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Salomons tempel Kevin L. Gest Hent PDF Forlaget skriver: ´Kun nøglen mangler hvis du ikke kan forstå
disse ting, ved 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.

 

Forlaget skriver: ´Kun nøglen mangler hvis du ikke kan forstå disse
ting, ved 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.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Salomons tempel&s=dkbooks

