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Hodno%te prosím

Volby 5

Hodnotit

Adam a Eva
V gnostickém u&ení se p'íb(h o prvotním h'íchu interpretuje
obvykle odli)n(. Jeliko" je stvo'itel tohoto sv(ta chápán jako
zl#, jeho p'íkazy mají za úkol &lov(ka uv(znit a zahalit mu
pravdu o n(m samém tak, aby se jí nemohl dopátrat. Had
tedy, pokud Adamovi a Ev! "íká, #e „budou jako B$h“, pak je
nenabádá ke zlému, ale pouze jim vyjevuje, k%m skute&n! jsou.
Proto je v t#chto systémech had $asto symbolem tajného,
spásného poznání.
Pokud budeme tedy vycházet z v#)e uvedeného tak obrázek,
kter# je notorick# znám v)em k'es%an$m i t(m, kte'í v tomto
prost'edí vyr$stali, je pon(kud myln( vylo"en, ale vychází z
pravdivého odkazu.

Asi správná interpretace obrázku
Adam a Eva jsou nejen skute&n# mu" a "ena, ale znázor*uji opaky tého" (jing-jang,
plus-minus, mu"-"ena, apod.).
Na scénu p'ichází had, kter# reprezentuje nejen skute&ného hada &i spí)e draka, ale i
jako symbol (nap'. vlnovka-jing-jang, více vlnovek-ida a pingala). Mimochodem, opravdu
jsou strá"ci v(d(ní, nevím zda-li spásného, ale ur&it( n(jakého.
Kdy" Adam i Eva okusí jablko, zde jako symbol poznání objeví n(co nového.
Strom je pak symbol cesty hada se shora (nebesa, vy))í forma poznání).
%ili je nám asi stále ukazován obrázek cesty $lov#ka k osvobození, ale jeho v"klad v
bibli se li&í pouze v"sledkem, jinak je obrázek naprosto pravdiv".

Svatá trojice
Jiná podoba, nyní zvaná svatá trojice, lépe vystihuje podstatu
v#kladu.

Asi správná interpretace obrázku
„Buch otee“ a „Buch sin“ jsou Adam a Eva, znázor*uji
opaky tého" (jing-jang, plus-minus, mu"-"ena apod.).
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„Buch“ je asi had, kter# reprezentuje nejen skute&ného
hada &i spí)e draka, ale i jako symbol (nap'. vlnovkajing-jang, více vlnovek-ida a pingala).
Mimochodem, opravdu jsou strá"ci v(d(ní, nevím zda-li spásného,
ale ur&it( n(jakého.

Asi chybí tato pasá!
Kdy" Adam i Eva okusí jablko, zde jako symbol poznání objeví n(co nového. Strom je pak
symbol cesty hada se shora, (nebesa, vy))í forma poznání).

Pro zm#nu je zde znázorn#n v"sledek
„Duch svati“ je to ono n(co nového. Spojnice mezi jednotliv#mi body pak odpovídá
skute&nému znázorn(ní proudu, 'ekn(me nap'. energie. (Mimochodem to p'ipomíná &ást
sefirotu, ale v tomto p'ípad( by to ukazovalo i na upravenou kabalu.)
Trojúhelník, 3 nosy, 3 hlavy je pak znázorn(ním tého" se zd$razn(ním na sou&asnou
znalost v)ech t'í symbol$, v#sledek se projeví v hlav(.
I zde je ukazován obrázek cesty $lov#ka k poznání.
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