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HINDUIZM. Wyrósł na bazie Wedy (co znaczy: Wiedzy), 2000 - 500 lat przed Chrystusem, czyli po
opuszczeniu doliny Synear. Ludzie, którzy poszli na wschód, zaczęli gromadzić „wiedzę” dopiero po 200
latach. (Także wtedy Bóg objawił się Abramowi i powołał naród wybrany). Wedy: Rygwedę - wiedzę
hymnów, Samwedę - śpiewów, Jadżurwedę - formuł ofiarnych i Atharwawedę - zaklęć, powinniśmy zatem traktować jako „echo wiedzy”, spisywane przez 1000 lat oraz „wielokrotnie odbite”. Nie ma ono też
nic wspólnego z Prawdą objawioną w Biblii.
Świat pozaziemski hinduizmu tworzy trójca: Brahma - duch absolutny oraz bogowie: Wisznu (ładu) i Siwa (destrukcji). Jako znamię religii przyjmuje się znak na czole, w formie „trzeciego, wszystko widzącego oka Siwy”. Kolejne sekty (np. Sikhowie od XV wieku naszej ery), wprowadziły do panteonu indyjskiego szereg pomniejszych bóstw.
Uprawiany jest także kult jutrzenki, nieba i ziemi, gór, ognia, rzek oraz demonów. Gdy człowiek umiera mówi hinduista, jego duch wraca do bóstw, a ciało idzie do ziemi; krew wraca do wody, mowa do ognia,
oddech do wiatru, wzrok do słońca - a w zaświatach tworzą istotę - cień.

DŻYNIZM. Powstał w VI wieku przed Chrystusem w Indiach. Za jego twórcę uważany jest Mahawira człowiek, który przyodział szatę mnisią i po 20 latach ascezy, dostąpił poznania świata oraz drogi zbawienia jednostki. Został Dżiną - to znaczy twórcą „brodu” na drugą stronę życia. Dżynista uznaje sferę
nadprzyrodzoną (bogów oraz demony), jednak nie przywiązuje do niej wagi. Uważa, że bogowie nie interesują się ludźmi. Od namiętności do wyzwolenia prowadzi 14 stopni, które są „drogą zbawienia” człowieka.
INNE WAŻNIEJSZE RELIGIE
ZARATUSZTRANIZM. Utworzony przez proroka Zaratusztrę (ok. 1400 lat przed Chrystusem) i uznany za religię Persów. Zaratusztra głosił, że istnieje duch najwyższy oraz dwa duchy bliźniacze (znowu
trójca!). One były prapoczątkiem wszystkiego. Z nich wywodzi się dualizm świata: dobro i zło, światłość
i ciemność. W sferze nadprzyrodzonej żyją też aniołowie (w tym i Mitra, który u mitraistów wyrósł na
boga - słońce) oraz demony. Od Zaratusztry do końca świata miało upłynąć 3000 lat.
SZAMANIZM. Uznaje dobre, naczelne bóstwo, które stworzyło świat - lecz praktykuje demonizm i kult
bałwanów.
TOTEMIZM. Nadaje szczególne znaczenie stosunkom pomiędzy ludźmi. (Totem - zwierzę, roślina lub
przedmiot - uosabiający przodka, bądź opiekuna klanu).
SZEREG RELIGII całkowicie wymarło. Okazałe niegdyś panteony: babiloński, grecki, medo - perski,
rzymski, czy amerykański - runęły wraz z imperiami. Upadli: Baal, Dagon i Artemida - popularni bogowie Azji Mniejszej.

