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Inleiding
Het schilderij ‘The Last Supper’ van Leonardo da Vinci is wereldberoemd.
Trouwens, deze schilder heeft meerdere wereldberoemde schilderijen op
zijn naam staan. Zijn werken zijn bij nader inzien van die aard dat ze een
verborgen wereld openbaren, voor wie het zien kan en zien wil. Wij zullen
zijn werken nader bezien en ook tonen wat anderen er in zien of zagen.
Leonardo da Vinci: Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
"Volledige naam Leonardo di Ser Piero
Leonardo da Vinci (Vinci, 15 april 1452 - Amboise, 2 mei 1519) was een
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Jezus wordt in de Bijbelverhalen voorgesteld als een timmermanszoon,
maar in werkelijkheid betrof het volgens sommigen een in Egypte
opgeleide geestelijke, een tekton of architect. In oude mysteriescholen
hanteerde men veelal namen van beroepen om ermee de ingewijden aan te
duiden wat betreft hun staat en stand. Op het schilderij zit Jezus in het
midden, met achter zich de middelste poort of kolom, wat wijst naar een
hoger bewustzijn. Links van hem zit Maria Magdalena, waarvan gezegd
wordt dat het zijn zus en vrouw was, zoals ook de Farao’s incestueuze
huwelijken hadden. De rechterpilaar wijst naar de positieve mannelijke
zijde, en de linker naar de negatieve vrouwelijke zijde. De naam Maria
Magdalena wijst naar de toren van het getal 7. De Toren van Syene, zie:
Ezechiël 29:10 Daarom, zie, Ik wil aan u en aan uw rivier; en Ik zal
Egypteland stellen tot woeste wilde eenzaamheden, van den toren van Syene
af, tot aan de landpale van Morenland.
Ezechiël 30:6 Zo zegt JHWH: Ja, zij zullen vallen, die Egypte ondersteunen,
en de hovaardij harer sterkte zal nederdalen; van den toren van Syene af
zullen zij daarin door het zwaard vallen, spreekt JHWH.

beroemde architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige,
scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist uit
de Florentijnse Republiek, tijdens de renaissance. Hij wordt gezien als het
schoolvoorbeeld van het renaissance-ideaal van de homo universalis en als
genie". (Hij behoorde tot de Priori de Sion)
Wij richten ons onderzoek op het schilderij ‘The Last Supper’, of ‘Het
Laatste Avondmaal’.

De nieuwe Freedom Tower in New York is gebouwd op de plaats waar de
WTC-torens stonden, en heeft een acht-hoekige vorm, een octagon. Zoals
in de oudheid alle vormen een mystieke en architectonische betekenis
hadden, hebben de huidige bouwwerken der illuminati en vrijmetselaren
dat momenteel ook. De
Freedom Tower wil een
representatie zijn van
de Grote Piramide te
Gizeh in Egypte, en ze
geeft een verbinding
aan
met
een
sterrenpoort, waarmee
men tijdreizen kan
maken. De Toren van
Zeven wijst naar het
WTC-gebouw nummer
7, dat op mysterieuze
wijze plotseling in
elkaar stortte terwijl
daar geen vliegtuig tegenaan was gevlogen. Trouwens, het is maar de vraag
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of er werkelijk vliegtuigen tegen de twee WTC-torens aan zijn gevlogen,
aangezien er sterke bewijzen zijn dat het om een holografisch spel gaat.
WTC-7 wijst op de linker kolom van het schilderij ‘Het Laatste
Avondmaal’. Magdal = toren, Magdal of Sefekh, Toren van zeven. Het
9/11 gebeuren was niets meer of minder dan een sterrenpoort-ritueel van de
illuminati. Zie op Youtube de volgende video:
www.youtune.com/watch?v=5168n...gspot%2Ecom%2F
en ook ...v=ZJ1x6...gspot%2Ecom%2F
http://liveinchapelperilous.blogspot.com/2008/07/8.html
De 8-puntster wijst naar de godin Isthar, Inanna. Het heeft niets met een
gewone ster te maken, maar met een dimensionaal kruis, zie:
htt://sealrevalation.blogspot.com/2011/05
De illuminati zijn de officiële Nazi’s
(kinderen Belials), die zeggen nog
nooit een oorlog te hebben verloren.
Zij creëren oppositie en controleren
alsdan beide zijden door
vrijmetselarij en economie. Hun
these is die van Hegel, Engels en
Marx, dat uit de these en antithese de
synthese voortkomt. Hun symbool is
de swastika, het hakenkruis dat het
menselijk slangenvuur uitbeeldt, de
innerlijke kundalini-kracht.
Het blijkt uit onderzoekingen dat Leonardo da Vinci het schilderij ‘Het
Laatste Avondmaal’ heeft gemaakt vanuit de geheime kennis der
mysteriescholen, dat het bij Jezus om een mythe ging,
niet om een historisch verslag.
In de mysteriescholen gebruikte men
veel symboliek. Het zonnekruis werd
getekend in een cirkel, waarin vier
delen ontstonden, wat wees op de vier
jaargetijden. Een tweetal zonnen werd
afgebeeld als twee pentagrammen, lichtende sterren. De éne symboliseerde
de huidige zon, de andere de Hondsster Sirius. Het zonnekruis lijkt op een

4

Betekenis van het Laatste Avondmaal (deel 1)

No. 620

wiel, vierspakig, om de zonnewagen te
laten rijden.
De ene zon was een
witte vurige ster, de andere een zwarte
ster, uitgedoofd.
Dit wijst op het
positieve en negatieve, plus en min, de
dualiteit in de 3e dimensie. Plus en min
behoren bij elkaar als een paar van
tegenstellingen. Wat zou vervolgens het
verband kunnen zijn tussen onze huidige
zon en de ster Sirius? En waarom zou
men een kruis hebben genomen als
symbool voor onze zon? De zon dienen
wij te zien als de naaf in het centrum van het wiel. Alle planeten draaien
rond de zon, dus ook onze aarde, ook al is daar in het verleden veel over te
doen geweest. De draaiing van de aarde rond de zon geeft ons de vier
jaargetijden, vier seizoenen van elk drie maanden. Op 21 december is het
de kortste dag, winter solstitium. Op 21 maart is de voorjaars equinox, op
21 juni is de langste dag, dat is zomer solstitium, en op 21 september is de
herfst equinox. De zon kan symbolisch een mens vertegenwoordigen, en
omgekeerd. In de mythe van Jezus heeft men
Jezus als de zon genomen, die het licht aan de
wereld gaf. Hij zou geboren zijn uit een maagd,
net als Krishna. Hij zou geboren zijn op 25
december, net als Mithras. De zon gaat
symbolisch van 21 december tot 24 december als
dood in het graf, net als een Adonis, dus 3
nachten en 3 dagen, of 72 uren, om op de 25e op
te staan als een nieuw geboren mens, als een
The Sun of God
Osiris. Jezus zou ten hemel zijn gevaren, net als
Hercules, Henoch en Elia. Jezus wijst als symbool naar de zon van God,
zon of sun in het Engels, de zoon van God, die op figuurlijke wijze aan het
zonne kruis werd gehangen, zoals de zon in het centrum van de Zodiac 72
uren hangt. Ook de Babylonische god Tammuz is gelijk aan de Griekse
god Adonis, en vertoont veel overeenkomsten met Jezus. Beiden zouden op
25 december geboren zijn.
De ouden kenden aan de zon ook vleugels toe, wat ook in de Bijbel wordt
gedaan, door de profeet Maleachi, zie:
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Maleachi 4:2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam
vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er
zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult
uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Zonder de zon is er geen leven op aarde mogelijk. Wat kan de zwarte zon
(Sirius) voor functie en betekenis hierbij hebben? Wel, Sirius staat in
verband met ons DNA en ons bloed. Onze DNA-strengen wijzen naar de
ladder van Jakob, alsook de rode en witte hand die de vrijmetselaren in hun
symboliek gebruiken. De Jakobsladder wordt gezien als een symbool van
onze DNA-helix, onze genen, zoals deze is afgebeeld op het vrijmetselaars

Sirius symbolism in the Obelisk at the Washington Monument, the Oval Office at the White
House, the Apotheosis of Washington at the Capital Dome, the U.S. One Dollar Bill
Washington D.C. Street Layout and at the Pentagon.
http://thealienproject.blogspot.com/2010/10/kanye-wests-monsters-runaway.html

tracingboard. De Jakobsladder verbindt de mens met Sirius en de zon, als
oorsprong en levengever. Ons 3e oog (pijnappelklier) is onze inwendige
zon, een sterrenpoort. Sommigen denken dat Sirius zorgt voor de activatie
van ons 3e oog. Wij kunnen zelf echter ons 3e oog openen. Of dat nu van
buitenaf en of van binnenuit geschiedt, de zon werkt er aan mee en andere
energieën vanuit de kosmos, en energieën in ons, zie brochure 407, 408 en
409.. Zie tevens de video Tamid_Ascended Pineal Stargate
Ons 3e oog is als een remote control, dat is een orgaan wat ons stuurt
buiten onze wil om, wat men tegenwoordig draadloos toepast in de
techniek.
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De ouroboros (symbool van de Grote Jaarcirkel
van 25.920 jaren) is een symbool dat wijst naar ons
3e oog. Op 21-12-2012 begint de Grote Jaarcirkel
opnieuw. Dan begint het nieuwe Gouden Tijdperk.
Op het tracingboard zijn de pilaren Jachin en Boaz
te zien, en de middelste pilaar als een toren van de
zeven, de pleiaden, waarnaast de Jakobsladder die
met Sirius als zevenpuntige ster verbindt. De 2
pilaren worden wel als PP aangeduid. Verder zien
wij er links bovenin de zon, rechts bovenin de
maan, omringd door de 7 sterren van de Pleiaden.
Er zijn diverse afbeeldingen van het tracingboard,
soms afwijkend van de meest gebruikte als deze
hiernaast afgebeeld.
De Jakobsladder telt 33 treden, gelijk aan het aantal
ruggenwervels van een mens.
Maria Magdalena heeft -zoals wij zagen- een
kosmische betekenis, wat duidelijk door Leonardo
da Vinci op het schilderij van ‘Het Laatste
Avondmaal’ onder ogen is gebracht. Zij is -net als
de Egyptische godin Seshat- de vrouwe van de zee
(Maria als Stella Maris) die de spirituele krachten Betekenis ervan volgens
van een sterke toren bezit. Zij zit aan de rechterkant Wayne Herschel
van Jezus. De horizon van de aarde is op ooghoogte
van Jezus achter hem gesitueerd op het schilderij.
De aarde beneden, de hemel erboven. Het hemelse
is het gebied van God en de engelen. De Vesica
Pisces (Mandorla of matrix) is het gebied van de
hemel waar de rijzende en dalende zon zijn kracht
laat gelden als verwekker van nieuw leven of
levengever.
Men komt niet uitgekeken of uitgestudeerd op het
schilderij, aangezien het vol raadsels staat. Zo
weten wij ook nog niet waarom Da Vinci andere
soorten voedsel op de tafel verkoos dan die welke in Een zonsverduistering
geeft de Vesica Pisces te
de evangeliën worden vermeld, o.a. vis.
zien
Achter Jezus bevinden zich drie ramen, die met de
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drie pilaren op het tracingboard overeenkomen. De middelste is een poort.
Door de drie openingen kan het hemelse licht naar binnen komen. Wanneer
wij vervolgens letten op de handen en vingers van de personen op het
schilderij, spreken deze boekdelen. De wijsvinger staat voor het element
vuur. De duim staat voor water. De middelvinger staat voor ether. De
ringvinger staat voor aarde. De pink staat voor lucht. De rechterhand staat
voor positief, en de linker voor negatief. Het vuurteken wordt in verband
gebracht met ons hoofd, de verlichting van ons 3e oog. Vuur is reinigend.
Leonardo da Vinci staat bekend voor zijn androgene inzichten. Naast Jezus
zou rechts de apostel der liefde zitten, namelijk Johannes. In werkelijkheid is
het Maria Magdalena, die zelfs heel vaag te zien, een baby vasthoudt. Boven
het hoofd van Jezus is een plafond met vierkanten geschilderd, wat kan
wijzen naar de Jakobsladder

De vier seizoenen of jaargetijden, 4 groepjes van drie discipelen. Erachter links 4
raamblokken, rechts 4 raamblokken en aan de achterzijde 3 openingen, in totaal 11.
Links 1 wijst naar wintersolstitium, rechts 8 naar herfst-equinox. 2 midden is zomersolstitium.

Sterrenbeelden en bewustzijn, een briljant verleden en nog onzekere toekomst. De
symmetrie vertoont een soort weegschaal. Jezus als Horus Alziend Oog in het midden
Leonardo was linkshandig en schreef in spiegelbeeld, rechts bovenin staat het
getal Pi = 3,14, en de handen links onderin geven het getal 153 te zien.
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Het plafond toont 6 vakken tussen 7 balken.
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een mystieke betekenis, die verband houden met de zon, de aarde en de
omlopen van maan en planeten.

De x-markeringen en de letter M zouden wijzen naar Maria Magdalena.
Het plafond telt 6 x 8 vakken, dat is 48. De apostel Thomas wijst naar het
plafond. Dat toont een magisch vierkant, 6x6 en 6x9. Het 6x6 magische
Hier wordt duidelijk naar de opkomende zon verwezen,
zoals in Maleachi 4 staat geschreven.

vierkant is die van de zon, waarvan de som altijd 111 is, zie afbeelding
verderop in deze brochure.
Er bevinden zich 3 pilaren links, drie rechts, vier krukken waarop de tafel
rust, tezamen 8 poten. De vloer geeft 6 lijnen te zien. Alle getallen hebben

De Kosmische tijdperken, de overgang van vissen naar Waterman
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De Egyptische wortels van het Christendom
De dogma’s en geloofsbelijdenissen van de christelijke kerk zitten vol
Egyptische wijsheid, aldus dr. Tjeu van de Berk, oud-medewerker aan de
Katholieke Universiteit te Utrecht, in zijn boek "Het Oude Egypte: Bakermat
van het jonge Christendom".
Het vroege christendom was, wat betreft haar leerinzichten, voor een groot deel gebaseerd op de inzichten
en mythen uit het oude Egypte. Zo beseften de
kerkvaders drommelsgoed dat hun drie-in-één god sterk
verschilde van de JHWH uit het Oude Testament. Men
beleed dat de godheid een godenpaar was, die een kind
hadden voortgebracht. In Egypte waren er veel drieenige goden, godenparen met een kind. Men kende daar
vele goden en mythen, en deze vormden de
voedingsbodem voor de theologie der latere christelijke
kerk. Het draaide in het oude Egypte alles om de zon, de levengever. De
zonne diensten waren er dan ook volop aanwezig. In de oude mythen -of het
nu de Osiris-mythe of de Christos-mythe betreft- staat het
vernieuwingsproces (de wedergeboorte) van de zon, de natuur en de mens
centraal. Het gaat hierbij steeds om het licht, de vernieuwing van het licht, de
lichtbron. Het grote licht voor ons melkwegstelsel is de huidige zon.
In het christendom zou het de lichtgod zijn die
mens werd, om te lijden en te sterven, en
daarmee een offer en betaling aan zichzelf te
geven, zodat een beperkt aantal zielen gezaligd
zou kunnen worden. Dit markante idee leefde
wel in de oude mysterie-religies, maar absoluut
niet in het oude Israël, volgens Tjeu v.d. Berk.
Voor Israël was dit een onmogelijk concept. Dat
komt doordat het oude Egypte een incarnatiereligie was, terwijl Israël een excarnatie-religie was.
In Israël was het JHWH zelf die Koning, Verlosser,
Redder, Helper, Sterke Toren, etc.- was, zie onze
brochure 563. Hij alleen regeerde, terwijl in Egypte
het de farao was, die als stedehouder van de
godheid werd gezien, als middelaar. In Israël kwam
er geen enkele middelaar aan te pas om tot God te
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mogen naderen. Voor een Israëliet was het een godslasterlijk
idee dat God zich zou kunnen incarneren in een mens, of in
een afgodsbeeld. Ook voor het latere Jodendom was het een
blasfemie dat God mens kon worden. Het vroege en huidige
christendom is de lijn van het oude Egypte gevolgd, de
goedgelovige christen-massa’s ten spijt.
Wat er door de evangelisten is opgetekend aangaande de
geboorte van Jezus, is overduidelijk als mythe en symbolisch
bedoeld, waarbij wij in het geheel niet mogen denken dat het om een
historisch verhaal zou gaan, zie brochure 499. De kerkvaders waren
teruggekeerd tot het Egyptische concept van incarnatie, wat te Nicea in 325
tot geloofsbelijdenis van de algemene katholieke christelijke kerk werd. De
drie-in-één god werd naar oud Egyptisch voorbeeld ingevoerd, van een
vadergod en moedergod die een zoongod verwekten. Osiris als vader, Isis als
moeder en Horus als zoon. De oude drie-in-één god in Egypte was Ra Amon - Ptah.
In Alexandrië schoot het jonge christendom haar wortels, waar de grote
denkers der christelijke kerk hun scholen hadden, als Clemens, Origenes,
Athanasius en Cyrilles.. Alexandrië in
Egypte was een stad waar de joodse
geleerdheid zich bundelde, waaruit de
vele christelijke ideeën zijn ontstaan.
Juist doordat Jezus mythisch en niet
historisch is, kon het christendom zich
reeds 2000 jaar staande houden. Men
ko n d e v r a g e n d e r me n s e n
beantwoorden met te verwijzen naar het mysterieuze, het onbegrijpelijke, wat
men diende te geloven op gezag van de kerk. Historisch en wetenschappelijk
was de christelijke leer niet te verdedigen.
De eucharistie (en het protestantse Heilige Avondmaal) stamt regelrecht van
de Egyptische Osiris-cultus af, het consumeren van vlees en bloed van de
godmens, wat magisch kannibalisme is. Het ging hierbij om sacramentele
inwijding, die op magie berustte. Er heerste strikte geheimhouding in de
mysteriescholen, maar ook in de christelijke kerk. Pas na de inwijding in de
Paasnacht werd aan de nieuwelingen uitgelegd wat zij ondergaan hadden.
Het ging in deze mysteriescholen om de mythe of allegorie van het sterven,
begraven zijn en weer opstaan, allereerst van de zon, en ook van de aarde en
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de mens. De opwekking van Lazarus (Osiris) is hiervan een voorbeeld.
Lazarus was een allegorisch voorbeeld hoe het er bij de nieuwelingen die
ingewijd werden aan toe ging. Het ging om het kosmische gebeuren van de
zon die zich steeds vernieuwd. De aarde beweegt en het lijkt erop dat de zon
zich verplaatst van zomersolstitium
naar wintersolstitium. De zon bereikt
op 21 december haar uiterste punt,
wat het sterven symboliseert. Daarna
blijft de zon 3 nachten en 3 dagen
(72 uren) ‘stilstaan’, dus symbolisch
dood en begraven in een graf, om op
25 december te herrijzen, op te staan.
In de mythe van Jezus gaat het om
een oud Egyptisch feest van de
herrijzing van Osiris uit de onderwereld. Jezus zou ook drie nachten en 3
dagen in het graf zijn geweest. Het getal 3 wijst op de incubatietijd van
nieuw leven. Ook de maan blijft drie dagen donker, om daarna te wassen tot
de 14e dag, en weer af te nemen tot de 28e dag. Tijdens Zomersolstitium
gebeurt hetzelfde. Op 21 juni komt de zon aan haar uiterste punt, om 3
nachten en 3 dagen stil te staan en op 25 juni weer terug te keren. Het was
steeds afwachten voor de mensheid of de zon inderdaad zou terugkeren,
vooral tijdens wintersolstitium, want gesteld dat de zon nog verder weg zou
vertrekken of niet meer zou terugkeren, dan was het leven op aarde gedoemd
te eindigen.
In het verhaal laat men tijdens de zogeheten ‘kruisiging van Jezus’ een drieurige duisternis invallen vanwege een eclips. Tijdens een eclips hebben zon
en maan ‘gemeenschap’ met elkaar, om nieuw leven voort te brengen,
althans zo zagen de oude natuurreligies het.
In haar boek ‘Christ in Egypt’ beschrijft
mevrouw E.M. Murdock dat Christus van
Horus is geplagieerd. Veel teksten -zelfs de 10
geboden- zijn volgens Ahmed Osmann in zijn
boek ‘Out of Egypt, the roots of christinanity
revealed’- niet nieuw, maar genomen uit het
Egyptische dodenboek. Leeftijdgenoten van
Jezus als Plutarchus, Seneca, Livius en anderen
schrijven niets over hem, wat heel Freke en Gandy
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merkwaardig is. De wonderen die Jezus verricht
zou hebben, waaronder zelfs het opwekken van
doden, worden door hen niet vermeld. Die
tijdgenoten maken wel melding van een
Christus, maar doelen daarbij niet op Jezus.
Christus is een titel en geen eigennaam, wat
gezalfde betekent. De geschiedenis van Jezus is
een inwijdingsverhaal, een mythe en mysterie
beschrijving, niet geschreven als historische werkelijkheid. De gelijkenissen
wijzen op fundamentele leringen. Het geheel in de evangeliën is een
esoterisch of mystiek verhaal. De inwijding had de
betekenis van het sterven aan de eigen lagere natuur, om
erna op te staan als een nieuwe mens. Het kruisigen is één
van de belangrijkste stappen in de oude inwijdingsritus.
Het gaat hierbij om de overgave van het eigen ego, de
zelfovergave. In de evangeliën laten de vertalers Jezus aan
het kruis het volgende uitroepen: ‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij mij verlaten’. Eli, Eli, lama sabachtani.
Het woord sabachtani betekent echter niet ‘verlaten’, maar
verheerlijken, de overwinning behalen. Het christendom Lauri Fransen
heeft Jezus in de mond gelegd dat hij van God zou zijn
verlaten. Hoe kan God God verlaten? Nee, de juiste vertaling is geen laatste
vragende kreet van verlating, maar een jubel van overwinning, van iemand
die zijn bestemming heeft bereikt. En dát is de jubel van een ingewijde, die
zijn oude ego heeft los gelaten, om te ervaren een overwinnaar te zijn, die
zijn bestemming zal bereiken. Een gekruisigde God zou een ongerijmdheid
zijn. Vandaar dat de evangeliën geen biografie zijn van de Jezus-figuur, maar
ze proberen ons de waarheid te tonen van het afleggen van het oude leven,
om op te staan als een gezalfde, als een
christos, als een volwaardig mens, een
Vitruvius-man. Over deze Vitruviusman straks meer.
In de evangel i ën s t aan veel
tegenstrijdigheden. Er blijven heel veel
vragen onbeantwoord. Wij weten niet
de juiste datum van de geboorte, en ook
de plaats Nazareth die genoemd wordt,
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bestond niet ten tijde van wat men opgeeft als de jaren rond Jezus. Waarom
wordt van een zo groots figuur als Jezus in geen enkel geschiedenis
document uit die tijd iets wezenlijks over hem geschreven? Wij weten ook
niet wie de evangeliën hebben geschreven en wanneer. Het kerstverhaal in
de evangeliën behoort tot ‘s werelds meest verheven verhalen. Het is echter
geen historische beschrijving van de geboorte van een God-mens, maar de
beschrijving van een geestelijk ingewijde, die opnieuw geboren wordt als een
christos. Men vond de winterzonnewende de mooiste tijd om als symbool te
dienen voor deze geestelijke opwekking van een mens. De wonderen die
Jezus zou hebben gedaan, wijzen eveneens op die geestelijke opwekking van
een zondig mens, tot een rechtvaardige, een verlicht persoon.
De Vitruviusman
Vitruvius was een Romeins architect en
schrijver uit de 1e eeuw voor Christus. Hij
zag dat het menselijk lichaam proportioneel
perfecte verhoudingen bezat, zoals de
Gulden Snede. Leonardo da Vinci tekende
de Vitruviusman in een cirkel, zie
afbeeldingen. Het is een mens (man) in een
cirkel, waarachter een vrouw staat. De man
is afgebeeld in een vijfhoekstand, en de
vrouw erachter strekt haar handen
hemelwaarts uit. Leonardo wilde aantonen
dat de menselijke genen niets van doen
hebben met enig ander aardse hominide,
dus geen evolutie zoals Darwins theorie.
De unieke vijfhoekige vorm vinden wij
terug in ons DNA. In het meer dan 2000
jaar oude manuscript over de originele
menselijke code, door Marcus Vitruvius
Pollio, is te zien dat de mens twee paar
armen en twee paarbenen heeft, zie
http://keyofsolomon.net/
(Stellar Hous
Publishing)
Het centrum van het schilderij van de
Vitruviusman is de navel. De cirkel is een oud symbool voor de vrouw, en
het vierkant is een oud symbool voor de man. De vrouw die achter de man
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staat strekt haar handen hemelwaarts. Haar handen en voeten raken de
kosmische cirkel. De man echter in het vierkant kan zijn handen niet

hemelwaarts heffen, maar moet binnen het aardse vierkant blijven. Zie de
uitgebreide website over Leonardo da Vinci:
http://www.archeologie-nieuws.nl/onbegrensd.asp?id=8
Het gaat erbij de Vitruviusman om
het vierkant maken van de cirkel,
dat wil zeggen een vierkant te
maken met de gelijke oppervlakte
van een cirkel. Dat behoort tot de
onmogelijkheden, aangezien een
cirkel rond is, en de omtrek pi x
diameter is. Bij een vierkant is de
oppervlakte lengte maal breedte.
Pi is oneindig en niet te kwadreren.
Da Vinci verwijst in zijn schilderij
van de Vitruviusman naar de
moedergodin Isis, zoals in veel gevallen de illuminati en vrijmetselaren in
hun symbolen en bouwwerken naar Isis verwijzen. De christelijke religie is
dan ook te zien als een voortzetting van de aloude Isis-religie, het
matriarchaat, wat vermannelijkt werd door de kerkvaders, door een man vóór
de vrouw te plaatsen, zoals Da Vinci deze vervalsing van de religie afbeeldde
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op voortreffelijke wijze. Dat is het patriarchale van het christendom. Het was
voor Da Vinci een veilige manier om via symboliek de werkelijkheid aan te
tonen, zonder gevaar te lopen dat hij berecht en vermoord zou worden door
de clerus. Da Vinci dwingt ons als christenen, katholieken, protestanten of
wie dan ook, tot bezinning, om in te zien dat de vrouw niet ongelijkwaardig
is aan de man, maar geheel en al gelijkwaardig, ja schijnbaar nog
bevoorrecht is boven de man, doordat zij nageslacht kan baren, en als
geliefde discipelin naast Jezus mag zitten, althans in The Last Supper. Het
dwingt ons tot bezinning van al onze geloofsopvattingen, kerkelijke dogma’s,
geloofsbelijdenissen, tradities, feesten, etc. Het blijkt dat wij terug zijn in het
oud-Egyptische geloven, wat in het boek Openbaring het ‘geestelijke Egypte’
wordt genoemd, zie:
Openbaring 11:8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad,
die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.

Hoe geloofde en leefde Abraham, de vader der gelovigen? Heel eenvoudig,
hij hield ál Gods wetten en inzettingen, zonder de Bijbel, want die was er
toen nog niet. Abraham hield zich aan JHWH en Zijn Verbond.
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Het Laatste Avondmaal als Laatste Super Nova
In het Engels leest men ‘The Last Supper’, en wanneer wij van supper één p
weglaten, staat er ‘The Last Super’, wat wijst op de komende Super Nova
aan het einde van de Grote Jaarcirkel. Deze super nova komt als een golf
vanuit ons zonnestelsel, een allesverwoestende golf, een quantum-golf. Lees
hierover eens het boek ‘Wereldcatastrofe’ van Patrick Geryl. U kunt dit boek
bestellen bij Frontier in Amsterdam. Door middel van deze ‘laatste super
nova’ zal de mensheid ‘geofferd’ worden aan de zon (-negod). Daar komt het
min of meer op neer, aangezien de illuminati de kennis hebben van deze
komende gebeurtenis, maar dat verborgen houden voor de massa’s. Zij
hebben wel via mythen en sacrale bouwwerken deze kennis tot expressie
gebracht, zodat alleen ingewijden het konden herkennen. De illuminati weten
reeds eeuwenlang dat er aan het einde van de Grote Jaarcirkel, dat is op 2112-2012, een enorme grote super nova zal komen. Het magische vierkant van
de zon wijst hiernaar toe, en ook Leonardo da Vinci wist het en wijst er op in
zijn muurschildering van Het Laatste Avondmaal, zie afbeelding op bladzijde

Freke en Gandy

http://www.youtube.com/watch?v=AWdc9KmF6-Y&feature=rellist&
playnext=1&list=PLDC7606F8F87EA188
http://www.thehiddenrecords.com/davinci_part2.htm
http://www.youtube.com/watch?v=bw9PJotFj7o&feature=related

9 onderaan.
Da Vinci construeerde de X om het magische vierkant van de zon uit te
beelden, zowel in de wanden als in het plafond. De X is het symbool voor het
Griekse CH of Chi-Rho teken, wat tot XP is geworden. De X wijst naar een
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kruis, het Galactische kruis, maar ook naar het
‘heilige kruis van het sterrenbeeld Orion. Zie
hiervoor de website en boeken van Wayne
Herschel.
Bij de komende laatste super nova gaat het om
onze zon Helios en haar frequentie-velden
wanneer ze geconfronteerd wordt met het zwarte
gat in het centrum van de Galaxie tijdens het
Galactische kruis op 21-12-2012. Dat is dus
binnenkort, waarvan wij nu de geboorteweeën
reeds merken op aarde. De ware oorzaak van
Global Warming is niet die van de co2-uitstoot,
maar van de veranderingen in de zon, nu ze het
centrum van de Galaxie nadert. Hierdoor worden
de zonnestralen gemuteerd en verhitten de aarde. Deze mutatie is er één van
1 op 1, waardoor een wolk of quantumgolf wordt geschapen, die
allesvernietigend is. In de Bijbel staat geschreven dat de zon zelfs

De Melkweg (Galaxie) en de zon, waar de super nova-golven ontstaan

zevenvoudig lichter zal worden, zie Jesaja 30:26. De wetenschappers in
CERN te Genève hebben de waarheid hiervan tijdens hun proefnemingen
ook ontdekt, maar het is hen verboden dit openbaar te maken.
Zie: http://deep-high.blogspot.com/2011/07/atlantis-matrixes-disclosure.html
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Het blijkt dat de effecten van de komende super nova nu reeds op aarde
merkbaar zijn. Op de website van ‘Eindtijdnieuws’ is er een informatief
artikel over geplaatst. Het gaat over piramides op aarde die energie uitstralen
naar een mysterieuze ruimtewolk.
Zie: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2012/02/piramides-stralen-energie-naar.html
Ook de NASA houdt deze kennis eveneens verborgen, maar een aantal
wetenschappers konden er niet over
zwijgen.
De Atlanten en illuminati wisten en
weten dat de gammastralen vanuit het
centrale zwarte gat van de Galaxie en de
3-D-matrix van de aarde op elkaar
inwerken, wat een allesvernietigend
effect zal hebben. Zij doen voor de
mensheid niets ter bescherming, en
offeren ons eraan op. Zelf denken zij de
dans te kunnen ontspringen via
onderaardse schuilkelders of ruimtestations. De zon zal namelijk haar
configuratie wisselen, waardoor de fysieke constanten en zwaartekrachten
gewijzigd zullen worden, in verband met de poolwisselingen. Het concept
hiervan vinden wij terug in nagenoeg alle religies, waar
het gaat over kruisiging, dood en wederopstanding. Ook
het christelijke concept van Jezus kruisiging, dood en
wederopstanding berust op het grote geheim van de
kruisiging van de zon in de Galaxie op 21-12-2012.
http://www.crystalinks.com/2012.html
Niet alleen de zon, maar ook de aarde wordt gekruisigd op
dat moment.
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http://www.infinitelymystical.com/essays/2012-nutshell.html

Drie uren duisternis, of drie dagen duisternis?

Het Vaticaan heeft de kennis van
het ‘kruisigen’ en de gevolgen
ervan voor de mensheid verborgen
in de mystieke sfeer. Men heeft er
een goedgesmeerde religie van
gemaakt. Dat zij deze kennis wisten
en weten blijkt o.a. uit de
grondvorm van het Vaticaan. Zie
hiervoor de website en boeken van
Wayne Herschel.
http://www.thehiddenrecords.com/v

atican_solution.htm
De illuminati ten tijde van de oude kerkvaders -waaronder Culpurnius Pisohebben van de ‘kruisiging en wederopstanding’ een religieuze apocalyptische
traditie gemaakt, zoals omschreven in het Bijbelboek Openbaring. Men kan
hier meer over lezen en zien op de website: 2001 A Space Odyssey van
Stanley Kubrick. Het Vaticaan heeft aldoende miljoenen goed-gelovige
mensen om de tuin geleid, uitgebuit en een heerlijke hemel als worst
voorgehouden en zielenheil voorgesteld, wat in
werkelijkheid daarmee niets te maken heeft. In het Pater
Noster (Onze Vader) heeft Rome van God een beeld
geschapen als zijnde het hoofd van een gezin, een
ingebeelde God van het alter-ego. De paus als Pa-pa, de
‘heilige vader’, en Pontifex Maximus, dat is de
bruggenbouwer tussen de aarde en de planeet/ster
Nibiru, die eveneens tegen 21-12-2012 wordt verwacht,
tijdens het Galactische driedimensionale kruis. INRI, de
letters voor Jezus boven zijn hoofd aan het kruis, wijzen
naar Nibiru. IN - RI, en NI-b-IR-u, geeft zulks te
kennen. INRI betekent zoveel als Igne Natura Renovatur Integra, wat wijst
op de komende transformatie. Tevens zal tegelijkertijd het christelijke geloof
gekastijd of gekruisigd worden, dat wil zeggen failliet gaan, daar het
eeuwenlange bedrog openbaar wordt, zoals wij hebben omschreven in dit
artikel. De komende transformatie zal alle leugens aan het licht brengen,
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zodat er plaats gemaakt wordt voor de ware werkelijkheid. IHS, het symbool
der Jezuïeten betekent in werkelijkheid: Isis, Horus en Seth.
De illuminati van het oude-Egypte maakten van de kennis van het ‘kruisigen
van de zon en aarde’ de mythe van Osiris, Isis en Horus.
http://indigomerovingianfrankfish.blog.com/2010/06/14/i-i/
Osiris is de Egyptische Verlosser, die in de hemelen werd gekruisigd en
daarna weer opstond. Het ANKH-kruis is hiervan het symbool voor
onsterfelijkheid. Horus werd eveneens in de hemelen gekruisigd, maar dan
als middelaar, net als Jezus. Kijk en lees eens het boek van Thomas W.
Doane: Bible Myths and their parallels in other religions. Horus was ook op
25 december geboren uit een maagd, die
Mery heette, en hij werd gekruisigd
tussen twee dieven. De overeenkomsten
met Jezus zijn duidelijk. Het gaat hier
om de zon/aarde die gekruisigd zal
worden. Dat wisten de vroege
kerkvaders als Tertullianus, Justinus
Martyr, Octavius, die in hun geschriften
het hebben over gekruisigde goden. Pas
in de 6e eeuw is het christelijke kruis in
zwang gekomen. Op 21 december sterft
de zon symbolisch, wanneer ze haar
Noordwaartse beweging stopt, om na
drie nachten en drie dagen weer
Zuidwaarts te bewegen. Hier wordt de
zon opnieuw geboren op symbolische
wijze. Sirius is de helderste ster in de
nachtelijke hemel, en is de zogenaamde
‘Ster in het Oosten’. Op de 24e
december staat Sirius in één lijn met de
drie middelste sterren van Orion, dat wijst naar de drie wijzen uit het Oosten.
De oude mysterie-religies geloofden niet dat de zon de God zelf was, maar
dat de Schepper God onzichtbaar was. Zij geloofden ook niet dat ooit iemand
zou kunnen zeggen dat de zon hem toe zou behoren, want dat kon alleen de
Schepper. Vandaar de uitdrukking dat het de Sun van God was, de
Goddelijke zoon, wat Jezus werd. De mens is sterfelijk, maar de zon zag men
als onsterfelijk, als de eeuwigdurende kringloop. Het dag-leven van de zon
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werd verdeeld in 12 uren. In het Engels is het uur een hour, wat wijst naar
Horus. Dus 12 uren in de dag, en 12 uren in de nacht, en 12 maanden in het
jaar. De zon-zoon werd gekruisigd op symbolische wijze op Golgotha, dat is
de hoofdschedelplaats, tussen twee moordenaars. In onze schedel zitten onze
hersenen, waar de waarheid wordt geoordeeld, en er de kennis is van goed en
kwaad. In onze hersenen wordt het oor-deel des doods geveld, dus tussen
onze oren, als tussen verleden en toekomst, tussen schuld en angst.

Conclusie en samenvatting
Het is te zien dat Leonardo da Vinci er op voortreffelijke wijze in geslaagd
is, om via zijn muurschildering van het Laatste Avondmaal, aan te tonen of
uit te beelden dat het Jezus-verhaal om een mythe gaat en niet om een
historische werkelijkheid. De wandschildering vertoont duidelijk symmetrie.
De verhouding van links of rechts, namelijk de vier wandkleden en de drie
ramen/deur achterin geeft de stelling van Pythagoras weer, 3 op 4. De
discipelen zijn ook in vier groepen van drie verdeeld, gelijk aan de
seizoenen.
De 12 discipelen wijzen naar de 12 maanden in een jaar, en naar de 12
dierenriemtekens van de Zodiac. Het snij- of brandpunt in het schilderij is het
hoofd van Jezus, met name zijn voorhoofd
waarin het 3e oog schuilgaat, de
pijnappelklier. Het wijst alles naar de
verlichting en hogere bewustwording, waar
de verhouding 3 tot 4 de 5 oplevert, de
komende nieuwe tijd, of 5e dimensie.
In de tijd van Plato speelde reeds het
wiskundig probleem van het vierkant maken
van de cirkel. De cirkel en een vierkant krijgen nooit exact dezelfde omtrek.
Er bestaat géén oplossing voor dit probleem, aangezien Pi een irrationeel
getal is, dat nooit berekend, alleen benaderd kan worden. Pi is 3,14........... tot
in het oneindige. Zodoende is de omtrek van een cirkel ook niet te berekenen,
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maar slechts te benaderen. Bij een
vierkant is dat anders, dat levert reële
getallen op. Het lijkt er in de tekening
van Da Vinci op dat het menselijk
lichaam de cirkel lijkt te kwadreren,
vierkant te maken, maar dat is slechts
bij benadering het geval. Zo zijn man
en vrouw wel gelijkwaardig, doch
evenwel verschillend van elkaar. Bij
benadering is het menselijk lichaam
een blauwdruk van het universum. Wat in het universum -de kruisiging van
de zon in de Galaxie- plaatsvindt, dient eveneens in ons mensen plaats te
vinden, om tot verlichting en hoger bewustzijn te komen. Daarover in deel 2
meer.
In oud-Egypte was men op de hoogte van de ‘Heilige Geometrie’, en hoe de
‘Heilige Geometrie’ zich verhoudt tot het universum. We kunnen dat
duidelijk zien in de maten van de Grote Piramide te Gizeh. De oude
Egyptenaren aanbaden getallen als goden. Zij kenden 9 getallen, een ennead
van 9 goden, waarvan Osiris de 6e en Isis de 5e was.
Het plafond in het schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’, telt 6 dwarsvlakken en
9 in de diepte, waarin een magisch vierkant van 6 x 6 aanwezig is, het
magische vierkant van de zon. Negen is het getal van de Egyptische godenfamilie, wat men een ennead noemt.
Al met al is de muurschildering een groot kunstwerk, waarin men zien mag
wat men erin meent te mogen zien. Het schilderij spreekt, is levend en beeldt
op voortreffelijke wijze de mythe uit van de kruisiging der zon en aarde. Het
laatste avondmaal vond immers plaats in de bovenzaal (last supper in de
upper-room), waar de man met waterkruik wijst op het komend
watermantijdperk. Niets is wat het zo op het eerste oog lijkt, wat ook deze
schildering betreft, aangezien het een verborgen betekenis heeft.
In deel 2 zullen wij dieper op de getallen en de betekenis ervan ingaan.
http://thehiddenlighthouse.blogspot.com/2008_03_23_archive.html

