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Osho

Skrytá mystéria - Osho ke stažení PDF Velký
guru Osho v této knize vysvětluje, co se

skrývá za některými jevy duchovního světa a
praxe, které jsou pro nás záhadné a působí na
nás tajemně. Najdete zde výklad toho, jaký je
duchovní smysl výstavby chrámů a uctívání

idolů, i objasnění metody používané k
výstavbě posvátných poutních míst. Dozvíte
se, proč se dávají na čelo posvátná znamení a
co je to třetí oko. Osho zasvěceně hovoří i o
alchymii a astrologii. Cílem všech těchto
záhad je pomoci nám při hledání jednoty s

božskostí. Obsah: Předmluva Skrytá mystéria
východních chrámů Alchymie poutních míst
Okultní věda třetího oka Transformující síla
idolů Astrologie: věda o jednotě kosmu
Astrologie: brána ke zbožnosti O Oshovi

Osho commune international Kniha odpovídá
na tyto otázky: Proč se stavějí chrámy?

Význam a působení poutních míst. Okultní
věda třetího oka. Alchymie a astrologie.
Vztah mezi zvukem, životem a zdravím.

Velký guru Osho v této své knize vysvětluje,
co se skrývá za některými jevy duchovního
světa a praxe, které jsou pro nás záhadné a
působí na nás tajemně. Najdete zde výklad
toho, jaký je duchovní smysl výstavby

chrámu a uctívání idolů, i objasnění metody
používané k výstavbě posvátných poutních
míst. Dozvíte se, proč se dávají na čelo

posvátná znamení a co je to třetí oko. Osho
zasvěceně hovoří i o alchymii a astrologii.
Cílem všech těchto záhad je pomoci nám při
hledání jednoty s božskostí. A k tomu, abyste
své srdce mystériím otevřeli, jste zváni vy
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všichni... Ukázka z knihy: Ježíš říká: "Kajte
se a já z vás sejmu vaše hříchy" - a pak ten,
kdo věří v Ježíše, se domů vrátí osvobozen a
očištěn. Ježíš vás ve skutečnosti neosvobodí
od vašich hříchů, ale od pamatování si vašich
hříchů. Důležitá je paměť a Ježíš pouze tuto
paměť odstraňuje. Podobně ani Ganga vás

neosvobodí od hříchů, ale může vás
osvobodit od pamatování si jich. Někdo věří,
že vykoupe-li se v Ganze, bude osvobozen od

hříchů - a když kolektivní podvědomí,
vytvářené po tisíce lety, posiluje tuto víru, a
když společnost, v níž žije, také potvrdí tuto
silnou víru, pak bude skutečně osvobozen.
Koupání jako takové vás nemůže osvobodit
od hříchů, protože hřích už byl spáchán. Nic
už nemůže udělat s krádeží nebo s vraždou,
která byla spáchána, ale když se z Gangy

vynoří člověk s vírou, důvěra v její čistotu a
sílu ho osvobodí od pocitu viny, i když je
koupel pouze symbolický čin. Jak dlouho

může žít Ježíš na Zemi? Kolik hříšníků může
potkat? Nad kolika z nich se může slitovat?
Čas je velmi krátký a co se stane, když tu
Ježíš nebude? Hinduisté objevili stabilnější
vztah: vyznání se řece, ne osobě. Řeka

přijímá vyznání a odpouští lidem. Řeka je
nekonečná, její tok je stálý - jak dlouho může
Ježíš žít? Působil sotva tři roky, do třiatřiceti
let. Kolik hříšníků se s ním setkalo? Na kolik
mohl položit ruku? Proto hinduisté svěřili
tento fenomén neosobní řece, ne osobě. Ten,
kdo jde k tirthě, vrátí se svobodný a očištěný.
Bude osvobozen od paměti hříchu. Je to
paměť, která vytváří otroctví. Obžaloba je
stínem hříchu, který vás pronásleduje. Je

možné se osvobodit, ale je tu jedna
podmínka. Nejdůležitější podmínkou je,

abyste měli pevnou víru, víru v myšlenku, že
se stanete osvobozenými od hříchu. Jak
můžete mít takovou víru? Můžete ji mít
tehdy, víte-li, že se to stávalo po tisíce let.
Jinak to nejde. Je tomu tak už tisíce let.
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