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Charles Darwin er stadig relevant
for menneskets verdensanskuelse.

 

DNSB

» Forside

» Nyhedsarkiv

» Forum

» Aktivisme

» Principprogram

» Medlemskab

» S.O.V.S.

» Butikken

» Nyhedsbrev

» Historie

» Deutsch

» English

» Kontakt

» Links

Dansk NS-presse

» Radio Oasen

» Fædrelandet

» TV46

» Gjallerhornet

DNSB's formand

Jonni Hansen byder dig
velkommen på disse

sider

Vis Nyhed Søg i nyhederne:

 Søg

Nyhedsbrev:

E-mail:

 

Tilmeld  Send

13/02-2011 | 

Evolution: Lørdag den 12. februar ville
Charles Robert Darwin være fyldt 202 år. I
den forbindelse havde Ateistisk Selskab
arrangeret forskellige seværdigheder i hele
landet. I Århus havde selskabet arrangeret et
foredrag med professor Helmuth Nyborg, der
holdte et oplæg under overskriften „Hvordan
Darwin forudså Danmarks undergang“.

Professor Nyborg udfoldede sig her med sine
altid skarpe analyser af problemerne ved
bl.a. indvandringen, der som en af mange
konsekvenser får vores gennemsnits-IQ her i
landet til at dale. Endvidere fremsagde han
en skræmmende demografisk fremskrivning,
der med sine konsekvenser må få det til at
løbe koldt ned af ryggen på selv den mest
ortodokse multi-kulturalist. Helmuth Nyborg,
der i over 30 år har kæmpet med sandheden
som sit sværd, fortalte også de interesserede
tilhørerer om korrelationen mellem
intelligens og køn, religiøsitet samt hudfarve.

De rammer som Ateistisk Selskab således havde skabt om mærkedagen var
perfekte, da sandhedspioneren Helmuth Nyborg ikke bare kunne fortælle om
Darwins kamp for sandheden, men også selv repræsenterer en moderne tilgang
til evolutionsteorien på ganske fremragende vis. Alle bør stifte bekendtskab med
Nyborg, der er vor tidsalders danske Darwin, ligesom man naturligvis også bør
studere Charles Darwin. Den nu pensionerede professor Nyborg får fra tid til
anden bl.a. taletid i DR2-programmet Danskernes Akademi og nogle af hans
foredrag ligger på internettet.

Danskernes Akademi»
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