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KUN NØGLEN MANGLERHVIS DU IKKE KAN FORSTÅ DISSE TING, VÉD DU NOK ...Således lyder
en del af en frimurerceremoni. Nøglen til hvad? At vide nok om hvad? Salomon er nøglefiguren i
bibelhistorien og frimureriets ceremonier. De lærde fortæller os, at Salomon ikke var hans virkelige navn, men
et han blev tildelt efter sin død....... Hvem var så Salomon? Hvorfor blev hans navn ændret? Hvordan påvirker
det templets navn efter ham? Hvad er/var Salomons Segl? Hvorfor indgår Salomon, templet og seglet som
dele i frimureriet? Hvorfor bliver dette for længst ødelagte tempel stadig holdt i ære? Var der nogen hellig
viden, som religiøse organisationer ønskede at undertrykke? Findes der en virksom understrøm, der påvirker
os i dag? Tempelridderne nød Vatikanets beskyttelse. De indførte Salomons navn med dets fulde titel i deres
Orden, over tusinde år efter han døde. Har det nogen betydning? Efterhånden som denne bog udvikler sig,
afdækkes der en række mysterier, henvisninger findes, ubehagelige informationer afsløres.Og det hele
begyndte – for længe, længe siden.
* * * * * I denne bog begiver forfatteren Kevin L. Gest sig ud på en videnskabelig søgen efter frimureriets
rødder og afslører, hvorledes frimureriets ceremonier og ritualer er iført antikkens slør. Det spegede væv af
viden, der er indkodet i frimureriets ceremonier og bygninger, går tilbage til vores tidligste forståelse af
makrokosmos – Sol, Måne, stjerner og planeterne; en viden som vore forfædre akkumulerede og gav videre.
Ud af alt dette præsenterer han en indsigt i hemmelighederne omkring Salomons Tempel, Salomons visdom
og Salomons Segl. Kevin Gest stiller nogle basale spørgsmål om frimurertemplet, hvor hans egen loge mødes.

Svarene viser sig at være en del af guddommelig information og hellig geometri, som afsløres i de store
religiøse bygninger i Europa, Afrika og Mellemøsten samt gammel visdom af den slags, der knytter sig til
Pythagoras.Forfatteren brugte 12 år på den forskning, som nu er givet videre i denne bog. Han er klar over, at
hans synspunkter sætter spørgsmålstegn ved nogle af de fundamentale ting, vi har lært af tidligere
generationers syn og tolkning af for eksempel visse sider af Det Gamle Testamente og i særdeleshed de
forhold, der relaterer sig til legenderne omkring Salomon og hans tempel.
Angefügt ist noch ein Abschnitt zur damit verbundenen. Buch der Könige, Kap. Tempel (von lateinisch
templum) ist die deutsche Bezeichnung von Gebäuden, die seit dem Neolithikum in vielen Religionen als
Heiligtum dienten. 1–11, sowie das 2. Angefügt ist noch ein Abschnitt zur damit verbundenen. Denne
pamfletten ble skrevet og utgitt på 40-tallet en gang sansynligvis. mag. Bis 1960 hatte die Pfarrei noch einen
eigenen Pfarrer. 1–9. Judyta Preis (f.
Drygt 2000 varor att vlja p. Danach war Salomo der Sohn Davids und Bathsebas, welche. i polsk og
engelsk. Buch der Könige, Kap. According to the Hebrew Bible, Solomon's Temple, also known as the First
Temple, was the Holy Temple (Hebrew:
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: Beit HaMikdash. Einen Überblick über die verschiedenen Etappen der Jerusalemer Tempel finden Sie auf
dieser Seite. Angefügt ist noch ein Abschnitt zur damit verbundenen. Jørgen Herman Monrad (f.

