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Zbrodnia Kościoła katolickiego czyli wieczne piekło
Piekło to stan w którym sie boimy, czujemy strach. Kto wierzy w wieczne piekło? Ludzie którzy czują ciągły strach.
A dlaczego czują? Bo są chorobliwie przywiązani do świata, materii, ciała, swojej pozycji w świecie i wszystkiego co
niesie za sobą ten świat.
Ego zawsze klasyﬁkuje coś jako "mój, moje", ego wydaje się że coś posiada a tam gdzie iluroryczne poczucie
posiadania czegoś tam rodzi się strach bo ego boi się że coś straci. Więc po prostu katolicy przenoszą swoje
przywiązania i strach związany z tymi przywiazanami - swoje własne prywatne piekło na wieczne piekło po śmierci.
Skoro dla nich życie pełne jest strachu to boją się tym bardziej że po śmierci ten strach wciąż będzie istnieć. I do
pewnego stopnia mają rację bo sami tworzą sobie za życia piekło pełne strachu a po śmierci strach dalej będzie się
za nimi prawdopodobnie ciagnął. Ale że im religia wtłoczyła do głowy że isnieje wieczne piekło - na dokładkę ich
strach jest jeszcze większy - a jak trwoga to do Kościoła który sprzedał wygodną bajeczkę że przynależność do
religii da zbawienie od wiecznego piekła.
Jakim trzeba być ohydnym człowiekiem - mówię o księżach aby wymyślać takie chore dogmaty? Ile trzeba mieć w
sobie złych uczuć i intencji, aby straszyć czymś czego nie ma? Po to aby trzymać ludzi w strachu i w ryzach, w
ślepym posłuszeństwie?
Zamiast nauczyć ludzi że to nasze przywiązania tworzą nam piekło za życia. nasze chorobliwe przywiązania i
obsesje. My sami tworzymy sobie swoje prywatne mentalne piekło przez to co robimy ze swoim życiem. Jakim
podłym trzeba być człowiekiem aby wmawiać katolikom, że grozi im wieczne piekło? Skoro wielu katolików to
dobrzy ludzie. którzy ani nikogo nie zabili ani pewnie nikogo nie skrzywdzili - dla kogo więc to wieczne piekło? Za
co? I to ma katolikom uczynić Bóg który jest miłością?
Za tą zbrodnię KK już dawno powinien być zlikwidowany ale jak widać elitom na rękę jest aby kler manipulował
ludźmi i trzymał ich w strachu.Aby za życia tworzył ludziom piekło ich własnej nieświadomości.
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