„Słowiańskie wedy
polish new age”

to

fala

Norbert: Gdzie mógłbym znaleźć treść wed… po polsku? Chciałem
poczytać, a nie mogę znaleźć.

Sławek: Daj znać jak znajdziesz i co się z nich ciekawego
dowiedziałeś. Też ostatnio o nich rozmyślałem .

Norbert: Jestem w tej grupie lipa tam jest i troty

Norbert: Znalazłem kilka hymnów… poetyckie treści… ładnie się
o poetach wypowiedzieli… bardzo ładnie

Norbert: No i chodzi mi o te słowiańskie nasze niby najstarsze
wiadomo i najlepsze

Max Love: Słowiańskie wedy to fala polish new age

Norbert: Czyli są w końcu, czy nie ma? A ten cały trehlebov,
czy jak to, znawca, których wed? No, bo właśnie tak coś mi nie
pasowało…

Max Love: Język litwiński ma strukturę bardzo podobna do
sanskryptu, duże cywilizacje powstawały w strefie przyjaznej
do życia, czyli w tropikach i stamtąd się rozchodziły. Dla

mnie jest wątpliwe, aby to ludy północy dały początek
duchowości hinduskiej. Chętnie też bym poczytał coś przed
wedyjskiego, tylko jakoś ciężko mi uwierzyć żeby zachowały się
tego zapisy, a do tego były zrozumiałe.

Norbert: Nie wiadomo skąd się wziął lud i jaki miał kolor
skóry… wg mnie najpierw byli biali… droga ewolucji…dłonie od
spodu czarni mają białe… to jest dowód, że wcześniej byli
biali zanim ich skóra się przystosowała do słońca… więc nie
koniecznie w tropikach… nie wiadomo… kupa ta cała nauka… ja
tam myślę po swojemu i powiem tak… karny anal… tak mówią
Holendrzy jak się żegnają… albo coś podobnego, ale tak brzmi

Sławek: Hehe, karny anal. Enyway, też czytałem, że pochodzimy
z okolic Indii, ale może to tylko propaganda Ganhiego

Norbert: Każda rasa będzie mówić o sobie najlepiej… ale z
ciapanego, brązowego białego nie zrobisz, a biały zawsze można
ściemnieć… no logika goście, co wy.. .także pierwsza rasa była
biała z niebieskimi oczami Aryjczycy, jak Hitler wykopał
prastare zwoje i tak tam było… rasa ta upadnie jak przyjdzie
antychryst wszyscy będą ciapaci i murzyni… rasisto ty

Hehehe

Gosia: http://www.ksiegozbiory.cba.pl/ksiegi.html
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

Spodobało się? Udostępnij znajomym, niech
świadomość się poszerza <3 <3 <3

