Hitek és vallások
(sound, 2011.08.02 12:05)
Évek óta olvasgatok a mindenféle írásokat vallásokról, hitekről.
Vannak olyan szerzők, akiktől már nem is érdemes további műveket olvasni, mert leállt a tudásuk egy
bizonyos szintén, és ugyanazt mondják, taglalják más szavakkal minden egyes művükben tovább.
Mondjuk ez természetes dolog is, ha figyelembe veszem, hogy az egyéni gondolati s hitépítmény nem
szabad, hogy összeomoljon az egyéni szinten, tehát semmi egyéb bele nem illeszthető gondolatsort
nem képes az elme felfogni, sőt azzal szemben kifejezetten ellenállást tanúsít, akár még egy sima
beszélgetés kapcsán is. Tehát, mondom megértem, de...
Fel nem fogom, hogy miért fontos a "fontos", ha az ellenfél akkor sem akarja megérti soha, amit
mondunk neki.
Vallási és hit dolgokban ezért nem érdemes vitatkozni, talán beszélgetni igen.
Volt szerencsém nagyon régen olvasni, egy még háború előtt kiadott könyvet, s most nemrég felleltem a
neten is. Abból írok most ide egy idézetet:
"Azt állítják, hogy ezen jegyzetek némelyike az emberiség földi megjelenésének első idejéből valók,
hogy ezek a jegyzetek a Naacalok vagy Szent Testvérektől származnak és hogy azok egyenesen az
emberiség anyaországából jöttek. Azt is mondják, hogy ezek a Szent Testvérek egyenesen Burmába
mentek és ott a Nagalokat tanították. Ezek a jegyzetek nyilvánvalóan azt a bizonyítékot szolgáltatják,
hogy ezeknek az embereknek az elődeik írták a Surya Siddhantát és az első Veda könyveket. A Surya
Siddhanta a legrégibbje a csillagászatról ismert könyveknek. Ezen jegyzetek szerint 35.000 évesek és
az első Vedák 45.000 évre kelteznek vissza. Ők azt mondják, hogy ezek nem mind eredetiek, némelyek
az eredetiről lettek másolva és ide lettek szállítva őrizetbe. Mondják azonban, hogy ugyanazokról a
feljegyzésekről lettek lemásolva, amelyekről a Babilóniai jegyzetek lettek átvéve. És azt is mondják,
hogy az eredetiek amelyekről ezek másolva lettek az eredeti Atlantiszi és Ozirisz féle jegyzetek. "
Az idézet Baird T. Spalding: A TávolKeleti Mesterek Tanítása című művéből való.
Én úgy találtam meg elolvasható formában a neten, hogy a googléba beütötem: Naacal ősi kőtáblák
Erre megjelent egy csomó ajánlás, amiben szerepel a szó, majd ott találtam meg a következően:
DOC] A TÁVOL KELETI MESTEREK TANITÁSA
xa.yimg.com/kq/groups/19018883/.../Tavolkeleti_mesterek_tanitasai.doc
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Fájlformátum: Microsoft Word
Innen kell olvasatra megnyitni, majd aki akarja letöltheti "Mentés másként"ként a saját gépére is.
Szóval nem lehet soha megállni csak egy dolog felismerésénél, hanem állandóan még előbbre és
előbbre tekintve, ismerszik a lények, amit persze megint sokan ideoda csavargatnak és megtévesztik az
embereket.
Nincs jobb, mint amit az ősi nagy tanítók is követtek, mindenki a saját tapasztalatai alapján, és ne a
tudás betanult nagysága, mások mondása alapján... :)
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Minden elismerésem a nagyszerűen megfogalmazott, becsületes cikkért! Köszönöm.
Szeretném az iniciáló levelet is elolvasni! Hol találom?
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