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for første gang nogensinde

en forbindelse der findes mellem Oldægypten, Frankrig
samt Danmark, eller mere præcist Giza plateau´et,

Chartres og Bornholm.

Bogen er udvidet med næsten en tredjedel i forhold til den oprindelige franske bestseller. Den følger op på
mysterierne der omgiver Helligt Blod, Hellig Gral,Bornholms Mysterium og ikke mindst Orion Mysteriet.
Denne dokumentarfilm og bog (fås på svensk) påviste tydeligt spejlingen af Orion stjernebilledet, Sirius og

Hyades på jorden af Giza pyramider og visse templer.

Den præsenterer en spirituel vinkel på ovennævnte værker, men på et helt konkret grundlag. Vi får et kort
indblik i den pythagoræiske geometris disciplin, som den
anvendtes af Laugsbrødrene (tømrere, stenhuggere mv.)

og som viser sig at være umådeligt enkel. Et skole-eksempel på hvordan f.eks. elever, der føler en afmagt
overfor matematikken, kunne føres tilbage til faget ved

brug af bogens beskrivelser.
Men det er hverken en børne- eller lærebog.

Den handler om en glemt europæisk tradition, der lang-somt er ved at dukke op til overfladen igen. En
tradition med rødder langt tilbage i tiden. Nu forstår man hvorfor

frimurerne altid henviser til Ægypten.
Forbavsende nok er Det Danske Rigsvåben nært knyttet

til historien, hvilket vi får indsigt i ved at benytte astro-nomi. Det er netop den astronomiske sammenhæng -
bl.

a. Herkules konstellationen og vort solsystems planeter -
der knytter lokaliteterne sammen.

Men bogen er meget mere end dette. Den introducerer nogle hidtil ukendte strømninger i kirken og mere
mod-erne esoteriske selskaber, som har virket i det skjulte.
Indflydelsesrige bevægelser som ikke er blevet opdaget
af forfatterne til ovennævnte bøger, og som har haft en
afgørende finger med i spillet, hvad netop fundene i- og

fremkomsten af- disse værker angår.
Er alt dette i virkeligheden del af en profetisk tradition?

Og har denne tradition et præcist mål?

Den danske udgave sandsynliggør i høj grad en sådan tanke...
Den nyfundne viden er ganske enkelt banebrydende!
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