umas crises de energia, porque nós em o Ao oeste quer ter mais e mais coisas materiais, para
nos fazer feliz. Somos especialmente adictos ao transporte pessoal e nós consomem tanto, que estamos correndo
fora de recursos, aquilo não é renovável.
Continuamos empurrar nosso modo de vida aos limites, querendo reinado livre, para fazer basicamente qualquer
coisa nós, quer e não preparar para o futuro. Não queremos investir em educação; bastante gastaríamos nossos
recursos em cima diversión. Não queremos ser morais sexualmente e sentimos nós tem um correto a unlimited
quantidades de outros' propriedade que podemos facilmente cópia. Prpers estamos comendo a morte e morrendo
como conseqüência de nossa inmoralidad sexual.
Já estamos lutando guerras em cima azeite e continuará fazer tão, até que há não deixado, e nem sequer a
promessa de qualquer. Somos adictos a energia barata, especialmente azeite, e continuar expandir nossas
necessidades exponentially. E as empresas de multinacional estão conseguindo mais e mais controle do governo e
não se preocupa o que as conseqüências são, enquanto podem fazer um mais dólar.
Quem são longe sighted preparará agora para como para viver, sem transporte pessoal e para viver, utilizando
menos energia. Somos ao mesmo tempo das crises e nós podem muito bem lutar uma guerra civil sobre este. O
tempo a realmente a preocupação aproximadamente é quando elegemos nosso primeiro presidente meio ambiental.
Pelo tempo que passa as coisas se terão passado da listra, e em vez de ajudar o ecossistema gradualmente recupera
com o tempo, tomaremos riscos grandes, em a esperança de solucionar nossos problemas depressa. Mas a solução
criará inclusive problemas maiores.
Se podemos conseguir nosso consumo sob controle, podemos bem milhares vivos de anos ao futuro, quando a
raça humana, mas se somos pouco dispostos de fazer com menos agora, enquanto reconstruímos, não o podemos
fazer até o fnal deste século. Finalmente é em as mãos do deus. Se o deus não foi bailing nos fosse, então prpers
teríamos destruído muito tempo dantes de que, devido a holocausto nuclear ou uma guerra mundial prolongada.
A coisa melhor podemos fazer é para rogar para a ajuda do deus e repent de nosso gluttony. O Senhor nosso
Deus é lento de enfadar e rapidamente para perdoar, de modo que ainda temos esperança em Ele.

2.5.3 Religião Mundial Futura Tendincias
Pelo ano 2050, o prazo o cristão Blanco será um oxímoron. Se tens em conta o real faithfulness das pessoas que
chamam eles cristãos, o mundo cristão já tem mudado ao Hemisfério Do sul. Em muitos dos países durante o
mundo, não são tão sinceros em fazer estatística quando em os Estados Unidos, onde predominantemente os países
muçulmanos estão indo a severamente undercount o número de cristãos e igual passará em o predominantemente
Hindu país de Índia.
Europa inteiramente tinha convertido não a cristianismo até o século XIV e tinha mais cristãos em Ásia que em
Europa, até os anos 1000. A maioria da redução dos cristãos em o Médio Oriente passaram em o tardios 19.º e
século XX. A primeira redução grande dos cristãos em o Médio Oriente vieram, após que apoiaram o Mongol
Império. A conversão de não-muçulmanos a Islã era em grande parte trazido aproximadamente pelos esforços
misioneros do Sufs. 10 por cento das populações de Egito e Síria são ainda cristãos. Islã Agora está experimentando
um resurgimiento de fundamentalista importante e muitos mais as nações vão ser governadas sob lei islâmica.
Muitos das nações africanas mais populosas têm uma mistura de cristãos e muçulmanos e não há a mesma ideia de
separação entre igreja e estado em África que há tão em o Do oeste. Quando uma nação predominantemente cristã,
com uma minoria muçulmana grande, se declara para ser uma nação cristã ou a situação oposta exata ocorre,
estamos indo continua ter guerras importantes em África. E agora temos nucleares, substância química, e armas
biológicas em o mercado negro aberto.
Ao mesmo tempo, Europa vai ter mais e mais imigrantes de África, para ali para ser bastante piscina de trabalho
para manter a economia de Europa indo. América vai continuar para ter uma minoria cristã forte, reforçado de uma
afuencia forte de imigrantes cristãos de em todo mundo, especialmente Latinoamérica. O Pentecostal o movimento
é muito forte em Latinoamérica. Europa e os Estados Unidos vão ser dependentes em cima azeite para um tempo
longo e isto dramaticamente afetarão nossas alianças. Continuaremos ser temerosos de enfadar as nações
muçulmanas e continuará dobrar em cima atrás, para manter nosso fornecimento do azeite que vem.
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Alguns das religiões mundiais maiores por 2050 será Pentecostalism, Catholicism e Islã, justo contando em o
aumento de população e não em qualquer novo converte. Budismo, o qual não muito tempo faz teve 20 por cento da
população de Ásia, agora tem encolhido a 5 por cento, devido ao estendidos de Comunismo em tradicionalmente
países budistas. Sempre que Chinesa deixa mais liberdade de culto, não seja surpreendente se descobrimos 10 por
cento de Chinesa é cristãos já, inclusive sob perseguição extrema.
O Sur cristão tende para ser: bem mais conservador em moralidad sexual, supernaturally e a comunidade orientou, e
por toda evidência bem mais biblically baseou. O livro mais popular em a Biblia em África cristã é Revelations.
Muito deste se deve a fundos culturais daqueles em o hemisfério Do sul, onde: estão provindo animist religiões e é
em pobreza extrema, experimentam perseguição regularmente e ter populações de refugiado grande, todo do qual
reforça a pertinência da narrativa Bíblica do trabalho do deus com Israel, em a Lei e em os Profetas.

2.5.4 O Caso para cristianismo Liberal
Se seguimos o exemplo da Igreja temporã, quando gravado em Atos, vemos os cristãos temporões como membros
de uma comunidade coletiva ideal como um Ashram, Kibbutz, ou Monasterio. Se seguimos Jesus exemplo,
levaríamos a cabo o Gospel, enquanto fazendo trabalhos bons, especialmente em serviço daqueles recusado por
sociedade. Convencendo pessoas para nascer outra vez era originalmente enlaçados com ajudar fosse aqueles em
necessidade em situações práticas. O cristianismo é inherently liberal em seus aspectos sociais.
Agora vemos pessoas famosas, como a reclamação de presidente americana que nascem outra vez cristãos, o
cristianismo de palavra perde todo signifcando. Votando contadores conservadores todo o dinheiro enviou para
ajudar starving pessoas em África. Conservatives (Em outra palavra, as pessoas que seguem condenações ateas)
votando qualquer Republicanos ou o Democrata muito similar, em os Estados Unidos, justo perpetuar o
estabelecimento, o qual está referido a em a Biblia como o mundial e Cristo nos disse para ser nenhuma parte de. De
fato, Jesus era mais crítico do equivalente do estabelecimento de Igreja, o qual em aquele tempo era em a forma do
estabelecimento judeu - estes são as pessoas referiu a como o Pharisees e Saducees.
Apesar de que acho que o cristianismo é socialmente liberal, agüento ao que a Biblia diz em cima salvação e
eternidade. Vejo ajudar outros fosse quem são em necessidade, quando outra nota em a mesma canção em o mesmo
instrumento.
Acho que nossa sociedade americana é pluralistic e que agüentando pessoas a standardes Bíblicos que não são
nascidos outra vez não faz qualquer sentido, se crês em salvação eterna e uma interpretação literal do miraculous da
Biblia. A Biblia não é sobre um conjunto de regras, mas sobre uma relação com Deus. Segundo Jesus, seguindo o
Dez Commandments só não só não te consegue a Céu, mas é impossível. E segundo Paul, a maneira única podemos
manter do pecado é pela intervenção divina direta de nosso salvador, Cristo.
Não só é não-sensical para esperar pessoas para seguir as leis da Biblia, sem devir nascido outra vez primeiro, de
fato vai contra um orthodox interpretação da Biblia. Ademais, se tive a eleição de vivente em uma sociedade
idealista com cristãos "conservadores" como dirigentes e viver em uma sociedade predominantemente atea, sem
dúvida escolheria o mais tardio. A classe única de sociedade dominada cristã quereria viver embaixo seria
diretamente sob a autoridade de Cristo, em a carne.
A coisa em a mente a mais conservatives para mudar aproximadamente a sociedade é a persecute ou severamente
limitar os direitos de pessoas que são homossexuais. Apesar de que acho que a homosexualidad é um pecado, acho
que o divórcio é também, mas não vejo muitos conservatives deixando relações sexuais com sua cónyuge
anteriormente divorciado. E estes são as mesmas classes de pessoas com as mesmas razões para discriminar contra
pessoas de cor e mulheres em gerações anteriores.
Em vez de apontar pessoas, porque não estou de acordo com seus valores, busco para ajudar aqueles fosse quem a
sociedade tem recusado. O mais recusado pela sociedade é animais. Lindo pouco furry os animais estão mantidos
como prisioneiros e torturados, de modo que o químicos e indústrias de carne podem recolher mais dinheiro efetivo
de unsafe produtos. Seu habitat está destruído em todo mundo, em um senseless pressa para utilizar acima todo
mundo é potencialmente recursos renováveis em umas gerações de par. Também, os prisioneiros estão discriminados
na contramão. Com frequência vemos-lhes quando o inimigo em nossa sociedade, mas nós todos têm pecado e é
para perdoar nossos vizinhos. De modo que teríamos que ajudar pessoas que têm fez enganos para voltar um lugar
produtivo em sociedade e encontrar uma maneira de manter de conseguir devolvido a prisão.

2.5.5 A Mente Pública e Democracia americana
Muitos as pessoas jovens são críticas de América e então a geração de meu pai dirá "é a forma pior de governo,
excepto todo outros". Trabalhos de democracia americana, mas não para as pessoas de razões pensam. Seguro somos
livres de votar, mas há só 2 partidos que tem uma possibilidade de ganhador e são quase idênticos.
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Muitos as pessoas jovens conseguem trastornadas porque querem a mudança real e eles acham que nossa
democracia lhes teria que deixar para fazer mudanças radicais. Então, quando realizam não é possível: param votar,
conseguem implicados em sabotagem e protestos violentos, sacam seus frustraciones com seus carros, bebida
fortemente ou tomar fármacos, ou tentar fazer vários esforços de conciliábulo.
A realidade é que não somos governados por uma democracia mas por uma ditadura, mas em vez de utilizar
violência para controlar pessoas, a ditadura utiliza os meios de comunicação para controlar nossa mundiais-vista. As
pessoas dizem aquilo não é verdadeiro porque podemos dizer quase qualquer coisa queremos sobre o governo e há
nenhum censura. Enquanto não é comunicado a bastantees pessoas em uma maneira que lhes convencerá, então o
governo não se preocupa.
Controlando as mentes das pessoas é a maneira melhor de controlar o governo. As pessoas porão acima com quase
qualquer coisa, enquanto pensam que são bem bastante fora fnanceiramente. A Pessoas gostam de falar
aproximadamente liberdade, mas realmente todo mais as pessoas querem fazer é justo seguir ordens. A maioria de
pessoas não se preocupam aproximadamente fazendo que é correto ou incorreto, enquanto são membros de um
grupo grande que lhes pode dizer que para crer. Não é que a pessoa média quer problemas de causa para outros, seu
justos que são pouco dispostos de mudar qualquer coisa sobre suas vidas para ajudar.
Eles chaves para particulares, quem querem fazer que é a coisa correta e não justo que é cômodo, gostaria de
introduzir: o conceito de nenhum "sangue em minhas mãos," onde trabalhamos para limitar a quantidade de
destruição causamos a outros e criatividade de uso para ir "sob o radar," de maneira que estamos seguindo todas as
leis, mas ao mesmo tempo estamos libertando dos meios de comunicação que controlam nossas mentes e nós
trabalham para "libertar outros," em curto prazo.
"Nenhum sangue em minhas mãos" signifca limitar nosso impacto em o meio e o pobre. Muita queda de coisas sob
este, o qual é com frequência chamou o movimento de simplicidad voluntário. Alguns das coisas sou: xampu de uso
e detergente que não é provado em animais, não como ternera, não bebo álcool, I código aberto de uso software, e
dou para ajudar animais de granja deixaram a starve a morte e a ministérios cristãos em prisões.
"Indo sob o radar" parece o mais fácil de fazer em o Internet. Ser parte da fla longa, onde apelas a um segmento
pequeno do mercado ou uma especialidad dada. Efcazmente podes competir com o gosta de Google, Yahoo, e
Microsoft em concerto com muitos outros lugares de especialidad, sem qualquer coordenação necessária. Podes
subvert os meios de comunicação por autorizar vosso trabalho sob um criativo commons licença.
"Libertando outros" prove compartilhar informação que condena consumerism e materialismo. Em vez de consumir
a informação que está produzido para as massas, conseguir vossa informação de livros estrangeiros e internacionais
noticiosos de outros países. Outra maneira de libertar outros é para ser positivos e animar outros. Roga para eles e
encontrar noticioso das coisas positivas que vão em em o mundo.
Muito em particular, não inventa qualquer tecnologia que trastornaría a economia, inclusive em uma maneira que
ajudaria outros. O governo não olha a amavelmente em as pessoas que representam fosse como para produzir
energia para livre ou qualquer coisa que fundamentalmente adianta Ciência.

2.5.6 Patriotismo Não Exclusivo
Voluntariamente servi meu país e sou permanentemente imposibilitado devido a meu serviço. Isto é por que eu estou
recebendo fundos da Administração de Veteranos. Sou um veterano discapacitado. Servi meu país, porque é um país
bonito e é meu país.
Muitas pessoas vêem América quando sendo em offshoot de Inglaterra e baseado em a Ilustração e que nossos
aliados mais próximos são Inglaterra e França. Vêem cultura e história americanas quando aquilo de homens
brancos ricos, quando ensinados em livros de história e os meios de comunicação de massas, aquilo está aceite pelo
mainstream de dirigentes de opinião. Os meios de comunicação de massas, cultura popular telefonema, é em todo
mundo e está desenvolvido por um par de homens brancos ricos, quem não inclusive impostos de paga em os
Estados Unidos. Estas empresas de multinacional têm nada para fazer com América.
Vejo América quando refetido, pelas pessoas que vivem aqui, atualmente e vejo América como uma nação
imigrante, excepto os americanos Nativos. A coisa única que é exclusivamente americano é cultura americana
Nativa. Quando estudo sobre a cultura de Ásia histórica e antiga, isto é tão americano quando estudando sobre a a
Revolução americana, a Guerra Civil americana, ou Segunda Guerra mundial. Acho que pessoas, quem conseguia a
América legalmente, de qualquer outra nação e seguir as leis são tão muito americano como pessoas que vieram em
cima em o Mayfower quem seguem as leis. Não justo quem vendem fora de sua cultura para cultura popular, mas
mantendo sua aduana, dos países proviram é tão americano.
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A coisa realmente única aproximadamente América quando tenho, vindo para realizar, após meu serviço em o
exército é que temos um objetivo de toleration para pessoas de fundos diferentes e especialmente de outras
religiões. Aquilo é um das coisas importantes busco a para além, em minhas escrituras e obra de arte. Isto é com
frequência referido a tão multiculturalism. Não vejo por que precisamos pôr acima de fronteiras artifciais entre nós
e outros países ao redor do mundo. Podemos ser vistos quando fazendo a coisa correta, bem como podem ser,
inclusive se ordenamos nossa sociedade em maneiras diferentes, ou que podem aparecer mais longínquos adiante
que nos em algumas áreas não nos faz menos de uma nação. Não precisamos para pensar de nós, quando a nação
melhor em cima terra. Somos um, entre um número de nações grandes, e não precisamos para ser culturally
exclusivos do provar.

2.5.7 Uma Unique Aproximação
A Filosofa asiática, Religião, e Literatura
Ali parece para ser uma tendência entre aqueles em o Do oeste de ir a extremos em sua aproximação a estudar o
asiático classics. Muitos cristãos vêem qualquer outras ideias que não vem diretamente da Biblia tão também não
não importante de estudar ou que trozo todo livros não cristãos juntos como Idade Nova e por tanto lhes ver tão
proibido. Muitos não-os cristãos acham que qualquer coisa aquilo não é a Biblia ou não é um Abrahamic religião
para ser legítima para estudo. Tenho escolhido uma terceira opção. Não cada sistema de crença teria que ser
totalmente recusado ou totalmente abraçou.
Acho que há muitas coisas que um número de asiático classics pode ensinar pessoas que tem ideias que pode ser
compatível com a Biblia. Penso o que os cristãos não entendem é que tinha séculos de tempo e milhares de milhões
de pessoas que nunca ouvidos do Gospel e fez seu melhor de encontrar a verdade quando o souberam. Muitos
culturas tradicionais em África e os países comunistas anteriores em Ásia são muito abertos ao Gospel e não
pretendeu a adoración qualquer coisa a Biblia descreveria tão proibida ou mau.
Acho que muitos não-os cristãos são ignorantes sobre os perigos de justos abraçando qualquer sistema de crença
sem ser um pensador crítico. Não tudo é tão aparece ao princípio. Ironicamente, muitas coisas que voltada nãocristãos fora de crenças cristãs e a Biblia, é de fato proibido pela Biblia. Muitos das coisas que molesta não-os
cristãos sobre a Biblia são verdadeiros sobre outros sistemas de crença também. há também negatives
aproximadamente sistemas de crença outro que cristianismo que os cristãos não têm que tratar.
Outra coisa para realizar é que está considerado perfeitamente aceitável de misturar e emparejar aspectos diferentes
de sistemas de crença asiáticos diferentes outro que o Abrahamic religiões, enquanto a Biblia proíbe justo tomando
seleciona aspectos de cristianismo que preferem. Tão, para um cristão a ponte este vazio, teriam que abraçar todas
as doutrinas Bíblicas mas só selecionar os elementos da outra crença Oriental sistemas que é compatível com
cristianismo, ou, em outras palavras,, diz algo similar.
Outra coisa para realizar é que apesar de que podes encontrar signifcados similares em asiáticos classics outro que
a Biblia, que não necessariamente signifcam a mesma coisa a Biblia faz e quase sem dúvida não é signifcado para
ser entendido em o mesmo contexto. Taoists Não foi todo tentando encontrar Cristo e em Hinduismo, os 3 deuses
importantes não são equivalentes à Trinity cristã. Outra conseqüência deste princípio é que não há a mesma
perspectiva em que está proibido, de modo que apesar de que algumas flosofas e as religiões podem ser úteis a
cristãos enquanto alguns das combinações daquelas crenças, provavelmente poderia ser proibido pela Biblia. Que a
Biblia proíbe é as coisas que as pessoas mantêm escondidas ou fazer em segredo. Alguns dos prazos para este é
esotérico ou mistérios.
Que é o ponto dos cristãos que lêem sobre outros sistemas de crença? Um das razões é que as doutrinas Bíblicas já
têm sido compromised e mudados para misturar melhor com flosofa grega e paganism. Alguns das coisas que tem
sido compromised é que muitos cristãos pensam que é vale para estudar a mitología grega e a Igreja tem tentado
ignorar os aspectos sobrenaturales da Biblia e seus envolvimentos. Outra corrupção da doutrina cristã causada pela
infuência pagana e flosófca grega é que as doutrinas paradójicas da Biblia têm sido alteradas a uma teología
divisiva onde as pessoas pensam que podem eleger um ou o outro quando a Biblia claramente especifca ambos.
Estudando as flosofas asiáticas ajuda um cristãos de ver a Biblia mais estreitamente a que realmente é - uma
religião asiática. Outra razão é para estudar culturas não Brancas e entender por que muitos não-os europeus crêem
diferentes que cristãos e como isto afeta política e história mundiais. Se entendes o que as pessoas crêem e
elementos de sua cultura, é mais fácil de compartilhar crenças cristãs com eles. Outra razão é que Paul era um
intelectual e entendeu os sistemas de crença de seu tempo e nos mostrei por seu exemplo que teríamos que fazer
igual.
Tão, onde começas? Para encontrar alguns os livros grandes escritos por asiáticos, mirada em meu Livro de
Livros, o qual tem 78 asiático classics, outro que livros de Biblia. Encontrarás toda a informação aproximadamente
como para lhes obter e qual uns para escolher, baseado em vossos interesses. Prometo que se te aferras à lista, não
encontrarás qualquer coisa aquilo está proibido pela Biblia.
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2.5.8 Que está nascendo "outra vez? "
Este artigo é mais direto, que a maioria de minha escritura. Tenho decidido escrever o, porque meu papai era
pessoas temerosas poderia entender mau meus métodos e meu intent, em minhas escrituras anteriores. As pessoas o
poderiam achar que era VALE com Deus para praticar religiões múltiplas ou que podemos conseguir salvação, em
maneiras outro que, pelo Deus cristão. Tenho escrito isto para dizer meus leitores diretamente sobre que I crê é o
propósito defnitivo em vida e a solução a nossos problemas. Mas recordar que, enquanto isto pode parecer como
uma forma espontánea de ilustração, com o trabalho pequeno implicou, em realidade, é a coisa mais dura para fazer,
requer mais esforço que qualquer outro caminho e é com frequência a estrada mais longa.
A maioria de meus centros de escritura em as ideias que Civilização Ocidental, sobre os últimos 500 anos, tem sido
mais corrupto, que em qualquer outro tempo, em história gravada. Também escrevi sobre como Chinesa, desde o
princípio do Têm até o fm do Ming dinastía, era bem mais civilizou. Declarei, que a fonte destas mentiras de
diferenças em a flosofa, que a cada qual esteve baseado em cima. Mas a ideia era que o sofrimento esteve
aumentado muitas vezes, além que seja por adiantado, não que China era perfeita e o Oeste era completamente mau.
Mas a fonte de nosso sofrimento prove as eleições más fazemos e nossa rebelião na contramão Deus, o qual é a
razão por que fazemos eleições incorretas. O pecado é a fonte de todo mau em o mundial e tem sido ao redor desde
o princípio de humanidade. Não é a culpa do deus que isto passado e sim mau as forças espirituais fazem este piores,
mas fnalmente é nossa eleição. Não temos o poder de fazer este em nosso próprio, de modo que Jesucristo fez quase
todo do trabalho ele, de modo que não tivemos que pagar a pena cheia, para nossa rebelião. Mas este presente livre
requer que nós humildes nós dantes de que Deus (inclusive os imperadores têm feito isto, tão não há nenhuma
vergonha) e perguntar Deus para nos perdoar de nossos pecados.
Para nascer outra vez não é sobre etiquetas ou buzz palavras. Não é aproximadamente sendo em genuino. Não é
politicamente conservador e não é a favor do estabelecimento. Não é tudo aproximadamente falhanço e abaixo self
estima. O deus quer uma relação real com todo mundo e nunca pretendido para enviar qualquer pessoa a Inferno. (O
inferno esteve inventado para espíritos de mau.) tinha não outra maneira, porque para ter um Deus perfeito e um
homem defeituoso era incompatíveis. Prpers condenamos, quando comemos da árvore proibida. Tão, o deus tomou
o castigo cheio, em cima Ele.
A maioria de pessoas não entendem isto, mas, desde então o deus não é limitado por qualquer coisa incluindo tempo,
uma parte de Deus é sempre em a cruz e o deus é eternally sofrimento, para nossos pecados. Faça-o tão fácil para
nós, tão possíveis. O deus não quer posto no-la um guilt viagem. Entende que crê homem para ser em uma relação
com o deus e o homem não podem tratar vida plenamente, sem Deus.
A razão para estudar religiões, não baseados inteiramente em a Biblia, não é para lhes praticar, mas para aprender
coisas deles. Sendo o oposto de Islã, em cada maneira, não é que cristianismo é aproximadamente. Seguro,
adoración de cristãos uma deidad diferente, mas há coisas temos em comum e há crenças nós a cada qual tem,
aquilo não é exclusivo a nossa religião. Também, a Biblia não proíbe estudando outros sistemas de crença, incluindo
outras religiões, e o Apóstol Paul pôs um exemplo, como becario, quem entendeu as crenças diferentes de seu tempo
(apesar de que a Biblia proíbe o estudo de, ou prática de poderes sobrenaturales, aquilo não prove o Deus cristão).
Finalmente, entendendo onde alguém de outra fé está provindo, o faz mais fácil de explicar o Gospel, a eles, e
respeito de espetáculos, para sua fé e suas eleições.

2.5.9 Por que tão Negativo em cima Ciincia e Europa?
Quando falamos aproximadamente Ciência, seja duro para mais pessoas para estar de acordo que falavam
aproximadamente. Quando refro a Ciência, signifco a flosofa de Ilustração que surgiu em os últimos 500 anos
em Europa e América. Quando refro a Ciência, é normalmente capitalizado, e refere ao Cientista Worldview.
Este worldview tão vejo está composto de Ateísmo, Materialismo, e Sistemático Pensou desenhado de
Rousseau, Descartes, e Maimonides (mais as pessoas falsamente dão Tomás de Aquino crédito). A ideia grande que
une estes 3 princípios é arrogância e homem controlando o mundo.
Vejo Ciência como processo de descoberta e como worldview quando intertwined, porque se dizes mais
Científcos que pensas que a ciência é válido, saltam a pensar crês em Evolução. Movimentos contemporâneos em
Ciência como Teorias de supercuerdas, Assunto Escuro e Energia Escura, Aquecimento Global (Catástrofe Global),
Genética, e os avanços em teoria de Ecologia estão tomando Ciência além os 3 princípios em o Cientistas
Worldview. O problema é que a maioria de pessoas pensam em prazos de 17.º a Ciência de século XIX.
Tenho uma irmã que teaches a ciência e eu respeitam ambos que está fazendo e o nível de profesionalidad e seu
profundo entendendo da base de conhecimento vasta requereu para ser um profssional em Ciência. Acho que se
mais as pessoas entenderam que Ciência é realmente aproximadamente por aprender de minha irmã e a Cientistas
lhes lhe gosta, nós wouldnÕt ter a maioria dos problemas em Ciência que temos agora.
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Há um número de flósofos de Ilustração estou de acordo com ou ao menos parcialmente estar de acordo com.
Berkeley é uma de minhas flósofos favoritos, Spinoza inspirados alguns aspectos importantes de minha flosofa,
John LockeÕs ÓLetter Respeito de TolerationÓ era um dos trabalhos mais importantes escritos e totalmente estou de
acordo com aceite eu donÕt pensar teríamos que limitar toleration a crenças religiosas, e Hume teve algumas ideias
interessantes que poderia ser útil para alguém muito criativo. Também desfruto ler sobre as físicas e a astronomia e
eu fazem uso pesado do Internet e anti-psychotics qual todo saiu de Ciência.
Quando estou referindo às atrocidades que Europa tem cometido, estou referindo à liderança superior do
governo. Estou referindo à dúzia ou tão em todo mundo Órich homens brancos,Ou quem controlam a maioria de
que vai em em o mundo. E também tenho sido muito crítico de rico politicamente cristãos conservadores em minha
escritura também.
Tinha pensado que tinha sido claro sobre este e isto era óbvio de que I tem escrito, mas tenho recentemente
descobriu que isto precisou ser aclarado. Desafortunadamente isto wasnÕt comunicado a mim em a maneira correta,
dantes de que tinha completado 16 dos livros. Só desejei intelectuais que são negativos em cima o cristianismo seria
disposto de dizer que não é a Biblia são na contramão mas o ato de cristãos da maneira.
É comum entre intelectuais para agrupar todo nascidos-outra vez os cristãos juntos. É comum para intelectuais
para culpar problemas atuais em história em cima o que a Biblia diz, quando se eram a de fato lidos o,
encontrariam que a Biblia fala na contramão muito de que sentem tem sido fato mau em o nome de cristianismo.

Capítulo 3
Descobrir o Lugar site de Animar Palavras
Por Ben Huot

3.1 Por que Tão Sério?
3.1.1 Experiincias de Niñez
Sou um muito incomum e uma pessoa muito complexa. Também tive uma niñez incomum e tem tido untypical
experiências como adulto jovem. A escola era realmente aburrida a mim, mas desfrutei aprender por minha conta
através de ler, especialmente: novelas históricas, revistas noticiosas, e enciclopedias. Era também muito tonto e teve
um estilo de pau da bofetada de humor. Cresci acima em o 90s quando a economia ia bem, América esteve pensada
de quando o tipo bom, tivemos paz relativa em o mundo, e pareça as pessoas em poder iam tomar os problemas
meio ambientais seriamente e lhes fxar dantes de que conseguiam reais maus.

3.1.2 A Experiincia Militar
Mas todo este mudado, quando uni o exército. Em o tempo que marchei o avião, a quando conheci meu primeiro
Perfurar Sargento, perdi todo meu agradecimiento para o lado mais ligeiro de vida. Quando assinei acima para o
exército, não realizei a vida e decisão de morte fz, até que fui ao Quarto Gasista em Formação Básica. Isto é o
tempo que o psiquiatra que primeiro me diagnostiquei creu tive meu primeiro psychotic episódio. Uns quantos
meses mais tarde, conseguia uma alergia induzido (não contagioso) olho rosa, o qual padeci com constantemente,
até que era em meu primeiro antipsychotic em o hospital para uma semana (I realiza que minha reação alérgica
esteve aumentada dramaticamente, devido à tensão de ser mentalmente doente, sem medicación).

3.1.3 Experiincias Universitárias
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Fui a universidade, quando saí do exército, para 2 anos e eu apanharam em outro ano, após que provei fora de um
ano de universitário, ao fnal de meu tempo em o exército. Era só em o exército para 13 meses, mas completei toda
minha formação e o fez a minha estação de dever permanente, dantes de que deixei o exército. Comecei tomar
classes empresariais, porque pensei que seja a maneira melhor de conseguir um trabalho bom, mas o odiou. Era em
dor constante devido a meu olho rosa. Mudei meu importante mais tarde em cima a Jornalismo, pouco dantes
terminei em o mental ward de um hospital privado local.

3.1.4 Experiincia com Doença Mental
Após que estive diagnosticado com Schizophrenia, tive leitura de problema ou escritura, mas fnalmente começado
outra vez e então, ao fnal daquele verão, introduzi a uma casa de grupo, com 8 outros homens mentalmente
doentes. Não tive muito dinheiro: menos de $300 em um mês, ao princípio. Então o verão seguinte conseguia minha
pensão permanente, do VAI (100% incapacidade) e conseguia meu primeiro apartamento. Conseguia minha
incapacidade uns quantos meses dantes de que setembro 11 e, se aquilo não tinha passado, provavelmente seria um
soldado de infantería em Iraq agora.

3.1.5 Experiincia que Recupera
Provámos vários em trabalhadores de cuidado da casa, para ajudar-me com limpar minha casa e fazendo seguro
tomei minha medicina, mas conseguido tão frustrado trabalhando com eles que introduzi uma casa de aposentação,
para dois anos. Após ser eleito em cima para todo aquele tempo por senile pessoas, deixei para meu apartamento
próprio outra vez, depois a um complexo de apartamento para o mentalmente doente, quem teve seus medicaciones
dirigiram para eles, e contraí seus serviços para aproximadamente 6 meses. Agora vivo totalmente
independentemente.

3.1.6 O Mundial Hoje
A situação em o mundial hoje é um muito sério um. Não justo temos uma recessão econômica. Somos em o muito
os limites de que nosso planeta podem proporcionar em prazos de azeite, terra, e água potável. Em o muito menos
nossa economia tem permanentemente contraiu. Não podemos deixar Iraq ou Afeganistão qualquer tempo cedo,
inclusive se todo do congresso e a casa Branca eram de acordo. Sempre que o azeite consegue demasiado caro,
nossa economia inteira colapsará muito depressa e teremos que aprender para viver sem eletricidade e moderno
aplomando. Também vamos ter alguns os problemas grandes com cidades mais importantes tendo que tratar
aumentos de nível do mar, seremos conseguir O Nino em cada ano em a costa do oeste da América, e cidade de
Nova York e Boston e tudo abaixo a Flórida será conseguir furacões maior que Katrina, em cada ano. Europa
poderia ir a outra idade de gelo e Índia vai ter uma escassez de água importante.
Sendo inteligente não faz a vida fácil e sabendo as respostas aos problemas não ajuda, porque as pessoas em o
poder não escuta a nós.

3.2 Ideias Principais
3.2.1 Por que Estudo o Mundo Velho?
•
•
•
•
•
•
•

Tem atendeste escola pública mas não gostar precisamente porque quiseste aprender e estiveste aburrido
fora de de vossa mente?
Foste mais interessado em clubes e extras curricular atividades porque vosso trabalho escoar era tão
repetitivo e atenuar?
Consegues tão desilusionado pelo sistema escoar público que te decidido para adiar universitário e unir o
militar ou início fora em um comércio?
Desfrutas ler e aprendendo sobre outras culturas e está cansado de estudar a Revolução americana e a
Guerra Civil americana?
És cansado de ler americano branco e literatura inglesa?
Desfrutas aprender sobre outras culturas?
Vês o sobrenatural como importante em vida diária e realizar aquela Ciência não é a solução a nossos
problemas de fundo?
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• Tem tiveste problema classifcando tu a um grupo social particular e é mais interessado em ajudar uns
quantos amigos e família próxima que devindo famoso?
• Realmente queres o mundial de ser transformado e realizar aquele Deus é a resposta?
Se tens tido sentimentos e experiências similares, convidas-te para Descobrir o Mundo Velho Espiritual comigo.

3.2.2 Objetivo Principal
Vista Mundial mais larga
Quando apresento ideias diferentes de mina, não estou fazendo tão para te persuadir, mas para estimular vosso
pensamento e ajuda encontras uma vista mais larga do mundo. Acho que que o mundo está devindo demasiado
analítico e está confando demasiado em fatos ainda por cima Ciência como suas fontes únicas para verdade.

Holistic Worldview
Não é que não há nenhum lugar para pensamento linear, mas que há também valor em holistic, artístico, e
aproximações criativas a problemas também. Não estou provando para conseguir livrado de Ciência, senão pessoas
de espetáculo que o mundo espiritual é tão importante e que as emoções são tão úteis como feitos em a decisão que
faz.

Pensa Para Tu
Poderia ter argumentado alguns de minhas ideias flosófcas principais mais diretamente no ponto que seriam bem
mais persuasive, mas sou mais interessado em te conseguir para pensar para tu mais que justo conseguindo minhas
ideias adotaram. Quero pessoas para vir acima com suas ideias próprias e responsabilizar para seus resultados mais
que justos regurgitating que estiveram ditos.

Que Deus Quer
Creio esta ideia de venidero acima com vossas ideias próprias é uma parte integral da Biblia. O deus quero-nos a
livremente escolher seguir-lhe e para escolher para seguir-lhe com nosso intelecto e emoções bem como nosso
espírito. Quero-nos a realmente crer em que valoriza e tomar riscos em aplicar estas verdades precisamos aceitar
se lhes entendemos ou não em a maneira melhor sabemos que.

Cristo e cristianismo
Precisamos ver além um conjunto de doutrinas e realizar que Cristo é mais de que uma teología sistemática pode
explicar e lhe aceitar como exemplo a seguir e quando um particular. Precisamos perseguir uma vida quando esteja
vivido por Cristo em sua entirety e para fazer tão temos que utilizar nosso intelecto e emoções para aplicar Sua
personalidade e valores a nossas situações muito diferentes.

3.2.3 Como Posso Ambos são um Pensador Livre e um cristãos
O cristianismo é sobre Eleição Livre
Muitas pessoas associam grátis pensadas com Ateísmo e Ciência. Mas a maioria de parte real do mundo é o mundo
espiritual e a coisa que defne a humanidade é nossa eleição livre. Apesar de que a ciência não é recusada por
específco Bíblico Scriptures, um worldview aquilo vê coisas só de uma perspectiva material perde fora em cima
tanto.

O cristianismo é Multicultural
Muitos os poderes coloniales tentaram utilizar cristianismo, para controlar pessoas em o terceiro mundo e em seus
países próprios. Mas, se leste a Biblia e charla à maioria de pessoas em o mundiais quem se chamam cristãos,
realizarás que vêm maioritariamente do terceiro mundo e é muito com frequência muito anti-ocidental. O
cristianismo é o mundo a maioria de popular e culturally sistema de crença diversa e ele não conseguiram no ponto
é hoje, por defender a dominación de pessoas.

52 de 116

Complete Introductions Collection

O cristianismo está Entendido mau em o Do oeste
A razão por que o cristianismo tem solido suporte o estabelecimento é porque é uma pessoa pobre religião, mas
todas as ideias negativas as pessoas têm tentado fazer a Biblia diz não é em ali. Pessoas em a necessidade Do oeste
de ler os outros livros da Biblia que tu não aqui com frequência em igrejas Ocidentais, como os Profetas e eles
precisam a re-ler as Letras de Paul em um contexto totalmente diferente, a realmente entender o que a Biblia é tudo
aproximadamente.

A Igreja não é o Problema
A Igreja dominou Civilização Ocidental, em Tempo Medieval, mas a base para Democracia e Capitalismo tem nada
para fazer com a Biblia. A base para ideias modernas de toleration é com frequência pensado da raiz da Ilustração.
Mas, se leste John Locke Letra Respeito de Toleration, realizarás que a base para não pressuring alguém a crer em
algo prove conceitos Bíblicos.

Por que o cristianismo é a Religião Melhor
O cristianismo é o sistema de crença melhor, porque efcazmente trata nosso espiritual selves, em uma maneira que
não outro sistema de crença faz. A Biblia explica a maneira a liberdade e dignidade, para todo aquele sofrimento.
Cristo é um Deus amoroso, quem nos salvo de prpers destruir e agora estamos vendo a destruição de Revelations
tendo lugar dantes de que nos. Estamos começando para realizar que nosso Apocalipsis é self induzido e os
desastres meio ambientais, que seremos experimentar, é todo o resultado direto de pecado e cobiça. Nossos
problemas não são um assunto de nós não sendo bastante prontos ou coisas que pode ser evitado através de
progresso tecnológico.

Solucionando nossos Problemas
Nosso inimigo verdadeiro não é o diabo, mas nosso egoísmo próprio. O deus quero-nos para ser criativo e feliz em
vida, mas sabe, quando tem vivido quando um de nós, que Lhe precisamos em nossas vidas, para encontrar
cumprimento e alegria. Precisamos abraçar o lado espiritual de vida e viver tão o deus pretendi-nos a, ou mais
prpers destruiremos, não justo economicamente, mas moralmente e emocionalmente. Mas o deus quero-nos para
fazer esta eleição de nosso próprio livre . E o deus tem caminhos diferentes para tudo de nós, mas começam com
uma oração singela.

3.2.4 Meu Estilo
Que é Unique Aproximadamente Me
Que me faço único não é os temas escrevo sobre, mas a situação sou em, bem como minha paixão e compromisso a
perseguir verdade. Tenho muito tempo, experiências incomuns e uma perspectiva única, e não tenho que ganhar um
vivente, de modo que tem perseguido educação em um número de áreas. Desde então desfruto ajudar outros, decidi
devolver, por escrever sobre que I tem aprendido. Inclusive dou fosse minhas criações para livres. Posso-te
prometer que não escreverei sobre algo, a não ser que exaustivamente o entendo e pode dar uma perspectiva única
em o tema. Eu também não benefício de qualquer coisa escrevo sobre.

Claro e Conciso
A explicação mais singela de por que meus livros são tão curtos é que acho que as pessoas não têm muito tempo, de
modo que não quero malgastar ele com repetição desnecessária. Encontro-o no duro de ler livros longos e achar que
a maioria de livros podem ser encurtados a um vinte ensaio de página. Também encontro repetição muito frustrando,
quando o consigo o primeiro tempo. Estive inspirado, por ver que breve alguns das escrituras chinesas mais
famosas eram, como o Tao Te Ching. Meus livros são uma recopilación de muitos poesia e ensaios mais curtos.

Por que Não-Ficção
Escrevo principalmente não-fcção quando eu aquilo é que I leu. Li não-fcção, porque lendo é muito difícil para
mim, desde então tenho Schizophrenia e se faço o esforço para ler, quero aprender algo. A leitura não é enjoyable
em e dele para mim, mas desfruto aprendizagem. Tenho também gostou ler maioritariamente não-fcção como
menino, também.
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Meu Interesse em Filosofa
Muita flosofa de estudo das pessoas para aprender como para debater e está interessado em o técnico subtleties da
disciplina. A flosofa afeto-me muito pessoalmente e em maneiras muito práticas. Meu interesse em a flosofa
aproximadamente está aprendendo para fazer uso melhor de minha vida. A mim, um das partes mais importantes de
flosofa é ethics. A razão tenho sido interessado em flosofa tão muito tempo e por que a flosofa asiática me
interesso tanto é a paixão mystics e os flósofos têm para suas crenças. Se leste Hafz, Kabir, Rousseau, ou
Nietzsche; entenderás que I mau aproximadamente tendo paixão para suas crenças.
Escrevo sobre que I sabe e daí I tem lido muito aproximadamente. Comecei ler flosofa em universitário,
quando descobri era bem em ele e as Filosofas Existenciales e chinesas estudei em escoar explicado muito de por
que pensei a maneira fz. De fato tinha sido um cristão Existentialist e Filosófco Taoist como menino e justo teve
não sabido a terminología apropriada. Tão cedo escola tão média, entendi paradox e achou que as pessoas não
poderiam ser objetivas.
Quando era em universitário, pareça como cada classe culpou Machos cristãos Alvos como a fonte de todos os
problemas em o mundo, mas realizei que as coisas começaram conseguir exponentially piores quando o ateísmo
devinha mais aceitável e mainstream. O mundo não foi quase tão screwed acima em tempo medieval quando a igreja
era em poder, quando tem em o vigésimo século, onde ideias de ateu eram a base para política. A maioria do
mundial aquilo era supostamente persecuted pelo cristianismo é agora mais cristão, que qualquer outra religião. A
maioria de pessoas em o mundo em desenvolvimento entendem que o cristianismo tem nada para fazer com
Civilização Ocidental.

Complexidade gestora
Há algo mais a meu estilo e como desenho. Meu desejo é para manter coisas como singelos como possíveis.
Constantemente tenho pessoas sei diz que que I escreve ou explicar é demasiado complicado e pessoas que pensam
são experientes dizer que sou oversimplifying. Meu desejo é para fazer minha comunicação como claro como
possível, enquanto sendo fel à mensagem.
Já acho que mais coisas em vida dez para ser demasiado complicado para não um bom bastante razão.
Singelamente dito, odeio partir cabelos, utilizando adiantou palavras, e não utiliza subtlety muito em absoluto.
Quero ser muito claro sobre que sou crê e daí é I posição para e não quero o tempo de pessoas de resíduos com
detalhes desnecessários.
Eu ao mesmo tempo strive para manter complexo de coisas bastante para lhes fazer justiça. Posso simplifcar
coisas abaixo a ponto seguro, mas além aquela necessidade de pessoas para realizar aquilo não tudo é um singelo
quando operando um iPhone. Não todo pode ser reduzido a um Powerpoint apresentação ou pontos de bala.

3.3 Assuntos de Busca
3.3.1 Por que Gastar Tanto Tempo e Esforço?
Tenho sido estudando e escrevendo sobre flosofa, religião, literatura, história, e arte (as humanidades), para 11
anos, para um número de razões. Primeiro, sou um veterano discapacitado e conseguir uma pensão cheia do VAI, e
não trabalha para uns rendimentos, de modo que tenho muito tempo. Segundo, quero fazer uma diferença e quando
eu algo I plenamente cometer a ele. Terço, tenho escolhido um campo muito complexo e largo, de modo que tem
tomado este longo de conseguir bastante material para escrever livros. Quarto, desfruto-o e ter controle completo
em cima o, enquanto não tenho aquela classe de controle em muitas áreas de minha vida. Quinto, ajudo-me para
tratar minha doença mental por manter ocupado.
A realmente ser bom em algo e para fazer uma diferença em o mundo requer um esforço enorme e um
compromisso grande. Coisas que vale fazer tomada um tempo longo. Não podes esperar cumprir algo importante
sem uma luta real e muita paciência.
Os livros não são escritos pela noite e os lugares site são muito difíceis de desenhar e manter. Muitas pessoas
querem postas quando pouco esforço a algo como possível, enquanto eu o oposto. Realmente mostra quanto sabes,
quando escreves sobre algo. Não podes tomar a rota mais fácil e conseguir resultados bons. Só vivemos uma vez, de
modo que precisamos conseguir a maioria de podemos fosse dele.

3.3.2 O Alcance de Minha Busca
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O reserva qual tenho lido e recomendar, os quais são a base de minha entendendo de flosofa e religião, esteve
escolhido muito cuidadosamente. Intencionadamente tenho escolhido não para ler livros seguros, para várias razões.
Só escolhi livros que era bem escrito e claro e conciso. Tenho centrado minha leitura maioritariamente em asiático
classics e a maioria os livros tenho encontrado para ser útil em melhorar-me.
Especifcamente tenho evitado muito grego típico, Romano, e americano branco e escrituras inglesas, porque
são tão em cima lidos e recomendáveis e representar uma vista muito estreita do mundial e a maioria de que I quer
mudança. Eu normalmente só lido um reserva por cada autor, a não ser que sento ele é muito importante. Também
tenho evitado reserva aquilo era muito caro e/ou muito difícil de encontrar. Não leio muitos autores fêmea quando
normalmente não lhes posso entender. E muito em particular, tenho evitado lendo áreas ou livro seguros de flosofa
porque a Biblia proíbe-lhes.
A lista seguinte inclui minhas razões exatas que tenho citado forma meu Livro de Listas, o qual pronta os livros
recomendo, bem como equipamento de sobrevivência e várias outras coisas também.
• Se vês um livro que pensas teria que ser em a lista mas não é, provavelmente já o li e não o incluiu porque
seja demasiado duro para outros para ler ou seja mau escrito incluindo sendo demasiado repetitivo ou não
sendo claro e conciso.
• Particularmente tenho centrado também em textos asiáticos e clássicos, e especialmente tem provado para
limitar o grego, americano Romano, alvo e escritura inglesa a tão poucos trabalha tão possíveis, porque
penso que aquelas áreas são em cima lidos e tenho pouco interesse em eles após que tendo que ler tantos
deles em instituto.
• A maioria dos trabalhos tenho inclusivamente estou de acordo com ou ao menos em parte estar de acordo
com e crê pode ser útil para crescimento pessoal excepto mais os livros ou os temas contiveram em História categorias” de Estabelecimento que I crê é só interessante para história comprensiva.
• Eu também ter normalmente só inclusivamente um reserva por cada autor e não necessariamente o mais
famoso, senão a maioria de útil um.
• Outra consideração é o custo e disponibilidade dos trabalhos. Para trabalhos que é difícil de encontrar ou
caro de comprar, geralmente me fquei fora de.
• Geralmente evito escritores fêmea quando a maioria deles não posso entender.
• Isto é também uma lista grande para cristãos que querem estudar flosofas e religiões mundiais sem estudar o
occult.

3.3.3 Por que Lendo é Busca Boa
Erros sobre Perícias
Muitas pessoas aprendem a maioria de que sabem de conversas. Muitas pessoas também acham que se alguém é
uma religião diferente ou que são de uma parte diferente do mundial que são um experiente em o tema. Muitas
pessoas pensam que sou um experiente em Schizophrenia porque tenho a doença. Isto é toda barbaridad.

A maioria de Conhecimento é em Livros
O bulk do conhecimento está contido em livros (e a maioria daquele é só em impressão). Recordo o primeiro tempo
ouvi sobre a Biblioteca do congresso que é disponível on-line. Era realmente impressionou que tinham escaneado
em todos os livros, até que descobri que eles justo digitized o sistema de diretório. Lembrança em o temporão 90s
as pessoas acharam que que toda informação ia ser disponível em forma digital, mas Amazon.com entendeu que os
livros iam ser ao redor para um tempo longo e fez um negócio com ele, inteiramente com pessoas que acesso tido já
ao Internet.

Os livros Trabalham Melhores
Há umas universidades de razão livros de texto de uso quietos e ter as pessoas escrevem papéis. É duro de conseguir
a mesma quantidade da informação posta a vídeo ou apresentações multimídia. Eu primeiro provado para explicar
flosofa em multimídia, mas não trabalhe bem.

Escrevendo Informação de Conservas Melhor
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Conserva-a de ajudas de palavra escrita coisas quando eram originalmente desenhou. Tens-te nunca estendido um
rumor ao redor e descoberto após passar por várias pessoas que o evoluídos a uma vida de seu próprio. Pessoas
inclusive quando estão presenciando a mesma situação como um acidente automobilístico dá totalmente
explicações diferentes de que passados.

A cultura é em a Palavra Escrita
A maneira única a reliably informação de transferência ao futuro é através da palavra escrita. E aquilo é um das
coisas tristes sobre esta geração que devém funcionalmente analfabeto e tendo pouco interesse em leitura qualquer
coisa é que a base para nossa cultura é em escrever. Como poderia giras a flosofa da Ilustração a um flme ou
explicar a Biblia em uma apresentação multimídia?

3.3.4 Frustraciones com Site-Contido Baseado
Problemas Networking
Em um cronometra, tinha esperado expandir a meu trabalho e conseguir outras pessoas motivaram para criar seu
próprio, de seu ponto de vista, mas tenho encontrado não há nenhum interesse. Vejo coisas grandes em cima
páginas de site às vezes, mas é todo copyrighted e nunca posso conseguir qualquer para regressar meu e-mail. A
maioria de pessoas põem tudo em o junk pasta, a não ser que já sabem a pessoa e é tão temeroso de fraudes que é
muito difícil a rede com outros donos de lugar do site.

Barreiras a Compartilhar
O problema com qualquer coisa bem encontras em o site é que não o podes utilizar ou o copiar, mas que o mesmo
tempo a pessoa que criou o saque o site muito cedo, de modo que perdemos todo recorde dele. Também, as pessoas
parecem muito resistentes a pôr coisa em arquivos de PDF, os quais o fazem bem mais fáceis a informação de
arquivo. Então mais pessoas, se podem escrever bem ou produzir arte grande, não pode produzir um lugar que não é
visually ofensiva, ou saber tão pouco aproximadamente o que é inaccesible a inclusive o mais adiantou usuários.

Por que eu Ele Eu
Desde então ninguém mais é disposto ou capaz de criar conteúdo livre e o manter disponível coerentemente, penso
muito tempo e no duro dantes de que enlaço a alguém fazendo algo similar a que faço. E mais as pessoas estão
motivadas só por dinheiro, de modo que teria que paga, para conseguir qualquer para contribuir qualquer coisa, mas
não tenho o dinheiro. Ouço pessoas o tempo todo que recomenda I profssional de uso Adobe software, mas não
posso proporcionar a, quando ninguém me pagará para que faço.

3.3.5 Por que eu não Lido em as Línguas Originais
Outro ramo das humanidades que não tenho ido a é línguas e lingüística. Há várias razões para este. Um é que não
posso falar ou escutar muito bem e o outro é que seja pouco prático e para não muito benefício.
Tenho querido aprender chinês e árabe, mas tomei francês em escoar e nunca o aprendeu muito bem, quando
tenho problema ouvindo palavras diferentes que o som similar. Era também muito mau em Clube de Discurso em
instituto. Inclusive tenho o problema que fala e entendendo inglês.
Não movo meus lábios bastante, porque tenho aprendido a não mover meus lábios, enquanto pensando fosse
ônus, quando não quero meus pensamentos a todo ser público, para pessoas que podem ler lábios. Isto passou uma
vez em instituto. Também falo muito rápido e ter uma faixa tão larga de conhecimento que é duro para muitas
pessoas para manter acima comigo.
Outra barreira para mim aprendendo outra língua é que, se tenho que algo em cada dia, realmente me acentuo
fora. Para manter acima de habilidades de línguas, tens que praticar diariamente. Também teria que encontrar
alguém quem sabe a língua para praticar com e então tenho que conhecer com eles em tempo regular.
Se quis lido inclusive a seleção mais básica de religião e flosofa asiáticas em as línguas originais, teria que
aprender ao menos 10 línguas e muitos daqueles não é em uso moderno. Um número enorme dos textos mais
importantes tem traduções inglesas modernas, de modo que não tive que limitar minha leitura, por não sabendo as
línguas originais.

3.4 Assuntos de Distribuição
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3.4.1 Razões para Lugares site
Estou dando meus livros, canções, e obra de arte fosse para livre, porque sou um veterano discapacitado e se vendilhes, eu jeopardize minha pensão. Outra razão é que penso demasiadas coisas em a vida custada demasiado
dinheiro. Onde mais pessoas que querem uma cultura livre expressa estas vistas por roubar música e flmes, porque
pensam que custaram demasiado dinheiro, tenho tomado um proactive aproximação e tem em mudança libertou
meus livros, canções, e obra de arte para livre.
As coisas maiores em vida são livres e os trabalhos maiores não têm nenhum copyright. Se quero meu trabalho
a último, a maneira melhor de fazer é a não vender meu copyright e licença ele para distribuição livre. Gosta
escritores mais bons e pensadores revolucionários, provavelmente serei pensado de tão mais importante após que
morro. Quando é, os escritores únicos que fazem muito de seus livros são pessoas que são já famosos.
O lugar site também me deixo para conseguir pessoas em todo mundo com interesses similares com
relativamente pouco custo. E tão os meios de comunicação está indo mais e mais digitais, faz sentido para fazer uso
destes meios de comunicação relativamente novos.

3.4.2 Por que não Vendo meus Livros em Lojas
Se quis ter meus livros venderam em loja, teria que vender todos os direitos (o copyright) a cada qual de meus
livros e provavelmente só conseguir $5,000 para a cada. Então não seria capaz de lhes libertar para livre ou lhes
vender em custado ou lhes distribuir on-line ou em qualquer outra maneira em absoluto.
Segundo de tudo, eu jeopardize a sobrevivência de prazo longa de meus livros. Quando vendes vosso
copyright, desde os copyrights estendem para 75 anos após a morte do autor ou 95 anos após a data de criação, a não
ser que meu livro vende bem bastante para aquele inteiro 75-95 anos, então seja discarded e totalmente perdido a
gerações futuras durante aqueles anos. Ninguém mais será capaz de distribuir ou copiar o livro até aquele período é
em cima, tão teria nenhuma maneira de “o salvar” .
Para promover um livro em justo um custos de loja $10,000. Provei dar meus livros a minha biblioteca local,
mas giramos-me abaixo quando viram a palavra “cristã” em cima alguns dos livros. Também, é mais
provavelmente para mim para encontrar várias pessoas de centena interessaram em meu trabalho em todo mundo
então encontraria em minha cidade natal.
Também, penso mais pessoas que seriam interessados em esta classe de trabalhar já ter acesso de Internet.
Quando meus livros são livremente distributable proporcionou não mudas qualquer coisa em eles, lhes podes plotar
fosse e dar a outras pessoas sabes quem não têm acesso de Internet.

3.5 Assuntos Religiosos
3.5.1 Filosofa e Religião
A flosofa está Indo Além o Basics
De modo que já tens uma religião e tu se perguntam por que precisas flosofa. A flosofa é a religião, quando a
matemática é a ciência. Podes nascer outra vez e ter vida eterna sem aprender muito aproximadamente flosofa,
mas se és a classe de pessoa que justo faz o básico de conseguir por, que tudo signifca não molesta. Não inclusive
tens que ser culto, para nascer outra vez. Muitas pessoas conseguem por sem os mais básicos entendendo de
matemáticas ou ciência.

A flosofa não é para Mais Pessoas
Não todo mundo tem tempo para aprender aproximadamente tudo a fundo. A flosofa não é para todo mundo.
Necessidades de sociedade muitos mais engenheiros, que precisa flósofos. Mas se não queres aprender
aproximadamente flosofa, porque já tens feito o bare mínimo para ti religião, então podes ao menos quer reexaminar vossa atitude, quando não te consiga longe em vida. Fazendo o bare o mínimo manterá tu em um aburrido,
unfulflling trabalho, para o resto de vossa vida.

Que Classe de Pessoa és?
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A flosofa é para quem querem conseguir mais fora de vida, para pessoas que sabem a vida é curta e querem
descobrir que é mais importante em vida. Querem entender por que as coisas são a maneira são e daí podem fazer
para mudar coisas. A flosofa é para pessoas que não podem viver vida sem os examinar e seu lugar em o universo.
A flosofa é para pessoas que não podem ser satisfeitos, por uma uma resposta de frase. A flosofa é para pessoas
que desfrutam pensando e aprendizagem.

3.5.2 Erros Populares aproximadamente Filosofa e Religião
Tão com qualquer outro tema, em flosofa e religião a mesma palavra pode ter mais de um signifcando e mais as
pessoas têm uma percepção inexata do trabalho de coisas da maneira. Justo gostar em computadores, os mordiscos
de som populares estão baseados em as pessoas que escrevem sobre algo que têm não ler bastante aproximadamente
e muitas pessoas que sabem bastante aproximadamente tenha ordens do dia e está tentando empurrar um ponto de
vista seguro (qual não têm nenhum problema compromising os fatos para fazer de modo que).
O bulk de meus livros costumam explicar a coisas que diferentes gostam o cristianismo, Existencialismo,
taoísmo, Misticismo, Paradox, De Liberal, e outros prazos estão utilizados incorretamente ou ter alternar
signifcados (aquilo é diferente de que pessoas lhes imaginam para ter). Estas concepções inexatas são o resultado de
faulty conhecimento comum e o oversimplifcation de escritores.
Um muito erro agüentado amplamente sobre a flosofa Oriental da comunidade cristã é que é de alguma maneira
relacionado ao movimento de Idade Novo e de modo que é incompatível com cristianismo. A realidade é que o
cristianismo já tem sido sincronizado com Filosofa grega e Paganism, o qual tem mantido a comunidade cristã
dividiu, devido a uma carência de comprensivo de paradox (qual é a base para teología mais Bíblica). O movimento
de Idade Novo tem tomado coisas de cada religião e tem tomado tanto de cristianismo quando tem de Filosofa
Oriental e daí é tem tomado da flosofa Oriental não inclui o ethics ou ênfase em cima disciplina, os quais são as
partes mais importantes.

3.5.3 A Classe de cristianismo estou Promovendo
Não desejo para mudar a teología de cristianismo: tomo ambos lados a mais divisões em a igreja em teología. Acho
que Jesus era um homem e eternally é Deus, aquela salvação é por fé só e ainda por fé mais trabalhos, aquele Livres
e a predestinación é ambos verdadeiro, e que Jesus veio ao fnal do século I dC e entrará o futuro em o mesmo
“tempo”.
Que I deseja à mudança é todo mais. Desejo para mudar o flosófco, político, artístico, generational, regional,
organizativo, e aspectos de oposição percebida do cristianismo de maneira está praticado em América.
Filosofcamente, desejo trazer a igreja em América a um mystical e aproximação cristã existencial a Scripture.
Politicamente, desejo trazer um fscally aproximação liberal a Scripture à igreja em América. Artisticamente, desejo
trazer um multi-aproximação cultural a Scripture à igreja em América. Generationally, desejo mover o foco às
gerações que têm sucesso a criatura boomers, à igreja em América. Regionally, desejo trazer um centro mundial em
desenvolvimento de gravidade e aproximação a Scripture à igreja em América. Organizationally, desejo ter a igreja
em América organizou por rede, em vez de superior abaixo e linear. Finalmente, desejo a para mover o foco em
ameaças à igreja de Ateísmo a Paganism.

3.5.4 Outra Perspectiva em Orthodoxy
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Para Cristo enviei-me não para batizar, mas para pregar o gospel: não com sensatez de palavras, lest a
cruz de Cristo teria que ser feita de nenhum efetua. Para o pregando da cruz é a eles aquilo perece
tolice; mas unto nos quais estão salvos ele é o poder de Deus. Para está escrito, destruirei a sensatez do
sensato, e trará a nada o entendendo do prudent. Onde é o sensato? Onde é o scribe? Onde é o disputer
deste mundo? hath Não o deus fez tonto a sensatez deste mundo? Para após que aquilo em a sensatez
de Deus o mundo por sensatez soube não Deus, compraza Deus pela tolice de pregar para lhes salvar
aquilo crê. Para o Jews requerer um sinal, e os gregos buscam após que sensatez: Mas pregamos Cristo
crucifed, unto o Jews um stumblingblock, e unto a tolice de gregos; Mas unto lhes quais se apellidan,
ambos Jews e gregos, Cristo o poder de Deus, e a sensatez de Deus. Porque a tolice de Deus é mais
sensata que homens; e a debilidade de Deus é mais forte que homens. Para ye ver vosso chamando,
irmãos, como aquilo não muitos homens sensatos após a carne, não muitos muito, não muitos nobre, se
apellida: Mas Deus hath escolhido as coisas tontas do mundiais a confound o sensatos; e Deus hath
escolhido as coisas débis do mundiais a confound as coisas que é muito; E coisas de base do mundo, e
coisas que está desprezado, hath o deus escolhido, yea, e coisas que não é, para trazer a nought coisas
que é: Aquilo nenhuma carne tem que glória em sua presença. Mas dele é ye em Cristo Jesus, quem de
Deus está feito unto nos sensatez, e righteousness, e sanctifcation, e redemption: Aquilo, segundo tão
está escrito, Ele aquilo glorieth, deixado lhe glória em o Senhor.
88

Alguns diriam que tenho uma vista mais aberta de que é aceitável para cristãos, mas em realidade justo tenho
uma vista diferente de que é orthodox e Bíblico e daí não é. Sou realmente indeciso de aprender qualquer coisa sobre
espiritual warfare ou o occult especialmente de fontes não cristãs.
Um das razões por que tenho estudado aproximadamente Ásia tão predominantemente é porque estou
interessado em outras culturas mas eu não quiseram conseguir implicados em ou aprender demasiado
aproximadamente Animismo que é uma parte importante de muitos culturas africanas e latinoamericanas antigas.
Também acho que a Igreja tem sido synchronistic em seu uso de religião e flosofa gregas em o
desenvolvimento de doutrinas cristãs e o o estudo de Scripture. O aviso contra aquele prove a primeira parte de 1
Corinthians dantes do Apóstol Paul começa para falar aproximadamente sexo e está citado em cima.
A Biblia é fundamentalmente asiática e faz mais sentido e é mais com exatidão interpretado se pensado de de um
asiático tradicional worldview. Uma maneira boa de conseguir este ponto de vista é por ler textos clássicos em
flosofa asiática, literatura, e religião.
Também faço meu melhor de evitar aprendendo aproximadamente mitología outro que o especifcamente
cristão-baseado Tolkien vista em mitología inglesa.

3.5.5 Homens Brancos Ricos
Algumas pessoas têm suposto quando refro a “homens brancos ricos” que estou falando aproximadamente
dirigentes de comunidade ou homens empresariais pequenos. Isto é totalmente não verdadeiro. Quando falo sobre
“homens brancos ricos”, estou referindo a, como máximo, umas quantas pessoas de milhar que controlam a maioria
de que vai em em o mundo. Estou referindo a organizações como o Conselho em Relações Estrangeiras ou 33.º grau
Freemasons e grupos similares.
Acho que estas classes de sociedades secretas estão empurrando para um um governo mundial e está
empurrando a ideologia do movimento de Idade Novo e é supportive de um occult worldview. Estes sons como uma
teoria de conspiração, mas há pouco segredo sobre os objetivos destes grupos.
Acho que o movimento de Teosofía era um do temporão organizou esforços para trazer sobre estes objetivos.
Acho que isto é também um macho branco dominou agrupar quem são principalmente ingleses e americano em
nacionalidade.
Os métodos destes grupos consistem maioritariamente de começar guerras grandes para mudar o equilíbrio de
poder em o mundial e tem infltrado educação pública e os meios de comunicação para promover o occult e uma
uma ditadura mundial. Acho que tudo dos dirigentes nacionais de poderes mais mundiais e qualquer mais quem tem
uma possibilidade em ganhador uma eleição em aquele nível é supportive destes objetivos ou realizar que não têm o
poder de trabalhar contra este movimento.
Qualquer maneira, ninguém consiguiente em a política mundial está trabalhando contra este esforço e muitos são
participantes dispostos. Não acho que realmente temos uma democracia em América, senão que as almas das
pessoas estão possuídas pelos meios de comunicação e educação pública, de maneira que há não resistência efcaz a
este esforço politicamente , economicamente, ou socialmente.

881 Corinthians 1:17-31
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3.6 Aproximação Artística
3.6.1 Visão geral
Faço mais minha arte com o computador e os temas ilustro é tipicamente baseado em minha leitura e escrevendo
qual é principalmente sobre a religião, flosofa, e literatura de Ásia. Não sou talented em as habilidades técnicas de
desenhar e a pintura mas eu têm um olho para que miradas boas e aquilo não pode ser ensinado.
Tenho tido basicamente nenhuma formação formal em arte e gosta fazer tão como libertação e uma maneira de
relaxar, de modo que não sou interessado em aprender habilidades artísticas novas, ao menos em curto prazo.
Utilizo minhas habilidades em o computador a ofcio minhas ilustrações. Utilizo uma variedade larga de programas
diferentes para conseguir efeitos diferentes. Geralmente utilizo programas e programas livres de companhias
pequenas, com frequência com restrições, de maneira que eu quase nunca paga sobre $150 para qualquer programa
de gráfcos.
A última parte do livro está feita com Scribus e Inkscape, 2 gráfcos de código aberto programas. Eu vectorize as
ilustrações com Inkscape por: clicking em o PNG imagem I aberto acima, então escolhendo Caminho”, então
“Localiza Bitmap”, escolhendo a “opção” de Cores, e então clicking em VALE” para aplicar. Então movo a imagem
de vetor em cima e eliminar o bitmap versão, movimento a imagem de vetor atrás a onde seja, e então salvar tão em
o default SVG formato. Utilizo Scribus para a parte de programa editorial. Importo o SVG versões dos gráfcos,
resize lhes para caber em a página, e então creio o PDF, com as opções seguintes: sob General, escolhe “PDF 1.3”
para Compatibilidade”, o controle “Comprime Texto e Gráfcos de Vetor”, escolhe “Lossless – CREMALHEIRA”
para Método de Compressão”, “Máximo” para Qualidade de Compressão”; sob Fontes, escolhe Layout Tudo”; e
embaixo Cor, escolhe Site/de Tela”. Isto trabalha bem para editorial com Lulu.com.
Para as versões de tela, utilizo o PNG versões com iPhoto e exportação a página de site para a versão de galeria
do site e com Keynote I uso o tema negro singelo em 800 x600 resolução, exportação a Quicktime formato para a
versão de apresentação de diapositivas interactiva, e então comprimo ele em formato de Cremalheira para reduzir a
medida.

3.6.2 Crenças Mundiais Livro de Ilustrações
Meu primeiro livro de ilustrações, Ilustrações de Crenças Mundiais, está organizado por sistemas de crença e eu
utilizaram uma variedade larga de programas para cada ilustração que parece esteja feito em um estilo diferente.
Utilizei Expressão dantes de que Microsoft o comprou, o “lite” versão de Pintor, Toon Estudo de Boom Expressa
com Photoshop fltros de Elementos, Gimp, e desenhou alguns a mão qual eu mais tarde escaneado em.

3.6.3 Ethics e Livro de Ilustrações da Descoberta
Para meu livro de ilustrações mais tardio, Ethics e Descoberta, cada imagem é geralmente um composite de
trabalhar fato em programas múltiplos. A maioria destas ilustrações tem um componente fotográfco.
A primeira parte, Justiça e Sentido Comum, esteve feito com meu plus de fotos que utiliza um plugin em
Photoshop Elementos. Utilizei as texturas de natureza de Pele de Alienígena plugin, adquiri por separado, em
Photoshop Elementos para criar os efeitos em o plus de ilustrações utilizei as formas e características de estilos da
camada, aquilo vem com Photoshop Elementos, e isto era todo feito acima de e com meus minhas fotografas
pessoais próprias. As ideias os gráfcos ilustravam diferentes é coisas que molesta meu muito sobre a sociedade
moderna que inclui injustiça e estupidez singela justa.
A segunda parte, Descobrir o Mundo Velho, esteve feito com uma variedade de programas diferentes. Os
gráfcos provem gráfcos de site utilizaram para meu lugar site. Eu também inclusivamente alguns das imagens
originais utilizaram para criar o vários composites.
Utilizei Carrara Expressar para mais os logotipos, o “Descobrir palavra com a vela acendida, e para as paisagens
que também utilizou um número de modelos, adquiri em o DAZ3d a loja on-line mais que I era capaz de
descarregar livre deles, e daí veio com Carrara Expressa. Os logotipos estão explicados em a seção de temas do sitio
site. As paisagens ter um pouco outras características em cima incluindo-lhes a arte asiática forma meu livro anterior
bem como um rendering de água, feito com um Photoshop plugin Inundação chamada.
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O fundo para mais as imagens é um spotlight em umas dourados-laranjas-amarelos textured fundo. Criei isto
cada vez esteja utilizado de arañazo, com Photoshop Elementos, por primeiro criando uma camada com justo uma
cor, aplicando o dourado textured estilo de camada, simplifcou a camada. Então criei outra camada, por escolher
negro e uma laranja amarela para o foreground e cores de fundo, e então aplicando o render fltro de nuvens em uma
camada nova. Então mudei a opacidade em esta camada nova, de maneira que poderias ver um fulgor sobre a
textura dourada, e então fundiu as 2 camadas. Então apliquei o mesmo render as luzes fltram pôr cada vez. Este
fundo era para simbolizar a ideia de “descobrir” com o conceito de alguém utilizando uma linterna para explorar um
escuro e undiscovered tesouro com uma superfície de ouro.
Os mapas eram copyright livres de 1812 ou esteve dado fosse para livre on-line e muito o lettering esteve feito
com um Mac VOS X programa único Texto de Arte chamado, o qual utiliza o construído em Mac característica de
gráfcos únicos, aqueles programadores pequenos podem utilizar para diferenciar seus programas e ser capazes de
vender para um preço muito baixo.
Utilizo Toon Estudo de Boom Expressa para desenhos muitíssimos, porque as limitações desta versão mais
barata aplicam às habilidades de animação e as características de sorteio são muito impressionantes, especialmente
com a versão mais tardia, após que têm acrescentado mais minha sugeriu características. Um número das imagens
originais, utilizados para o tipo de lugar site diferente de contentar seções multimídia, esteve criado originalmente
em Toon Estudo de Boom Expressa. I então utilizei a “característica de pintura” do carro, com enquadres diferentes
para cada desenho, em Pintor (a versão cheia) para dar um mais natural mirada pintada e orgânica, ao singela 1
ilustração dimensional. Então trouxe a imagem a Photoshop Elementos, cortados fora das partes brancas, e então
aplicou vários fltros artísticos a cada imagem. Mais tarde acrescentei um corte fosse fotografa, tomei de natividad
vivente, a cada seção para fazer olhe mais asiático.

3.7 Outros Assuntos
3.7.1 Assuntos Filosófcos
Quanto a Deus, sua maneira é perfeita; a palavra da SENHORA está provada: é um buckler a todo lhes
que confança em ele.
89

Bendito é todo eles aquilo posto sua confança em ele.
90

As ideias vêm juntas assim: não acho que qualquer coisa passa como um acidente. Penso há uma razão para
tudo e tudo cabe juntos de formar um signifcado. Justo não somos capazes de entender ele devido a nossas
limitações. Supomos que porque temos eleição livre o universo não pode ser planejado. Achamos que devido a
padecer e incerteza que a vida é sem sentido, porque não podemos aceitar aqueles lugares de Deus limita em cima
ele também. Aceito que ali está signifcando em vida com fé, não por razão. Respeitos de deus e valoriza nossa
liberdade à extensão que nos deixe para gastar para sempre em Inferno se queremos recusar Seu amor e Seu plano
para nossas vidas pelo passo singelo de rogar uma oração de aceitar que o deus é maior que nos. O deus também
deixa muito sofrimento para passar em cima terra porque valoriza pessoas e lhes querer para levar a cabo Seu plano
para reduzir o sofrimento do mundo. Desafortunadamente, poucas pessoas seguem a vantagem do deus e devido a
este somos principalmente responsáveis para o sofrimento do mundo.

3.7.2 Valores Familiares
Os problemas principais que este lugar trata não é coisas aprendi de ler, mas coisas tenho sentido de uma idade
temporã. Minha família era infuente em fostering minha imaginación, independência, e minha preocupação para
outros. Naturalmente estive interessado em problemas flosófcos de padecer, incerteza, e grátis . Recentemente,
tenho tido que aprender sobre limites muito depressa para tratar uma situação vivente recente. De modo que é
natural que dediquei um lugar site a compartilhar com o mundial alguns das as costures que é importante a minha
família.

3.8 Marca
892 Samuel 22:31
90Salmos 2:12
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3.8.1 Temas de Lugar site
Todas minhas direções de lugar site estão nomeadas benjamin-newton com extensões diferentes, incluindo:
benjamin-newton.com (Singelamente Ben), benjamin-newton.us (O Fim do Princípio), benjamin-newton.net (Ben
Pista Rápida Acadêmica), e benjamin-newton.info (Ben Laboratórios).
O Singelamente Ben (rosa e laranja benjamin-newton.com) o lugar site está nomeado tão porque é uma
simplifcação de meu lugar site que esteve reduzido a aproximadamente 1/10 seu número de arquivos principalmente
devido a reunir os textos juntos como livros completos e angostando abaixo o número de fotos em o lugar site. É
mais streamlined e mais claro em organização. O logotipo é de uma cruz e o yin yang o símbolo como minha
flosofa está baseado em Existencialismo cristão e Filosofas chinesas (taoísmo, Neo-Confucianism, budismo de
zen) e a roda simboliza infuências dos sistemas de crença índios importantes (Bhakti Hinduismo, Theravada
budismo, Jainism, e fé sij) elementos.
O Fim do Princípio (azul e bronceado benjamin-newton.us) o lugar site está baseado em a ideia de uma era nova
de meus trabalhos. É tem um africano e tema de Novo Mundo. O logotipo é de um tipo que roga a Deus, qualquer
muçulmano ou cristão quando aqueles são o importantes rapidamente crescendo religiões mundiais do século XXI.
O Ben Pista Rápida Acadêmica (verde e azul benjamin-newton.net) o lugar site é themed após o conceito de uma
escola empresarial em Portland, Oregón para os estudantes laborables que voltam a universitários a para além sua
educação. É a Pista Rápida a conseguir todos meus livros junto com efcácia máxima. O logotipo é da frente de um
edifício alto.
O Ben Laboratórios (negro e laranja benjamin-newton.info) o lugar site é o lugar para meus desenvolvimentos
novos dantes de que posso encontrar um lugar para eles. O logotipo é um “jogo em palavras” quando Taylor era
minha irmã cão que era um negro Labrador Retriever ou “raça” de Laboratório. Se vês escrituras aqui, que mais
tarde desaparecer, então provavelmente podem em a seção de livros. Seguir os livros “de flosofa do enlace” de
qualquer das páginas de frente, para conseguir ali.

3.8.2 Explicação de Logotipo
Teria que explicar o que o logotipo está signifcado para ser representando. O tipo é um bolígrafo, o qual sou, o qual
prove meu primeiro poema em Núcleo de Filosofa, Processo Criativo chamado, onde refro a eu tão fazendo Tai
Chi, com meu bolígrafo sendo meu corpo. A ideia está baseada em “o bolígrafo é mais poderoso que a espada” de
modo que criei “a Biblia é mais poderosa que o bolígrafo”.
A Biblia está disparando fora de lumes porque em Ephesians fala sobre espiritual warfare e a Biblia é o
armamento único que é ofensivo. ( Signifca ofensiva em vez de defensivo. Estes são prazos comuns utilizou em
combate. A espada é a arma espiritual única. Todo os outros armamentos expressaram em Ephesians é protetor e
defensivo em natureza como um escudo, um capacete, um breastplate, etc.)
Os lumes estão signifcados tão em James quando fala aproximadamente sendo purifed por fogo ou lutas com
tentación em nossas vidas. Isaiah também era purifed por um carvão vivo a seus lábios por um Seraphim. De modo
que o uso do fogo não é mau ou qualquer coisa violento. Pensa dele tão purifying.
idealmente gostaria para mostrar da espada girou inward a seu peito, simbolizando gosta em muita fantasía
reserva que quando derrotam a força de mau grande em o mundo, combinam com a tarefa maior, o qual é para
derrotar o mau dentro. A Biblia está dita para ser um 2 sided espada, com a habilidade de cortar entre osso e meollo,
e mostrar a verdade. A língua de Cristo está dita para ser um 2 edged espada em Revelations, para derrotar o Diabo
com. A razão não mostrei isto é parece está cometendo suicídio.
O espiritual warfare não é contra pessoas, ideias, ou inclusive espíritos. Aproximadamente está lutando para a
pureza de nossas mentes próprias. É uma coisa interna. Como o provérbio americano Nativo “meu inimigo maior me
é ”. Esta pureza é com relação a nossos pecados próprios e não refere a pureza em qualquer outro sentido. Mas isto é
um processo, não um resultado, quando não é possível para nós para viver sem pecado.
Isto warfare é só espiritual em o sentido que não é militante, social, econômico, ou político. Isto é para meu
moraleja própria e desenvolvimento ético e consta de qualidades práticas provo, com a ajuda de Cristo, para cultivar
gostar humildad, compaixão, bondade, e seriedade e não corresponde a qualquer coisa sobrenatural.

Capítulo 4
Visão de Ideias e Frustraciones
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Por Ben Huot

4.1 Visão Ética
4.1.1 Por que Evitar Objetividad?
Medo de Controvérsia

Eu

t é uma situação triste hoje onde tão poucos escritores de não-a fcção sabe tão pouco sobre seus temas que
encontram uma necessidade de esconder por trás de fatos e estatística. Os escritores são temerosos de tendo a
pessoas não lhes lhes gosta, porque seus leitores discrepan com suas conclusões. A maioria de pessoas acham que
que a religião e a política são polêmicos, mas em qualquer disciplina em inclusive os temas mais estreitos e
acadêmicos são parte rasgada constantemente por debates amargos e maus e cujos participantes são em uma luta
constante para conseguir seguidores a sua aproximação. É triste que onde ali utilizado para ser uma crença que o
intercâmbio livre de ideias era de importância soma, ali agora parece gosta há só opiniões seguras que as pessoas
estão deixadas para ter, se querem ser considerados como sérios ou uma pessoa educada.

Cri em Tu
Minha aproximação é que quero pessoas para vir acima com suas ideias próprias e eu de fato não querem quaisquer
seguidores. Mas ainda tenho opiniões muito defnitivas em cima quase todo e eu argumentarão a favor de que I crê.
É grande que outros discrepan fortemente quando desfruto a diversidade real causada por real differentiators gosta:
rendimentos, história regional, sistema de crença, crenças políticas, infuência familiar, sub cultura, hobbys, carreira,
talentos, experiências de vida, e o gostar. Deixa aprende para discrepar inclusive em assuntos importantes e ter
alguma fé em que cremos em bastante para saber que prevaleça. A coisa única que espero estar de acordo a com
meus leitores é a evitación do mainstream crenças e do sobrenaturales.

4.1.2 Defnições
Defnindo Prazos
Um do aspecto mais importante de debate é em o muito princípio, onde defnes vossos prazos. Muitos argumentos
são em oposição a cada qual outro principalmente devido a uma diferença, em que as palavras fnques implicaram
más. A flosofa é em grande parte aproximadamente defnindo as palavras e as escolas flosófcas são com
frequência branched fora, segundo o flósofo comprensivo, de prazos fnques. Quando não és aclarar em cima como
alguém está utilizando palavras e daí signifcam por eles, podes não plenamente entender sua mensagem.

Denotación
A denotación é a defnição de dicionário de uma palavra. Apesar de que as palavras evoluem com o tempo, segundo
como estão utilizados ou misused, a denotación é um mais preciso e direto entendendo da palavra em qüestão. A
denotación é a defnição ofcial, apesar de que pode ter mais de um e o wording utilizado difere por dicionário.

Connotación
A connotación está baseada em cima o que uma palavra está pensada para implicar, mais que que sua defnição
ofcial em. A palavra cristã comunica uma faixa larga de estereotipos diferentes. Aquilo tem nada para fazer com que
a palavra medeio cristão. Muitos outras palavras carregadas podem dividir pessoas, não baseados em o signifcado
regular de palavras, senão em que pessoas de preconceitos supõem para ser verdadeiros, baseados em educação
pública, governo e potente lobbies propaganda, peer pressão, o grupo pensa, e político correctness.

Meu Uso de Connotación e Denotación
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Quando utilizo muitos das palavras frequentemente refro a, com frequência estou escrevendo sobre como percebo
a connotación e como corrompe pessoas comprensivos, da realidade da situação. Também utilizo palavras seguras,
para sua connotación, mais que sua denotación. Acho que a palavra cristã está utilizado muito stereotypically e
desafado por mau formou argumentos. Estes argumentos estão baseados maioritariamente em suposições inexatas,
experiência pessoal que não é típico, ainda por cima buscando argumentos contra cristãos, em vez de provar para
encontrar a verdade. Em outras palavras,, porque muitos daqueles argumentando na contramão o cristianismo não se
aferra a fatos e não é compatível ou racional em seus argumentos, sento bem com tratar Ateísmo e Ciência a mesma
maneira. Mas não reclamarei para ser objetivo, gosta aqueles, quem com frequência cristianismo de ataque,
reclamação.

4.1.3 Igualdade Radical
O Princípio
O princípio grande que une mais minhas crenças éticas é um princípio I chamada “igualdade radical”. Meu sentido
de fairness não é baseado em cima conseguindo minha maneira própria, mas, bastante em cada corpo que é
completamente igual em cada maneira. Pessoas, animais, e o ecossistema inteiro teria que ser tratado com peso igual
e ter que todo ser facultado para desfrutar os mesmos direitos e responsabilidades. Todas as regras teriam que
aplicar em cada situação e teria que ser baseado em princípios gerais, em vez do detalhe orientou leis que esteve
desenhado, para pessoas ricas a não lhes tem que seguir, mas está apontado para pessoas pobres em mudança.

Aplicação mesma em Cada Situação
Acho que os animais teriam que ter os mesmos direitos como pessoas, aqueles empregados e empresários tanto ter
uma obrigação a cada qual outro, aquela lei de imigração teria que ser igual para cada país, aquelas mulheres teriam
que ser tratadas exatamente igual tão homens, que se é incorreto de matar ou fazer dano uma pessoa igual aplica a
um unborn criatura quando aplica a um animal quando aplica ao meio quando aplica a qualquer mais.
Acho que os serviços sociais são tão importantes, quando aplicação de lei e segurança nacional; aqueles
negócios e os particulares teriam que pagar os mesmos impostos e ter as mesmas responsabilidades; aquele pai e as
mães teriam que ter um acesso igual a seus meninos, quando conseguem divorciados; aquilo o meio é tão
importante como a economia; aquilo todo mundo teria que conseguir a mesma ajuda fnanceira para universitário;
aquilo todo mundo teria que ter uma eleição igual quando a que educação conseguem; e as pessoas sempre teriam
que seguir leis, nenhum assunto como sem importância são, como duros é para conseguir apanhado, que pouco o
castigo é, ou inconveniente são.
Acho que as leis teriam que ser mais severas, baseados em quantas pessoas estão feitas dano e que os delitos
econômicos conseguirão as mesmas penas como “delitos” violentos ou físicos; aquilo nosso polices para outros
países teriam que ser valorizados em cima como tratam suas pessoas e não em quantas empresas de dinheiro podem
fazer fora de seus recursos; aquilo teríamos que dar consideração igual em fnanciamento de transporte, por pessoa,
baseado em quanta energia consomem, em seu método de transporte; aquilo qualquer organização que tem
empregados e recebe o dinheiro teria que ser gravado igualmente, nenhum assunto o que a organização é: um
negócio pequeno, um sem ânimo de lucro, ou uma empresa grande.

Consistincia Mais Holistic Worldview
Em minhas escrituras, tenho combinado as ideias de igualdade radical, ou consistência extrema, com um holistic
worldview. Aplico os mesmos valores ou standardes éticos a ambos: religião e política, a meu uso de dinheiro e
meu tratamento de outros, e a meu razonamiento flosófco e meu estilo de escritura. Não vejo o meio e a economia,
direitos de trabalho e direitos animais, ou meu moralidad pessoal e minhas expectativas de outros como coisas
separadas. Minha religião afeta tudo em minha vida que inclui: minhas crenças, como gasto meu dinheiro, como
relaciono com outros, que escolho escrever sobre, e daí I espera fora de outros. Meu valor fnque é igualdade
radical.

Realidade e Ideais Éticos
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Realizo que não tenho a habilidade de mudar o curso de governo ou a cultura e inclusive se fnalmente tenho uma
infuência, possa ser séculos fosse se em absoluto. Mas justo gosta ainda tentamos seguir os ideais em a Constituição
de EE.UU. e nossas escrituras religiosas, inclusive em a cara de corrupção e cobiça, de modo que precisamos
standardes/morais éticos a strive para. Justo gostar em cristianismo conseguimos perdoar para tudo giramos de e
sentir mau aproximadamente, ainda precisamos fazer nosso melhores de reformar nossas maneiras, para ter deeds
aquilo proporciona prova para nossa fé. Teríamos que continuar fazer tanto como podemos e não deixar justo
porque a mudança é dura ou que não podemos conseguir outros a plenamente mudar suas maneiras.

4.1.4 Redundância
Plano em cima Sendo Curto
Parece gosta mais a pessoas gostam de pôr todo ao último minuto e o último dólar. Não tendo dinheiro extra e
tempo extra para fazer algo ou comprar algo está pedindo problema. Quase sempre toma pessoas 4 tempo tão muito
tempo para acabar algo que eles pensaram. há sempre algo inesperado, que te necessidade de deixar dinheiro extra
para. Os reparos automobilísticos podem custar milhares muito facilmente e as faturas médicas facilmente podem
ser em as dezenas de milhares.

Ser Self Reliant
Nunca confar em cima qualquer mais, para fazer algo, ou para ser pontualmente para qualquer coisa. Sempre ter
cópias de segurança de vossas cópias de segurança, para vossos arquivos de computador importantes, quando as
cópias de segurança e os originais facilmente podem falhar. Todo falha e te falharás.

A lei de Murphy
A redundância está precisada em cada passeio de vida e em todos os aspectos de vossa vida. O coisa creio em com
meu coração inteiro outro que a Biblia é Murphy Lei. Todo aquilo pode ir mau . Plano justo em cima tudo, aquilo
poderia, por qualquer possibilidade, não trabalhar, sempre o supor não trabalhará e plano adiante conseqüentemente.

Tem Mais de Precisas.
Naturalmente não podes planejar fosse todo e não tudo é tão importante. Mas qualquer coisa valorizas tem que ter
um alternar plano. Plano para não tendo poder, água corrente, ou sewer, para ao menos 72 horas, em o tempo pior
possível. Sempre ser preparado para o tempo para mudar. Leva dinheiro extra em numerário, para conseguir-te em
casa, nenhum assunto onde és. Não depende de poder de batería ou cartões de crédito. Sempre ter ao menos em
vários meses de salário salvaram. Marca seguro podes conseguir ao dinheiro, inclusive se vossa casa está destruída.

Investimentos arriscados
Não investe qualquer dinheiro, não podes perder, em qualquer coisa menos fável que vínculos de governo dos
EE.UU. ou em o banco, ganhando interesse. Nunca posto qualquer dinheiro em o mercado de valores que te não
pode proporcionar para perder. A maioria de investimentos são arriscadas no ponto de ser jogo educado e gostar jogo
em Os Vega, podes perder todo tens. Não depende de qualquer coisa tu não ter em numerário. A imobiliária tem
perdido valor considerável periodicamente. Nunca comprar em cima crédito, se não tens o dinheiro, a mão, em o
banco, já.

Natural ou o homem Fez Desastres
Plano em vossa casa que é destruído por: inundação, terremoto, vulcão, ou mal-estar civil. Vivo em um seguro
neighborhood e em uma cidade, aquilo não é bastante grande, para ser apontado por terroristas. Tem alternar
localizações, onde te pode viajar a, a pé, onde te pode viver, em o caso de natural ou o homem fez desastres. Tenda
informação valiosa, em outras localizações, que justo vossa casa. Manter uma lista de números de telefone
importante e direções.

Que para Ter a mão
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Sempre manter água a mão, em bastante quantidade, a último para, ao menos 72 horas. Tem uma maneira sanitária
de colocar de vossos resíduos humanos, sem modernos aplomando e sewage, a mão, em vossa casa. Mantém alguma
classe de self defesa em cima te, muito em particular, para manter cães fora te. A maneira melhor de tratar os
animais é espray de pimienta ou inclusive melhores, não é em sua maneira. Nunca alimentar um animal selvagem,
bloco sua saída, ou molestar seus meninos.

Que o Governo Fará
Não espera o governo para te ajudar fora, quando és em uma situação má. Inclusive durante desastres naturais, o
governo é seu para conter-te, mais que te ajudar. Se um desastre passa aquilo afeta vossa cidade, esperar pessoas
para vir à porta, pedindo vosso valuables, sem placas ou uniformes, quem têm frearms, carregados e a ponto para
disparar.

Mais de Necessário
Quando aprendes multiplicação e divisão, estás conseguindo bom em adição e subtração; quando és aprende
álgebra, consegues bem tão multiplicação e divisão; quando aprendes cálculo, consegues bem em álgebra. Em o
exército, sempre treinas a um standard mais alto que que é necessário em vosso trabalho. Se precisas correr um
5km, aprende para correr um 10km. Se vosso chefe dizes-te para chegar um 9, consegue ali por nenhum mais tardio
que 8:30.

Em cima e Para além
A maneira única de ser pontualmente é para chegar temporão. A maneira única de passar uma prova é para praticar
além que estás provado em cima. Sempre fazer mais de necessário. Sempre ir em cima e para além e sempre
cumprirás que puseste fora para fazer.

4.2 Visão Espiritual
4.2.1 Nenhuma Solução Perfeita
Pagas para Que Consegues
há não solução perfeita a quaisquer problemas. Tudo tem seu upsides e seu downsides. Não podes ter vosso pastel e
o comer demasiado. Há nenhum balas de prata. Para conseguir algo interessante tens que paga para ele e não
comprar algo mais com o mesmo dinheiro. Se não queres salvar para algo dantes de que o compras, então serás em
a dívida e tu pagarão muitas vezes a quantidade tu ter dantes, muito tempo após que te utilizou acima de que
compraste. Não há nenhuma maneira ao redor o.

Não Podes Conseguir Todo Queres
Em computadores é com frequência disse que só consegues 2 do seguinte 3: preço barato, fácil instalado, e
trabalhos. Em software podes ter qualquer 2 do seguinte 3: efcácia, cruz-plataforma, e fácil de criar.

Raízes de Problemas com Economia
Os problemas temos com a economia aquilo tem enfrentado quase cada governo por todas partes a história é que
qualquer o governo, o dirigente, e/ou as pessoas querem conseguir algo sem tendo que salvar para ele e então
querem também não sair de pagar para ele, o atraso que paga para ele, e então tentam evitar o risco inherente de
fazer este. A maneira fácil de solucionar o problema com crédito é a não utilizar crédito e em vez de apechugar com
um risco enorme por tomar prestado dinheiro para uma aventura dada, salvas acima de vosso dinheiro dantes de que
mão para comprar qualquer coisa queres.

As pessoas Querem Tudo sem Laborable Para ele
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Isto é a maneira com cada assunto que inclui política: as pessoas não querem tem que impostos de paga, mas
querem todas as classes de serviços de governo. Negócios e não-os benefícios querem utilizar alguém mais
dinheiro para tomar prestado, mas então não querem qualquer grupo exterior que tomam prestado o dinheiro de para
exercer qualquer infuência. As pessoas querem ganhar um ayuno de guerra e baratamente, mas não querem tem que
voluntário para lutar em ele, sacrifícios de marca para apoiar quem ter volunteered, e não querem os estão lutando a
não lhes gostar ou seu país. Os negócios querem ser capazes de utilizar acima limitou recursos e deixar seus resíduos
sem limpá-lo acima e não tem que pagar o custo deste dano permanente.

As coisas não Justo Passam
Justo entender agora que ninguém te pode dar qualquer coisa para livre, inclusive se querem. Tens que lutar para
tudo tens. Não ganharás a lotería, mas provavelmente conseguirás câncer. Podes trabalhar no duro, mas
provavelmente não devirás famoso, rico, ou potente. Provavelmente não fazes mais o dinheiro que vossos pais
fzeram. Não encontrarás o trabalho perfeito, mulher, ou ter meninos perfeitos. Coisas não queda justa em vosso
lapidar para livre. As coisas más passarão a ti mas as coisas boas só vindas ao poucos, o afortunados, quem sabem
as pessoas corretas, e se desvanecerá rápido.

A Solução Real
Para ser livre deste, aceita realidade e centrar em cima ajudando outros e assegurar vosso lugar para eternidade. A
coisa única sabes seguro passará é onde te irá após que morres. Terás que deixar todo para ele, mas seja não ser
bastante, de modo que o deus o dará a ti para livre, quando tem já pagou o preço. Também não podes ter um tempo
breve com muito dinheiro ou everlasting vida. Escolhe agora. Não podes ter ambos. Qualquer maneira não é grátis.

4.2.2 Como para Ajudar Nosso Mundo
A maioria de Problemas são Espirituais em Natureza
A maioria dos problemas de primeira ordem nosso país está enfrentando agora, incluindo nossa crise de dívida, crise
meio ambiental, crise de consumo da energia, e o poder crescente de terroristas é tudo espiritual em natureza. Os
julgamentos em Revelations é todo causado por desastres meio ambientais, o esistance ao Do oeste em o mundo
muçulmano tem sido muito efcaz em bloquear o crescimento de cristianismo, e a razão para mais guerras (incluindo
o presentes uns em o Médio Oriente) para o últimos em vários anos de centena ao menos estão planejados por quem
espiritualmente controlam o mundo por trás das cenas. De modo que para tratar estes problemas politicamente não é
efcazes, porque são espirituais em natureza.

As regras do deus
Não temos nenhum poder diretamente sobre o mundo espiritual, mas o deus coloca as regras seguras em que coisas
estão deixadas por quem em o mundo espiritual. O deus quer pessoas para ser em controle de seu próprio destiny, de
modo que deixo-nos para participar em Seus planos, por rogar para Sua vontade de ser feita. Isto saca os lugares de
Deus das limitações em cima Ele e aumenta Sua infuência durante o mundo. Por que o deus tem escolhido trabalhar
deste modo não pode fazer sentido à maioria de pessoas, mas sei trabalha deste modo.

O deus é em Controle
Não precisamos para temer os problemas em o mundiais hoje, porque o deus coloca proteção especial em Suas
pessoas. É verdadeiro que as forças espirituais que Deus de ódio, que está para, e Suas pessoas têm abundância de
poder de nos destruir, e a razão por que não temos sido derrotados desde o princípio é porque o deus é em o mundo
com Seu Espírito e não deixa aqueles por trás das cenas a diretamente feitos dano Suas pessoas. As forças na
contramão o deus tem o mais poder quando estão fazendo coisas em segredos e podem conseguir pessoas para
parar que rogam e lendo a Biblia.

Que Podemos Fazer
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Somos em controle de nosso futuro muito diretamente. Podemos tomar acima da causa e escolher ser uma parte do
plano do deus para o futuro, ou podemo-lo fazer nossa maneira própria, mas qualquer Deus de maneira fnalmente
ganhará e serviremos um mestre ou outro. O melhor que podemos fazer para ajudar melhorar nosso mundo é a:
roga para a vontade de ser do deus feito, tem a atitude correta dantes de que Deus, lido a Biblia, e o amor de Deus de
espetáculo em a maneira tratamos outros em tudo fazemos.

4.2.3 Soluções para Nossos Vícios
Nossos Problemas são Todos os Vícios
Todos nossos problemas em América vêm abaixo a vícios. Nossos vícios a fármacos e álcool, vícios a lutar o aspecto
de idade, vícios a jogos e desportos, vícios a informação e o Internet, vícios a sexo e fetishes, vícios para trabalhar e
networking, vícios a dinheiro e investimentos, vícios a café e açúcar, vícios a alimentários e perda de importância, e
todo as outras maneiras em que prpers distraímos está causado por nosso medo dos sinais crescentes de catástrofe
global. O número uma razão por que nossa juventude persegue as distrações é porque seriamente crêem não viverão
passados a idade de 30.

A solução real é Oração
A solução real a nossos vícios é para solucionar nosso meio ambiental, econômico, cultural, e divisões religiosas,
aquilo está aumentando em suas confrontaciones violentas, porque somos em os limites do azeite, água, e terra que
precisamos sobreviver. há só 2 soluções: parón nossos vícios a nossas distrações em o Do oeste ou um dado em
massa fora da parte mais pobre da população em Ásia, África, e Latinoamérica. Já sabemos que solução aqueles em
poder prefeririam. A maneira única de evitar esta solução é para rogar.

Rebelião Na contramão o deus é a Causa
Sabemos que todos nossos problemas estão arraigados em nossa rebelião contra o Deus cristão e Suas leis. A
maneira de romper o ciclo é para prpers entregar a Deus e rogar que O seu será fato. há não outra maneira de afetar
mudança em uma escala global. A intervenção do deus único nos salvará e só virá quando somos verdadeiramente
tristes para nossos vícios e a parón que participa em eles. Aquilo é o poder de consumerism de cultura corporativa
americana: aquilo somos adictos a ele.

O Débil está Feito dano Mais
As conseqüências para nossos vícios é que o pobres, o débis, e o doentes vai ser trampled a por nossos maestros – as
empresas. Quando pecamos, fzemos dano contaminar o mundo natural, os animais e nossa terra e água. Ali o
defesa único é Deus intervenção divina. É a maneira única de destruir a doença de pecado, onde cria. Nosso único
liberation é através de nossa eleição para rogar que o do deus passa, em nossas vidas, quando faz em Heaven.

Nossas Cabeças e em nossos Corações
Se provámos nossa maneira fora por ciência e tecnologia, enfrentaremos o mesmo problema dentro 50 anos. A
maneira única duraremos ao século próximo é para nós para girar a Deus. O problema de fundo não é uma guerra
em os Céus ou em cima Terra, mas a guerra em nossos corações. Precisamos derrotar nosso carnal self e facultar
nosso espiritual self, e aquilo é o chave a nossa sobrevivência em cima terra. Podemos só isto, por primeiro
entregando a Deus, em todas as áreas de nossas vidas.

4.2.4 Por que Tão Negativo?
Razões
Às vezes minha escritura pode aparecer negativa, mas há razões boas para aquele. Para um, as escrituras é
terapêuticas para mim e me ajudo aceitar as coisas que não posso controlar em minha vida que causas meus
problemas. Segundo, é muito duro de escrever algo positivo e uplifting ou humorístico. Uma terceira razão é que
vivemos em tempo muito sério.
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As coisas estão Indo Bem
Que I quer meus leitores para saber é que mais as coisas mais importantes em minha vida estão indo muito bem e
tem sido melhorando muito em cada ano para os últimos 10 anos. Tenho aprendido muito aproximadamente eu,
minha doença, e daí causado os problemas de primeira ordem em o mundiais hoje. Minha saúde mental tem
melhorado muito bem como minha independência. Tenho uma família grande e tem desfrutado gastando meu tempo
com eles e às vezes tenho sido capaz de ajudar com algumas coisas. Tenho lido sobre computadores em cada dia
sobre os últimos 7 anos e tem aumentado minha habilidade de fxar ou evitar problemas bem como minha habilidade
de criar gráfcos melhores e publicar livros. Tenho continuado fazer melhor fnanceiramente em cada ano e eu têm
mais o dinheiro salvado e meus rendimentos é muito seguros.

Capítulo 5
Pouco Livro de Filosofa
Por Ben Huot

5.1 Introdução
Este livro contém seleções de minha biografa, Arte e Ecologia e meu Teóricos Breakthroughs. Se queres ver o que
minha escritura é gosta dantes cometendo a um trabalho maior, provar este livro. Uma vez vês que bem um escritor
sou, como interessante e diferente minhas ideias são, e daí claros e concisos meu estilo de escritura é, serás voltar
para mais.

5.2 Seleções de Autobiografía
5.2.1 Patriotismo Não Exclusivo
Por Ben Huot
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Voluntariamente servi meu país e sou
permanentemente imposibilitado devido a
meu serviço. Isto é por que eu estou
recebendo fundos da Administração de
Veteranos. Sou um veterano discapacitado.
Servi meu país, porque é um país bonito e é
meu país. Muitas pessoas vêem América
quando sendo em offshoot de Inglaterra e
baseado em a Ilustração e que nossos aliados
mais próximos são Inglaterra e França. Vêem
cultura e história americanas quando aquilo de
homens brancos ricos, quando ensinados em
livros de história e os meios de comunicação
de massas, aquilo está aceite pelo mainstream
de dirigentes de opinião. Os meios de
comunicação de massas, cultura popular
telefonema, é em todo mundo e está
desenvolvido por um par de homens brancos
ricos, quem não inclusive impostos de paga
em os Estados Unidos. Estas empresas de
multinacional têm nada para fazer com
América.
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Vejo América quando refetido, pelas pessoas que vivem aqui, atualmente e vejo América como uma nação
imigrante, excepto os americanos Nativos. A coisa única que é exclusivamente americano é cultura americana
Nativa. Quando estudo sobre a cultura de Ásia histórica e antiga, isto é tão americano quando estudando sobre a a
Revolução americana, a Guerra Civil americana, ou Segunda Guerra mundial. Acho que pessoas, quem conseguia a
América legalmente, de qualquer outra nação e seguir as leis são tão muito americano como pessoas que vieram em
cima em o Mayfower quem seguem as leis. Não justo quem vendem fora de sua cultura para cultura popular, mas
mantendo sua aduana, dos países proviram é tão americano.
A coisa realmente única aproximadamente América quando tenho, vindo para realizar, após meu serviço em o
exército é que temos um objetivo de toleration para pessoas de fundos diferentes e especialmente de outras
religiões. Aquilo é um das coisas importantes busco a para além, em minhas escrituras e obra de arte. Isto é com
frequência referido a tão multiculturalism. Não vejo por que precisamos pôr acima de fronteiras artifciais entre nós
e outros países ao redor do mundo. Podemos ser vistos quando fazendo a coisa correta, bem como podem ser,
inclusive se ordenamos nossa sociedade em maneiras diferentes, ou que podem aparecer mais longínquos adiante
que nos em algumas áreas não nos faz menos de uma nação. Não precisamos para pensar de nós, quando a nação
melhor em cima terra. Somos um, entre um número de nações grandes, e não precisamos para ser culturally
exclusivos do provar.

5.2.2 Isolamento Total
Por Ben Huot
Quando tu enlist em o Exército
Vossa vida é já não vosso próprio
Unindo é a última decisão fazes
Vossa inteligência é de nenhum uso
E vosso treinando uns resíduos de tempo
Não há nenhuma maneira podes conseguir preparado
Para uma vida sem liberdade
Quando viveste uma vida com
Eleições para tudo
há só uma maneira a marcha
Uma maneira para disparar um rife
Há uma maneira para fazer vossa cama
E há só uma maneira
A dom vossa máscara protetora
Há uma maneira para jogar um grenade
E uma maneira para cavar um foxhole
Há nenhum tempo para pensar aproximadamente
Teorias de guerra ou a Geneva convenções
nunca há um tempo quando te
Pode deixar vosso guarda abaixo
Vossa vida é totalmente cometida
Tens vossas razões para enlisting
Mas importam menos e menos
O alistamiento é um um túnel de maneira
E não há nenhuma parón ou maneiras fora
Podes-te disparar em o pé
Mas então vosso trabalho justo será mais duro
Podes seguir vosso trabalho ao pé da letra
E ainda ser valorizado igual
Quando o parafuso maior-acima
Poderias seguir direções exatamente
E ainda conseguir capturado
O outros falhais-te o tempo todo
Mas se nunca lhes falhas
O custo é enorme
Se falhas para escutar a instruções
Poderias ser a vítima próxima
Da guerra em cima terror
Poderias parar atenção a
A cada último detalhe
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E ainda termina precisar para ser
Identifcado por DNA

5.2.3 A Escuridão
Por Ben Huot
É é escuro agora
E I luta para fcar-se acordo
Nunca era este cansado dantes de que
Mas meu tempo em o Exército
Seguro esgotava
E muitas coisas ainda lembrança
Passado pela noite
A noite de nossa chegada
Em Recepção Battalion
Durado longe meia-noite passada
Tomei-nos horas para conseguir a formação
E para parar falando
Não lembrança
Que processamento faziam
Aquilo tomou todo aquele tempo
O relógio de noite era tão muito tempo
Li a biblia de bolsillo de meu verde Gideon
E registrou seus índices
Encontrando versos úteis
Ainda não sei
Que olhávamos pára
Em Formação Básica
Em o dia começou em um instante de ligeiro
A mudança ligeira era fipped
E saltamos fora de cama
E correu a formação
Então corremos fora à escuridão
E parou embaixo luzes de estádio
Minha chegada a minha Estação de Dever
Era em o profundo de noite
Tão idyllic com as árvores de palma
E o ar de mar fresco
Estive perdido naturalmente
Seguinte Perfurar ordens de Sargentos
Não subi o ônibus
Com o resto dos soldados
Mas encontrei minha maneira a minha unidade
Com ajuda muitíssima
Ironicamente o táxi caí-me fora
Dentro de pés de meu atribuídos battalion
Andei a e de meu trabalho
Normalmente em a escuridão de alborear ou crepúsculo
E levei minhas mangas muito tempo
E levou botas de montanha
Porque possa conseguir chilly
Com o ar que condiciona tão alto

5.2.4 Medo e Emoção
Por Ben Huot
Minha experiência em o Exército
Era cheio de medo e emoção
Estive aterrorizado de ser torturou
Mas estive emocionado para além imaginación
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Em ser parte de história
O risco é além humano
Mas com a adrenalina que vai
Esqueces todos os problemas que poderia surgir
Soube que I fazia era importante
E seja trabalho apasionante
Para alguém justo fora de instituto
Hawái era um sonho em cima terra
E as atividades eram plentiful
A terra e o oceano são respiração tomando
Mas as pessoas são que te manter ali
Um ônibus viaja o perímetro de Oahu
De Orla Do norte a Waikiki
Por Scofeld Quartel e Pearl Porto
A localização é tudo
E aquilo era perfeito
Mas minha mente era tormented
Com longo bouts de depressão e paranoia
Em meu quartel
Estive mantido acordo
Com medo de despliegue
E medo de ataque químico
Não tive nenhum problema em trabalho
Meus supervisores estiveram assombrados em meu rendimento
Provei fora de um ano de universitário
E maxed fora de meu sentar-ups porção do PT prova
Mas as preocupações trabalharam em meu estômago
E nunca poderia relaxar
Vi a ilha
Mas o problema tido que desfruta qualquer coisa
Não seja que era justo negativo
Mas meu humor mantive-me em cima um curso mau
Quando entrei pára counseling
Souberam algo era mau

5.2.5 Compromisso e Liberdade
Por Ben Huot
Uma cama perfeitamente feita
E um uniforme perfeitamente pulsado
Uma carreira dura através do pavement
E empurrão-ups em as coberturas de terra de inseto viventes
Um almoço de duro grits
E zumo salobre
Uma máscara protetora blanqueada
E um rife lubrifcado
Um rotating mudança
Com dias diferentes de cada semana
Dista muito de uma maneira perfeita
Para conseguir uma borda em cima vida
Correndo é a liberdade única
Quando estás sendo posto embaixo tensão de combate
Vosso rompimento único é quando tu é em serviço de igreja
Quando o perfurar o sargento sempre está respirando abaixo vosso pescoço
Em cima 5 anos mais tarde
Fora do agarrador de Tio Sam
Há um interior profundo tranqüilo
Um sentimento de silêncio nunca folhas
Não há nenhuma razão a sempre ser alerta
Não há nenhuma ameaça de ataque
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Há ninguém para fazer todas vossas decisões para ti
Há uma liberdade em ser feito com guerra
Não há nenhuma lealdade que te tem que dado para
Nenhum compromisso que poderia acabar vossa vida
Há uma emoção que vem
Quando podes ir anywhere manhã
há um contentment aquilo vem
Quando sabes estás trabalhando para paz
Há uma maneira que te pode relaxar
Quando não serás insulted para escorregar acima
Há uma confança que vem
Quando podes planejar em vosso dia próprio
A guerra traz nada bom
E sendo feito com é o alívio maior
Por que ter que sacrifcamos
Para decisões outros têm feito?
Que guerra nunca trazida menos guerra para seguir?
E quando eles nunca fm?
Quiçá se param enlisting
O Exército terá que cessar hostilidades

5.2.6 Neblina de Deserto
Por Ben Huot
Meu eyelids é pesado quando urânio esgotado
Meu coração está queimado com radiación
Em um instante das bengalas
E em a fumaça amarela
Minhas voltas de mente a minha niñez
A outros sacados
Em a noite silenciosa
Firefghts Acendido acima do céu
Um lado obliterated em horas
Em lumes carcasses ensució o deserto
O Exército vai rodar ao longo de
Sobre barricadas em 40 mph
Parando segundos únicos entre despedir
Os caballeros jovens mal de idade
Trampling A caballería dos anos passados de longo
Sonho de um tempo
Quando meus botas eram sempre abrillantó
E minha camisa passou plana
Dos medos viveram
E as esperanças desapareceram
O deus de guerra é aço
E o protetor é uma máscara de borracha
Em perigo abogo com lógica
E resbalones de tempo crítico por
Não há nenhuma escapada
Dos agarradores de Tio Sam
Isto é um tempo
Aquilo recordo tudo demasiado bem
Quando se fcando acordo
É o menos de vossas preocupações
Quando colando o objetivo é um objetivo vazio
E aclarando vosso rife parece sem importância
Há tempo quando queres voar fora
E agora I bata
Mas quando és no meio da besta
há pouco podes fazer
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O suicídio parece racional
Mas aquilo traria pouco alívio
Quando ouves Gasista! Gasista! Gasista!
Dois e os segundos médios não é rapidamente bastante

5.3 Seleções de Arte e Ecologia
5.3.1 Diversidade, Liberdade, e Confança
Por Ben Huot

L

ike fenomenología e física teórica da metade temporã do século XX, a arte moderna de Picasso era visionary
para seu tempo. A variedade de seus interesses em arte e a diversidade de suas criações refete uma pessoa complexa.
Seu rompimento intrépida de tradição mostrou uma confança em sua visão. Picasso e seu trabalho são o epitome de
liberdade de expressão.
Em o vigésimo século tem trazido em muitos conceitos que é mau entendido, porque são strikingly diferentes,
que quaisquer ideias antigamente, e são tão repentinos, que há poucos marcos de referência para avaliar e
relacionando às revoluções em: arte, ciência, flosofa, e política.
Apesar de que poucas pessoas entendem Picasso e pode descrever sua arte em uma maneira que lhe dá o crédito
para as mudanças inspire, e sua criatividade pessoal, confança, e unquenchable liberdade de espírito humano,
podemos ver sua arte que traz sobre uma mudança fundamental em a faixa das formas em que artistas são capazes
de expressar eles e ser aceites por parte da população.
É duro de entender a arte abstrata e ele é inclusive mais duro de criar arte abstrato bom. Isto é em parte porque
nossas imaginaciones são com frequência limitadas a que podemos ver, ouve, e tacto. Não sonhamos bastante
grandes, para prpers deixar a liberdade para capturar ideias, que não temos sido ditos por outros.
A arte não é que pessoas pensam que a fotografa é. Não é uma Ciência, e não é pretendido para ser uma
reprodução de imagens ou um duplicado exato de que esteve visto. A arte é uma maneira de expressar emoções e se
queremos todo para ser reconocible sem pensar, provavelmente preferiríamos fotografa.
Arte transcends os limites de uma aproximação estritamente empírica e racional a vida, onde observamos coisas
em uma maneira que pode ser medido, e o controle a alguns predeterminó crenças aproximadamente vida que outras
pessoas têm vindo acima com. Os artistas têm que ter a liberdade, para imaginar um mundo de possibilidades, e seus
trabalhos estão signifcados a elicit emoções, para além justo o que o tema pode ser descrito em palavras.
A arte abstrata também deixa mais liberdade de interpretação e anima diversidade em pontos de vista. Não é tão
cuidadoso como worded descrição, mas não é limitado para angostar interpretação também não. A criação inteira é
maior que a soma de suas partes em arte, o qual é bem mais duro a tão com palavras.
Não é um entendendo de vida que é acadêmico, em seu sentido mais estrito. É algo aquilo tem que ser
experimentado. Os sentimentos traz aproximadamente, em o observador, é mais importante, que um técnico
entendendo de como esteja fato, ou o exato intent do artista.
Em um mundo quando conseguimos a guerras sobre palavras, tenta explicar fenômeno em puramente fórmulas
matemáticas, e reduzir moralidad abaixo a legalese, precisamos algo para nos conseguir para ver o mundo com
nosso coração, em vez de perseguir comprensivo, com único nossas cabeças.

5.3.2 A Vida Teórica e Diária
Por Ben Huot
Em os primeiros 30 anos do século XX (1900-1930), as descobertas fzeram por físicos principais, desafou a
ordem velha de pensou. Onde primeiro vimos o mundo em único três dimensões e partículas fundamentais como
objetos singelos, sólidos, nós agora encontrados que o absolutes, regras, e língua que estivemos educar em não
agüentou verdadeiro em muitas situações que prpers encontramos.
A maioria de pessoas que crêem em Ciência como a vista mundial não realmente entende o processo Científco.
A ciência nunca foi signifcada para ser uma vista mundial, mas era um processo criativo que evoluiria suas crenças
com o tempo e continuamente mudar as fundações de suas teorias, quando mais evidência entrou. A ciência não tem
quaisquer suposições defnitivas, aquilo que o agüenta verdadeiro é sob uma evolução constante, e a ciência não
pode dizer qualquer coisa aproximadamente Deus uma maneira ou o outro, mas os cientistas são tão bigoted quando
qualquer mais.
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Os cientistas são experientes sobre o processo científco e estabeleceu teorias, mas não são experientes em ethics
ou espiritualidad. E não representamos em as circunstâncias sob que trabalho de cientistas: os cientistas são
normalmente empregados por instituições de busca e conseguir fnanciando do departamento de defesa e negócio
grande. Estão ensinados para recusar teorias que não é aprovado, não só por verifcação independente, mas também
pela cultura de suposições que a comunidade Científca perpetua. Anuncia ao mundial que és um Cientista de
Criação e ver quantos editores publicarão vossos livros, característica vosso trabalho em revistas Científcas
estabelecidas, ou que instituições de busca te contratarão.
A física moderna desafa tudo estivemos ensinar em escolares. Estamos ensinar que o mais sabemos, o mais
nossas qüestões serão contestadas, o mais entenderemos o mundo, e as coisas mais fáceis conseguirão para nós em
vida. Mas física de século XX tem provado justo o oposto para nós. E é verdadeiro tanto em nossas vidas diárias
quando é em física teórica.
Em o mundo Postmoderno, nada agüenta acima como um absoluto e seu é não central ou vista mundial
dominante. Temos nada para guiar-nos, mas nossos intelectos próprios. Para cada vista, há um contador e a coisa
única que está crido tão mau de fato está crendo qualquer coisa é absolutamente verdadeira, ou sendo cometido a
qualquer coisa ademais vosso trabalho. Não temos nenhum compás em este mundo novo valente e o mais
aprendemos, o mais realizamos nossas limitações.
Entendemos que vivemos em um mundiais cuidadosamente crafted para nós e nós estão estando em a borda de
um alcantilado, tentando equilibrar entre caos e totalitarismo. Não podemos ser livres no ponto de tendo nenhuma
crença e nenhuma direção moralmente e esperar manter nossa existência rica. Temos que realizar que construindo
prestígio e construindo a riqueza não é a resposta a nossos problemas.
Há dois mundos em oposição violenta a cada qual outro. Temos o primeiro mundo onde agonizamos de ser tão
bem alimentados e é o problema maior está conseguindo livrado de todos nossos resíduos, onde somos
tecnologicamente adiantados mas moralmente bankrupt. O outro lado do mundo é rico em cultura, história, e
diversidade. Mas é em a idade de pedra em a tecnologia e o problema maior é onde a comida próxima está
provindo.
Temos que aprender de cada outro se somos para sobreviver, porque a tecnologia não sempre vontade. E
quando alguém mais está derrotado, perdemos mais de nossa alma.

5.3.3 Épica Animal Poema
Por Ben Huot
Ecclesiastes 3:19
Em um piscar de olho de Deuses
Compartilhamos os animais lifespan
Ninguém sabe o destino da besta
Atrás à terra ou levantado a glória
Estamos fazer de arcilla
E participação em sua instability
De nada mas assunto estivemos desenhar
E atrás a orgânico sludge regressaremos
Como somos diferentes
Daqueles dirigimos ao slaughter?
Jeremiah 9:10
Inundando em nossa contaminação própria
Nosso mega as cidades vagas como cidade de fantasma
Tudo isto prove pecado
E ira de Deuses
O deus chora para o ganhado
Qual já não possa ouvir em os campos
Os animais selvagens vagam
Em que tem devindo badlands
Daniel 1:8
Com nada mas a fruta da parra
Precisamos não banquete em outro é vida
Daniel era mais forte que os reis homens melhores
Mantendo-se a base de nada mas ervas e água limpa
Sensatez e entendendo, saúde e vitalidad
Não surge de pilhas de carcasses e o água de diabos
Matthew 25:40-43
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Vosso cão teve fome
E tudo lhe deste era as chatarras de vossa mesa
Vosso cão era quente em o carro
E deixaste o calor avaria seu cérebro
Deixaste-te o cão encadeado acima de exterior
E volte com frostbite
Vosso irmão de cães era em a perrera
E deixaste-lhe para morrer
Vosso cão precisou visitar o vet
E disseste-te não o poderia proporcionar
Quando tens feito àqueles que sociedade não valoriza
De modo que tens feito ao Filho de Deus
Hebreus 2:10-11
Cristo era o sacrifício supremo
Com sua morte, nenhum animal precisou dar sua vida
Como as ovelhas transformaram a cordeiro chops
Jesus identifcou com nosso woolly amigos
Pagando o preço defnitivo
Perguntei-nos para comer Seu corpo
E beber Seu sangue
E somos Sua ovelha
Para ser sacrifcado em nossas eleições

5.3.4 Plush Valentine
Por Ben Huot
Forte hooves e um beaming sorriso
Lucro fora de largo a hug te
Dás-te meu plush coração
E ducha tu com beijos de morro
Sê gostas o chocolate
gostas de vosso muito próprio
Plush M e M amigo
Podemos mover ao bateu
Podemos boogie-woogie a noite fora
Podemos sentar juntos sob a árvore plástica
E encontrar sombra sob a loja marrón
Deixa participação a erva
E corro ao redor em plush prados
És sempre em minha mente
Inclusive em meus sonhos
De quando estamos pôr em o couch
A quando contamos a ovelha
Em cada dia meu amor para tu cresce
Quando nossos progressos de amizade
Eu inclusive cuidado para vosso menino
Como se seja meu próprio
Deixa ser mais de amigos
Deixa memórias de marca juntas para sempre
E passeio ao everlasting pastos
Hoof Em hoof

5.3.5 Novo Calf
Por Ben Huot
Sou tão entusiasmado
Sobre vosso amigo novo
O pouco calf
Quem te segues ao redor
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E miradas até ti
E brillos quando vê vosso sorriso
Possa mal posição para longo
Suas pernas são wobbly
E seu equilíbrio não é desenvolvido
Mas tem o coração
De um condimentado ox
Com cada passo novo
Gravas seu progresso
E surpreendes-te em cada dia
Ele ainda charlas em palavras singelas
E é puzzled com a maioria de vida
Tudo é novo a ele
E sente incómodo e incómodo
Quando é só
Olha a ti para guiaje
E está impressionado por vossa sensatez
Baixo à espera de conhecer
Vosso pouco um
Para olhar-lhe apacentar
Pela primeira vez
E salto sobre a valla
Para erva mais verde

5.3.6 Hoje um Ox
Por Ben Huot
Hoje é o dia
Devéns um ox
Tenho visto cresces
Em estatura e sensatez
Sobre estes últimos poucos anos
Quando a erva cresce e withers
Tens aprendido aproximadamente
Vosso amigo grazers
A loucura de revolução
Como pára aclamar a cada qual outro acima
A não vagar exterior
Desenvolvendo vossa alegria interior
Vendo além brinquedos e diversión
A um vínculo de amizade
E tomando tempo para descansar
Ao longo da maneira
Tens um amor de aprender
E tem crescido capaz
Para dirigir rebanhos inteiros
Quando a cada passes de dia
Desfruto cada etapa de vosso crescimento
És agora capaz
De fazer decisões para outros
E ver o pasto maior
E buscar para parar o sofrimento
Do steer

5.4 Seleções de Teóricos Breakthroughs
5.4.1 O Caso para cristianismo Liberal
Por Ben Huot
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Eu

f seguimos o exemplo da Igreja temporã, quando gravado em Atos, vemos os cristãos temporões como
membros de uma comunidade coletiva ideal como um Ashram, Kibbutz, ou Monasterio. Se seguimos Jesus
exemplo, levaríamos a cabo o Gospel, enquanto fazendo trabalhos bons, especialmente em serviço daqueles
recusado por sociedade. Convencendo pessoas para nascer outra vez era originalmente enlaçados com ajudar fosse
aqueles em necessidade em situações práticas. O cristianismo é inherently liberal em seus aspectos sociais.
Agora vemos pessoas famosas, como a reclamação de presidente americana que nascem outra vez cristãos, o
cristianismo de palavra perde todo signifcando. Votando contadores conservadores todo o dinheiro enviou para
ajudar starving pessoas em África.
Conservatives (Em outra palavra, as pessoas que seguem condenações ateas) votando qualquer Republicanos ou
o Democrata muito similar, em os Estados Unidos, justo perpetuar o estabelecimento, o qual está referido a em a
Biblia como o mundial e Cristo nos disse para ser nenhuma parte de. De fato, Jesus era mais crítico do equivalente
do estabelecimento de Igreja, o qual em aquele tempo era em a forma do estabelecimento judeu - estes são as
pessoas referiu a como o Pharisees e Saducees.
Apesar de que acho que o cristianismo é socialmente liberal, agüento ao que a Biblia diz em cima salvação e
eternidade. Vejo ajudar outros fosse quem são em necessidade, quando outra nota em a mesma canção em o mesmo
instrumento.
Acho que nossa sociedade americana é pluralistic e que agüentando pessoas a standardes Bíblicos que não são
nascidos outra vez não faz qualquer sentido, se crês em salvação eterna e uma interpretação literal do miraculous da
Biblia. A Biblia não é sobre um conjunto de regras, mas sobre uma relação com Deus. Segundo Jesus, seguindo o
Dez Commandments só não só não te consegue a Céu, mas é impossível. E segundo Paul, a maneira única podemos
manter do pecado é pela intervenção divina direta de nosso salvador, Cristo.
Não só é não-sensical para esperar pessoas para seguir as leis da Biblia, sem devir nascido outra vez primeiro, de
fato vai contra um orthodox interpretação da Biblia. Ademais, se tive a eleição de vivente em uma sociedade
idealista com cristãos conservadores como dirigentes e viver em uma sociedade predominantemente atea, sem
dúvida escolheria o mais tardio. A classe única de sociedade dominada cristã quereria viver embaixo seria
diretamente sob a autoridade de Cristo, em a carne.
A coisa em a mente a mais conservatives para mudar aproximadamente a sociedade é a persecute ou
severamente limitar os direitos de pessoas que são homossexuais. Apesar de que acho que a homosexualidad é um
pecado, acho que o divórcio é também, mas não vejo muitos conservatives deixando relações sexuais com sua
cónyuge anteriormente divorciado. E estes são as mesmas classes de pessoas com as mesmas razões para discriminar
contra pessoas de cor e mulheres em gerações anteriores.
Em vez de apontar pessoas, porque não estou de acordo com seus valores, busco para ajudar aqueles fosse quem
a sociedade tem recusado. O mais recusado pela sociedade é animais. Lindo pouco furry os animais estão mantidos
como prisioneiros e torturados, de modo que o químicos e indústrias de carne podem recolher mais dinheiro efetivo
de unsafe produtos. Seu habitat está destruído em todo mundo, em um senseless pressa para utilizar acima todos os
mundos potencialmente recursos renováveis em umas gerações de par. Também, os prisioneiros estão discriminados
na contramão. Com frequência vemos-lhes quando o inimigo em nossa sociedade, mas nós todos têm pecado e é
para perdoar nossos vizinhos. De modo que teríamos que ajudar pessoas que têm fez enganos para voltar um lugar
produtivo em sociedade e encontrar uma maneira de manter de conseguir devolvido a prisão.

5.4.2 A Mente Pública e Democracia americana
Por Ben Huot
Muitos as pessoas jovens são críticas de América e então minha geração de pais dirá que é a forma pior de
governo, excepto todo outros. Trabalhos de democracia americana, mas não para as pessoas de razões pensam.
Seguro somos livres de votar, mas há só 2 partidos que tem uma possibilidade de ganhador e são quase idênticos.
Muitos as pessoas jovens conseguem trastornadas porque querem a mudança real e eles acham que nossa
democracia lhes teria que deixar para fazer mudanças radicais. Então, quando realizam não é possível: param votar,
conseguem implicados em sabotagem e protestos violentos, sacam seus frustraciones com seus carros, bebida
fortemente ou tomar fármacos, ou tentar fazer vários esforços de conciliábulo.
A realidade é que não somos governados por uma democracia mas por uma ditadura, mas em vez de utilizar
violência para controlar pessoas, a ditadura utiliza os meios de comunicação para controlar nosso worldview. As
pessoas dizem aquilo não é verdadeiro porque podemos dizer quase qualquer coisa queremos sobre o governo e há
nenhum censura. Enquanto não é comunicado a bastantees pessoas em uma maneira que lhes convencerá, então o
governo não se preocupa.
Controlando mentes de povos é a maneira melhor de controlar o governo. As pessoas porão acima com quase
qualquer coisa, enquanto pensam que são bem bastante fora fnanceiramente.
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A Pessoas gostam de falar aproximadamente liberdade, mas realmente todo mais as pessoas querem fazer é justo
seguir ordens. A maioria de pessoas não se preocupam aproximadamente fazendo que é correto ou incorreto,
enquanto são membros de um grupo grande que lhes pode dizer que para crer. Não é que a pessoa média quer
problemas de causa para outros, seu justos que são pouco dispostos de mudar qualquer coisa sobre suas vidas para
ajudar.
Eles chaves para particulares, quem querem fazer que é a coisa correta e não justo que é cômodo, gostaria de
introduzir: o conceito de nenhum sangue em minhas mãos, onde trabalhamos para limitar a quantidade de
destruição causamos a outros e criatividade de uso para ir sob o radar, de maneira que estamos seguindo todas as
leis, mas ao mesmo tempo estamos libertando dos meios de comunicação que controlam nossas mentes e nós
trabalham para libertar outros, em curto prazo.
Nenhum sangue em minhas mãos signifca limitar nosso impacto em o meio e o pobre. Muita queda de coisas
sob este, o qual é com frequência chamou o movimento de simplicidad voluntário. Alguns das coisas sou: xampu de
uso e detergente que não é provado em animais, não como ternera, não bebo álcool, I código aberto de uso software,
e dou para ajudar animais de granja deixaram a starve a morte e a ministérios cristãos em prisões.
Indo sob o radar parece o mais fácil de fazer em o Internet. Ser parte da fla longa, onde apelas a um segmento
pequeno do mercado ou uma especialidad dada. Efcazmente podes competir com o gosta de Google, Yahoo, e
Microsoft em concerto com muitos outros lugares de especialidad, sem qualquer coordenação necessária. Podes
subvert os meios de comunicação por autorizar vosso trabalho sob um criativo commons licença.
Libertando outros prove compartilhar informação que condena consumerism e materialismo. Em vez de
consumir a informação que está produzido para as massas, conseguir vossa informação de livros estrangeiros e
internacionais noticiosos de outros países. Outra maneira de libertar outros é para ser positivos e animar outros.
Roga para eles e encontrar noticioso das coisas positivas que vão em em o mundo.
Muito em particular, não inventa qualquer tecnologia que trastornaría a economia, inclusive em uma maneira
que ajudaria outros. O governo não olha a amavelmente em as pessoas que representam fosse como para produzir
energia para livre ou qualquer coisa que fundamentalmente adianta Ciência.

5.4.3 Que é Racional?
Por Ben Huot
Que é a defnição de racional?
Achando que o homem é o bem mais alto
Ou que seu intelecto pode apanhar tudo
Pensas-te pode disprove Deus
Por citar um ateu famoso?
Vontades um argumento
Mas justo mostrar vossas limitações próprias
E vosso intelecto débil próprio
Não tudo está signifcado para ser
Analisado em o método Científco
Que não pode ser dis-provado
É maior que aquilo quais podem ser provados
A suposição e o controle só podem ir tão longe
E os cientistas são tão bigoted
E resistente de mudar e ideias novas
Que quando é qualquer outro bureaucrats
As ideias de Ciência podem ter
Em um cronometra sido uma área para não-conformists
Mas é já não
Todo mundo crê em Ciência
E aquilo é uma debilidade grande
As massas podem ser convencidas de qualquer coisa
Os cientistas falham para realizar
Aquilo seja sua comunidade que
Feito um fool de Galileo
O primeiro cientista era um asno pronto
Quando vosso sistema de crença
Só pode entender assunto-energia
Não é te bastante pronto
Para realizar que não possa explicar
Qualquer coisa importante
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Não é mau para ter uma teoria
Para explicar algo
Mas quando o utilizas quando uma desculpa
Para esconder de realidades espirituais
Quem é o maior fool?
Não importa que bem és em debate
Ou quantos fatos tens em vosso lado
Algumas coisas justo não fazem sentido
Justo porque o estabelecimento Científco inteiro
Crê numa coisa, as massas pensam que é verdadeiro
Nenhum assunto quanto tempo
A sociedade confunde feitos com verdade
O número de crentes está crescendo em todo mundo
Está interessando que quem pensam
São tão enlightened
Quando para ser melhor informado que Deus
E achar que são o inimigo do estabelecimento
Aquilo suas ideias resonate mais com
As pessoas que criam os problemas
Estão tentando fxar
Se o mesmo sistema que disse o mundo é plano
Agora inclusive admite não podem observar
95% da massa do universo
Por que ter que lhes creio aproximadamente evolução?
Para uma comunidade que rehuye innovators
E qualquer coisa incomum ou diferente
E é principalmente motivado por prestígio
Por que creio qualquer coisa
Plotam em números
E recolher evidência para?
Se os cientistas estudariam outras flosofas
Começariam para realizar que o mundo
É bem mais grande que Ciência
E que os problemas reais em vida
Não Vai ser solucionado por mais tecnologia
Aquilo nunca vamos resolver
A causa verdadeira de padecer através de educação
Aquilo a inovação que trará soluções
É algo aquilo esteve escrito abaixo faz 2,000 anos
Que as ideias mais incomuns eram algumas dos mais velhos
Aquilo somos justo re-inventando que Chinesa
Desenhou milhares de faz anos
Sem o método Científco
Se o chinês não foi bastante pronto
Para manter o império que vai
Como somos indo para ser capazes de sobreviver
Uns quantos mais gerações de Ciência?
Um dos problemas grandes com Ciência
É tem não fundação ética
Tão não podes acrescentar segurança a tecnologia
Não desenhado com uma fundação frme
Ethics Não é justo um acrescentar em cima
As pessoas não devêm éticas por
Atendendo um um curso de semestre
Ou inclusive após ganhar um Ph.D. Em flosofa
Não é que não sabemos bastante
Para fazer encontra uma solução a nossos problemas
Mas que precisamos uma maneira de parar
Nós de criar mais problemas
Self O controle é o chave a nossa sobrevivência
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Mas a solução não é uma invenção
Mas intervenção sobrenatural

5.4.4 Teología inclui Filosofa
Por Ben Huot
Todo mundo tem uma perspectiva
Todo mundo tem opiniões
Há nada teológico
Aquilo não é infuído por flosofa
Não vivemos em um vacuum
E as ideias provem em algum lugar
há não flosofas novas
Justo restatements feito com menos eloquência
Não há nenhuma maneira a só estudar a Biblia
Somos só fooling nós
E ninguém mais
Podemos não distancia nós
De nossa tolice própria
Somos corruptos ao núcleo
Não é possível de ler a Biblia
Sem preconceito e sem sentimentos
A Biblia não é signifcada para ser
Uma lista de regras ou uma teología sistemática
Dont Pensas há uma razão
Aquilo ali é tantas vistas em cima
Cada ramo de teología?
A Biblia não é signifcada para ser interpretado
Igual pela igreja inteira
A Biblia não é sobre uma teología de conjunto
Ninguém nunca uncover
A flosofa cheia da Biblia
Os teólogos maiores
Ter Só tachó a superfície
E era mau mais tempo
Que eram bem
Os versos não signifcam justo uma coisa
A Biblia tem que não
Ser lido em qualquer ordem de conjunto
Os versos não teriam que estar só
Há signifcados escondidos não
Mas poucos signifcados têm sido encontrados
há mais a uma frase sozinha
Que pode ser entendido
Pela mente humana em toda eternidade
E a Biblia é só uma parte pequena
De quem o deus é
Para dizer éramos só infuídos pela Biblia
Ou que cremos o que a Biblia diz
Não adequadamente explicar nossas crenças
Temos orçamentos e experiências
Mas estes não são necessariamente stumbling blocos
Os sentimentos são exercícios grandes e mentais é de uso
Mas precisamos refetir em nosso fundo
Ou seremos repetir os enganos
De inclusive o maior de teólogos
É vale a não ser correto em cima inclusive os pontos principais
Para discrepar cria uma diversidade sã
A igreja não precisa crenças de núcleo
Nossas doutrinas só nos agüentam atrás
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há mais a vida que teología
E há mais à Biblia
Que vossas declarações de fé

5.4.5 Currículum Conservador
Algum estudo para aprender
Que outros têm sonhado de
Algum estudo para aprender
Que é popular
Algum estudo para aprender
Os valores do passado
Algum estudo para aprender
As tradições de seus antepassados
Algum estudo para aprender
Que já crêem
Algum estudo para aprender
Que é bem entendeu
Algum estudo para aprender
Para ser respeitado por outros
Algum estudo para aprender
O caminho bem viajou
Algum estudo para aprender
De uma ideologia específca
Algum estudo para aprender
De que outros lhes dizem
Algum estudo para aprender
Para ser dirigentes de opinião
Algum estudo para aprender
Para memorizar informação
Algum estudo para aprender
Governa outros têm feito
Algum estudo para aprender
Que é prático
Algum estudo para aprender
Que é amplamente aceitou
Algum estudo para aprender
Que não é polêmico
Algum estudo para aprender
Sem qüestionar

5.4.6 Artes Liberais
Por Ben Huot
Há poucas universidades
Onde podes criar
Vosso próprio importante
Há poucas universidades
Aquilo te animas para pensar
Há poucas universidades
Aquele cuidado aproximadamente
Mais de reputação
Há poucas universidades
Aquilo não dobra em cima atrás
Para uns quantos dólares em subvenções
Há poucas universidades
Quem ousam para ter uma visão
Ali umas quantas universidades
Quem não dependem de desportos
Para conseguir fnanciamento
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E recruiting estudantes
Há poucas universidades
Quem não são indebted a
Governo e negócio grande
Há poucas universidades
Quem controlam seu currículum próprio
Há poucas universidades
Aquilo desafa o estado quo
Há poucas universidades
Aquilo prepara estudantes
Para unpredicted mudanças
Em o futuro de sociedade
Há poucas universidades
Aquilo toma orgulho em
Criando controvérsia
Em cima campus
Há poucas universidades
Aquilo gasta tanto
Em desenvolvimento humano
Que em busca Científca

5.4.7 Céu e Terra
Por Ben Huot
Há um ritmo que existe
Profundo dentro de vosso espírito
Quando todo ouves está respirando
E vossa mente é tudo só
Os pensamentos tomam vôo
E vês nada
Regressando o poder a Céu
E as dez mil coisas
Seguir vossa mente
Liberation É um subtlety
E a liberdade prove controle
A hierarquia refete natureza
E a ordem é transparente
Dentro de um instante
Tudo se desvanece
A mente é governanta
E o corpo segue
Quando a mente é vazia
O corpo é plenamente alerta
Com cada respiração
Heaven toma mais território
E a Terra longs
Para liderança de céus
Uma unidade existe
Quando o céu é patriarca
E sua regra é estilo salvia
E perspectiva de espetáculos
As vantagens de Maneira a vosso coração
E é illuminated por vossa respiração
Heaven dirige a Maneira
E cada membro resolve em
Para uma paz longa
E uma regra estável
A Maneira é estreita
Quando vossa mente é um casualty de guerra
Amplia
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Quando o céu está sentado em vosso trono

5.4.8 Sociedade de Brinquedo
Por Ben Huot
Os meninos são prized sobretudo
São os amigos
Da elite potente
O caminhão de vertedero dos presidentes
É empurrado por um toddler
E os atores famosos
Sinal os pañales de seus seguidores
O brinquedo entrepreneurs
Ônus acima das caixas de brinquedo
Em suas fábricas
E os meninos
Passeio ao redor das caixas
Em a batería operou
E joystick controlou
Todos veículos de terreno
Os meninos vão para jogar
Em os centros de busca do brinquedo
Para ver o que brinquedos
É o mais popular
E para controle de qualidade
Estão jogados com
Embaixo supervisão
Dos diretores de brinquedo
Para fazer seguro eles
É seguro para jogo
Cuidado de dia para os brinquedos
É proporcionado por toddlers
E equipes de seamstresses
É treinado para ser
Os cirujanos superiores
Dos dirigentes de brinquedo
Cada brinquedo está atesorado
Para sua vida inteira
O brinquedo consegue um novo
Menino atribuído para vigiar
Quando o menino anterior
Começa para crescer acima
Nenhum brinquedo é nunca dado
A animais a mártir
há sempre
Uma casa amorosa
Para cada brinquedo
Sempre serão mornos
E mantido limpo e seco
há sempre atividades
Para manter os brinquedos ocupados
Têm um partido de Natal grande
Onde conhecem meninos novos
E um desfle de férias
Onde todo as estrelas de brinquedo
É acicalado e honored
Há cerimônias de prêmio
Para o favorito de meninos
Brinquedos do ano
Quando os meninos crescem acima
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Estão utilizados como calentadores
Que se animais de granja correram o mundo?

Capítulo 6
Extras de Continuar Filosofa e mais
Por Ben Huot

6.1 Kierkegaard Cita
6.1.1 Em cima Interpretação de Biblia

B

'
ut,' quiçá dizes, 'há tantos passos escuros em a Biblia, a totalidade reserva aquilo é praticamente
adivinanzas.' Àquilo contestaria: Dantes de que tenho qualquer coisa para fazer com esta objeción,
tenha que ser feito por alguém cuja vida manifesta que tem scrupulously complied com todos os passos
que é fácil de entender; é isto o caso contigo? Mesmo assim isto é como o amante respond ao pé da
letra- se tinha passos escuros mas também claramente expressou uns, diga, ' tenho que comply com o
desejo- então verei sobre as partes escuras. Como poderia nunca sento e ponder os passos escuros e
não comply com o desejo, o desejo que claramente entendi.'
91

6.1.2 Demasiado Ocupado para Deus
De fato, a conexão era aliás isto: primeiro eles todo tentou demonstrar a verdade de cristianismo com
razões ou por adiantar razões em relação a cristianismo. E estes razona fostered a dúvida e a dúvida
devinham mais fortes. A manifestação de mentiras de cristianismo em imitação...E o imitators
verdadeiramente precisou seu Ascension para suportar a vida eram principais- e portanto é seguro. Mas
alguém quem senta em idleness e facilidade através de dias bons ou é busily astir em busyness de
manhã a noite mas tem nunca padeceu qualquer coisa pelo bem para valer tem nenhuma necessidade. É
bastante algo imagina ou se deixa imagina para dinheiro; preocupa-se-se com este Ascension mais
como curiosidade- e tão, naturalmente, dúvida, desde então não tem nenhuma necessidade; ou inventa
algumas razões, ou alguém mais tem a bondade para lhe entregar três razões para- bem, agora, também
não é que a necessidade da pessoa especialmente grande!
92

6.1.3 Fé Não é Razonar

91Soren Kierkegaard Em "Que está Requerido" em Para Self-Exame
92Soren Kierkegaard Em "Cristo É a Maneira" em Para Self-Exame
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Segundo a diversidade de dotações naturais, somos todo nascidos com uma inmediatez mais forte ou
mais débil; o mais forte, o mais enérgico é, o mais longo pode-o agüentar fora na contramão
resistência. E isto endurance, esta confança sã em oneself, em o mundo, em humanidade, junto com
tudo isto, em Deus, chamamos fé. Mas em o mais estrito cristão entendendo não é fé. Faith é contra
comprensivo; a fé é por outro lado de morte. E quando morreste ou te morreu, ao mundo, então
morreste a toda inmediatez em tu, também a vosso comprensivo. É quando toda confança em tu ou em
suporte humano, e também em Deus em uma maneira imediata, é extinto quando cada probabilidade é
extinta, quando é escuro quando em uma noite escura- é de fato morte estamos descrevendo- então
vem o Espírito que dá vida e traz fé. Esta fé é mais forte que o mundo inteiro; tem o poder de
eternidade; é o Espírito presenteio de Deus, é vossa vitória sobre o mundo em que tu mais de
conquistar.
93

6.2 A Fonte de Contemporâneo Anti-cristão Sentiments
6.2.1 A Ideia do Bárbaro
Parece a mim que a razão por que ali é tanto do movimento intelectual que é anti-cristão prove a suposição que
atitudes européias aproximadamente achando que outras carreiras eram menos deles, porque estiveram pensados
para ser bárbaros, era alguns que baseados em cima cristianismo. Honestamente não me preocupo e não sou
surpreendido que o mundo islâmico era tanto mais adiantado em riqueza material, em vão exhibiciones desta
riqueza, e que eram tão materially exitosos, quando o Do oeste. Isto tem nada para fazer com que I valor ou me
impressionaria. Baseio cristianismo em cima o que a Biblia diz e avaliar o estado de civilizações baseou em sua
moralidad, muito como a Biblia faz.

6.2.2 O Aceitável Scapegoats
É amplamente supôs que sendo anti-cristão é alguns que objetivos e parece que a distorção aceitável único agora
está sendo anti Macho cristão Blanco. Alguns que culpam as coisas incorretas que Europa que não tive nenhum
controle em cima e muitas vezes não foi inclusive vivo em aquele período, mas é amplamente considerou vale para
me culpar para aquele, justo devido a como I nasceu e minhas crenças religiosas.

6.2.3 Todo mundo quer um Império
Não estou dizendo que uma percentagem muito pequena de Homens Brancos Ricos não victimize muito o terceiro
mundo e era em perseguição de dominación mundial. Justo acho que o mundo muçulmano era tão interessado em
dominación mundial também. Inclusive quando vemos empresas de multinacional que dividem acima da maioria
vasta da riqueza do mundo entre eles, isto não signifca que o mundo muçulmano não está provando para fazer a
mesma coisa em o nome de sua religião, e também não signifca que a maioria de americanos ou cristãos apoia estas
empresas de multinacional.

6.2.4 Religiões Estatais
Um das pessoas de coisas parece para confundir aproximadamente cristianismo, dantes do último século ou dois,
aqueles a maioria de países te requerestes para ser uma religião segura, para ser considerado patriótico. Isto era
durante o mundo inteiro e não justo em Europa. Como máximo, se outras religiões estiveram toleradas em absoluto,
seja só deixado para ter um de vários aprovou religiões, quando baixo o Mongol império, ou as religiões diferentes
estiveram deixadas sob regra muçulmana, de tal maneira de maneira que com o tempo, devido a attrition, mais as
pessoas eram pressured a devir muçulmanos, devido a várias técnicas limpiadoras étnicas.

6.2.5 Europa e cristianismo

93Soren Kierkegaard Em"É o Espírito" em Para Self-Exame
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Quando falamos sobre as coisas terríveis que os governos em Europa fzeram ao terceiro mundo, não seja baseado
em cima o que a Biblia disse, senão em a interpretação, aquilo esteve desenhado pelos políticos, a legitimize seu
comportamento. Um das razões principais por que os governantes europeus, de Europa de idade Medieval, o
cristianismo aceitado era, porque viram o Deus cristão, quando mais potente, que os deuses paganos e achou que
este Deus novo lhes deixaria para conquistar mais território, o qual é o exato oposto de que a Biblia teaches. Seria
tão incorreto de culpar Islã como a razão por que o mundo islâmico é a maneira é hoje. O Papa não representa todos
os cristãos e também não fazer Evangelicals.

6.2.6 Que é cristão?
Outra coisa para entender é aquilo não todo mundo quem reclama para ser um cristão de fato crê na Biblia, em um
conjunto específco de doutrinas, ou tenta seguir o que a Biblia teaches. Há uma variedade de diferente heresies que
reclamação para ser cristã, o qual não nomearei, tão não há nenhum ponto em argumentar aproximadamente o,
porque aquelas pessoas, quem seguem aqueles heresies, não é disposto de mudar suas vistas, nenhum assunto o que
a Biblia diz. Também, em o Do oeste, o ateísmo começou primeiro em a liderança dos poderes europeus importantes
e expandidos sobre um período de centenas de anos no ponto, onde os lugares únicos em América ou Europa onde o
cristianismo é ainda forte agora é em o Sur americano.

6.2.7 Ateísmo Transformado a Paganism
há de fato uma conexão entre as sociedades secretas, quem em o exterior pregar um embracement das ideias da
Ilustração, mas em a liderança superior de fato pratica Idade Nova ou rituales religiosos Paganos. Isto não está
surpreendendo, porque as ideias Romanas e gregas, aquilo era tão cherished por aqueles em a Ilustração era
entwined com crenças paganas. O objetivo das sociedades secretas é para utilizar a ideia de discurso livre para fazêlo mais fácil de defender anti-ideias cristãs com o objetivo defnitivo de último fechando qualquer intercâmbio livre
de ideias que é contador à Idade Nova/vistas Paganas.

6.3 A Fonte de Hope
6.3.1 Deus de Achado
Rogo que podes aprender de minhas escrituras que o Deus cristão é e como és Sua criação amada. As pessoas têm
manipulado a maioria de religiões por todas partes a história e ele é duros de encontrar que é verdadeiro, em um
tempo onde te facilmente pode encontrar vossa opinião regurgitated, mas nunca encontrar alguém cometido à
verdade. Possa parecer que cada opinião e cada prática teriam que ser aceitáveis. Mas uma vez encontras Ele quem
te criaste, vossa vida nunca será igual.

6.3.2 Que é Fé?
Em uma idade onde as pessoas têm uma opinião tão alta deles, que não podem aceitar, que se estão destruindo, por
sua arrogância e opinião baixa dos recursos que lhes sustenta, é duro de entender, aquilo que vemos é da menos
importância. Faith está baseada em que te mal pode imaginar e vivendo como crente signifca que encolhes em a
medida e o mundo cresce. Realizas que as coisas mais importantes em a vida não é as coisas podes medir e
explicar.

6.3.3 O Artista
Há esperança em a crença que somos só uma criatura de poder humilde e a magnitude de nossas mentiras potenciais
em nossa conexão com nosso Criador. Quando vemos vida através de fé, vimos para entender que somos mas um
cepillo de pintura e o Artista é o, quem move o cepillo. Nossas experiências estão baseadas em o uso do Artista de
cor e forma. Começamos fora quando nada mais de ligeiro sketches e pela interação das cores, com nossos layouts,
estamos transformar a uma criação mais bonita. Estamos formar em o carbono negro e nós estão dados cor pelos
golpes de mão de nosso Criador.

6.3.4 Entregando a Deus
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Vemos nossas vidas em prazos de que passa a nós ou pelas eleições fazemos, mas estamos dançando com nosso
Criador e quando Lhe deixamos nos dirigir, paramos tropeçar em cima nós. Precisamos realizar que nossa eleição
livre é ali, não para fazer as eleições que avance nossos interesses próprios, senão que crescemos em sensatez,
quando aprendemos para fazer eleições, aquilo é parte do plano de nosso Criador. Exercendo nossas marcas de
independência próprias notam quando somos meninos jovens, mas precisamos aprender para sacrifcar nossos
desejos próprios para o betterment de outros, quando crescemos mais velhos.

6.3.5 Verdade Espiritual sobre Fato Científco
É o dance constante com nosso Criador que vem para defnir os aspectos mais importantes de nossa vida. Temos tão
poucos anos em cima a terra e ele está enchido maioritariamente com sorrow e frustración. A vida só tem signifcar,
se escolhemos valorizar o espirituais sobre o material. Precisamos parar aceitando fatos quando verdade e em
mudança escolher nossa crença em Deus sobre nossa crença em Ciência. A maneira única de ter a paz com este
mundo é a não ser parte dele. Podemos existir em este mundo, enquanto não tendo nós investido em seus interesses,
senão investir em qualidades espirituais e nosso futuro eterno.

6.3.6 Deus é Nosso Futuro
Aquilo é que me animo: para ter meu futuro em as mãos do deus. Não me posso confar em ou meu controle sobre
minha natureza caída. Preciso a diariamente entregar-me ao de Deus. Que é mais para nós é para o o de Deus para
governar em nossas vidas, em vez dos escravos de ser a nossos desejos corruptos. Somos em necessidade da ajuda
além que Ciência pode proporcionar. Não prpers podemos governar – precisamos Deus como nosso chefe. O deus
nunca nos desenhei para viver nossas vidas sem Sua direção. Somos o hardware e o deus é o software.

6.4 Introdução mais Tardia
6.4.1 Fundo
Uma Alternativa Certa Worldview
Para centenas de anos, os cristãos têm lutado para sua causa, por utilizar as ferramentas de razão e lógica, a reclaim
um mainstream seguintes e dominar o debate acadêmico, mas isto não é a aproximação do ministério de Cristo.
Precisamos a re-examinar o cristianismo de função teria que jogar em o mundo. Em vez de centrar em cima
conseguindo dirigentes políticos, para abanderar nossas causas, lutando para ser o estabelecimento, e agüentando aos
ideais de um passado perfeito imaginado, teríamos que aceitar a função do outcast e a vítima.
Por todas partes a maioria de história cristã, não temos sido o estabelecimento, senão um contador-movimento
de cultura. A Biblia não se representa como o campeão do rico e o potente, mas quando uma religião de mistério
asiática, de apasionado mystics, em oposição a becarios religiosos. O cristianismo é o underdog e o alternativo à
sociedade de maneira está evoluindo.
Em vez de aferrarse à geração de nosso avô, precisamos ir longe antigamente e abraçar o futuro ao mesmo
tempo. Precisamos ver a batalha para cristianismo e os problemas em o mundiais hoje tão essencialmente
espirituais. Precisamos tomar atrás o movimento ecológico de unbelievers e abandonar a riqueza e poder, aqueles
crentes têm deixado seu primeiro amor para.
Precisamos a re-imaginar as linhas de contenda, deixando nosso worldly estado e suporte humano, para um
modelo centrou mais em cima quem Cristo era, mais que que teología e tradições religiosas estivemos ensinar em
escolas. Precisamos abraçar realidade e a maneira o mundo é e tomar nossa posição, em cima a batalha mais
essencial. Necessidades de cristianismo para regressar, para abanderar a causa do recusado e o persecuted e a parón
que utiliza riqueza e poder, para destruir quem negam nossa teología, mas abraçar a vida de Cristo.
Os cristãos teriam que ser em o lado correto de história. há um claro correto e incorreto. Há posições claras para
tomar. Mas em conjunto temos escolhido o caminho incorreto. Precisamos parar tentando explicar nós a unbelievers
e escolher em mudança para lhes ganhar, por nossas ações. Sim, abraço um evangelical cristianismo, não em prazos
de teología tradicional, mas em prazos de objetivos.
O problema com o cristianismo hoje não é que abraçamos o mainstream worldview, mas que recusamos as
coisas incorretas aproximadamente o. Precisamos começar fazendo que sabemos é correto e a parón que argumenta
aproximadamente teología e explicações, para coisas que podemos não comprehend. Essencialmente precisamos
viver uma vida de fé, em rejeição a uma vida secular, o qual está baseado em a autoridade de razão.
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A autoridade precisamos contestar a é Cristo e Ele também é Quem teríamos que emular. Singelamente,
precisamos ser como os discípulos de Cristo, em vez de ser como aqueles becarios religiosos, quem Lhe recusou. Se
a maioria de pessoas vêem cristãos como o contemporâneos Pharisees, precisamos aprender deste e seguir o espírito
da lei e não justo em outward exhibiciones de superioridad moral.

Quem Cries?
É geralmente achou que se alguém pode provar algo Cientifcamente que é verdadeiro, mas aquilo quais não podem
ser explicados, ninguém pode ser seguro de. Mas que faz uma pessoa sabe se: o dado recolhido pelo Cientista é
válido, que sua matemática é correta, e que sua metodologia é dos standardes mais altos. A realidade é que a maioria
de pessoas não têm bastante educação em a área correta, para provar se um experiente inclusive está provando para
ser objetivo.
Com a chegada do Internet, temos mais a informação disponível que nunca dantes, mas como a determinamos a
validade de declarações? Inclusive dantes de que tivemos o Internet, com frequência cremos pessoas por: sua
reputação, sua educação, suas experiências, e seu trabalho. Temos confado em experientes para um tempo longo,
mas o que método qualitativo ou quantitativo objetivo medimos sua perícia? Se não és já um experiente em um
campo particular, como te proteges de lendas urbanas?
Agora que qualquer pode escrever qualquer coisa, como sabes que para crer? Sem dúvida não crê aqueles,
quem têm um interesse fnanceiro em um campo seguro. E então quem que deixa tu com? Então tudo tens é
pessoas que estão tentando empurrar uma ideologia segura, ou é bem em fazer coisas que é believable. A realidade é
que ninguém é objetivo e não há nenhuma maneira a conclusively provar qualquer coisa. A razão não nos salvará,
devido a nossa corrupção.
Quem cries agora? Por que não crer Ele quem criou o multiverso inteiro? Por que não crer que tem ajudou
pessoas, para milhares de anos, dantes de que tivemos Ciência? Se estás indo a nunca saber seguro
aproximadamente qualquer coisa, por que não provar tendo fé em algo real. Se não podes confar por tua conta
julgamento ou que de de modo que chamou experientes, que por que não crer o que vosso Criador diz?

Por que Crer em Deus?
Como te sabes pode crer Deus e tomar em Sua palavra? Se queres uma razão, há muitos: o depoimento de outras
pessoas, sagrado scripture, e vossas experiências. O cristianismo é a mais religião praticada amplamente em o
mundo, outnumbering Islã 2 a 1, com Islã tendo em cima mil cabeça de ano inicio.
Fazer um experimento em vossa vida própria. Lido através da Biblia cristã inteira em um ano. Isto não é duro de
fazer. Há muitos planejas-te pode encontrar aquilo te dizes justo que para ler em cada dia e ele só toma um assunto
de minutos.
Então centrar em cima fazendo as coisas óbvias, que realizas em seguida, que a Biblia pergunta de ti. Então
manter em ele, para um ano inteiro. Se vossa vida é melhor ou gostas ou de outras pessoas melhores, que tens uma
razão boa para devir um cristão. Se honestamente tentas fazer este, o Deus cristão te respaldará acima.

gostas de minhas escrituras?
Se és opposed à maneira a maioria de cristãos crêem e o worldview de ateísmo, então quem és escrevendo a? Há
um terceiro grupo que estou apelando a: os buscadores ou as pessoas espirituais mas não religiosos. Estou apelando
à classe de pessoa que gosta que sabem de que a Biblia diz, mas nunca iria a uma igreja. Estou apelando àquelas
pessoas, quem são morais, mas não crê em religião organizada. Pessoas que não outro cristãos está apontando. Tão
realizei cedo em cima que que I esteve ensinado em escoar e aprendendo as coisas novas eram 2 totalmente esforços
diferentes e não relacionados, de modo que espero mostrar pessoas que o que a Biblia diz e a maneira a maioria de
ato de cristãos é duas coisas totalmente diferentes. Estou buscando para ajudar quem não querem aceitar um
caminho estabelecido: pessoas que verdadeiramente pensam diferentes.
Não tens que tem completado quaisquer cursos universitários, para entender minhas escrituras, tão inclusive eu
não ter inclusive um acreditado bachelor grau. Mas, se não tens ido a universidade, porque não és disciplinado ou
bastante pronto, que não entenderás minhas escrituras. Não recomendaria lhes tentando. Também, se não desfrutas
aprendendo coisas novas ou se não podes ler coisas discrepas com, que não gostarás de minhas escrituras.
Geralmente não tomo as posições de quase qualquer ideia que é mainstream. Sou um cristão e se odeias cristãos,
então odiarás minhas escrituras. Se és um stereotypical cristão, provavelmente odiarás minhas escrituras também.
Para todo mundo mais, sou seguro tu desfrutará e aprender muito de minhas escrituras.
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A maioria de meus livros está baseado em o conceito de paradox. Muitas pessoas acham que paradoxes é o
mesmo tão contradições, mas Bíblicos paradoxes é como o chinês yin-yang relações entre machos e mulher. Muitas
pessoas também acham que as flosofas asiáticas Do este não têm qualquer moralidad, porque eles mistakenly achar
que bom e o mau é um conjunto de paradoxes. Isto é untrue porque as Filosofas chinesas importantes bem como
budismo e todo a outra crença índia sistemas todos têm um muito altamente desenvolveu posto de ethics. muito há
um defnitivo correto e incorreto em ambas flosofa índia e chinesa e religião. A maioria de teología Bíblica é
também baseado em este conceito mesmo de paradox.
O importante paradoxes em meus livros são: humildad e compaixão, bondade e seriedade, sul do norte e global
global, esperança para salvação e justiça social, coração-alma e mente-corpo, Deus pessoal e holistic worldview,
imaginación e self controle, disciplina e criatividade, sumisión a Deus e igualdade a outras pessoas, e o último um é
ainda inédito - alegria e propósito.

6.4.2 Problemas e Soluções
Por que tão Preocupado?
Estamos experimentando uma revolução de informação, o qual vai criar uma transformação de sociedade, em a
escala da revolução industrial. Que I estou preocupado aproximadamente é que os poderes que ser não parece para
tomar a situação seriamente bastante. A ordem inteira do mundial e o equilíbrio de poderes está dependendo da
transição que vai bem. Even Chinesa e cuidado de Arábia Saudita sobre nosso índice de desemprego, porque os
EE.UU. é ainda o mercado primário de produtores mundiais.
Ao chegar a este ponto a coisa única que mantém trabalhos de pescoço branco inclusive tão adiantados tão
engenharia, programação de computador, contabilidade, médico, e o jornalismo é o número de negócios que não é
consciente de que precisam fazer para fcar em empresarial sobre o próximo 10 anos, ou ter um mercado que não é
competitivo. Estou preocupado que tudo está instalado para justo a tempo a entrega e as pessoas têm não crédito
extra ou alternar habilidades em caso conseguem parados.
Outro problema de primeira ordem que passa um o mesmo tempo é mudança de clima global e os problemas que
sem dúvida passará, devido a este é tempo mais violento e desastres naturais, o qual signifca que muitas pessoas vão
experimentar que passados em Nova Orleans e não ter inclusive fornecimentos de sobrevivência básica para durar
inclusive 72 horas.

Filosofa Soluciones Inspiradas a Problemas Mundiais
ECONOMICAMENTE BASEOU
• Marca Decisões Éticas em os Produtos Compramos
• Encontra Maneira Criativa para Reduzir Nossas Despesas
• Consegue Fornecimentos e Treinando para Sobreviver Desastres
• Promove Uso de Internet para Facultar Particulares
• Dá Fora Conteúdo Livre para Apoiar Alternar Opiniões
SOCIALMENTE BASEOU
• Rede para Expandir Nossos Círculos de Infuência
• Relações de forma com Nossos Vizinhos
• Anima Outros
• A estância Positiva e Aumentar Nossas Infuências Positivas
• Evita Mainstream Suposições
ESPIRITUALMENTE BASEOU
• Roga para a vontade de Ser do deus Feito
• Melhorar a vida de um Animal Específco
• Aumento Nosso Entendendo do Mundo
• Levantar Nossos Meninos para Ser Cidadãos Bons
• Toma Tempo para Relaxar

6.4.3 Concluindo Pensamentos
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Descarrego de responsabilidade em cima Ciincia
Quis deixar as pessoas sabem que não sou anti-ciência. Acho que os cientistas fazem trabalho muito valioso e
minha irmã é um cientista. Há uma distinção grande entre utilizar Ciência como sistema de crença e uma fonte de
moralidad e utilizando Ciência como processo de descoberta. Que a maioria de pessoas não realizam é que ecologia
contemporânea tão opposed às ideias de Ilustração que trouxe adiante a primeira onda de Ciência é muito diferente.
A base flosófca para Ecologia é mais próxima a mystical a religião e a flosofa que ele é ao maiores,
mentalidade melhor, mais rápida que veio junto com a Ciência original e onde a maioria o dinheiro para a ciência
atualmente vai a. Um cientista pode ser tão moral quando qualquer mais, mas a pessoa que pratica necessidades de
ciência para o deixar compartimentado em a função está desenhado para e não utilizar ele em solucionar problemas
flosófcos e religiosos. A ciência não teria que ser considerada como sistema de crença e quando é apechuga com
algo que tem nenhuma maneira de tratar.

Meu Objetivo Defnitivo
Se deixo tu com justo uma coisa, isto é: nunca terias que seguir alguém mais. Não signifco que não terias que
seguir leis, mas não terias que seguir a ideologia de qualquer pessoa, especialmente não mina. Todo mundo sabe que
é verdadeiro e daí é correto e incorreto. O mais podes fazer é seguir vosso conscience.
Tomar uma aproximação criativa a vossos problemas. Realizar a realidade das coisas não podes mudar e mudar
as coisas podes. A fonte maior de nossos problemas é que parecemos para ser incapazes de desenhar conexões e ter
uma carência de imaginación. Einstein uma vez disse que a criatividade é mais importante que inteligência.
Não quero quaisquer seguidores, tão Kierkegaard e Nietzche ambos sentiam. Seria mais feliz, se formaste
vossas crenças religiosas e flosófcas, por vossa experiência própria e busca. Creio as opiniões que escrevi e não
sou envergonhado de tendo opiniões fortes e arriscando injustiça de ser. Queres-te para ter paixão para fazer que
cries é bem. Não podes ir incorreto por seguinte vosso coração.
Se era capaz de mudar qualquer coisa sobre minha vida, tentaria desfrutar vida mais e não ser tão sério. Marca
seguro não gastas todo vosso pensamento de vida: toma tempo para relaxar e conhecer pessoas novas. É importante
de ter equilíbrio em vida e para escutar ao conselho de outras pessoas que se preocupam aproximadamente te. A
maneira única cresces é de aprender de formar relações e tomando riscos para melhorar vossa vida. Outras pessoas
podem ver coisas podes não, de modo que benefício de sua experiência e diferindo pontos de vista.

Capítulo 7
Mais Ideias e Inspiração
Por Ben Huot

7.1 Políticas, Religião, e Empatía
7.1.1 Empatía
Entendendo o Mundo
Tenho vindo à conclusão em minhas 12 anos de estudo independente que os dois fatores que é o mais importante de
entender se queres saber por que os trabalhos mundiais a maneira é psicologia moderna (começando com Freud) e
história (especialmente dantes de que 1500 e especialmente asiático). A coisa fnque para entender aproximadamente
a psicologia é que as decisões da maioria de pessoas são quase inteiramente emocionais.
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É muito perigoso de jogar em as emoções das pessoas em a coisas gostam da religião e a política, mas é o chave
a grupos grandes motivadores de pessoas. O chave à história comprensiva é para começar do muito começando e
lido tanto, de fontes originais, tão possíveis. Lido Buddha explicação de budismo, lido sobre o Coptic igreja e o
Syriac igrejas para entender cristianismo. Então continuar seguir o desenvolvimento, dos sistemas de crença
importantes, aos ramos modernos importantes.

Arriscando Empatía em cima Objetividad
A ideia que une ambos estes esforços é o conceito de empatía. A empatía signifca comprensiva algo, de outra pessoa
é ou grupo do ponto de vista das pessoas. A maioria de pessoas utilizam o objetivo de prazo, em seu estudo de
pessoas e história, mas dizendo és objetivo é gosta dizer és perfeito. O deus único pode ser verdadeiramente
objetivo.
Em vez de ignorar vossas emoções e outros' emoções, abraça-lhes. Sentir que outros sentem. Vê as coisas como
outras pessoas lhes vêem. É duro, porque tens que não pensar sobre vossas crenças em aquele tempo, mas, ao
mesmo tempo, ainda precisas ver com vosso coração, quando tens que cuidado e tomar uma posição. Demasiado
com frequência os estudantes são temerosos de tendo uma opinião polêmica, mas formando umas ajudas de opinião
entendes a situação muito melhor, porque estás forçado para dar suporte adequado, para vossa decisão.

7.1.2 Criatividade
Criatividade e Deus
nunca há justo uma solução a um problema. E sendo criativo em vossas soluções sempre serão mais efcazes que
tentando fazer o movimento mais comum e óbvio. Um da razão maior por que continuo ser interessado em aprender
mais aproximadamente Deus e desfrutar esta busca é porque o deus não é justo perfeito e perfeitamente objetivo mas
que o deus também sente tão fazemos e é inclusive mais criativo que os pensadores maiores.

Outmaneuvering Seus Inimigos
O deus é muito subtil e com frequência toma uma aproximação que aparece gosta está deixando e forfeiting Seu
sucesso, a quem oppose lhes, mas então termina outmaneuvering lhes, porque vê e controla o quadro maior. O deus
sempre toma a rota mais dura, e deixa o inimigo um grau seguro de sucesso, porque realmente desfruta ser criativo e
quer mostrar todos Seus seguidores, que precisam não temer qualquer inimigo, ou qualquer situação. Onde Seus
seguidores olham outnumbered, quer crescer sua fé e lhes surpreender, de maneira que aprendem para lhe confar
em por sua fé (ou nossa carência de comprensivo), devido a que tem feito antigamente.

A personalidade do deus
O deus é sempre perfeitamente compatível e Sua personalidade é sempre igual. O deus sempre faz que promete e é
em controle direto e completo de todo aquilo passa, poderia passar, ou poderia ser imaginado, mas faz tão em Sua
maneira própria e em Sua margem de tempo próprio. O deus sabe o futuro perfeitamente e tem vindo acima com um
plano, para tudo, aquilo passará e o siga. Mas ninguém sabe que é agora, em qualquer momento antigamente,
qualquer tempo em o futuro, ou em qualquer realidade diferente. As coisas são raramente quando aparecem e a
verdade é muita desconhecida que fcção.

7.1.3 Lições de História do trabalho do deus
Morte e Resurrección de Jesucristo
Podemos olhar em vários acontecimentos importantes em história para ver como o deus tem fosse maneuvered Seus
inimigos. A primeira surpresa importante, que somos todos muito conscientes de, é Deus vindo a terra quando
Jesucristo e deixando Seus inimigos para lhe matar, mas então outmaneuvering lhes, por apechugar com os pecados
do mundo, aumentando outra vez do morto, e derrotando morte e inferno, em o processo. Seus inimigos eram
outmaneuvered, porque acharam que que Jesus lutaria uma batalha política e militar.

A Ameaça de Islã, Então Ateísmo
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Muitos cristãos são temerosos do crescimento e o poder de Islã hoje, mas o Islã era em seu zenith de poder, durante
o tempo do Ottoman Império. Se Europa Ocidental não tinha aumentado, para devir poderes mundiais, em o tempo
eles , então o cristianismo provavelmente teria sido limpado em Europa. Então, quando os inimigos de Deus
tentaram empurrar o mundo inteiro, a unbelief, em o últimos poucos anos de centena, culminando em a Guerra Fria,
centraram demasiado em cima Europa e América, e ao mesmo tempo, uma muita parte maior do mundo devinha
cristãs.

Total Reversal
Em justo um assunto de aproximadamente 20 anos, a situação tem girado totalmente ao redor. Agora os cristãos são
temerosos de pessoas de outras religiões de devir demasiado religioso. Isto é uma vitória importante. Paganism É em
o aumento em o Do oeste, mas esta geração próxima tem também pouco conhecimento de cristianismo, para
compartilhar sua rebelião de pais dele, de modo que são igualmente interessados, em outras coisas espirituais, gosta
cristianismo. O cristianismo tem tido o mais sucesso, em recruiting pessoas, de fés politeístas, que de qualquer das
religiões mundiais. A maioria daqueles, quem são dispostos de converter, é destas religiões politeístas, quem já
prefere cristianismo a Islã.

Cristo tem Já Ganhou
Islã Pode ser crescer e pode ser a religião de um bilião de pessoas, mas tome em cima 1,000 anos para passar e o
cristianismo tem crescido a duas vezes que medida, em único os últimos 100 anos. O cristianismo ainda está
crescendo bem mais rápido e está considerado mais culturally apropriado, a mais pessoas, que Islã. A coisa irônica é
que os inimigos de Deus tentaram convencer pessoas que o cristianismo era a religião do rico e potente e unbelief
era a religião das massas, mas as massas pobres escolheram cristianismo quando estes rico e cristianismo recusado
potente.

7.1.4 Ruptura Social americana
Divisão amarga
Em América, parecemos para ser culturally divididos entre um movimento conservador emocionalmente conduzido
e um rationally movimento liberal conduzido. há positives e negatives a ambos lados, mas parecem tão
amargamente divididos de maneira que a médias as pessoas em América odeiam os outro meios de americanos.
Então nossas políticas estrangeiras e domésticas nacionais dedo fop atrás e adiante entre 2 extremos após cada
eleições, ambos presidenciais e congressional.

Motivações religiosas
Penso um das razões grandes para sua animosidad é que há religiosos undercurrents que combustível muitas as
divisões. Ambos parecem a só ver o lado negativo do outro um. Um das razões por que acho que sim que muitos
cristãos são tão emocionalmente motivados é que muitos cristãos estão convencidos eles teve que escolher entre o
cristianismo e a razão e eles escolheram sua religião.

Politicamente Correto
Penso muito deste volta ao ressentimento que muitos cristãos sentem para o sistema de educação que tem
empurrado muitos anti-Alvos, anti-Machos, e anti-os pontos de vista cristãos e tantos cristãos machos brancos não
iam achar que eram mau, devido a como nasceram, e não ia deixar sua religião, de modo que eles justo decididos
para recusar a busca de educação. Temos este prazo politicamente correto, onde as reclamações de governo que te
pode ter qualquer opinião queres, mas realmente só te querer para tomar sua posição. E utilizam o objetivo de
palavra, para descrever isto um politicamente governo correto-opinião patrocinada.

Encontrando Terra Comum
A maioria de cristãos são sociais conservatives, em aquele eles oppose a sociedade de direção está indo, em legalizar
muitas coisas, aquilo era para a maioria de história considerou anti-social e deviant. I e muitos de minha geração são
fscally liberais, em aquele queremos pessoas e animais em necessidade, para ser cuidado de e, sem fnanciamento
de governo, estas necessidades não serão conhecidas.
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Ganha-Ganhar Solução
Muitos cristãos seriam dispostos de apoiar coisas como o meio ou aumentou fnanciar para o pobre, se os mesmos
políticos adotaram um mais socialmente ponto de vista conservador. Basicamente, dois opposing os grupos podem
eleger as coisas que querem mais e compromise em as coisas que não é tão importante a eles, então todo mundo
consegue algo querem em vez de um agrupa ganhar e o outro perdendo.

7.2 História e o Futuro
7.2.1 Religião e História
Tolerância religiosa
Em América hoje, damos por fato, que temos um do mais inclusive de crenças religiosas historicamente. Em o
recente o passado, inclusive mais religiously tolerant governos, como o Mongols só religiões seguras deixadas. A
escritura importante, aquilo peso posto detrás tolerância, em América e Europa modernas, esteve escrito por John
Locke e, em sua letra, fale sobre a razão para tolerar religiões, outro que o dominantes e governo religião suportada,
do país, mas não estenda isto toleration, àqueles sem uma religião (ateus).

Fé=de patriotismo
Por todas partes a maioria de história, sendo patriótico e leal a vosso país era a mesma coisa quando praticando a
religião aprovada estatal. Um das razões por que a Igreja algum das perseguições grandes periodicamente era
devido a políticas e não devido a teología. Durante os últimos anos de milhar ou tão, os cristãos de países diferentes
lutaram a cada qual outro e a política e a religião eram intertwined.

Iglesias cristãs importantes
Isto é porque a cada qual dos centros originais diferentes de cristianismo eram políticos, intelectual, econômico, e
rivais lingüísticos. A maioria teve suporte imperial, após o primeiros poucos anos de centena de cristianismo. O
Oriental ortodoxo (grego) a igreja manteve-se com o Império bizantino, o Nestorian e Jacobyte (Syriac) as igrejas
mantiveram-se com o Império persa, e o católico Romano (latino) a igreja manteve-se com os governos de Europa
Ocidental.

Sucesso de Islã
O lutando, entre os impérios persas e bizantinos e a perseguição do Syriac a igreja deixou os árabes, para tomar
sobre o Médio Oriente, completamente, de Espanha, a Índia. Os cristãos que vivem ali (quem era a maioria da
população, para centenas de anos, dantes de que e afterwords) de fato convidados em os exércitos árabes, quando
pensaram que seriam tratados melhores, que baixo o Império bizantino. E eram para centenas de anos. Isto história
mudada profundamente.

Islã Como Unifcar Fator
Isto é que deixado Islã, para devir uma religião mundial importante e, em cima muitas centenas de anos, o
cristianismo mudou seu centro, do Médio Oriente, a Europa Ocidental. Um das razões grandes por que continue,
para ser um capitol offense, para converter de Islã, a qualquer outra religião, em o Médio Oriente é porque justo
como o afegão ou o Scots, os árabes são um tribally organizou pessoas com uma língua comum. A coisa que unifca
as pessoas de árabe é a religião islâmica. Em outro não-árabe muçulmano-dominó a países gostam de Paquistão e
Afeganistão o país inclui grupos étnicos múltiplos e Islã também proporciona um fator de unifcar.

Igreja latina quando Unifcando Fator
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O cristianismo também servido como similar politicamente unifcando força, em Europa Ocidental, tão Islã era, para
os árabes. O Império Romano cristianismo adotado, porque o imperador em aquele tempo creu, que o Deus cristão
era mais potente, que os deuses paganos e tão cridos ganhe mais batalhas, se ele e seu império devinham cristãos.
As tribos germánicas fnalmente convertidas a cristianismo, para razões similares. A Igreja católica Romana era
então a instituição única, aquilo sobreviveu as Idades Escuras, após a queda do Império Romano, e costumou
mantém a realeza em poder, até a Revolução francesa, quando o governo tomou todo o dinheiro, da Igreja, para
fnanciar as campanhas de guerra de Napoleón.

Paganism E cristianismo
O Império Romano e cultura grega e Romana estiveram preservados, pela Igreja latina, durante o período Medieval.
São a base, para cultura européia moderna. O Império Romano não foi o maior, ou império mais importante, de seu
tempo, inclusive em o Mundo Velho e a cidade de Roma era um backwaters durante aquele tempo, mas europeus
glamorized o, porque seja um império exitoso corrido por um grupo racial alvo. É irônico que a Igreja, aquilo é tão
temeroso do movimento de Idade Novo, voluntariamente se escolheu sincronizar com o grego pagano e flosofas
Romanas, religiões, e culturas. Alguns das fontes grandes de tensão entre os cientistas e a Igreja católica Romana
não foram sobre doutrinas Bíblicas, mas veio aproximadamente como efeito de lado da igreja latina que adota grego
pagano e vistas Romanas do mundo.

Importância de Médio Oriente
A razão grande para o sucesso do Império Romano e qualquer outro império, aquilo controlou o Médio Oriente, era
porque a tecnologia marítima do tempo deixou navegação fácil, do Mediterráneo, mas não foi capaz de deixar
navegação em um oceano aberto. Basicamente, tinha algum comércio muito importante, aquilo passou, entre Europa
e o Leste Longínquo, incluindo Chinesa, Índia, e Ao sudeste Ásia. O Médio Oriente era o ponto central, em este
comércio, e quem transportaram estas costas boas e adiante devinha muito potente e rico.

7.2.2 Nenhuma Regra
Por que Liberals é Progressives
Muitas pessoas crêem a sensatez convencional, aquelas pessoas conseguem mais conservadoras, quando conseguem
mais velhos, mas quando as pessoas conseguem mais velhas, mudam menos e menos. A realidade é que a sociedade
está indo mais e mais em uma direção liberal e tem desde o Renacimiento, a tão recente como os últimos 50 anos,
segundo que parte do mundo estás vivendo em. A razão por que liberals às vezes utilizar o prazo progressivo é
porque que é agora considerado liberal será considerado conservador em o futuro. Liberal é outra palavra para
mudança ou “progresso”.

A Pendente Resbaladiza
Penso muitos das mudanças, em a última geração ou duas, da sociedade americana é bem, mas penso muitos mais
gerações, em o futuro, seja tomado demasiado longe. O problema grande com ser mais e mais liberal não é
aproximadamente sendo liberal fscally mas aproximadamente sendo liberal socialmente. Agora estamos o fazendo
aceitáveis para dois homens ou duas mulheres para casar, o qual, penso, sentido de marcas.
Muitos sociais conservatives ver isto como pendente resbaladiza, onde a revolução sexual vai tão longe, aquelas
coisas seguras, aquelas a maioria de pessoas consideram moralmente mau sexualmente (inclusive radicais liberals)
pode devir lugar comum e socialmente aceitável, longe ao futuro. Não vejo isto inclusive começando para passar em
meu lifetime ou inclusive a geração após que aquilo é lifetimes, mas mais tarde em cima isto bem poderia ser um
problema sério, em o fazendo. Pensa aproximadamente quanto tem mudado em os últimos 50 anos e como as coisas
estão mudando, em um passo acelerado. Pensa aproximadamente que poderia passar, se as tendências atuais
continuam, para ser empurrados, em um exponentially passo mais rápido. Onde acabe?

Não Aplicando Leis
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Que I estou preocupado aproximadamente é algo bastante diferente. Que I estou preocupado aproximadamente é o
desejo daqueles em poder e o cidadão médio em cima fazendo mais e mais as coisas legais e inclusive não aplicando
leis, aquilo é impopular, mas é ali para uma razão boa. Para algumas pessoas, isto traz acima da ideia, que nossas
leis de marcas do governo aproximadamente o que os critérios têm que ser, para alguém a legalmente vindo ao país.
Então decidimos, em vez de mudar as leis, que temos que justo não lhes aplicar, e tão algumas pessoas, de países
seguros, se escapa com coisas nunca deixaríamos pessoas, de outros países, para fazer.

Tomando Riscos com Segurança
Mas inclusive mais básico é o unwillingness para seguir, inclusive as leis mais singelas e óbvias, desenhados para
segurança. Por exemplo, as pessoas parecem para pensar é vale para correr luzes vermelhas e não assinalar, quando
giram. Isto passa tão com frequência, que te nunca saber, o qual maneira um carro girará. E as razões para estas
regras são tão óbvias e seguindo-lhes tão singelos, mas as pessoas são ainda pouco dispostas de seguir inclusive
estas regras.

Medo de Trabalho duro
Pessoas em vários trabalhos, venho a contato com, resíduos para aparecer pontualmente, ou inclusive seguir as
direções mais singelas. A pessoa média toady é um experiente em como para dar argumentos impressionantes
aproximadamente por que são pouco dispostos de seguir direções. Parece que o medo maior da maioria de pessoas é
tendo que actuar o trabalho de um dia sincero. E isto ainda passa, quando muitas pessoas ainda têm nenhum trabalho
e se alguém perde um trabalho, não há nenhum trabalho aberto, mas isto ainda não motiva pessoas, para fazer seu
trabalho corretamente.

Demasiado Barato
Agora que temos cortes de orçamento, devido a cortes de imposto e bem-estar para as empresas grandes, temos que
serviços básicos cortados, como lei e educação públicas aplicação. Temos tão pouco o dinheiro deixou, a inclusive
manter ordem público, aqueles delitos na contramão a propriedade não é prosecuted. Não inclusive gastamos
dinheiro, para consertar pontes, nunca actualizados para em cima 50 anos, inclusive ainda que estão desmenuzando,
direito dantes de nossos olhos. Recusamos a inclusive proporcionar a segurança mais básica atualizações, para
computadores, aquilo corrido nossa infra-estrutura crítica, porque somos demasiado baratos.

Unwillingness Para Salvar/Investir
Os negócios parecem pouco dispostos de salvar acima dinheiro, dantes de que investem em projetos novos, de
modo que quando perdem dinheiro, vão bankrupt e o cidadão médio termina bailing lhes fosse. E os negócios
parecem pouco dispostos, para investir qualquer de seu dinheiro próprio, a melhorar seu negócio, e nunca adotar
quaisquer ideias novas, ou tomar quaisquer riscos, para os diferenciar, das outras marcas e então está surpreendido
por seu falhanço. A maioria de pessoas têm muito fundo em dívida, porque são não tem a disciplina, para salvar seu
dinheiro, dantes de que compram coisas novas.

7.2.3 Problema de fundo
Vítima de nosso Sucesso
As coisas fundamentais que está arruinando América é que somos a vítima, de nosso sucesso próprio. As coisas são
demasiado fáceis para nós, o qual nos fez débil. Desde então inclusive os governos nacionais são pouco dispostos, a
inclusive pensar uma geração adiante, e o público é pouco disposto de fazer qualquer sacrifício efcaz mensurável, as
coisas vão conseguir exponentially piores, dantes de que inclusive realizamos, que tem passado. Um a quantidade
crítica por enquanto tem passado, seja muito caro, justo para ir mais devagar o aumento em dano.

Crescimento exponencial
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Um dos problemas maiores, estamos enfrentando hoje é que nossos dirigentes e nossos cidadãos não podem parecer
para entender crescimento que exponencial trabalhos. O crescimento exponencial explica que quando o inglês vinho
a América, que o peixe em os rios não poderiam mover, porque os rios eram crammed cheios de peixes. Tivemos
tanto timber em América, que utilizamos madeira de crescimento velho, que podemos não inclusive encontrar hoje,
para lenha, ou justo o cortando abaixo, para começar granjas. Quando começamos fazer carros, nunca achámos que
tudo das pessoas em Chinesa e Índia fnalmente seriam capazes de proporcionar um e que teríamos milhares de
milhões de carros.

Exponentially Problemas maiores
Isto é a mesma maneira, aquelas doenças estendidas, de uma pessoa, e então infectar centenas de milhões. Quando
esperamos 10 mais anos, para solucionar problemas meio ambientais, o dano facilmente poderia ser 10,000 tempo
mais duro de fxar então. A realidade de Aquecimento Global é que quando os aumentos de temperatura justo um
pouco, as quedas de ecossistema inteiras aparte e os controles naturais, para a parón de clima que trabalha. Então o
tempo consegue exponentially mais destructivo. Isto é a razão por que os ecologistas fzeram tal fedor
aproximadamente o, tão cedo como o 1970s.

Fora de Nosso Controle
As pessoas fzeram divertidas de Jimmy Carter, quando empurre energias alternativas, mas quanto melhores o
mundiais ser se o país teve a vontade política, para conseguir o problema sob controle então. Ao chegar a este ponto,
os EE.UU. tem perdido sua habilidade, tem o leverage, para empurrar outros países, para utilizar menos
combustíveis de fóssil. Ao chegar a este ponto, o bulk das perdas meio ambientais serão o resultado de Índia e
Chinesa, de maneira que se deixamos uma quantidade segura de consumo de combustível do fóssil, aumentarão seu
consumo, no ponto, que o offset nossa redução.

7.2.4 Soluções
A “Solução” Fácil
Já tenho falado sobre um regresso, a um nível mais temporão de tecnologia, como maneira de tratar nossa carência
atual de recursos, para solucionar nossos problemas de energia. A maioria de pessoas considerariam que deixando,
mas há outro, solução mais popular. Esta solução implicaria encontrar uma muita fonte maior de energia. Mas o
problema aqui é que precisamos mais de justos 100 ou 1,000 tempo tanta energia, e precisamos continuar para
encontrar exponentially quantidade crescente de energia, cada geração, ou mais terminamos, com um nível mais
temporão de tecnologia.

Muitos mais as soluções Necessárias
Basicamente, somos adictos a energia, e fora desejos de energia aumentarão exponentially, tão em vez de nós
precisando um um aumento de tempo de energia, precisamos encontrar, qualquer um quase unlimited quantidade de
energia, ou mais precisamos continuar encontrando mais e mais fontes de energia potente. De modo que este
problema manterá passar, a cada 20 anos, e seremos em a mesma situação, que somos em agora então. Aquilo é o
problema maior, com manter as coisas cômodas, e evitando um derrumbamiento, do mundo, quando o sabemos. A
quantidade maior de energia será precisada, a projetos de engenheiro, para proteger pessoas e sociedade, do poder
destructivo aumentado de tempo.

Regresso de Deus?
Muitos cristãos pensam que o deus virá, se derrumbamientos de sociedade, mas aquilo não é Scriptural. Jesus falou
aproximadamente regressando como um ladrão em a noite e que ninguém wold saber que hora ou dia regresse.
Basicamente podes ser seguro nada passará, em qualquer tempo, aquilo é forecasted. Tão, se as pessoas dão uma
data, quando pensam que o mundo acabará, podes quase garantia, que aquilo não será o tempo. A história prova
isto.
Muito pronto e bom intentioned pessoas, com fé grande, muita evidência boa, e bom scriptural o suporte deu
datas exatas, quando Cristo regressaria, e todo era mau. Penso que é uns resíduos de tempo e recursos, para
continuar esta busca. Recorda, que aquilo inclusive o diabo e os anjos têm nenhuma ideia sobre este, também, e são
bem mais prontos, tem mais recursos, tem tido bem mais tempo, e quer saber mais mau que nos.
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O regresso do deus Surpreenderá Todo mundo
O cronometrando provavelmente vindo, quando as coisas são muito pacífcas e a sociedade é muito estável. Dantes
de que Jesus vem, as pessoas terão cansado, de ser temerosos de Seu regresso. Nós provavelmente coisas de
experiência, em uma ordem diferente, e em uma maneira, quando surpreendendo quando como Jesus veio e daí Ele ,
comparado ao que as pessoas pensaram passaria.
Jesus regressará, quando há uma crise espiritual, que provavelmente seremos inconscientes de, e ele não
provavelmente ser ao mesmo tempo de uma crise política ou meio ambiental. A metade de punho do tribulation
poderia passar, sem nós sabendo, até que éramos maneira média através de. O deus único sabe e controles quando
isto passa. Quando passa e o governo nos quero para tomar a marca da besta, seja o número 666 exatamente e serás
cristal aclara de que aquilo é, quando passa.

A Solução Melhor
A solução melhor é uma solução, aquele Deus trará. Oração para a vontade de passar do deus, mantendo a um Cristo
gosta da atitude e fazendo nosso melhor de evitar os pecados são a maneira melhor de ajudar. Que é espiritualmente
signifcativo é diferente que que é socialmente, politicamente, militarmente, ou fnanceiramente signifcativo.
Precisamos ter fé em Deus e seguir O seu .
A maneira única de ser seguro, aquilo que tentamos, terá sucesso é para fazer seguro que estamos fazendo que
Deus nos quero para fazer. Se o deus queres-te para fazer algo, o faça o cristal claro. E o sucesso precisará ser
defnido, quando servindo os propósitos do deus, o qual nós improváveis saber que, que nós , ajudará o plano do
deus. O deus não nos precisa, mas precisamos Deus. Falharemos Deus, mas o deus nunca nos falhará.

Capítulo 8
As lições novas Continuam
Por Ben Huot

8.1 Religião e História
8.1.1 Médio Oriente, África, e cristianismo
Origens africanas

M

qualquer considerar o Médio Oriente, para ser parte de Ásia, mas o mais estudo aproximadamente África e o
Médio Oriente, o mais similar parecem. Biblically, o presunto é africano e os descendentes importantes são
Mizraim (Egito, África Do norte, e Crete/Philistines), Canaan (Israel Moderno), Cush (Etiópia), e Posto (África
Central e Do sul). Provavelmente pode que o Jardim de Eden é em África Central e a genética moderna podem
localizar a origem de pessoas, atrás a Centrais e África do Sul.
Geneticamente, parece humanos temporões viajou de África Central, a África Do norte e o Médio Oriente
(provavelmente através de Etiópia, através do Mar Vermelho). Lingüísticamente, baseou em cima arqueologia, é
mais provavelmente que as línguas Orientais Médias importantes gosta arameo, Syriac, e o árabe era descendentes
de línguas, aquilo originado em Etiópia. Também, África Do norte era um bosque enorme, aproximadamente faz
10,000 anos, e mais as pessoas viveram ali, dantes de que emigraram a Egito, uma vez o Sáhara converteu em um
deserto, devido a um 1 mudança de grau, em a órbita da Terra.

Carreira e Cor de Pele
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Bastante interessante, há não evidência Bíblica que os descendentes de Presunto eram todo negros e a cor e a
carreira não são necessariamente relacionou. Isto é muito evidente em o Médio Oriente e em Líbia, onde te não pode
dizer se alguém é do Médio Oriente baseou só em cima cor de pele. E em América, as pessoas não te perguntam
primeiro, onde és de, dantes de que discriminam na contramão te, senão discriminar racially, na contramão
qualquer com pele mais escura, se Latino, africano, índio, americano Nativo, ou Do sul/Ao sudeste asiático.
Aquilo é por que dividindo pessoas a grupos, como americano africano e latino-marca americana pouco sentido,
desde então há pessoas brancas de África, há ambos ligeiro skinned e escuro skinned Latinos, e não seria
surpreendido, se estão tratados muito de maneira diferente. Também, se qualquer em América aquilo é negro se
apellida americano africano, então por que não é os americanos brancos chamaram americanos europeus, e daí
lumes alguém, nascido em África, quem emigrou aos Estados Unidos? - Provavelmente têm mais em comum, com
imigrantes recentes, de outras partes do mundo, que americanos negros. Também, muito da América exterior
mundial está predispuesta, contra pessoas, com pele mais escura.

História africana
África era também conectada, ao Médio Oriente, via comércio, para séculos. Islã Estendido em África,
maioritariamente através de comerciantes, qual de suas mercadorias importantes era a venda de escravos humanos.
O Swahili língua de comércio, comum em África Do este, está derivado de árabe. As áreas importantes que Islã
estendidos mais exitosamente era em África Do este e Sur justo do deserto de Sáhara, ao longo de que era ambos
referido a como o “shorelines” (do Deserto de Sáhara e do oceano Índico). Acima até o Ottoman o império começou
para perder seu poder em a região, o Ottomans teve a infuência mais política em África. Seja devido ao poder
vacuum, aquilo passou uma vez o Ottoman o império deixou em África, aquela vantagem aos europeus que movem
em pára colonizar África.
A razão para a carência de estabilidade, em qualquer país africano moderno, e a situação política comum sendo
ditadoras, correndo os países, aquilo mantém em poder, devido à riqueza obteve, de mineiro, se deve aos europeus
que deixam, durante a Guerra Fria temporã, tão depressa e não proporcionando uma transição lisa, a regra
independente. Mais tarde, durante a Guerra Fria, Rússia provou a befriend muitos das nações novas, mas os EE.UU.
souberam nunca deixariam e tantos em culpa de África tanto os EE.UU. e Europa, para sua situação, mas é é um
pouco mais complexo que aquilo.

Cristianismo em África
Com frequência pensamos de cristianismo como venidero a África, via branco missionaries, de Europa e América,
mas isto não é muito cuidadoso. Alguns dos cristãos muito mais temporões eram em Egito, África Do norte, e
Etiópia, muito tempo dantes de que a maioria de Europa devinha cristão. Etiópia judaísmo praticado inclusive,
dantes de que inclusive a Rainha de Sheba rei Salomón visitado, e a maioria de explicação lógica, quando a onde o
arca do Covenant foi, é Etiópia, também. Muito da doutrina temporã, da Igreja, esteve formado em Alexandria e
África Do norte (incluindo tais teólogos famosos como Augustine). A maioria de quem eram recentemente
convertidos, em África, esteve convertido por profetas africanos amigos, que com frequência voltou, de escravatura,
em América.
Há um refrán comum aproximadamente cristianismo e África, aquilo vai algo assim: Quando os europeus
vieram, tivemos a terra e eles tiveram a Biblia. Fechamos nossos olhos e rogou. Quando lhes abrimos, tivemos a
Biblia e eles tiveram a terra. Alguns das Igrejas maiores em África são católicas, anglicano, e o AICs.
Provavelmente pode que há mais Africans, quem são membros da Igreja de Inglaterra, que há em América, Canadá,
Austrália, e Nova Zelândia combinou.
O AICs é o mais rápido crescendo igrejas, em África. São com frequência chamados Iglesias Independentes
africanas e com frequência tomar sua inspiração, da Igreja etiópica. Não têm nenhuma conexão, a quaisquer Igrejas
em América ou Europa. Seguem a Biblia bem, mas muito de maneira diferente, que nós , em América. São muito
com frequência supernaturally conscientes (um dos medos maiores em as igrejas africanas é brujería) e com
frequência seguir muitos das leis do Testamento Velho.

Futuro de Religião em África
Os EE.UU. uma vez temeram que o comunismo tomaria em cima África, mas aquilo é muito improvável, porque
não só é cristianismo muito compatível com tradições africanas, mais Africans é extremamente religioso, e seja no
duro de ser ateu e ainda ser parte da comunidade tribal. Inclusive tão mais e mais Africans movimento a cidades, a
religião é ainda fundamental para o médio africano. Muitos Africans é orgulhoso de ser africano e de fato sentir
triste para americanos, devido a como mais americanos, inclusive ainda assim ricos em riqueza material, é pobre em
conhecimento espiritual.
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África provavelmente será o centro de cristianismo e cumprir um importante prophetical função, para um tempo
longo para vir. Cristianismo outnumbers Islã 2 a 1, está crescendo mais rápido que Islã, é culturally apropriado em
mais países e regiões, e Islã teve em cima mil cabeça de anos inicio. há agora mais Africans enviando missionaries a
Europa, então ao revés. há também um número dos predicadores anglicanos americanos que são ordained, por
bispos em África, para evitar tendo que aceitar valores sociais liberais, gosta casal de gay (devido a decisões
recentes por alguns dirigentes anglicanos americanos).

8.1.2 Como Filosofa grega cristianismo Infuído
Cultura que grega Veio ao Médio Oriente
A língua grega e a cultura primeiro vieram, ao Médio Oriente, via a conquista de Alejandro Magno (quem esteve
educado por Aristóteles) e o instalando de centros gregos, em umas quantas cidades, durante seu império. Quando o
Império Romano tomou sobre o Médio Oriente, reforce esta cultura grega. O grego devinha a língua internacional
de becarios e daqueles em cidades importantes. A elite falou grega, enquanto o arameo esteve falado em as terras de
interior mais altas e o hebreu esteve falado em o lowlands. Syriac Era um dialeto importante de arameo, o qual
devinha a língua erudita, da era medieval, em o Médio Oriente.
Muito desta terra esteve comerciada atrás e adiante, entre o persa e os Impérios Romanos, segundo o sucesso,
das campanhas militares atuais, de cada lado. Persia esteve ida mais devagar, por tendo que lutar o Mongols, em
suas fronteiras orientais. Roma era um oportunista e tomou mais e mais território, quando as situações abriram
acima, mas só devinha um poder mundial uma vez eram capazes, para tomar em cima Egito e o Médio Oriente, o
qual teve um muito lucrative comerciar economia baseada.

Como a Igreja devinha grega
O chefe proponent, de cultura grega, era a Igreja cristã, aquilo esteve baseado em o centro aberto e internacional de
bolsa, em Alexandria. A flosofa grega esteve considerada, para trabalhar bem, com cristianismo, porque todos os
becarios estiveram levantados em uma cultura grega e eles outnumbered o judeus converte. Cristãos temporões
worldview era que flosofa supersedes religião, quando estiveram obsedado com explicar teología, em uma maneira
racional.
Do ponto de vista grego, a religião progredida em 3 etapas: primeiro tinha rituales puros, o segundo veio agência
moral, e o terceiro passo era flosofa especulativa. A vista grega em cima o cristianismo era, que todo esteve guiado,
por uma teología flosofcamente baseada, aquele conjunto sobre um propósito racional mais alto: para explicar os
problemas de existência. A moralidad esteve baseada em a especulação, quando ao lugar humano, em o universo, o
dever esteve implicado em nossa razão para existência também, e que os rituales são as expressões de moralidad,
baseou em cima doutrina. Basicamente, ambos ritual e a lei saiu de um rationally realidade explicada.

Rivalidad entre cristãos e Jews
A rivalidad principal, do tempo, aquele shaped debate religioso mais tardio, em o Médio Oriente, esteve começado,
com a rivalidad, entre judaísmo e cristianismo. Muitos, da perseguição temporã, de cristãos, esteve empurrado, por
judeu zealots, e sua infuência, aos poderes políticos, aquilo ser. Tão os cristãos eram de abertura eles acima, a um
mundo mais largo e abraçando ideias novas, a comunidade judia decidiu tomar a aproximação oposta.
A comunidade judia começou um reformation, aquilo empurrado para foco aumentado em rituales e a lei e a
separação, entre as pessoas judias, e outsiders. A comunidade judia voltou a um mais temporão, era mais
conservadora, enquanto os cristãos decidiram, para ser progressivos, e abraçar um futuro mais aberto. Esta
perseguição temporã era uma das causas importantes, para o estendidos de cristianismo, além o limita, do Império
Romano.

Por que Recusar Filosofa grega?
O problema. Com a vista grega. De cristianismo. É que está baseado em uma vista mundial pagana. Isto vem. De
uma aproximação intelectual, a cristianismo, baseado em o entendimento defeituoso, da relação, entre o racional e o
mystical, em a tradição Bíblica. O universo e a humanidade estão desenhados por um Criador racional, mas só Lhe
podemos entender, por fé, porque todas as doutrinas Bíblicas estão baseadas em o conceito de paradox. Justo porque
o deus é racional não signifca podemos explicar Quem o deus é, ou nossa relação, com Ele, confando em cima
razona só.
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Cristianismo, de um ponto de vista Bíblico, não vai ser aceitado, por quem são intelectuais de elite, porque a
maneira única, que podemos entender Deus, quem é um mistério a nós, é por fé, em que não podemos explicar. A
Biblia consegue tanto quem estão obsedado com poder sobrenatural e aqueles, quem são crentes em a sensatez
humana enojada, porque mostra claramente, que são ambos incorretos.
A Biblia é um ponto dolorido, a não-crentes, porque não o podem reduzir abaixo, a que podem aceitar, de um
emocionais, ou ponto de vista humano racional. A Biblia requer, que nós primeiro humildes nós, dantes de que Deus
e está salvo, não através de que sabemos, ou que podemos fazer, mas baseou quase inteiramente, a que Deus tem
feito para nós e nos dou livremente.

Começando de Arañazo
Isto signifca, aquilo aceitando Cristo, quando nosso Salvador, signifca deixar fazendo coisas nossa maneira própria
e, de modo que já não conseguimos para receber crédito, para que temos feito. Deixamos tudo, quando vimos ao
deus e Ele então nos dou tudo. Que nos separo do deus não é pecado imperdonable, mas nosso orgulho, em nossas
habilidades próprias.
Justo gostar quando dado, deixamos todas as posses terrenales, de modo que, a dantes de nascer outra vez,
primeiro deixamos fazer coisas, nossa maneira própria. Temos que começar por todas partes outra vez, em Cristo,
após que temos gastado muitos anos acumulando sucesso terrenal. A razão por que o cristianismo é tão popular
entre o fsicamente débil, materially pobre, e persecuted é que há menos para eles para deixar.

8.1.3 Religiões Desconhecidas
Religiões esquecidas
Sistemas de crença mundiais importantes têm tido tempo diferente, em história, onde eram em sua cimeira, muito
tão os países têm, também. Budismo, para caso, peaked, sobre faz mil anos, e Islã tem provavelmente peaked, dentro
da última centena de par anos, enquanto provavelmente tome cristianismo em outros anos de centena, a cimeira
(principalmente dependendo do crescimento de cristianismo em Chinesa e o (resurgencia) em os EE.UU., bem como
como a situação evolui em o Médio Oriente, África Do norte, e Ásia Central).
Alguns das religiões importantes, do passado, não é tão apropriado hoje. Dois destas religiões eram populares,
ao longo da Estrada de Seda, durante a Época dourada asiática: Zoroastrianism e Manicheanism. Ainda temos
histórias cristãs, cobrindo este período, quando o cristianismo era também muito popular, em esta parte do mundo,
em este período de tempo, também. Hoje, muito poucas pessoas praticam qualquer destas religiões, apesar de que o
muito populares Kabbalah participações prováveis muito em comum, com estas religiões.

Origens ou Zoroastrianism
O Zoroastrian as origens são altamente debatidas, mas estes cristãos temporões estiveram convencidos, da crença
geralmente agüentada, que Zoroastrianism foi, ao menos tão longe atrás, quando a quando as pessoas judias
estiveram tomadas cativa, pelo Medes e persas (Irão). Isto era sobre o mesmo tempo, quando o profeta de
Testamento Velho Daniel viveu. Zoroastrians Era famoso para seus templos de fogo.
O três wisemen, quem veio uns quantos anos, após o nascimento de Cristo, para entregar presentes caros,
seguindo a estrela, sobre Bethleham, provavelmente pôde Zoroastrian sacerdotes. Persia antiga e Índia antiga
tiveram alguns muito similares ideias religiosas, um do qual era uma aversão a escritura, o qual as ajudas explicam
por que há tão pouco evidência, de exatamente quando Zoroaster vivido, ou quando o Vedas era primeiro compôs.

Zoroastrianism E cristianismo
Zoroastrianism Está descrito, por cristãos temporões, em Irã, para ser uma combinação de astrología, sol e adoración
de estrela, e o indigenous religiões paganas de antigos Assyria e Babilonia. Também, os cristãos eram persecuted,
pelo Zoroastrians muito gosta eram, sob Islã, ou o Jews era, durante o Período Medieval, em Europa. Zoroastrians
Esteve proibido, de converter, de Zoroastrianism, a qualquer outra religião e os cristãos estiveram fatos, para pagar
impostos mais altos.
Com frequência, seus bispos estiveram proibidos de ambulantes, a seus congregaciones, ou proselytizing, e tinha
inclusive ofcialmente reconheceu perseguições. O papa da Igreja persa esteve nomeado, pelo Shah-em-Shah (Rei de
Reis de Persia), os sacerdotes estiveram pagos pelo governo persa, e os membros da igreja ali esteve requerida, para
seguir as regras, da igreja, que eram membros de.

102 de 116

Complete Introductions Collection
Mas a Igreja esteve animada para partir, pelo governo, quando esteja pensado para debilitar a Igreja. O
envolvimento estatal em a Igreja era tão aceitada, pelos cristãos persas, que eles não tudo aceita um Papa novo, até
que esteja aprovado pelo Shah-em-Shah e dirigentes de cristãos com frequência utilizaram sua conexão, com
potente Zoroastrians, para lhes ajudar regras de Igreja da mudança e doutrina.

Práticas que Enfadou Zoroastrians
Quando Roma cristianismo legalizado primeiro, as coisas baixaram cerro, para cristãos, em Persia, quando
estiveram pensados, para ser desleales, quando a religião ofcial de Persia era Zoroastrianism, e o cristianismo era
sempre em a minoria, em prazos de seguidores. As coisas, que realmente trastornados o Zoroastrian sacerdotes
(Magi) a maioria de era o enterrando de corpos mortos e a popularidade, de tomar jura, de castidade, entre a
população cristã.
A Igreja mais tarde animou cristãos, para casar, e ter meninos, quando o encontraram difíceis de encontrar novos
converte, devido à situação legal. O cristianismo era popular entre os artistas e craftsmen, o nobres, e os doutores
melhores normalmente cristãos também. Isto também enfadou o Zoroastrians. A Igreja persa exitosamente estendida
o Gospel mais longínquo, ao longo da Estrada de Seda, completamente através de Ásia Central, a Chinesa e Índia
(em áreas que atualmente é alguns do mais hostis a cristianismo).

Igreja do Leste
Muitas pessoas acham que que a Igreja persa era parte do Antioch Igreja (qual é Beirut de dia moderno, Líbano),
mas, apesar de que utilizaram o Syriac língua, das áreas rurais de Síria (o grego esteve falado em Antioch
originalmente), formaram sua Igreja própria, chamou a Igreja síria Do este, Nestorian Igreja (apesar de que
discreparon com o Nestorian heresy), ou Igreja do Leste. O centro, da Igreja do Leste, era Ctesiphon/Seleucia, o qual
era perto, que é agora Bagdá, Iraq e também perto Babilonia (da torre de Babel e o Império babilónico). A razão para
as várias cabeças da igreja (Antioch, Alexandria, Constantinople, Roma, e Ctesiphon/Seleucia) deveu-se às cabeças
de cada império que quer um cristão de cabeça, para ser uma classe de embaixador, representando todos os cristãos
em o império, de modo que o Rei facilmente poderia comunicar leis novas, para todos os cristãos.
As coisas conseguiam realmente confundindo, quando a se as igrejas, em o borderlands, era sob o controle de
Antioch ou Ctesiphon/Seleucia, em qualquer tempo dado, porque a mesma diócesis era qualquer parte do Romano
ou o império persa, dependendo de onde a fronteira atual era. Ironicamente, o número de divisões em a Igreja em
Ásia, apesar de que evidentemente, causando uma igreja mais débil, era aliás um das coisas que ajudou se agarre tão
muito tempo, tão tinha não estrutura central, aquilo poderia ser descido, todos em um colocam (justo gosta é duro,
para lutar contra terrorismo moderno, para a mesma razão). A Igreja do Do este fnalmente aceitado mais os
conselhos “de Igreja” ocidentais importantes que incluem o Nicene um, mas escolheu ligeiramente livro diferente
para seu canon. A Igreja em todas partes estado de acordo que praticando occult os rituales esteve proibido.

Manicheanism
Manicheanism Esteve praticado, pelo teólogo cristão famoso Augustine (quem veio acima com a ideia da Trinity e
vivido em África Do norte), dantes de que converta. Esteja descrito, por estes cristãos temporões, em Persia, como
religião secreta. Isto é um sinal mau, de uma vista mundial Bíblica, quando as charlas de Biblia aproximadamente
como o mau está praticado em segredo, devido às pessoas que sabem é mau, de modo que tentam o esconder. As
sociedades secretas são com frequência informadas, para ser um lugar, onde occult os rituales estão actuados. A
palavra occult ele signifca escondido.
Manicheanism Era muito similar, em muitas maneiras, a Gnosticism, o qual proviu a flosofa de Platón e dantes
que o Kabbala, derivado do antigo indigenous religiões paganas dos asirios e babilonios. Isto é onde a Estrela de
David prove, o qual é de fato a Estrela de Solomon, quando o sinal de Judah era uma leoa e não há nenhuma
referência, de uma estrela de David, em a Biblia. Rei Salomón, quem era King David flho, era famoso para
dirigente em cima Israel, em a altura de sua supremacía política e econômica e, para a sensatez grande, aquele Deus
lhe deu.

Rei Salomón
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Solomon era também sabido, para tomar muitas mulheres, quem mais tarde lhe corrompeu e lhe dirigir, para praticar
suas religiões paganas, bem como ser o escolhido, por Deus, para construir o lugar permanente, para o arca do
Covenant (onde os sacrifícios estiveram fatos, a Deus, da Biblia e onde more, em cima Terra, pelo Levite
Sacerdotes): o Templo judeu em Jerusalem. Em a tradição, do grupo cristão, aquilo historicamente tem sido o grupo
dominante e dirigente de tempo longo, de Etiópia, Solomon teve o arca do Covenant tomado dele, após a Rainha de
Sheba Solomon visitado, por seu flho mútuo. Isto é ainda a explicação melhor, quando a que passado, a ele, desde
então também não a Biblia, nem fazer muito das escrituras de Israel conquerors, explicado, onde vá a.

Freemasons
A sociedade secreta moderna, chamou o Freemasons, era originalmente começado, por um grupo potente, chamou o
Caballero Templars, quem devinha demasiado potente, devido a seu deixando quantidade enorme de dinheiro, a
realeza européia. Os Caballeros Temperar começados fora, quando guardas, para peregrinos cristãos europeus,
viajando a e das vistas Santas, em o reino do Cruzado europeu em Palestine. Produziram alguns dos soldados
maiores das Cruzadas. Conseguiam alguma classe, de estado especial, do Papa, devido a algo encontraram, quando
cavando, embaixo o templo de Solomon (sua sede em o tempo), o qual eles blackmailed o Papa com. A maioria
deles desaparecidos, em barcos, após o Rei francês arrendondado acima de um número deles e lhes torturou, porque
tenha muito fundo em dívida, a eles.
Podem ter foi, em muitos direções diferentes, mas ali provavelmente pode um escocês e ou conexão suíça. O
escocês era excommunicated, pela igreja católica, sobre seu assassinato de rei de um rival, em uma igreja, de modo
que os Caballeros Temperar (também excommunicated) esteve oferecido terra em Escócia. Um das batalhas fnques,
aquilo manteve o escocês independente, do inglês teve ajuda considerável, de um grupo pequeno de excelente
archers, cujas origens eram inexplicados. O Freemasons ter laços a alguns clãs escoceses e o americanos fundando
pais. O suíço, quem era ovelha levantada maioritariamente, de repente devinha a fonte dos mercenários melhores em
Europa, bem como criando o sistema bancário mais famoso, o qual têm nunca revelou as origens de.

O Amaldiçoou Devindo o Bendito
É irônico que o mau amaldiçoou nações Israel antigo limítrofe era o muito primeiro e mais dedicado, de cristãos,
muitos de quem manteve sua fé, acima até que eles à esquerda (e ainda o praticar hoje em América, Europa, Canadá,
Austrália, e Índia), após a queda do Ottoman Império, contra séculos de perseguição grande, mas que o deus está
escolhido pessoas Lhe recusou, porque tentavam caber em com e levantar seu estado social, com os povos
circundantes. Muitas pessoas, quem não sabem a Biblia muito bem, é perplexed em como Jesucristo diferente
aparece, em o Testamento Novo vs. como Deus o Pai está retratado, em o Testamento Velho. Mas se leste os
Profetas de Testamento Velhos e a História de Israel, Deus o Pai era tão amável e merciful, quando Jesucristo (Quem
são um e o mesmo).

8.1.4 cristianismo em Época dourada asiática
Introdução
tinha mais Syriac cristãos, em um cronometra, que que das igrejas latinas e gregas combinaram. Isto era o período
de tempo referiu a, quando as Idades Médias, em Europa e a Época dourada, em Ásia. Syriac Os sacerdotes cristãos
eram becarios em campos como diversos quando diplomacia, lingüística, e medicina.

Doutores cristãos
Syriac Os cristãos eram os doutores melhores, em o tempo, e eram temporão proponents, da importância, de
vegetais e fruta frescos, em manter são. Utilizaram açúcar, de Índia, quando medicina e popularizó o uso de
Sherberts (a fruta fervida misturada com mel) e Ruibarbo, para medicina. Construíram um hospital de ensino em
Susa.

Cristianismo Entre o Turks
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O cristianismo era popular, entre o Turkic pessoas, ao princípio, com muitos dos reis importantes que convertem, a
cristianismo. tinha, ao menos, 8 milhões converte, entre vários Turkic tribos, durante este período. Syriac Os cristãos
desenvolveram a língua escrita, para o Uigur língua, de seu centro, para tradução, Merv. Qual era mais tarde
adotado, por Genghis Khan, e seu Mongol descendentes.
Syriac Os cristãos estiveram tratados melhores, baixo Mongol regra, que qualquer outro governo. Genghis Khan
o tio era Prester John (qual é uma lenda de um cristão misionero estendendo cristianismo a Ásia ou África). Genghis
Khan Ele crido num todo Deus de criador potente e ele era um de suas primeiras leis para seus temas. Muitos em
Genghis Khans a família real era cristãs. O Mongols e os Cruzados tentaram uma aliança, para agüentar do árabe
retaking, de Palestine.
Muitos das cidades importantes (também centros cristãos importantes), ao longo da Estrada de Seda, esteve
destruído, por Genghis Khan, incluindo: suas igrejas, as pessoas, suas bibliotecas, obra de arte, riqueza, e indústria.
O Mongols assassinado de uma percentagem maior, da população humana da Terra, que qualquer outro governante
sozinho nunca tem feito, em história humana. Quando o Mongols poder obtido, ajudaram reconstruir as igrejas
perviously destruídos e sacou a maioria das restrições legais, em cristãos, como tendo que pagar um imposto não
muçulmano.

Infuincia cristã em outros Sistemas de Crença
O cristianismo teve infuência considerável, em a teología e rituales, de um número de religiões diferentes. Syriac O
cristianismo era popular, em este tempo, em sudoeste e Índia do norte. O futuro Buddha chamado Maitreya e o
Hindu incarnation de Vishnu provavelmente pôde inspirado, por cristianismo. O símbolo de mão geralmente
utilizado, em meditación, em os sistemas de crença índios vem, de Syriac práticas cristãs. Tibetan O budismo
provavelmente baseado muito de suas práticas e organização a tradições cristãs, gosta: orações para a água morrida,
santa, demônios, confesiones, vermelho ceremonial roupa, e o Delai Lamba (Papa).
Em Chinesa, o cristianismo se apellidó a Religião Luminosa. Syriac Cristiano missionaries era primeiro enviado,
quando embaixadores, do rei de Persia a Chinesa. Em Chinesa, durante o Tang Dinastía, o Imperador deu suporte
monetário, para igrejas, em intercâmbio para os sacerdotes cristãos que rogam para eles e seus antepassados. O
imperador soube bastante aproximadamente cristianismo, para saber, que o era irreconcilable, com budismo, quando
ordene que os budistas e os cristãos param trabalhar juntos ,em a tradução de sagrado scripture. Syriac Os cristãos
desenvolveram um alfabeto singelo, para a língua coreana. A Sala de conferência do Koryuji templo budista, em
Kyoto, Japão, era uma vez uma igreja cristã.
Quando Tamberlane e o chinês Ming a dinastía veio a poder, as comunidades cristãs eram persecuted
relentlessly, até que o cristianismo caiu de prominencia, em mais partes de Ásia.

8.2 Políticas e História
8.2.1 A Revolução de Informação
Predições
Quando era um menino, ouvimos de futurists, quem pronosticó, que a chegada de computadores traria sobre uma
revolução tecnologicamente baseada, o qual afetaria sociedade, tanto como as revoluções agrícolas e industriais. Em
o 90s, mais os americanos acharam que que a revolução era em cima e o Internet basicamente fcaria igual, que
América seria o mais afetado, e que o faria América mais efcaz e próspero, sem muito de qualquer dor social ou
político. Há um número de crescer de pessoas agora, aquilo justo está acordando, a uma ordem mundial inteiramente
diferente, o qual é justo, em as etapas de princípio, de mudança revolucionário. Alguns das ameaças maiores, a nossa
nação é: nossa depressão econômica e a destruição do meio.

O Aumento e Queda de América
Isto passado porque Europa, Japão, Coréia do Sur, e Taiwán investiu em educação e construído acima de suas
capacidades de fabricação basicamente entregadas a eles por americanos sem visão. De fato, seja um pouco
diferente, porque a ameaça percebida grande, a América, era a União soviética e um do signifca qual os EE.UU.
seu melhores, para impedir Europa e Ásia Do este, de devir comunista, era para gastar exorbitant quantidades do
dinheiro e os recursos que lhes constroem acima, de terceiras nações mundiais, às casas de poder econômicas lhes
fzemos a, pelo fm da Guerra Fria.
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E seja durante Guerra Mundial 2, onde os poderes coloniales europeus se estenderam demasiado delgados
lutando uma guerra mundial, de maneira que terminaram deixar seus impérios, para ganhar a guerra. O britânico
muito diretamente e deliberadamente entregou seu estado de dirigente mundial, aos Estados Unidos. Os EE.UU.
devinham o mundo principais superpower, só após que Europa quase completamente destruiu ele. Os EE.UU.
devinham ricos, em as décadas de par próximas, porque todos os centros industriais em Europa estiveram destruídos
e os EE.UU. tiveram capacidade de reserva, sendo unused, devido à Grande Depressão.

Aumento de Chinesa e Índia
Chinesa e Índia encontraram uma maneira de fazer uso de computadores e o Internet, para dar-lhes um grande
bastante mercado, para fnanciar seu re-aparecimento e o meio para competir para trabalhos, eram demasiado longe
fora geografcamente, para ser elegibles. O outro aspecto com frequência esquecido é que o Internet, quando agora o
sabemos, só realmente sacou, quando os computadores conseguiram o ponto de preço mágico de $500.
Isto era só achievable, devido à política e decisões econômicas, de Chinesa comunista. Chinesa a mesma coisa
quando Japão fez. O problema com esta situação é, quem será que Chinesa é era, para Japão. O outro problema, que
China atualmente as caras é que quanto tempo América continua comprar bens chineses, quando nossos índices de
desemprego fcam alto e é tão difícil, para obter empréstimos empresariais.

Relação entre Revoluções Tecnológicas
Mas dantes de que inclusive podemos entrever as possibilidades, da revolução de informação, precisamos olhar em
que passados, com as revoluções industriais e agrícolas, a ambos ver a escala de disrupción e a relação, entre os
progressos tecnológicos diferentes. A primeira coisa para entender é que a revolução de informação, depende da
revolução industrial, o qual depende da revolução agrícola. Contrariamente às ideias do consumidor americano
médio, a maioria de trabalhos importantes não são engenheiro de software ou centros de suporte, mas labradores e a
infra-estrutura inteira que produtos, traz o alimentário a nós, e consegue livrado de seus resíduos.
A revolução agrícola depende de sementes, terra, e recursos de água, também sendo reduzidos por destruição
meio ambiental. Acima desta base agrícola, a revolução industrial depende de combustíveis de fóssil (Carvão,
Azeite, e “Gás Natural”) bem como alguns nucleares. há também alguns muito limitados a busca experimental que
ocorre, em todas as “energias” verdes, com basicamente nenhum potencial, sem progresso fundamental em
tecnologia (em o nível de difculdade enfrentou, com atualmente inventando e powering tempo e viagem espacial,
ou entendendo o cérebro bastante para curar Schizophrenia), para lhes fazer bastante efcaz para ser viável.

Revoluções prévias
A revolução agrícola trazida sobre as primeiras cidades (poblamientos permanentes), escrevendo e registros,
governos e leis, mais especializados e trabalhos complexos, quando lhes sabemos hoje e o aumento de poderes
mundiais em o Médio Oriente, partes importantes de África, e a maioria de Ásia Do sul. Alguns do importantes
breakthroughs, destes tempos incluem: o cultivation de sementes, domesticación de animais, muito tempo
denominar técnicas de armazenamento alimentário, e técnicas de irrigação.
Dantes de que isto todo está considerado pré-história, mas muitas pessoas têm evidência grande, que uma vez
tivemos uma bem mais civilização adiantada tecnologicamente, aquilo esteve destruído de alguma maneira. A
revolução industrial esteve começada, devido a um aquecimento leve em tempo em Inglaterra e a atomización
rudimentaria, de produção de lana. Fábricas, ligas de rua, uniões, comunismo, moderno secretive sociedades, leis de
proteção do consumidor, telégrafos, fotografa, e europeus, poderes tão mundiais, era alguns dos resultados, desta
transformação.

Revolução de informação
Tão longe, a revolução de informação tem produzido transporte de massa pessoal (carros), computadores e o
Internet (acesso de instante à maioria de meios de comunicação e a criação digital, armazenamento, e transmissão da
tecnologias mais temporãs gostam escritos documenta, de música, fotografa, e flmes e assuntos de propriedade
intelectuais relacionados), subcontratación, globalização, terrorismo moderno, aquecimento global, e o aumento
econômico e político de Ásia. A maioria desta tecnologia era primeiro introduzido, durante Guerra Mundial 2, pelo
NAZISTA (alemão) exército, e esteve desenvolvido, pelos EE.UU. e complexos industriais militares soviéticos.
Os fatores importantes que infuem nosso mundo futuro é a interação e as decisões relacionaram a: problemas
meio ambientais (mais tempo potente e destructivo, diminuição em recursos naturais fundamentais, e um aumento
em o número de pessoas), energia sustentável outro que combustíveis de fóssil, o aumento de cristianismo global e
Islã (e diminuição continuada de religião em Europa e os Estados Unidos), e a economia global.
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A Solução
As qüestões de fundo reais, aquilo agüenta nosso país atrás, é nossa ingenuidad e nosso laziness. Se podemos
encontrar, dentro nós, a vontade, para lutar, para nosso futuro e fazer os sacrifícios necessários, faremos bem, ao
futuro. A coisa graciosa é que muitos americanos são temerosos de mudança de clima global, mas os EE.UU. de fato
serão os menos afetados, por estas mudanças. Europa, Rússia, o Médio Oriente, Ásia Do sul, e Chinesa será o mais
afetado. Os desenvolvimentos tecnológicos, aquilo habilitará muitos destas mudanças sociais, será confabilidade
aumentada, largo de banda, compressão, commoditization, e tolerância de culpa da infra-estrutura de Internet em
todo mundo.
Os EE.UU. precisam não devir uma terceira nação mundial. Para este para passar, precisamos centrar em nossa
economia e parón e energia alternativas que drenan nossa riqueza devido a comprar azeite e lutando unending
guerras estrangeiras. Impérios sempre caída de dentro e a razão o chamam o terrorismo é que é só efcaz em nos
assustar. Se os terroristas eram capazes de destruir-nos, então seríamos atualmente lutando uma força de invasão.

8.2.2 Empresarial e Governo
Males de Controle de Governo
Ouvimos comunismo que terrível é nossa vida inteira, ou qualquer envolvimento de governo ou controle, em cima
como os negócios operam, nenhum assunto como eles behave. Ouvimos ecologistas que terríveis são, tanto, que são
agora designados, quando terroristas, e ouvimos aproximadamente que maus é, é para ter quaisquer leis de proteção
do consumidor, ou a nunca demandar uma companhia, cujo produto lhes mata nossas causas uma doença terrível.
Parece como a imprensa tem engolido esta totalidade de crença falsa: aquilo quaisquer controles colocados em os
negócios são alguns que igual tão sendo comunista; aquele capitalismo, sem as restrições é necessárias, para
democracia; e que os negócios são sempre perfeitos e o governo é sempre mau.
Ouvimos que maus é, para dar dinheiro ao pobre, mas de alguma maneira é vale para o rico, para conseguir
bem-estar. Os negócios não querem, para seguir quaisquer controles, mas então querem, para conseguir bailed fora,
quando fazem decisões empresariais estúpidas. Conservatives Charla aproximadamente como crêem, em o corretos
de estados e particulares, mas só aplicam isto, a empresas e só, para conseguir livrado de responsabilidade, para suas
ações e quando uma desculpa, a starve o governo, para dinheiro, de maneira que não possa actuar serviços básicos,
gosta aplicação de lei, cuidado de saúde da emergência, e educação pública.
Constantemente estamos dizer que que é bem, para empresarial, é bem, para o pobre e que negócios nunca
benefício, de quaisquer serviços de governo. Benefício de negócios de infra-estrutura básica e relacionou serviços,
gosta: transporte público, para conseguir seus empregados para trabalhar; utilidades públicas, para manter escritórios
e fábricas empresariais powered; a infra-estrutura pública necessária para Internet, telefone celular, e serviços
telefônicos; o sistema de estrada, para conseguir seus fornecimentos, a seus clientes e de seus armazenes; e os
luchadores de fogo, aquilo protege seus investimentos, de em lumes, completamente.

Negócios de Ajuda de Programas de governo
Negócios também benefício, de proteção policial e exército básicos e relacionou serviços, gosta: o lutando de
guerras estrangeiras e mantendo os caminhos de mar abertos, para assegurar os negócios têm acesso, a barato e
plentiful azeite, necessário, para a economia mundial, para continuar correndo; os serviços de aplicação da lei,
aquilo mantém suas vantagens seguras de looting, roubo, vandalismo, e arson; os serviços de segurança da pátria,
quem paga para reconstruir suas vantagens, após desastres naturais, lhes protege destruição de forma, por terrorismo,
e lhes garante acesso, a trabalho ilegal barato, em a forma de imigrantes ilegais.
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Negócios também benefício de segundo parece usos liberais, de dinheiro de imposto, gosta: a poupança de
recursos naturais, de modo que os negócios ainda têm que precisam e nenhum negócio está mantido, de acesso, a
recursos críticos, para manter suas fábricas que correm; o sistema de educação público, aquilo dá acesso de
negócios, a altamente treinou empregados, disponíveis localmente e o governo pago para empréstimo e programas
de bolsa, como o GI Fatura, Pell Subvenções, aquilo faz possível estes; programas de governo, aquilo anima o
adquirindo de casas, por americanos de classe média, aquilo proporciona incentivos, para cuidar de e conseguir
implicado, em manter neighborhoods seguro e limpo, mantendo valores de propriedade alto; programas de bemestar, para o discapacitados e idosos, aquilo lhes mantém fora as ruas e fora de atividades criminosas; proteção, de
eletrônico e outra entrega das fraudes e outra informação relacionaram delitos, gosta roubo de identidade, aquilo cria
tanta tensão em empregados, que também não não podem actuar seu trabalho corretamente, ou lhes animar, para
roubar, de seu trabalho, ou inclusive fraudes que negócios de objetivo diretamente, devido a controles de governo;
leis de proteção do consumidor, aquilo protege empregados, de problemas de saúde, aquela causa downtime, para
negócios; e a proteção de contas de banco do consumidor, aquilo protege os bancos, de falhar, em crises.

O negócio não pode Substituir Governo
E, ao mesmo tempo, negócios tanto reclamação têm um índice mais alto de impostos, que pessoas pobres, mas
termina não pagando quaisquer impostos, porque encontram loopholes, em o sistema. O assunto fnque, aquilo dá
um exemplo bom, de que pró-a legislação empresarial não é bem, para consumidores, é, aquilo, diferente, em uma
democracia, os negócios deixam nenhum governance, por voto popular: negócios, por sua muito natureza, é
ditaduras. E a suposição, do governo, de ser o sistema único, de poder, aquilo pode ser maltratado é ridículo. A
redução, do poder de governo, sobre empresarial não deixa mais liberdade, senão submete a população, aos
caprichos de negócios.
Muitas pessoas dizem, aquilo, entre caridades e negócios, podemos cobrir os mesmos serviços melhores, que o
governo. Temos um exemplo bom, de como aqueles trabalhos, quando temos visto, dos contratadores, aquilo
proporciona Departamento de serviços de Defesa: os negócios podem ser tão ineffcient e burocráticos, quando o
governo e com frequência os mesmos serviços custados mais, quando feitos por negócios. E é uma ideia boa,
aquelas pessoas dariam diretamente, a caridades, mas a realidade é há mal bastante dinheiro, para ajudar o bastante
pobre, para manter o sistema que vai, com todas as fontes de rendimentos, incluindo: caridade, negócio, e programas
de governo. Finalmente, a realidade é, aquilo, quando os consumidores gastam menos, em impostos, não dão mais, a
caridades.

8.2.3 Os Fins não Justifcam o Meio
Guerras Sem Fim
Um do realmente scary coisas, passando em nosso país, é que temos outra guerra mundial importante, sem fm.
Tivemos esta situação dantes, em que se apellidó a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União soviética.
Tínhamos saído de uma guerra muito brutal, com os atos terríveis de crueldade estiveram vividos fora, por milhões
de vítimas, e então, quando a situação política mudou, este assassino de serial como personalidades era grátis de
castigo, quando agora formaram os mais duros, para substituir parte, de nosso defesa.
Os experimentos, feitos pela CIA, era shockingly similar, às classes das coisas feitas, em acampamentos de
concentração e o KGB devinha muito como o SS e Gestapo. Nosso pessoal militar próprio esteve submetido, a ser
exposto, a gás de mostaza e agentes de nervo, sem seu consentimento ou foreknowledge. Mentalmente os residentes
doentes de hospitais estatais estiveram torturados e o cérebro lavou, a ser um Manchurian Candidato (hypnotized
assassin). O CIAs os agentes próprios estiveram drogados, com LSD, quando ratas de laboratório.

Devindo Vosso Inimigo
Durante a Guerra Fria, tão agora, as pessoas eram tão temerosas de hado iminente, que qualquer coisa e tudo esteve
justifcado. A coisa triste é que a razão por que estas coisas estão feitas é porque o público espera o governo, para
fazer estas coisas, em sua behalf. Justo não querem, para ter que ele ou saber aproximadamente ele pessoalmente,
mas se um ataque passado e estas coisas não foram feitas teria um enormes atrás lash, pelo público geral. Tantas
pessoas têm sacrifcado, tanto, para nossa liberdade, que é triste, para ver o público dar estes direitos fora, quando
lhes precisamos mais, fora de medo.
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Muitas pessoas justifcam esta classe de comportamento, porque crêem, aquele o fm justifca os meios. Acham
que é vale, para fazer coisas más para razões boas, mas acho que fazendo as coisas más dirige a coisas piores, até
que devéns que tens sido lutando na contramão. O inimigo real não é outro país, mas nosso pecado próprio e nossa
resposta própria, ao scary coisas em vida. Não podemos continuar, para conseguir livrado de liberdades civis,
sempre que são inconvenientes e esperar que somos inmunes, de devir ou pessoas de apoio, quem são tão mau como
o Nazistas ou Soviets.

Que é Terrorismo?
A ameaça, agora estamos enfrentando, é um tipo de guerra, sabido quando unconventional warfare. É o direto
counterpart, de nossas forças especiais próprias. O terrorismo não é signifcado para destruir o inimigo, mas lhes
paralisar, com medo e lhes destruir politicamente ou economicamente, quando o inimigo não pode ser derrotado
militarmente. Tão em Vietnã, não podemos perder militarmente, a qualquer grupo de pessoas, aquilo recorre a
guerilla warfare e o defesa melhor é para evitar lutando na contramão lhes inteiramente.
nunca tem tido um longo protracted guerra, aquilo tem benefciado qualquer lado. Lutamos e Guerra Mundial
ganhada 2, em 4 anos, e aquilo empurrou nosso país e todos nossos aliados, aos muito limites. Se gastamos dez ou
cem tempo tanto dinheiro, quando o terrorista, não estamos ganhando, inclusive se lhes batemos, em cada batalha.
Guerra mundial 1 era um economicamente e esta guerra será uma ou perdido, pela força de nossa economia.
A estratégia, que nosso inimigo está utilizando, é para nos conseguir implicado, em guerras, em países, onde há
pouco a nenhuma infra-estrutura para destruir e se temos sucesso, em controlar o país, seja em um custo enorme
economicamente, politicamente, e militarmente. Então os terroristas irão a outra nação e nós têm que lutar outra
guerra e esta seqüência repete, quase indefnidamente, até as condições econômicas destrói nossa nação.
Que precisamos fazer é também não ser um inimigo claro ou um amigo claro. Também não precisamos
conseguir as pessoas, em poder, em estas nações, para ver-nos tão aliados, por converter nosso país inteiro, a uma
forma muito extrema de Islã, ou precisamos ser bastante maus, que nos tememos mais dos poderes locais. Penso
que provavelmente não pode, que faremos o primeiro e o segundo é só possível, se já não dependemos de azeite. Se
nunca marchamos azeite, há coisas podemos fazer, para derrotar um guerilla força, em um desolate país, sem infraestrutura.

Como para Ganhar
Por exemplo, podemos enviar forças especiais em e envenenar seu oásis , ou estender doenças, entre seu ganhado.
Também poderíamos criar um DNA doença específca, aquilo aponta uma carreira específca. Este som terrível, mas
aquilo é que precisamos fazer. Se vês alguns dos danos, que têm causado, a nossos soldados, vossa opinião
depressa mudança. De fato, os terroristas ter já utilizou armas químicas, em IEDs, em nossas tropas.
Quando lutamos contra Alemanha NAZISTA, e enviamos uma greve de ar, utilizamos que se apellida tapete
bombardeando. Se tinha uma fábrica em algum lugar, dentro dizer 20 milhas, justo bombardeamos tudo,
completamente, dentro de uma vinte faixa de milha. Justo aceitamos o fato, que teria civil casualties e aquilo era
parte, do custo de guerra. Quando lutamos contra o japoneses, não lhes poderíamos conseguir para se render,
nenhum importar que nós , de modo que, para conseguir sua máquina fortalecida gunners, para parar matando
nossas tropas, lhes queimamos vivos, com lanzadores de lume do napalm.
Aquilo é que guerra é gosta e as pessoas responsáveis, para conseguir às guerras são Congresso e o Presidente .
O militar nunca consegue para decidir onde ou quando vão a guerra, apesar de que agüentam a maioria vasta do
custo. Se pensas o trabalho do exército é fácil, então unir-te. Se queres impedir guerras, a parón que elege políticos
que voto que maneira (qual seria ambos Democratas e Republicanos).

8.2.4 Ingenuidad americana
Ponto de vista americano
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Os americanos são muito naive, a como os trabalhos mundiais. Li em um blog recentemente, onde um menino de
instituto pensou, aquilo em vez de dedicar milhares de milhões de dólares, a Departamento de informação de Defesa
warfare, que teríamos que refrenar de fazer qualquer coisa, aquilo faz outros fora dos EE.UU. loucos em nós.
Tenho uma resposta que pode surpreender muitos: a razão por que estamos odiar é porque somos o poder mundial
dominante e o mundo nos odiará, até que algum outro país exerce a mesma quantidade de infuência, que fazemos.
Saberemos, quando somos já não o poder mundial importante, porque as pessoas odiarão o próximos superpower,
mais de nos odiamos. Muito do mundo odiou o francês e o inglês, mas a maioria não anymore, porque são já não
poderes mundiais.
Há duas coisas, aqueles americanos realmente não entendem sobre o mundo: como as coisas trabalham
politicamente internacionalmente e como outros países respond de maneira diferente a nossa intervenção, que nós
ao seu. Eles ambos se devem a nossa ignorância de história mundial. Em América, parecemos para achar que
nenhum dos problemas mundiais importantes existiu anteriormente a Guerra Mundial 2 e que causamos tudo deles.
Em América, temos uma história longa de não conseguindo implicado em todo mundo e era contido, para ignorar
política mais mundial, até Guerra Mundial 2. Acho que que isto é previsto diretamente à resposta psicológica
americana, a ameaças nacionais. Somos dispostos de deixar outros só, até que diretamente nos atacam.
A CIA esteve desenhada, para o propósito principal, de impedir outro Pearl Porto, de passar, durante a Guerra
Fria. O Departamento de Segurança da Pátria esteve instalado para tratar ataques, de dentro América, aquilo não foi
ameaças militares, senão ameaças psicológicas (gosta Terrorismo). América geralmente esperas, até o último
minuto, para solucionar um problema, em cima reage, e então ignora quaisquer problemas outra vez, até o último
minuto. Não somos proactive. Parece que as coisas fazemos para ganhar as guerras com frequência provocam
confitos mais tardios. Nosso suporte para a União soviética durante Guerra Mundial 2 fez que país um poder
mundial, que lutamos várias guerras regionais importantes na contramão (às vezes via aliados) em Ásia Do este e o
Médio Oriente. A palha fnal que rompeu a União soviética era a guerra em Afeganistão, o qual treinamos e
armados o mesmo talibán, que lutamos hoje.

Fundo histórico
Estas guerras, que começamos conseguir implicados em, começando com Guerra Mundial 2, tudo passava, em um
contexto histórico maior, bem além Guerra Mundial 1, ou inclusive em este milênio. Muito desta história implica a
luta entre 2 religiões, aquilo olha muito diferente, mas de fato é muito similar. Um dos problemas grandes, aquilo
começou, em a Igreja temporã, era o desenvolvimento de doutrinas complexas, como a Trinity, pela aplicação de
flosofa grega e a luta para a sobrevivência de cristianismo, embaixo muitos impérios diferentes. A maioria de
pessoas hoje pensam de Islã, como diretos opostos de cristianismo. Que a maioria de cristãos, em os EE.UU., não
realiza é que a igreja temporã distó muito de unida, também não politicamente ou por doutrina. Muitos grupos de
pessoas terminaram seguir que pensaram era o Deus verdadeiro, quando eram, de fato, o ser dirigiu astray por um
heresy, enquanto outros se apellidaron heretics, mas era, de fato, doctrinally correto.
Todas estas variantes, da fé verdadeira, era também entangled, à política, de sua região. Nós aqui muito sobre o
sucesso, do latino falando Igreja de Europa Ocidental (França, Inglaterra, e Itália), agora chamou a Igreja católica.
Que não temos ouvido de é o outros 5 centros regionais importantes, de cristianismo. Europa oriental (Grécia,
Turquia, Balcanes, Rússia) esteve dominado pelo grego falando Igreja agora chamamos a Igreja ortodoxa Oriental,
África esteve dominada por Iglesias regionais em Egito (quem falou Coptic, o descendente direto do egípcio
hieroglyphics) e Etiópia. Os outros centros importantes eram o Syriac falando igrejas (o asirio rural dialeto regional
de que Jesus e os Apóstoles falaram) em Ásia (Líbano/de Síria e Irão/de Iraq).
Tinha muitos heresies, do Deus verdadeiro, em a região, ao princípio, incluindo: o Gnostics, o Aryans, o
Manicheans, o Zoroastrians (a religião antiga de Irã, dantes de que cristianismo ou Islã), o Jews (Pharisees), e os
muçulmanos. O Arian e o Gnostic heresies poder perdido depressa, mas o outro 4 pendurou ao redor, para uma
quantidade considerável de tempo, com judaísmo único e Islã ainda aqui hoje. O sucesso de Islã teve muito para
fazer com políticas e cronometrando. Muitas pessoas em América são conscientes de Islã, como força religiosa,
aquilo afeta política, mas não realiza que a política é uma parte importante, da formação, da religião de Islã.
Basicamente, Islã uniu o árabe que fala pessoas tribales (como os afegãos ou o Scots), quem proviu que é agora
chamou Arábia Saudita, o qual contém os Lugares Santos de Meca e Medina.

Cristianismo e Islã
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Um da razão por que o Corán contém muitos dos mesmos carateres como a Biblia, mas com a teología diferente
prove o ouvido de Mohammed do Profeta muitas histórias Bíblicas, aquilo não foi separar da Biblia, e era trabalhos
de fcção ou heresy, aquilo estendido entre a população local. Outras razões incluem ali não sendo uma Biblia
traduzida a árabe por este tempo e a obsesión da Igreja temporã, com confundir tecnicamente worded teología,
aquilo não apelou às massas. A situação política, aquilo deixou as pessoas de árabe, para tomar sobre que agora
chamamos o Médio Oriente era uma combinação de muitas guerras, entre os Impérios persas e bizantinos, bem
como a perseguição, baseado em posições teológicas escuras e rivalidad política, de regiões cristãs importantes, fez
ambos os poderes regionais débis e a população local supportive, de uma invasão, de Arábia Saudita.
Islã Era, ao princípio, considerou uma religião, das pessoas de árabe, e os cristãos locais (quem era os
descendentes diretos dos habitantes originais) esteve tratado melhor, sob Islã, que eram sob seitas cristãs rivais. Em
muitas maneiras, ambos em prática e em espírito, muçulmanos, em o Médio Oriente pratica sua religião, que ambos
olha muito similares, a como os cristãos originais praticaram sua religião e também é mais flosofcamente
relacionado, a cristianismo, que a sincronização de flosofa grega e paganism, com cristianismo, em a Igreja,
exterior das Iglesias etiópicas e persas.
Em América, a história única estudamos, fora de nosso próprios, é história inglesa e francesa Medieval, de
modo que com frequência pensamos de Europa, quando sendo fortemente cristão. A realidade é que, apesar de que o
Império Romano convertido a cristianismo cedo em cima, a maioria das tribos germánicas como o ingleses e o
Vikings tomou um tempo muito longo, para converter e os reis só convertidos, porque creram, que o Deus cristão
era mais potente, que seus deuses paganos, de maneira que, como resultado, de conversão, ganhariam mais guerras.
A Igreja era também a coisa única, aquilo agüentou Europa Ocidental junta, politicamente. Não ouvimos muito
sobre a perseguição, de cristãos, em este tempo em história, porque só aprendemos sobre latinos falando
cristianismo e então Protestantismo.

Perseguição cristã
A realidade é que os cristãos eram persecuted, sob Zoroastrian e regra muçulmana, muito, em a mesma maneira,
quando as pessoas judias eram persecuted, em Europa Medieval e ao mesmo tempo, em história. Ouvimos em cima
ainda por cima outra vez aproximadamente como mau as Cruzadas eram, mas nós nunca charla sobre as conquistas
muçulmanas, do Médio Oriente cristão, África Do norte, e Espanha, bem como a invasão mais tardia de um império
muçulmano, a Europa Oriental, do Renacimiento, acima até Guerra Mundial 1. Também ouvimos aproximadamente
como mau é, que os israelís controlam o 3.º lugar mais santo, a muçulmanos em Jerusalem (qual senta em a
localização exata. Aquilo o Templo judeu sentou, o fazendo o número 1 sitio santo. Para pessoas judias) mas não
ouvimos sobre controle muçulmano dos lugares Santos cristãos de Bethleham, Nazaret, e o Hagia Sophia (O
Vaticano da Igreja ortodoxa Oriental, aquilo esteve convertido em uma Mesquita). Nós também ouvidos sobre o mau
étnico limpiador, de muçulmanos, em Bósnia, mas não sobre o étnico limpiador de cristãos, por muçulmanos, aquilo
era a razão, para os muçulmanos, sendo em Bósnia, em primeiro lugar, ou a limpeza étnica, do Syriac cristãos, em o
Médio Oriente, para centenas de anos, sob Tamerlane e o Ottoman Impérios.
Nós aqui muito sobre o aumento, de fundamentalismo islâmico, em o mundial hoje, mas o mundo muçulmano
tem lutado o mundo cristão, tão muito tempo (inclusive quando Europa e América são já não nações cristãs), que a
mesma batalha tem sido indo em, para em cima mil anos. Inclusive esta onda recente, de fundamentalismo, é em
cima 100 anos. A diferença é, que Europa, inclusive todo junto, é mal um poder mundial, e Arábia Saudita é uma,
dos países mais ricos, em o mundo, devido a nosso vício a azeite. Provavelmente pode, que só uma soma pequena
vai, para fnanciar terrorismo, mas aquilo é ainda muito dinheiro, maioritariamente devido a esmola (como o cristão
tithe) dado às caridades importantes, em o Médio Oriente (para ajudar a causa palestina, o qual é principalmente
feito por terrorismo). Irão diretamente e publicamente fnancia terrorismo.
O americano de coisa melhor e as mulheres européias podem fazer, para ajudar as mulheres em o Médio Oriente
é para ser muito menos agressivos politicamente e bem mais modestos em vestido, e menos promiscuous. O mais
poder de benefício das mulheres, sobre homens, em América em Europa, o mais longo o será, dantes de que
mulheres, em o Médio Oriente está tratado decently. Justo como o extremismo, de Bush trouxe em que muitos
considerar o Obama bem mais liberal, de modo que o aumento em concessões fez a mulheres em América, coisas de
marcas piores, para mulheres em o Médio Oriente.

8.3 Separando Sensatez
8.3.1 Mais por Fazer Menos
(A religião é o Problema: a religião é a Solução)
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Movimento de Idade nova
Um das coisas que é muito destructivo, à Igreja, é o movimento de Idade Novo, o qual é muito diferente, que
religião e flosofa asiáticas. A estratégia de movimento de Idade Nova é para cooptar muitos cristãos (e outros
sistemas de crença mundiais importantes) valores, em a superfície, e provar a sensata ecologia junta, física cuántica
e forças sobrenaturales, de maneira que podem convencer pessoas que a ciência é o mesmo tão mágico. O
movimento de Idade Novo com frequência centra em cima unindo Ateus com Occultists.
A coisa, aquelas a maioria de pessoas não são conscientes de, é que este movimento não vai solucionar quaisquer
problemas mundiais importantes e, ao mesmo tempo, cria alguns problemas espirituais reais, para aqueles, aquilo
consegue desenhado em. Isto é um das razões importantes, para teología em general, e o Evangelical movimento, em
particular: para ser bastante preciso sobre doutrina cristã, de modo que os cristãos não terminam achando que estes
cultos de Idade Novos são compatíveis, com a Biblia.
As coisas maiores para buscar, para reconhecer é, se o movimento: tem um patrocinador importante, ligado com
Hollywood ou a indústria de diversión; está tentando ganhar dinheiro; está tentando unir Ciência e o sobrenatural;
está provando, para proporcionar suporte Científco, para coisas, aquilo é evidentemente espiritual; prova suposta,
para suas ideias, é em Ciência; tratam Ciência, quando ambos o problema e a solução; reclamações, aquelas
pessoas, praticando indigenous religiões, vividos em uma utopia; reclamações, aquela individualidad, é a raiz de
mau; foco em pessoas famosas; e é muito impreciso sobre sua doutrina, ou sua propôs soluções.
É comum em América, para muitos não-cristãos, para pensar, que o problema, com religiões, inícios quando
devêm organizados. Sou um importante criticizer, de muitos denominações cristãs importantes, mas de todas as
Iglesias tenho visitado ou sido uma parte de, o pastor nunca foi o problema. E as pessoas, quem criam os problemas,
em a Igreja, é com frequência sem educação e não tem uma fundação forte em doutrina Bíblica. A maioria de cultos
têm estrutura muito pequena ou organização e muitos dos abusos feitos em o nome de Cristo (maioritariamente pela
igreja católica) é ambos facilmente mostrados para ser unbiblical e esteve fato mais fora de político que razões
religiosas.

Soluções falsas
Somos com frequência disse nossos problemas estão causados por Europa e América, mas Chinesa agora contribui
mais a aquecimento global, que os EE.UU. faz. A razão maior por que companhias de EE.UU. outsource sua
fabricação a Chinesa não é para salvar dinheiro, em cima trabalho, mas para salvar dinheiro por contaminar mais. E
nós aqui muito aproximadamente medicina natural que maravilhosa é, mas nunca ouves que isto é um das causas
principais de crueldade animal. Por exemplo, bilis de urso está utilizada em muitos tratamentos de medicina
tradicional. Mantêm ursos em jaulas tão pequenos que não podem estar íntegros em eles.
Vemos cooperação de estilo asiático quando algo para emular, mas a economia japonesa está fazendo pior que os
EE.UU.. Índia brags aproximadamente que tolerant é, mas a razão por que têm tão poucos problemas é que
Paquistão e Bangladesh estiveram partidos fora, porque os britânicos encontrados lhes os mais duros de controlar.
Paquistão de fato tem mais justifcativa, para o chamar Índia, que Índia , quando tem o Indus rio, onde o Aryan
civilização começado em, e o rio Indus, de que as palavras Hindu e Índia prove.
Os europeus, aquilo pensa que são tanto melhores que americanos, depende de azeite tanto como nós , apesar de
toda sua energia alternativa experimental, aquilo contribui virtualmente nada, a produção de eletricidade. França está
utilizando poder nuclear e está deixando seu armazenamento, para 10 anos de milhar, para gerações futuras, para
preocupar-se aproximadamente. O Reino Unido teve o mesmo problema que os EE.UU. tiveram em seus mercados
de alojamento. A União européia é um falhanço total, quando os países europeus maioritariamente do sul (PIIGS) é
tendo que ser bailed fora, por Alemanha e França. América e Canadá têm muitos mais árvores que Europa , tão há
virtualmente nenhum bosque deixou em Europa. Europa tem tantos problemas com terrorismo, quando Inglaterra,
por exemplo, tem mais terroristas, em seu país, que Paquistão tem.
Alguns dos americanos de coisas pensam teriam que fazer, para ajudar o mundo, justo faz as coisas piores. Os
americanos pensam se compram um híbridos gasistas-carro elétrico, que estão ajudando o meio, mas falham para
entender, que conseguem que eletricidade de gasista ou carvão e que utilizariam menos azeite, se compraram um
gás altamente efcaz powered carro, em mudança. Muitas pessoas também a ajuda levanta dinheiro para as caridades
dos meninos, o qual é grande, excetua são uma fonte importante de crueldade animal, porque fnanciam
experimentación animal. Muitos americanos acham que que podem ajudar o mundo, por comer peixe, em vez de
ternera, mas estamos correndo fora de peixes, em todo mundo, porque tanto do mundo come tanto peixe. Aqueles
super bombillas efcazes, aquilo está suposto a últimos anos, tem mercurio em eles.

A solução do deus
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Muitas pessoas acham que as soluções são sociais, econômicos, ou políticos. Martin Luther Rei Jr, Gandhi, o Dalai
Lamba, e Desmund Tutu é com frequência visto quando Cristo fguras. Mas Jesus não dirigiu um social, revolução
econômica ou política ou ensinar um social, ideologia econômica ou política. Apesar de que Jesus com frequência se
curou pessoas com físicos, psicológicos, ou espirituais sickness, Jesus disse que que nós realmente a necessidade é o
forgiveness de nossos pecados. Enquanto algumas pessoas estiveram ditas para dar todo tiveram que o pobres ou a
não ser hypocrites, Jesus a mensagem principal era salvação pessoal. A coisa mais importante Jesus não foi Seu
ministério mas Sua morte e resurrección.
Jesus era mais interessado em quem somos que em que nós , quando ilustrados por Seu rebuking de Martha e
Seu alabando de Mary Magdalene. Nossa atitude é mais importante a Deus, que nosso accomplishments. Jesus era
muito crítico do estabelecimento, mas também chame Seus discípulos para estender o Gospel e formar a Igreja.
Inclusive ainda que Jesus trouxe em um contrato novo com Suas pessoas, e estender isto tão todo mundo, Jesus não
mudou as regras de Sua lei. Jesus nomeou o o dirigente da Igreja, quem era um traitor e Sua cabeça misionera, a
todo mundo não judeu, era a cabeça da oposição à Igreja.
Não é importante que temos feito, mas que desejos de Deus para fazer através de nós. Quem eram os inimigos
de Israel era o primeiro para converter ao cristianismo e quem estiveram escolhidos pelo deus Recusou-lhe.
Inclusive ainda que o deus intervém em nosso behalf, quando somos incapazes de conquistar obstáculos, em nossas
vidas, o deus nos quero para ser maduro e responsável e fazer nosso melhor de preparar para problemas e só
apechugar com projetos, que estamos preparar para. Quero-nos para fugir de pecado e tentaciones, inclusive ainda
que perdoo-nos. Precisamos deixar o deus determina a direção de nossas vidas, mas precisamos fazer o trabalho de
perna.

Fonte de Nossos Problemas
A solução aos problemas mundiais importantes é uma solução baseada espiritualmente fundamental. Se olhas em
que está conduzindo, tanto da destruição do mundial e está contribuindo à maioria de violência: possa ser
facilmente e diretamente localizado, ao pecado, de pessoas individuais. Tenho falado dantes de que
aproximadamente América não realmente sendo uma democracia, mas o outro lado é que, se as pessoas discreparon
bastante, com que nosso país está fazendo, então temos o poder, para resistir estas políticas e forçar mudança
político e econômico. O problema ainda assim é com nosso egoísmo próprio e nosso desejo de ser parte de um
grupo.
Os problemas de primeira ordem em o mundo estão conduzidos por nossa uma economia mundial, o qual é tudo
baseou em cima tendo quantidade enorme de energia barata. Muitas pessoas com frequência temem que passaria, se
todos os computadores baixaram, mas a fundação real, de nosso modo de vida, é em barato e plentiful azeite.
América é de fato em o assento de motoristas, quando demanda de passeio de consumidores de EE.UU., para os
produtos e os EE.UU. é ainda 1/2 do consumo do mundo. Temos criado uma situação, em que vamos ir bankrupt, e
é fácil de ver por que.
Valorizamos eletrônica e carros, queremos-lhes para ser tão baratos, tão possíveis, não queremos o governo para
interferir, e as pessoas em outros países são dispostas de produzir estes bens, para menos dinheiro. Queremos a
habilidade de ter transporte pessoal e tão isto envia uma quantidade enorme de nosso dinheiro, ao Médio Oriente.
Alguns deste dinheiro costuma terrorismo de suporte, o qual lutamos na contramão, mas está perdendo, porque
gastamos muitas vezes mais dinheiro, que os terroristas, em cima lhes lutando. Um das razões grandes por que não
queremos fazer que é necessário, para derrotar o inimigo, é que ainda queremos seu azeite, de modo que não lhes
queremos ofender. Quando os EE.UU. consegue rompeu bastante, a economia mundial inteira cairá aparte, porque
não terá um grande bastante mercado de consumidor, para comprar que Chinesa, Índia, etc produto.

Que Teríamos que Fazer
Muitas pessoas pensam a solução ao problema é a não ser particulares, mas aquilo é exatamente o problema: não
estamos sendo particulares. A individualidad está mantendo-se em pé para que é incorreto e fazendo que é bem,
nenhum assunto que todo mundo mais está fazendo. Precisamos mais poder, para manter-se em pé para que não é
popular, porque as soluções não serão populares. Quando particulares, somos débis economicamente e
politicamente. A maneira mais efcaz, podemos infuir a situação, é para devir nascido outra vez e rogar. A oração
mais efcaz é para rogar para a vontade de ser do deus feito.
Even uma pessoa que roga, assim, faz uma diferença enorme. Provavelmente nunca vês como vossas orações
têm afetado a situação, mas eles . O deus também protege cristãos espiritualmente, bem mais que nos protejo, de
outras pessoas, de modo que não só ser mais efcazes espiritualmente, mas serás mais seguro. A coisa maior, para
trabalhar em cima, para mudar o mundo, outro que a oração é para conquistar vossos pecados pessoais próprios, em
vossa vida diária, por dar mais e mais de tu a Deus. Muitos cristãos temem forças espirituais, mas nosso inimigo
maior é nosso próprio egoísta .
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8.3.2 Conselhos para Bem-estar Animal
Informação de fundo
Um das coisas muito próximos, a meu coração, é a saúde e bem-estar, de animais. De minha experiência, com
animais, tenho fundar animais, a quase sempre ser, de moralidad estelar, em cima todas as coisas, que realmente
assunto, de maneira que, quando decidindo, em cima se teria que ajudar e animal ou uma pessoa, quase sempre
escolho o animal. Penso, aquilo melhorando a vida, de inclusive um animal é um objetivo digno, para uma vida
bem vivida e é muito importante espiritualmente, também. Um das coisas, que realmente me manteve, de escrever
mais aproximadamente isto, ou para conseguir implicado, em organizações de direitos animais, é que rompe meu
coração que ouve aproximadamente todas as coisas terríveis os animais têm sido submetidos a, feitos não, para seu
benefício, nem são conscientes, das razões, ou capazes de escolher seu destino.

Animais, Dinheiro, e a Lei
Não vou falar aproximadamente todas as coisas terríveis feitas, a animais, mas estou indo, para ajudar entendes a
classe de maneiras, em que te pode impedir crueldade, a animais. Os animais são experimented em cima, para uma
variedade de razões, tudo relacionou a fazer tecnologias ou substâncias químicas seguras são seguras, para uso
humano. Muitos otherwise grupos bons, gosta os hospitais de muitos meninos, fez danifco animais, em sua busca,
para encontrar tratamentos novos e mais efcazes, para doenças humanas. Os animais são também feitos dano, em o
processo de fazer seguro que os limpiadores e os cosméticos são seguros, para humanos.
Há esperança, ainda assim. há menos bem as caridades dos meninos sabidos, aquilo não experimento em os
animais e tu podem comprar limpiadores e cosméticos, aquilo não foi experimented, em animais. Se um produto é
etiquetou “não provado em os animais” que tu são claros. Podes encontrar listas de caridades, aquilo não
experimento, em animais e substâncias químicas, aquilo não é experimented em animais, por ir ao PETA (Pessoas
para o Tratamento Ético de Animais) sitio site. A razão principal por que os animais são experimented em cima é que
as companhias químicas estão utilizando substâncias químicas, aquilo é demasiado tóxico, para uso humano. Uma
regra boa de polegar é que, se te pensas necessidade, para provar uma substância química, em um animal, então é
demasiado tóxico, para uso humano.
Há outras razões, aqueles animais conseguem feitos dano, por humanos. Muitos destes se deve a maneiras
crueis, em que animais estão fatos, a alimentários, ou assassino de serial jovem como personalidades. O bom
noticioso é, que há grupos, aquilo controla as condições, dos mataderos e a ajuda trazem sobre a proibição de
práticas crueis, gosta foi gras. Quando o tempo passa de longo, nossas leis estão sendo estendidas, para ajudar
proteger os direitos, de animais, para ser tratados bastante e humanely. As pessoas agora podem servir tempo, em
prisão, para maltratar um animal. Se sabes alguém, quem é mau a animais, estância fosse para eles, porque pessoas,
quem são maus, a animais, é bem mais provavelmente, para maltratar pessoas, também.

Responsabilidades de Cuidado da mascota
Alguns das maneiras, em que animais são mistreated normalmente implicar mascotas. Um das maneiras importantes,
para fazer uma vida boa, para vossa mascota pequena é para o dar bastante habitação, para mover ao redor em, por
deixar o animal fora de seu jaula e fazendo seguro as jaulas são bastante grandes, para o animais de mover ao redor
adequadamente. Para animais pequenos, como hámsters, têm uma classe de pelota plástica clara, que te pode deixar
vosso corro de hámster ao redor em e manter ele de conseguir feito dano ou perdeu. Os pássaros teriam que ser
deixados fora de seus jaulas. Não me preocuparia sobre um pássaro que foge, porque provavelmente encontrarão sua
maneira atrás a ti. Podes também clip suas asas tão não podem voar a longe, ou deixados lhes mosca ao redor de
indoors.
Há outras maneiras em que mascotas podem conseguir feitas dano. Marca seguro, que tens todo tóxico posto
fora, de maneira que nenhum de vossos animais pode conseguir, a eles. Isto é gosta childproofng, mas realizar que
os animais podem conseguir a muitos lugares, aqueles meninos podem não. Se fechas acima de substâncias
químicas, em um armazenamento seguro e completamente fechado, isto teria que ser adequado. Os gatos não podem
ser mantidos em, pelas vallas e os roedores geralmente podem conseguir a espaços muito pequenos e mastigar
através de quase qualquer coisa. Precisas ser prudente sobre venenos, aquilo consegue livrado de insetos e weeds,
porque podem fazer vossos animais doentes. Justo porque não és doente não signifca que são seguros. Os animais
são muito baixar completamente e conseguir a coisas que pessoas normalmente não.
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Muitos animais têm necessidades especiais, segundo sua espécie e/ou raça. Alguma necessidade de animais para
comer animais viventes, como reptiles ou serpentes e algumas coisas de necessidade, para mastigar em cima, como
roedores. Os animais diferentes são susceptíveis, a doenças diferentes. Os animais diferentes vivem a idades
diferentes. 2 anos é almejar um hámster, mas não quando almeja um cão. Os animais diferentes têm faixas diferentes
de importância são. Tomando animais, ao vet é caro, de modo que marca seguro pode-lo proporcionar, dantes de
que compras uma mascota. Também animais exóticos e maiores com frequência custados mais, que mais pequenos
e mais comuns uns. Há restrições legais, em que classes de mascotas exóticas, que te pode ter e como para lhes
manejar. Alguns animais precisam atenção humana constante, alguns são mais felizes com outro da mesma espécie,
e alguns precisam dietas especiais. A maneira melhor de descobrir, sobre estas coisas, é para ler tanto, quando podes
encontrar, sobre vossa mascota.

8.3.3 Notas em Desenvolvimentos Importantes
Quando tenho tido as mesmas crenças básicas mais minha vida e pensar fora de coisas muito exaustivamente, não
termino mudando minhas opiniões muito com frequência. Aqui é alguns desenvolvimentos importantes, em minhas
ideias, que vim acima com, após busca adicional.

Igreja católica romana
Em alguns de minhas escrituras temporãs, falei sobre meu interesse em unir a igreja católica e eu acharam que seja
a Igreja verdadeira. Agora sei melhor, após que li um livro sobre a Igreja, em Ásia, durante as Idades Médias
européias. Se leste minha Série Principal, por ordem cronológica, verás isto.

Estabelecimento de igreja
Em meu trabalho mais temporão, falei aproximadamente como o estabelecimento era um, das fontes importantes,
de problemas e recentemente, tenho dito, aquilo a religião organizada não é onde os problemas da Igreja providos.
Como reconcilio estas vistas divergentes é que há dois tipos de dirigentes cristãos.
Há os dirigentes, quem exercem poder, por sua fama e dinheiro, gosta muitos bem sabidos televangelists e outros
cristãos famosos, como autores, quem, creio, cria muitos dos problemas, em a Igreja. Também creio estes dirigentes
ter pouco evidência, de fé, em Cristo. O outro tipo de dirigente cristão é um dirigente espiritual, quem é parte de
uma Igreja, como um pastor ou seminary professor. Este segundo tipo de dirigente é que I crê é parte da solução, aos
problemas da Igreja.

Que Teríamos que Fazer
Tenho dado conselho diferente, em lugares diferentes, em meus livros, sobre que teríamos que fazer, para ajudar o
mundo. Em alguns coloca disse que precisamos, para se levantar, e de fato algo, mais que justo rogar e ser a
resposta, a nossas orações próprias. Eu também falado aproximadamente como Jesus não participou em políticas, ou
inclusive centrar em cima se curando. Também disse que precisamos, para rogar, para a vontade de ser do deus
feito.
A maneira pus estes junto é àquilo gosta de Jesus disse a pessoas diferentes, quem perguntou que teriam que
fazer, para ir a Céu, e Jesus deu uma resposta diferente cada vez. Todos de nós podem e teria que rogar, mas as
outras coisas dependem do que amável de pessoa somos e daí classe de problemas temos. Alguns cristãos são
workaholics e necessidade de fazer menos, enquanto alguns cristãos não têm nenhum passeio e nunca conseguir
qualquer coisa feito, para Deus. Estes duas classes de necessidade de pessoas para fazer coisas opostas.
Finalmente, o deus quero-nos para ter vidas equilibradas e felizes, e ajudo-nos, mas precisamos ter algum
sentido comum também. A psicologia moderna está baseada em princípios Bíblicos e, se vossa teología não aceita
estas ideias, tão compatíveis com a Biblia, então não serás a vontade do deus seguinte e nunca serás feliz.

Situação africana
Dantes de que, falei aproximadamente como é europeus, quem são a causa de raiz, do instability e violência
prevalent, em mais moderno países africanos. Tenho agora refned isto, quando tenho aprendido, que há outras
razões, para a situação triste, em África, incluindo a carência, de um período, de tempo, para transição política. Eu
também descoberto, que o Ottoman o império intervinha, em África, muito tempo dantes dos europeus eram
dominantes.
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Vejo o mesmo problema que passa, em o Médio Oriente e África Do norte hoje, onde os cidadãos estão
repugnando contra seus governantes, sem qualquer sozinhos amplamente estar a plano, para o futuro, de seus países.
Justo gostar após a revolução iraniana, muitas pessoas creram, que o governo seria uma democracia ou um país
comunista, mas os fundamentalistas islâmicos ganharam em mudança.

Ecologia Ciincia Conduzida
Antigamente, disse que ecologia a ciência conduzida está relacionada a minha flosofa, mas recentemente falei
sobre o movimento de Idade Novo que utiliza ideias ecológicas, para conduzir interesse em o Occult. Justo como a
cada outro sistema de crença que as reclamações de movimento de Idade Novas, para ser infuídos por, esta conexão
é só superfcial.
Um das ideias grandes em Ciência, que os usos de movimento de Idade Novos, para apoiar suas crenças é
mecânica cuántica. A mecânica cuántica é uma teoria, aquilo só pode ser realmente entendido, através de
matemáticas, quando aquilo é que está baseado em cima e as dimensões múltiplas, referidos a, em esta teoria, é todo
físico, não espiritual.
A ecologia pode signifcar coisas diferentes, a pessoas diferentes. Idade nova proponents com frequência gosta
trazer acima das interconexões em ecossistemas, semelhanças em DNA, e a vista de idealista de indigenous povos,
para conseguir pessoas, para deixar sua vontade pessoal, como maneira de obter poder, em cima lhes. É importante,
para notar, que somos criaturas sociais e que nosso lugar, em sociedade, nos afeto tremendamente, de maneira que
podemos só plenamente prpers entender quando aprendemos aproximadamente outros. O lado de dedo deste é que
somos individualmente responsáveis e responsáveis, para nossas eleições, aquela vantagem para pecar vícios, que os
problemas em o mundo estão causados, por nossa decisão pobre que faz, quando particulares, e que a coisa única
podemos mudar em a vida prpers é.
As soluções não cristãs a nossos falhanços é com frequência conhecimento e/ou disciplina, enquanto a Biblia só
diz, que não prpers podemos fxar, por nosso esforço próprio. O cristianismo é fundamentalmente mais espiritual,
que a maioria outros sistemas de crença, porque seus valores não são materiais e sua solução, a nossos problemas,
requer divino (sobrenatural) intervenção. Em a maioria de sistemas de crença, sentes bem sobre que te cumpriu,
mas, como cristão, sentes bem, devido a que Deus tem feito, para ti.
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