Vietile Maestrilor

Vietile Maestrilor - Invataturile maestrilor din Extremul Orient

Vietile Maestrilor nu este altceva decat transcrierea unei calatorii intreprinsa in Tibet de Baird Spalding - in fruntea unei expeditii americane.
Datorita extraordinarelor intamplari relatate - autorul era intrebat adesea daca aceasta carte este o fictiune sau rezultatul unei calatorii reale....

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 42,00 lei
Pret cu reducere: 40,00 lei
Pretul de vanzare: 42,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Vietile Maestrilor nu este altceva decat transcrierea unei calatorii intreprinse in Tibet de Baird Spalding, in fruntea unei expeditii americane.
Datorita extraordinarelor intamplari relatate, autorul era intrebat adesea daca aceasta carte este fictiune sau rezultatul unei calatorii reale.
Spalding raspundea intotdeauna: „Fiecare sa ia din cartea mea ceea ce este bun pentru el si sa creada ceea ce convine gradului sau de
evolutie".
Drumuri ce strabat tinuturi mirifice suspendate intre cer si pamant; intalniri cu Maestri detinatori ai unor puteri ce depasesc cu mult
capacitatile omului obisnuit; prezentarea unor doctrine iluminatoare apartinand unui tezaur de intelepciune necunoscut oamenilor din Occident;
fapte extraordinare ce pot fi socotite adevarate miracole - iata doar cateva aspecte prezentate in aceasta carte memorabila. Lucrarea a aparut
in nenumarate editii in America si, dupa o prima traducere in franceza, a fost primita cu entuziasm de cititori din peste 40 de tari.
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Oamenii vor afla ca Duhul Sfant, sau Spiritul Divin, le vorbeste acum ca in timpurile stravechi. Daca ii vor auzi glasul si nu li se vor
impietri inimile, vor descoperi ca ei sunt lumina lumii si ca oricine urmeaza aceasta lumina nu umbla in intuneric. Ei vor fi poarta prin care
to?i vor intra in lumina vie?ii; vor afla pacea eterna si marea bucurie. Ei vor descoperi ca timpul potrivit pentru a porni pe aceasta cale
este acum. Maestrii nu au facut decat sa deschida poarta marilor suflete. Alchimia interioara este cea care transforma si distruge toate
bolile. Ea purifica via?a muritoare de efectele pacatelor si o absolva de orice vinovatie. Ea ilumineaza sufletul cu lumina desavarsita a
In?elepciunii. Ea face sa dispara toate par?ile intunecate ale vie?ii umane, le elibereaza, le transforma in lumina de via?a.

Baird T. Spalding

Cuprins
Prefata
Partea Intai
Capitolul I
Primele contacte cu un Maestru
Capitolul II
Craciunul, nasterea lui Hristos
Capitolul III
Aparitia unui corp in alt loc decat acela de unde disparuse
Capitolul IV
Dedublarea unui corp. Contopirea a doua corpuri Dedublate
Capitolul V
Tinerete vesnica
Capitolul VI
Templul Tacerii. Scara lui Iacob. Nasterea cea noua.
Capitolul VII
Inmultirea painilor. Cuvantul creator. Hristosul din om.
Capitolul VIII
Mersul pe ape
Capitolul IX
Templul Vindecarii
Capitolul X
Gandirea universala perfecta. Nasterea si rolul spiritual al Statelor Unite
Capitolul XI
Forta motrice universala. Al saptelea cer
Capitolul XII
Comunicari la distanta. Oamenii zapezilor
Capitolul XIII
Un templu vechi de douasprezece mii de ani. Trecerea printr?o padure in flacari
Capitolul XIV
Pe urmele lui Ioan Botezatorul. Vindecari miraculoase.
Capitolul XV
Un contemporan al lui Ioan Botezatorul
Capitolul XVI
Varsta si aspectul Maestrilor. Cercetari privind activitatea lui Ioan Botezatorul. Disparitia instantanee a oboselii
Capitolul XVII
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Lenea spirituala a unui hangiu. Un templu pe un varf de munte. Viziunea de raze si spectre
Capitolul XVIII
Rasaritul soarelui la templu. Anularea gravitatii. Apus de soare extraordinar. Conceptia imaculata
Capitolul XIX
Scrieri sfinte. Citirea lor in fata adunarii de pastori
Capitolul XX
Satul natal al lui Emil. Mama Maestrului
Capitolul XXI
Cina cu Maestrii. Doamna minunata. Iubirea divina. Relativitatea materiei. Muzica cereasca si Corul ingerilor
Capitolul XXII
Arhitectura protectoare si aparatori naturale. Interpretarea viziunii razelor. Organizatiile clericale. EU SUNT. Spiritul de a servi
Capitolul XXIII
Tabara de iarna in Himalaia
Capitolul XXIV
Sarbatorirea revelionului. Reactia faptelor noastre asupra?ne. Simplitatea unei vieti perfecte
Partea a Doua
Capitolul I
Templul Crucii in ,,T”. Arhive datand de patruzeci si cinci de mii de ani. Originea rasei albe. Maestrul Maestrilor in persoana
Capitolul II
Placute document. Rugaciunea. Imagini din trecut. Trecerea de la stiinta la spiritualitate. Valoarea lectiilor. Principiul Creator
Capitolul III
Moartea si invierea lui Chander Sen
Capitolul IV
Infernul si diavolul. Cerul si Dumnezeu. Crucea si Hristos, potrivit lui Isus
Capitolul V
Arta de a vindeca prin Spirit. Facultatile creierului.
Statueta animata
Capitolul VI
Corpul, sufletul si spiritul. Influenta gandirii
Capitolul VII
Fluidele vitale si decaderea
Capitolul VIII
O civilizatie de acum doua sute de mii de ani. Plecarea in desertul Gobi. Viscolul si banditii din munti. Leul si Mielul. Originea banditilor.
Ospitalitatea lor
Capitolul IX
Ruine si comori sub nisipuri. Atacul banditilor din desert. Calaretii fantoma. Masa miraculoasa din desert.
Capitolul X
Originea religiilor. Rolul lui Isus
Capitolul XI
Un apus de soare in desertul Gobi. Istoria vechiului imperiu Uigur. Decaderea lui. Descendentii credinciosi
Capitolul XII
Fetita credincioasa. Capcana guvernatorului. Interventia lui Isus si a lui Buddha
Capitolul XIII
Vizite la casa cea noua. Vizita la lamasi
Capitolul XIV
Vindecarea unei batrane oarbe. Marele Preot capata darul de a vorbi si in alte limbi. Cuvantarea sa. Puterea sa asupra materiei
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Capitolul XV
Intoarcerea la tabara de iarna. Cantecul clopotelor. Masa de revelion la templul Crucii in „T”. Cuvantarea lui Isus
Partea a Treia
Capitolul I
Trei zile in cer. Reluarea lucrarilor arheologice. Diferite minuni. Cuvantarea lui Isus despre gandirea creatoare
Capitolul II
Amenintari asupra satului Crucii in ,,T”. Mania unui Maestru. Tratative neclare cu banditii
Capitolul III
O seara linistita cu Isus. Comunicarea directa a gandului. Razele albe ale luminii pure. Principiul distrugerii raului
Capitolul IV
Atacarea satului de catre patru mii de calareti. Rugaciunea lui Isus. Bariera miraculoasa. Banditii se omoara intre ei. Salvarea ranitilor
Capitolul V
Unul dintre exploratori se elibereaza de trecut. Cele trei etape ale implinirii divine
Capitolul VI
Muni.Evolutia gandirii omenesti. Sfarsitul tiraniilor si al superstitiilor
Capitolul VII
Energia vibranta superioara. Soarele central. Nasterea planetelor. Aparitia omului in sistemul solar
Capitolul VIII
Viziuni despre eternitate. Lhasa. Marele Preot. Placuta care canta
Capitolul IX
Dalai?Lama. Cele zece porunci expuse de Marele Preot
Capitolul X
Pretioasele placute vorbitoare. A doua audienta la Dalai?Lama. Istoria placutelor
Capitolul XI
Folclor tibetan. Lamasii ratacitori. Discipolul care rade. Everestul. Templul de la Pora?tat?Sanga
Capitolul XII
Incercarea zadarnica de ascensiune la templu. Ascensiunea prin levitatie. Cuvantarea Marelui Puridji. A.U.M. Lumina alba pura. Imaculata
conceptie
Capitolul XIII
Plecarea de la Pora?tat?Sanga. Marsul rapid al caravanei. Cuvantarea lui Emil despre concentrarea gandirii si adorarea lui Dumnezeu
Capitolul XIV
Weldon, scepticul, il recunoasate pe Isus, Cuvantarea lui Isus despre razele cosmice. Perfectiunea umana
Capitolul XV
Comentariile lui Isus asupra Bibliei. Forta cuvantului Dumnezeu. Hristosul lui Dumnezeu
Capitolul XVI
Figuri angelice. Marele Rishi cu tigrul. Un pelerinaj de cinci sute de mii de pelerini. O legenda hindusa
Capitolul XVII
Comentarii asupra Bibliei. Legea rasplatei (Karma). Rasa ariana. Cronologia arhaica. Marea Piramida
Capitolul XVIII
Comentariile lui Isus asupra Psalmului 23 si asupra propriei sale vieti
Despre Bird T. Spalding
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Nu exista comentarii pentru acest produs.
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