Ruch Świętego Graala
Autor tekstu: Krzysztof Dziubała
‘RŚG‘ powstał około 1928 roku. Można go sklasyfikować jako organizację religijną. ‘RŚG‘
zakłada, że „wiadomość Graal‘a" jest ściśle powiązana z naukami Chrystusa. „Wiadomość
Graal‘a" została skomponowana przez Abd-ru-shin; ma ona zawierać „wiedzę rozwoju
Stworzenia". Ujmując rzecz innymi słowy: ogłasza, że zawiera tłumaczenia wszystkich
połączeń
i
innych
aktywności
w
Dziele
Stworzenia.
Twierdzi, że ukazuje jednostce „drogę, którą trzeba podążyć, żeby znaleźć prawdziwe
szczęście nawet tutaj na Ziemi, co oznacza zdobyć wewnętrzny spokój i radosne aktywności".
Australijski ‘RŚG‘ zajmuje się przede wszystkim drukowaniem i rozpowszechnianiem dzieła „W
Świetle Prawdy" Abd-ru-shin‘a i innymi publikacjami związanymi z tym tematem
Na świecie posiadają około 17 tysięcy członków. Tak przynajmniej twierdzą.
Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.
Pokaż inne teksty autora
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Racjonalista.pl
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Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

