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Esipuhe
Tämä kirja on vastaus rukoukseeni. Joulukuussa vuonna 2011 koin jotain, jota kuvaisin mentaaliseksi kuolemaksi
tai henkilökohtaisen identiteetin ja elämän päättymiseksi. Viimeisenä toivomuksenani rukoilin, että jos vielä
nousisin jaloilleni, en enää omistaisi elämääni itselleni, perheelleni, ystävilleni, sukulaisilleni tai millekään minulle
tärkeille asioille, vaan ihmiskunnalle. Tuolla hetkellä tietoisuuteni täytti kaunis ja puhdas ajatus Totuuden talosta.
Mikään ei ole ollut samalla tavalla tuosta hetkestä eteenpäin. Käytän tästä tapahtumasta, jossa ihmisen sielussa
herää yhteys ikuiseen tietoon – Isään ja Totuuteen – nimitystä Vesikaste.

Vietettyäni muutaman päivän mitä ihmeellisimmissä ulottuvuuksissa ja tietoisuudentiloissa, epätoivo palasi.
Hetken aikaa saamani tehtävä tuntui aivan liian suurelta yhdelle ihmiselle. Aloin rukoilla apua. Kysyin, miten
voisin löytää toisia ihmisiä, jotka auttaisivat minua toteuttamaan tehtävän. Kysymykseni kuultiin ja tuona päivänä
minulle vastattiin. Vastaus oli: opiskele, ja kerro ihmisille Mona Lisa -taulusta, ja he, joiden on tarkoitettu,
kuulevat kutsusi. Tästä alkoi 1260 päivän mittainen vaellus tulisessa järvessä.

Kun aloin tutkia Mona Lisaa, mitään ei ensin tapahtunut. Muutaman päivän kuluttua en osannut muuta, kuin taas
pyytää johdatusta. Sain uuden vastauksen: kysy apua lapsilta. Kun niin tein, eräs lapsi piti kädessään
amerikkalaista dollarinseteliä ja kertoi minulle, että setelissä ja taulussa on sama pyramidi. Aluksi nauroin
epäuskossani, mutta nähtyäni sen Mona Lisan taustalla omin silmin, koko ajatusmaailmani muuttui ja Suuri Työ
alkoi.

Muutamaa viikkoa myöhemmin sain lisää johdatusta, jonka perusteella kyseenalaistin Mona Lisan julkisesti
tiedossa olevat mitat. Saamani tiedon turvin otin ensimmäisen uskonhyppyni ja lähestyin Louvrea sähköpostitse.
Heidän vastauksen mukaan kysymykseni oli aiheellinen: julkisesti ilmoitetut Mona Lisan mitat eivät pidä
paikkaansa. Tiedon oikeaksi varmistuminen todisti minulle hengen yhteyden ja lopulta tämä sama tieto avasi
silmäni myös Mona Lisalle. Näin tutkimus on sen jälkeen edennyt: aina kun olen kohdannut ongelman tai esteen,
vastaukset ovat tulleet minulle – kuin lahjana. Suurin vaikeus on luonnollisesti ollut itseni voittaminen
uskomusten, arvojen, identiteetin ja vanhojen ajatustottumusten muodossa. Aina, kun olen onnistuneesti luopunut
jostain omastani, lisää vastauksia ja tietoa on tulvinut mieleeni.

Tänä päivänä tiedän, miten Jumala kutsuu jokaisen ihmisen tälle henkilökohtaisella tavalla. Usein Jumalan
suunnitelma on niin outo ja lapsellinen, että vain he, jotka kykenevät ajattelemaan kuin lapset, voivat kutsun kuulla
ja sitten nähdä. Tämä kirja on todistukseni yhdestä ja ainoasta Jumalasta ja Pyhästä Hengestä, joka on kaikki
olevainen ja olematon maailmankaikkeudessa. Tämä on Aatamin, Jaakobin (Israelin), Aabrahamin, Mooseksen ja
Jeesuksen Jumala. Tämä on myös Muhammedin, Buddhan, Krishnan, Laotsen, Kungfutsen ja kaikkien muiden
Jumalan lapsien Jumala.
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Johdanto
“Tiedonhalu on hyvän miehen luontainen ominaisuus.” – Leonardo

Yli kymmenen vuoden ajan Leonardo kantoi erästä maalausta mukanaan joka
paikkaan. Mitä tahansa hän tekikin, hän palasi aina tämän saman maalauksen
ääreen, kuin se olisi ollut hänen sisäisen rauhansa ja voimansa tyyssija.

Kuva 1. Leonardo da Vincin
Mona Lisa

Leonardo da Vinciä pidetään yhtenä ihmiskunnan historian suurenmoisimmista
hahmoista. Leonardo on malliesimerkki uteliaasta mielestä, joka janoaa kaikenlaista
tietoa samalla luoden uusia käsitteitä, tiedettä ja taidetta. Leonardon
jumalasuhteesta on paljon spekulaatioita. Giorgio Vasari kirjoittaa monografiassaan
Leonardosta, että hän ehkä halusi mieluummin olla filosofi kuin kristitty. Ehkä niin.
Mutta se, mitä varmasti tiedämme, on että Leonardo yhdisteli ymmärrystään sekä
tieteestä että uskonnoista, ja juuri tämä teki hänestä sen Renessanssimiehen, joka
jätti jälkeensä tuhansia sivuja päiväkirjamerkintöjä sekä mahtavan määrän taidetta
ja keksintöjä.

Mona Lisan kautta tulemme ymmärtämään, miten Leonardo, ei niinkään kristittynä vaan tiedemiehenä, tutki ja
ihmetteli Jumalan olemassaoloa aivan samalla intensiteetillä ja uteliaisuudella kuin muitakin tutkimiaan aiheita.
Tässä tutkimuksessa esitellään Leonardo, joka tutki Raamatun lisäksi Muinaisen Egyptin perintötietoa ja
juutalaista mytologiaa, jotka molemmat olivat tiukasti kiellettyjä aiheita Leonardon aikaan Katolisen kirkon
vuoksi.

Mona Lisa -maalaus on valtava kokoelma tietoa. Tieto on piilotettu tauluun symboleina, jotka esitellään ja avataan
lukijalle tässä tutkimuksessa. Leonardo on yksi monista oppineista miehistä, jotka ovat käyttäneet tätä samaa
symbolien kieltä välittäen antiikin ajan totuuksia. Symbolien kieltä käytetään siksi, että symbolit ovat universaaleja
ja muuttumattomia: niiden sanoma on säilynyt vääristymättä läpi ihmiskunnan historian. Toinen syy salattujen
symboleiden käyttöön varsinkin Leonardon aikaan on se, että muusta kuin kirkon opettamasta totuudesta
puhuminen johti yleensä kuolemantuomioon.

Tieto – ikuinen symbolien kieli
Ihmiskunnan alkuajoista lähtien ihmisille on ollut ominaista hankkia ja kätkeä tietoa maailmankaikkeuden ja
ihmiskunnan alkuperästä. Tämän ikuisuuden vastapainona ihmisen ego puolestaan aina kehittyy ja on liikkeessä.
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Tämän vuoksi ego haluaa jalostaa ja puuttua kaikkeen tietoon, ja luoda jatkuvasti jotain uutta, jota voisi siten
kutsua omakseen.

Ikuinen tieto on maskuliininen osa kaikkia asioita maailmassa – se ei koskaan liiku tai kehity. Varhaisissa
kristillisissä teksteissä, kuten Nag Hammadin kirjoituksissa sitä kutsutaan ”Tiedoksi” ja Jeesus kutsui sitä ”Isäksi”.
Sen vastakohta on Äiti, joka on Elämä. Ja nämä kaksi osaa yhdessä ovat Kaikkeus, joka on Isä-Äiti, eli Pyhä Henki.
Samaa symbolista kieltä käytetään Raamatun luomiskertomuksessa, jossa näitä kahta osaa nimitetään
Tiedonpuuksi ja Elämänpuuksi. Myös nämä kaksi puuta voidaan yhdistää ja tuloksena on Pyhä Henki.

Useat salaseurat ovat antaneet osansa säilyttääkseen tätä samaa ikuista Tietoa tuleville sukupolville sekä omille
jäsenilleen. Salaista symbolien kieltä näkee ympäri maailman: esimerkiksi Westminster Abbey sisältää kaksi
tornia, jotka on merkitty symboleilla Aurinko ja Kuu. Tämä liittää rakennuksen juutalaiseen salatieteeseen
kabbalaan ja sen symboliseen Elämänpuuhun. Toinen hyvä esimerkki on Eiffel-torni, johon on kaiverrettu 72
nimeä tasajaoin jokaiseen neljään ilmansuuntaan. Myös tämä viittaa Kabbalaan ja sen opetukseen Jumalan 72
nimestä. Nimien jako neljään suuntaan muodostaa yhtälön 72 / 4 = 18. Luku 18 puolestaan viittaa heprean sanaan
Chai, jonka numeroarvo on 18. Chai tarkoittaa ”Elämää” ja ”Elävää”. Jos katsomme vielä syvemmälle,
huomaamme, että torni on nimetty sen rakentajan Gustave Eiffelin mukaan ja myös tornin nimi pitää sisällään
arvoituksen. Sana EIFFEL muodostaa anagrammin FE LIFE, joka tarkoittaa ”rauta” ja ”elämä” yhdessä, eli ”elävä
rauta”. Symbolien kielessä rauta on Isän symboli ja Elämä on Äidin symboli.

Usein symbolit vaikuttavat aluksi hyvin sattumanvaraisilta ja epäjohdonmukaisilta, mutta se johtuu vain
tietämättömyydestä symbolien kielen suhteen. On olemassa lukematon määrä erilaisia arkkitehtuurin, taiteen ja
pyhien kirjoitusten kokoelmia, jotka kuvaavat symbolisia aiheita kuten Suurta Vuotta (Great Year), Luomistyötä,
Jumalan Kuvaa ja Jumalan Salattua Nimeä. Näitä symboleja löytyy esimerkiksi Gizan Suuresta Pyramidista,
Rooman Pantheonista, Jerusalemin temppelistä, Stonehengestä, Maya-intiaanien kalenterista, amerikkalaisesta
dollarinsetelistä, Vatikaanin vaakunasta sekä Kuningas Arthurin tarinasta. Leonardon Vitruviuksen mies, Pyhä
Ehtoollinen ja Mona Lisa sekä muut teokset olivat Leonardo da Vincin tapa säilyttää ja siirtää tietoa tuleville
sukupolville. Se, mitä hän kerran henkensä uhalla piilotti ja säilytti, tulee nyt jälleen esiin.

Jollain tapaa tämä tutkimus on myös peilikuva Leonardosta itsestään. Tutkimus syventyy matematiikan, lukujen,
symboleiden ja pyhien kirjojen maailmaan. Ohjenuorana käytämme Leonardon omia sanoja ja luonnoksia, jotka
ovat levinneet ympäri maailman museoihin ja yksityisiin kokoelmiin. Tutkimuksessa selitetään, mitä Platon
tarkoitti kuuluisilla sanoillaan: ”Älköön kukaan geometriassa tietämätön astuko tänne”, ja johon Leonardo viittaa
itse sanoessaan ”Vain matemaatikko voi ymmärtää teosteni elementtejä.” Tutkimuksessa opitaan perusteita
symbolien kielen salaamisesta ja purkamisesta, jonka avulla on mahdollista tulkita tietoa ja elämää muinaisissa
pyhissä kirjoissa, nykyajan tutkimuksissa sekä taideteoksissa. Kaikki tämä johtaa sen oivaltamiseen, että
ihmiskunnan tärkein perintö on kirjoitettu symbolien kielellä ja että sellaiset henkilöt kuin Leonardo da Vinci,
Jeesus, Buddha, Muhammed, Pythagoras ja Nikola Tesla ovat sen ikuistaneet omiin töihinsä. Koska he ovat
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käyttäneet ilmoituksissaan symbolien kieltä, on ollut vain harvojen etuoikeus ymmärtää heidän sanomaansa. Nyt
on kuitenkin tullut aika oppia totuus kaikkien eri oppien taustalla.

Mona Lisa ohjaa meidät sisäiselle matkalle. Taulun tapaan myös tämä tutkimus on henkinen opaskartta.
Tutustumme ikuiseen Totuuden tiehen, syvään henkiseen prosessiin, joka johtaa muodonmuutokseen ja jopa
kirkastumiseen. Ihmisen ymmärrys kasvaa samalla, kun hän avaa luonnostaan järkiperäiseen ja skeptiseen
ajatteluun jähmettyneen mielensä salatulle symbolien kielelle. Jotta symbolien kieltä voisi itsenäisesti lukea, on
ihmisen luovuttava egostaan ja itsekkäistä haluistaan. Maailmankaikkeudessa voidaan havaita erilaisia kieliä,
numerojärjestelmiä, mittayksiköitä ja muita yhteisiä tekijöitä, mutta ne kaikki ovat vain lähtökohtana kaiken
yhdistävälle tiedolle ja suuremmalle ymmärrykselle. Sillä ei ole merkitystä, kuka neliöi ympyrän ensimmäiseksi
– kysymys ei kuulu kuka tai milloin, vaan miksi. Miksi mittayksiköt ovat niin suuressa roolissa Raamatun
kertomuksissa? Miksi Leonardo piirsi luonnoksen Mona Lisasta reed-kasvi kädessään? Miksi Mona Lisan oikeat
mitat täsmäävät Gizan Suuren Pyramidin mittoihin ja Raamatussa kuvattuihin temppeleihin? Voisiko Mona Lisa
olla kopio Duatista, Egyptiläisestä Isä-Jumala Osiriksen valtakunnasta? Onko Mona Lisa Jumalan Kuva?

Tutkimuksen valmistumisen aikaan mediassa on uutisoitu numeroiden ja kirjainten löytymisestä Mona Lisasta
(esim. luvut 7 ja 2 on ehdotettu löytyvät taustalla olevan sillan kaaresta). Näiden löydösten ohella maailmalle
esiteltiin Mona Lisan ”sisko”, ja vain muutaman kuukauden kuluessa myös kolmas Mona Lisa -taulu tuli
julkisuuteen. Näin Mona Lisan kolminaisuus oli jälleen kerran nähtävissä. Tutkimuksessa selitetään, että Mona
Lisa on alkemistien kuuluisa Viisasten kivi, ja kun sen sisältä kerran vedetään miekka pois, koko
maailmankaikkeus valkenee silmiemme edessä Jumalan Kuvana.

Kolmen Mona Lisan kautta Leonardo maalasi maailmankaikkeuden peruskolminaisuuden – Isä-Äiti-Lapsikolminaisuuden. Mutta miksi Leonardo teki Mona Lisasta kokoelman symboliikkaa ja salaisia merkityksiä? Siksi,
että Leonardo yritti tallentaa Mona Lisaan tiedon maailmankaikkeuden alkuperästä ja luomisesta. Mona Lisa on
Leonardon yritys saavuttaa ikuinen elämä.

Kuva 2. Mona Lisa kolmikko - Pyhä kolminaisuus
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Mona Lisan elementit
Pythagoras sanoi ensimmäisenä, että kaikki liittyy numeroihin. Myöhemmin Platon kirjoitti koulunsa portin
yläpuolelle ”Älköön kukaan geometriassa tietämätön astuko tänne.” (Priestley, 2012) Ja lopulta Leonardo itse
sanoi: “Vain matemaatikko voi lukea teosteni elementtejä.” (Luonnos 3. Richter, 1888).1

Mona Lisan tutkija oppii heti aluksi, että taulun mittasuhteet ovat 77 cm x 53
cm. On tärkeää kuitenkin tutkia syvemmälti, sillä kuten Louvre-museon tutkija
Vincent Delieuvin kertoo: “Mona Lisa on maalattu puiselle paneelille, jonka
on valmistanut puuseppä 1500-luvun alussa. Joten se ei ole täydellinen
suorakulmio! Todellisuudessa mitat vaihtelevat välillä 53,3 ja 53,4 cm sekä
välillä 79,1 ja 79,4 cm.” (Sähköposti joulukuun 10. päivä, 2013)

Kuva 3. Mona Lisan korkeus

Leonardolla oli mielenkiintoinen ja mystinen tapa lisätä numeroita ja
arvoituksia teoksiinsa2. Mona Lisan kohdalla koodiavaimena toimii luku 72 –
juuri samat numerot, jotka löytyvät sillan kaaresta. Ja kuin sattuman voimasta
tämä sama luku hahmottaa taulun korkeutta. Taulun maksimikorkeus on,
Louvre-museon varmistama, täsmälleen 794 mm. Tällä mitalla etäisyys taulun
alaosasta Mona Lisan päälakeen on täsmälleen 722 mm, ja tämän vuoksi
etäisyys päälaesta taulun ylälaitaan on täsmälleen 72 mm. Nämä mitat voidaan
ilmoittaa yhtälön muodossa:
72 + 722 = 794 = 666 + 27 .

Yhtälö osoittaa lukujen 72, 666 ja 722 yhteyden, ja tähän yhteyteen tullaan palaamaan myöhemmin tässä
tutkimuksessa. (Katso myös Kuvat 3, 8 ja 46, sekä Liite 10).

Mona Lisan Cubit
”Kyynärä, josta tässä yhteydessä käytetään englanninkielistä nimeä cubit (Latinaksi: cubitum), oli kauan käytössä
ollut mittayksikkö esimerkiksi muinaisen Lähi-Idän kansoilla. Lisäksi tunnetaan myös englantilainen, kiinalainen
ja meksikolainen (Atsteekkien) cubit. Cubit oli kirjaimellisesti henkilön käden pituus kyynärpäästä keskisormen
päähän. Useita erimittaisia kyynäriä oli käytössä, joista yleisimmät olivat tavallinen cubit sekä Royal Cubit, eli
niin sanottu kuninkaallinen pitkä cubit.” (Lovett, 2006)

1

Myös kun Nikolaus Kopernikus mullisti tieteen kirjallaan De Revolutionibus (On the Revolutions) vuonna 1543, hänen kirjansa alkoi sanoilla: “Älköön
kukaan geometriassa oppimaton jatkako eteenpäin.” (Copernicus, 1543)
2
Ks. esim. Liite 10, jossa esitellään Leonardon taulu Pyhä Ehtoollinen ja sen suhde Gizan Suureen Pyramidiin. Taulun koodiavaimena toimii numero 153,
jonka avulla kuvasta voidaan taittaa esiin toinen kuva. Myös Leonardon päiväkirjoissa on käytetty numeroita ja esitetty arvoituksia.
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Kuvassa 43 on käytetty koodiavaimena egyptiläistä versiota cubit-mitasta.
Myös Encyclopedia Britannican mukaan cubitin historia sijoittuu Egyptiin
noin 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja sen mitaksi ilmoitetaan 18
tuumaa eli 457 mm. Tämän ajateltiin vastaavan 6 kämmentä (Encyclopedia
Britannica, 2014). Kirjassa Ancient Egyptian Science: Ancient Egyptian
mathematics kerrotaan niin sanotun lyhyen (normaalin) cubitin olevan 6
kämmentä eli 448 mm, ja sen vuoksi Royal Cubit on 523 mm, joka saadaan
lisäämällä lyhyeen cubitiin yksi ylimääräinen kämmen (Clagett, 1999).

Kuva 4. Mona Lisan cubit-mitat

Hepreankielessä cubit on אמה, amah, ja se voidaan kääntää sanaksi
”kyynärvarsi” (esim. 1.Moos. 6:15). Vaikka cubiteilla on hyvin merkittävä
rooli Raamatussa ja siinä kuvatuissa temppeleissä (ks. esim. Hesekiel, 40:5
ja 41:1 sekä Ilmestyskirja 11:1 ja 21:17), on raamatullinen cubit yhä
tuntematon mittayksikkö. Normaalin cubitin pituudeksi on arvioitu noin
44.5 cm (kuten Roman cubitus) ja suurempi, pyhän Royal Cubitin pituudeksi
noin 51-56 cm (Deza & Deza, 2013).

Kuten Taulukosta 1 voidaan havaita, vielä nykyäänkään ei tiedetä Raamatussa käytettyä mittayksikköä, vaan sille
on ehdotettu suurta vaihteluväliä. Vaikka tutkijoiden mielipiteet cubitin mitasta vaihtelevatkin, Kuvassa 4 näkyy
Leonardon ehdotus cubitin täsmälliseksi mitaksi: mitta on 457 mm. Kun Mona Lisaa katsotaan omana
peilikuvanaan, huomataan, miten Leonardo maalasi luvun 6 makaamaan kyljellään taulun vasempaan laitaan
(Kuva 4). Tämä luku 6 viittaa cubit-mittayksikköön, joka koostuu siis yhteensä kuudesta kämmenestä. On erittäin
mielenkiintoista, että Leonardon arvio cubitista on täsmälleen sama mitta, kuin modernissa tietosanakirjassa
Encyclopedia Britannicassa.

Cubit (mm)
448
Muinainen Egypti
457
Encyclopedia Britannica
457
Mona Lisa
Raamatullinen (todistettu)
445
Raamatullinen (arvio)
Taulukko 1. Erilaisia Cubitin ja Royal Cubitin mittoja

Royal Cubit (mm)
523-524
533.1667
510-560

Koska nyt on tiedossa Leonardon arvio cubitin mitasta, voidaan sen perusteella laskea Leonardon arvio myös
Royal Cubitille. Tavallinen cubit pitää jakaa kuudella ja sitten kertoa seitsemällä kämmenellä.
457 ÷ 6 × 7 ≈ 533,167.

3

Huomioi, että tässä taulu on peilattu, jotta numerovihjeet tulevat korostetusti esiin.
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Tulos pyöristyy luvuksi 533 (tai 533,2) mm, joka kuuluu Mona Lisa -taulun leveyden vaihteluvälille. Tämä
Leonardon arvio näyttäisi myös sopivan Taulukon 1 suureen vaihteluväliin 510-560 mm.

Egyptologit kutsuvat cubitia, jonka mitta on 532-533 mm, myöhäiseksi egyptiläiseksi cubitiksi. Tätä mittaa
käytettiin erilaisten hautojen ja monumenttien rakentamisessa Egyptissä ja Levantissa. Mona Lisan leveys 533
mm on täsmälleen sama kuin tämä egyptiläinen ja levanttilainen mitta vuosilta 900-500 B.C.4

Mona Lisan leveys, 533 mm, on myös sama kuin Scribe Moses -nimisen pyramidion-kiven korkeus. Pyramidionit
ovat pyramidien puuttuvia huippukiviä, jotka pyramidien rakentajat ovat jättäneet rakennusten vierelle (Peck,
1997). Pyramidion-kivi on myös Raamatusta tuttu, sillä Jeesusta on kutsuttu ”kulmakiveksi” ja ”kiveksi, jonka
rakentajat hylkäsivät” (ks. esim. Markus 12:10 ja Psalmi 118:22). Myös Mooses nimesi itsensä pyramidionin
mukaan, ja siksi on syytä ehdottaa, että kuten Jeesus, myös Mooses on symbolinen pyramidin kulmakivi. Ja mikä
onkaan mieltä kutkuttavampaa kuin se, että Leonardo viittaa tähän samaan teemaan Mona Lisan leveydellä.

Tässä herää kysymys: voisiko myöhäinen egyptiläinen cubit ja raamatullinen cubit, jonka pituus on vielä
toistaiseksi tuntematon, olla yksi ja sama mittayksikkö? Ja voisiko vielä olla niin, että Leonardo jostain syystä
onnistui laskemaan tämän saman pituuden cubitille, ja sitten kätki sen Mona Lisan mittasuhteisiin? Onko myös
Mona Lisa pyramidion, eli kivi, jonka rakentajat hylkäsivät?

Kuninkaan Kammio
Kaikki luvut ovat suhteita. Esimerkiksi lukua 2 ei ole edes olemassa, se on vain luvun 1 summa itsensä kanssa (1
+ 1). Eli luvulla 1 on siis mahdollista saada tulos (1 + 1), joka voidaan sitten erikseen nimetä. Onkin yhteisesti
sovittu, että tämän kyseisen tuloksen nimi on ”kaksi” (2). Samaa logiikkaa noudattamalla on mahdollista luoda
kaikki muutkin luvut – tai ainakin rationaaliluvut voidaan luoda luvun 1 avulla. Toisin sanoen, vain
irrationaalilukuja ei voida ilmoittaa kahden kokonaisluvun suhteena (esim. 2 ja 5/7 ovat rationaalilukuja, kun taas
√2 ja π eivät ole). Huomioitavaa on, että vaikka neliöjuuri 2 on irrationaaliluku, on se myös mittasuhde, kuten
kaikki muutkin luvut. Esimerkiksi Pythagoraan lauseessa (ks. lauseen todistus kohdassa Lause 8.),
𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2 ,
missä a = b = 1, ja siksi c = √2, neliöjuuri kaksi on suhdeluku, joka osoittaa lukujen a ja b neliöiden summaa. Myös
luku π on suhde, joka ilmaisee esimerkiksi saman ympyrän piirin suhteen sen halkaisijaan.

4

Ks. myös tutkimus, jossa käsitellään mitalla 533 mm rakennettuja rakennuksia (Lightbody, 2008).
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Toinen lähestymistapa lukujen suhteisiin saadaan Raamatusta Sakarjan kirjasta, jossa on kuvattu mystinen Lentävä
Kirjakäärö. Sen pituus on 20 cubittia ja leveys 10 cubittia (Sak.5:1-2). Oikeastaan kaikki tutkijat ovat yhtä mieltä
siitä, että tämä lentävä kirjakäärö ei ole mikään papyruskäärö, vaan jotain aivan muuta. Sakarja jatkaa näkyään
kertomalla korista/ruukusta, jolla mitataan viljaa. Astiaa kutsutaan sanalla ”ephah” hepreaksi, ja sana tarkoittaa
sekä tiettyä tilavuuden mittayksikköä ”eefa” että itse ”tilavuutta”.

Tässä yhteydessä on tärkeää ymmärtää, että Sakarja tarkoittaa määriteltyä mittayksikköä: tämä mittayksikkö on
Gizan Suuren Pyramidin Kuninkaan Kammio. Sakarja kertoo siis mitasta, jonka pituus ja leveys ovat 20 cubitia ja
10 cubitia, eli täsmälliset Kuninkaan Kammion mitat. Tähän liittyy muutakin: jostain syystä Kuninkaan Kammion
pituus ja leveys ovat aina olleet tiedossa, mutta sen korkeuden määrittämisessä on ollut suuria vaikeuksia. Jotkut
sanovat korkeuden olevan 5.33 m, joka on Mona Lisan leveys kerrottuna kymmenellä. Ehkä kuitenkin luotettavin
mitta Kuninkaan Kammion korkeudeksi on 11.15 cubitia (Romer, 2007).

Kuninkaan Kammio
Yleisesti hyväksytty
(Romer, 2007)
Taulukko 2. Kuninkaan Kammion mitat

Pituus
20
20

Leveys
10
10

Korkeus
11.15

Taulukon 2 mitoilla on mahdollisuus piirtää Kuninkaan Kammio geometrisesti. Tämä demonstroi hyvin
matemaattisen neron ajattelutapaa, joka on rakentanut Suuren Pyramidin ja Kuninkaan Kammion. Kuvion
koodiavain on luku √5. Kuvasta 5 esitetään, miten Kammion pohjaksi muodostuu 20 kertaa 10 cubitin alue ja
korkeudeksi tulee 11.15 cubitia. Tutkijat ovat pohtineet, miksi korkeus ei täsmää mihinkään kokonaislukuun,
vaikka pohjan kaikki sivut täsmäävät. Tähän saadaan vastaus, kun seuraavaksi yksinkertaistetaan Kammion
mittoja. Jakamalla kaikki mitat luvulla 5 saadaan aikaiseksi uudet mitat, mutta silti kuvion muoto säilyy täysin
muuttumattomana. Nyt mitat ovat suhteessa 4 : 2 : 2.23. Tässä luku 2.23 on hyvin lähellä lukua √5 (≈ 2.236).
Tämän vuoksi on perusteltua ehdottaa Kuninkaan Kammion korkeudeksi irrationaalilukua √5.

Matemaatikot
todennäköisesti
kiistäisivät
yllämainitun tuloksen ja väittäisivät sen olevan vain
onnekas yhteensattuma. Tämä onnekas sattuma antaa
kuitenkin meille mahdollisuuden muodostaa
ensimmäisen todellisen matemaattisen Lauseen:
”Kuninkaan Kammio tuottaa kultaisen leikkauksen
riippumatta siitä, mitä mittayksikköä käytetään.”
Tämä tarkoittaa, että sillä ei ole lainkaan merkitystä,
kuinka pitkä cubit on, tai käyttääkö tutkija laskussaan
metrejä tai maileja - Kuninkaan Kammio tuottaa
kultaisen leikkauksen joka tapauksessa.

Kuva 5. Suuren Pyramidin Kuninkaan Kammion mitat
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Todistus muodostuu Kuninkaan Kammion pohjasta, josta todistuksen yhteydessä käytetään nimeä Avain-kolmio
(ks. Kuva 6).

Lause A. (Avain-kolmion kultainen leikkaus)
Avain-kolmio tuottaa Kultaisen leikkauksen, sillä
𝑎+𝑐
𝑏

=

1+√5
2

= 𝜑, 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑍+ .

Lause voidaan ilmoittaa myös sanallisessa muodossa, jolloin se kuuluu:
jokainen ei-negatiivinen kolmella jaollinen kokonaisluku voidaan
jakaa kateeteiksi suorakulmaiseen kolmioon, jonka kateettien suhde on
1:2, ja vertaamalla näin aikaan saadun suorakulmion lyhemmän
kateetin ja hypotenuusan summaa pitempään kateettiin, on tuloksena
aina kultainen leikkaus.

Kuva 6. Avain kolmio (suorakulmainen
kolmio, jonka kateettien suhde on 1 : 2)

Lemma a. (Avain-kolmion hypotenuusa)
Avain-kolmiossa pätee
𝑐 = 𝑎√5, 𝑘𝑎𝑖𝑘𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑎, 𝑐 ∈ 𝑍+ .
Todistus (Lemma a.)
Pythagoraan lauseen nojalla pätee
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑎2 + (2𝑎)2 = 𝑎2 + 4𝑎2 = 5𝑎2 ,
ja siksi
𝑐 = √5𝑎2 = 𝑎√5.
∎
Todistus (Lause A.)
Todistus perustuu matemaattiseen induktioon.
1) Perusaskel: a = 1
𝜑=

𝑎+𝑐
𝑏

=

𝑎+𝑎√5
2𝑎

=

1+√5
,
2

2) Induktioaskel
a. Induktio-oletus: a = n
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mikä on totta.

𝜑=

𝑛+𝑛√5
1+√5
(= 2 ).
2𝑛

b. a = n + 1
𝜑=

(𝑛+1)+(𝑛+1)√5
2(𝑛+1)

Induktioperiaatteen nojalla pätee, että 𝜑 =

=

𝑛+1
(𝑛+1)√5
+
2(𝑛+1)
2(𝑛+1)

1+√5
2

=

𝑎+𝑐
𝑏

1
2

= +

√5
2

=

1+√5
2

=

𝑛+𝑛√5
.
2𝑛

kaikilla ei-negatiivisilla kokonaisluvuilla a, b, c.
∎

Yllä on siis todistettu, että Kuninkaan Kammio tuottaa kultaisen leikkauksen riippumatta siitä, millä
mittayksiköillä Kammiota tutkitaan. Ehkä Kuninkaan Kammiota olisi mahdollista kutsua kultaiseksi
leikkaukseksi. Voisiko todistettu lause ”jokainen ei-negatiivinen kolmella jaollinen kokonaisluku voidaan jakaa
kateeteiksi suorakulmaiseen kolmioon, jonka kateettien suhde on 1:2, ja vertaamalla lyhemmän kateetin ja
hypotenuusan summaa pitempään kateettiin, on tuloksena aina kultainen leikkaus” kelvata jopa kultaisen
leikkauksen uudeksi viralliseksi määritelmäksi?5

Ruoko hänen kädessään
Ennen kuin syvennytään Mona Lisan matemaattiseen ulottuvuuteen, on aivan yhtä
tärkeää ymmärtää taulun symbolista kieltä, joka kulkee sen kanssa käsi kädessä.

Hyde Collection New Yorkissa omistaa Mona Lisaa esittävää luonnoksen, jossa
Mona Lisa pitää kädessään ruokokasvia. Itse piirroksesta ei ole tarkalleen tiedossa,
onko se Leonardon itsensä vai jonkun muun tekemä. Piirroksella on kuitenkin selvä
yhteys alkuperäiseen Mona Lisaan, sillä ruoko, josta tässä yhteydessä käytetään
nimeä ”reed”, on myös Raamatusta tuttu mittayksikkö. Yksi reed vastaa yhteensä
kuutta (6) cubit-yksikköä. Valitettavasti Hyde Collection ei vastannut useisiin
yhteydenottopyyntöihin, jotta myös piirroksen tarkat mitat olisi saatu selville.
Kuva 7. Piirros Mona Lisasta
ruokokasvi kädessään

Ruoko on myös egyptiläinen symboli, sillä muinaisessa Egyptissä ”paratiisi” kuvattiin ruokojen merenä. Tämän
paikan nimi oli Aarun kentät (eng. fields of Aaru, missä Aaru on ruoko-sanan monikko hieroglyfeissa) ja taivaisiin
pääseminen oli jokaisen jumalallista järjestystä seuranneen henkilön perimmäinen tavoite. Jumalallinen järjestys
5

Toinen aiheellinen kysymys kuuluu: voisiko kultaisen leikkauksen määritellä yksinkertaisesti neliöjuurten 1 ja 5 keskiarvoksi?
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eli Ma’at tarkoittaa tietoa hyvästä ja pahasta sekä luonnon toimintamekanismeista. Lopulta siis sekä Raamattu että
egyptiläinen perimätieto pitävät hyvin suuressa roolissa ruoko-symbolia, joka tässä piirustuksessa on asetettu
Mona Lisan käteen.

Ruoko (Reed) Raamatussa
“Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko* ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka
siinä kumartaen rukoilevat. (Ilmestyskirja 11:1) *suomalainen kirkko on ”hukannut” tämän sanan uudesta Raamatusta.
“Ja katso, oli muuri temppelin ulkopuolella, yltympäri sen. Ja miehen kädessä oli mittaruoko, kuusikyynäräinen,
kyynärään luettuna kyynärä ja kämmenenleveys. Ja hän mittasi muurirakennuksen leveyden: yksi ruoko, ja korkeuden:
yksi ruoko.” (Hesekiel 40:5)
Englanniksi käännetyssä Raamatussa on alaviite (Ezekiel 40:5): That is, about 11 feet or about 3.2 meters; also in verse
12. The long cubit of about 21 inches or about 53 centimeters is the basic unit of measurement of length throughout
chapters 40–48. (Holy Bible, New International Version)

Mona Lisa del Prado ja luku 666
Kun Museo del Prado julkaisi toisen Mona Lisan vuonna 2012, he antoivat
samalla julkisen selityksen, miten tämä taulu oli maannut varastossa monta
sataa vuotta, eikä kukaan ollut koskaan osannut yhdistää sitä kuuluisaan
Mona Lisaan. Tämä Mona Lisan sisareksikin kutsuttu taulu oli maalattu
taustaltaan pikimustaksi, ja jossain vaiheessa selvisi, ettei musta tausta ollut
samanikäinen kuin taulun muotokuva. Kun tutkijat sitten varovaisesti
irrottivat pimeyden värin, tuli esiin kaunis uusi väri - lapis lazuli. Näin taulu
palautui viimein alkuperäiseen muotoonsa.

Kuva 8. Numero 666 Mona Lisa del
Pradon vasemmassa alakulmassa

Lapis lazuli oli suosittu väri muinaisessa Egyptissä, jossa sitä käytettiin
lähinnä silmäluomien ja kulmakarvojen meikkaamiseen. Samaa väriä
suosittiin joissakin koruissa ja rakennuksissa, sekä tunnetun faraon
Tutankhamonin hautanaamiossa (Bongioanni, 2003). Myöhemmin väri on
yhdistetty Neitsyt Mariaan (Bomford & Roy, 2009).

Kun toinen Mona Lisa esiteltiin julkisesti, tarkkanäköisimmät katselijat havaitsivat taulun vasemmassa
alakulmassa mystisen luvun “666”. Museo del Prado kommentoi numeroa vain, ettei se ollut osa alkuperäistä
11

taideteosta, vaan liittyi pelkästään taulun arkistointiin. Ehkä tätä vastausta ei kannata niellä purematta: varmasti
jokainen osaa itse tehdä johtopäätöksensä luettuaan tämän tutkimuksen loppuun.

Monna Vanna
Alaston Mona Lisa, Monna Vanna, on Salai-nimisen Leonardon
oppilaan maalaama teos. Se esittää kuuluisaa Mona Lisaa, jonka
ylävartalo paljaana. Henkilön piirteet ovat hyvin maskuliinisia - aivan
kuin kädet ja kasvot kuuluisivat miehelle, vaikka hahmolla onkin
naisen rinnat. Taustalla on avara, vaaleanruskea hiekka-aavikko ja
sinertävä vuoristomaisema.

Ehkä joillakin katsojilla syntyy mielleyhteys Monna Vannan ja
muinaisen Egyptin Sfinksin välillä. Sfinksi on kuuluisa symboli ja se
yhdistetään muinaisten salaisuuksien piilottamiseen ja vartioimiseen.
Sfinksit ovat myös arvuuttelijoita: esimerkiksi Oidipuksen myytissä
Sfinksi muutti ihmisiä kiveksi, jos he eivät osanneet vastata heille
esitettyihin arvoituksiin.

Perinteisesti sfinksit on kuvattu olennoiksi, joilla on leijonan keho ja
ihmisen pää. Nämä auringon symbolit olivat myös palatsien ja pyhien
kulkuväylien vartijoita. (Signs & Symbols, 2008) Joskus sfinkseillä
oli siivet, mutta lähes aina hahmon keho koostui maskuliinisesta ja lihaksikkaasta ihmisen ylävartalosta ja leijonan
alavartalosta. Sfinksien maskuliiniseen ylävartaloon oli lisätty naisen rinnat.
Kuva 9. Alaston Mona Lisa (kädet ja rinnat
korostettuna).

Tuliset kädet
Mona Lisa del Pradon tulipunaiset hihat yhdessä taustan vedenvärisen lapis lazulin kanssa symboloivat veden ja
tulen liittoa. Sama liitto on kuvattu Raamatussa (esim. Matteus 3:11) Vesikasteena ja Tulikasteena. Liiton
elementeistä Vesi liitetään Johannes Kastajaan sekä vastaavasti Tuli liitetään Jeesukseen. Symboliikkaan liittyy
myös astrologia, sillä Mona Lisan hihakuviot muistuttavat Vesimiehen tähtimerkkiä (♒). Sama symboli oli
käytössä jo muinaisessa Egyptissä, jossa se hieroglyfinä tarkoitti ”vettä” sekä erityisesti Alkuvettä nimeltä Nun.
Tuohon aikaan tiedettiin Nunista olevan lähtöisin kaiken mitä on olemassa (Pinch, 2002).
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Louvren Mona Lisan keltaiset hihat symboloivat auringonvaloa.
Vastaavasti Mona Lisa del Pradon tulipunaiset hihat symboloivat
tulta. Auringon ja tulen yhteys tulee selväksi myös Leonardon
päiväkirjoissa, joissa hän Allegorioiden (luonnokset 676 ja 677)
ohessa luonnoksessa 684 käyttää yhdessä kolmea toisiinsa liittyvää
symbolia – nämä ovat ”totuus”, ”aurinko” ja ”tuli” (Richter, 1888).
Leonardon pääopetus tässä yhteydessä on se, että vastakohdat ovat
aina olemassa yhtä aikaa (aihetta avataan lisää Vastaavuuden lain
yhteydessä Liitteessä 1). Leonardo kirjoittaa mentaalisesta
auringosta päiväkirjoissaan: ”Valhe pukee ylleen naamion.”, ”Tuli
tuhoaa kaiken sofismin ja johtaa totuuteen karkottaen pimeyden.”,
”Totuus Aurinko” ja ”Auringon alla mikään ei ole piilossa.”
(Luonnos 684, Richter, 1888; Lahdensuu, 2009)

Muinaisessa Egyptissä aurinko on Jumalan Pojan (Horuksen)
symboli. Lisäksi Isä on sekä Vesi (Isä-Jumala Nu ja Alkuvesi Nun)
Kuva 10. Mona Lisan tulenpunaiset hihat
että Höyhen/Sulka (Isä-Jumala Shu).6 Sama teema löytyy myös
Raamatusta ja sen symboliikasta, jossa Poika eli Jeesus (Aurinko)
polttaa pois kaiken pahan juurineen ihmisen ajatuksista (ks. esim. Matteus 3:10) tehden tilaa uudelle neitseelliselle
ajatusmaailmalle. Tieto Isästä eli Hengestä ja Totuudesta annetaan ihmiselle Vesikasteessa. Tämä kyseinen opetus
on kirjoitettu ympäri Tutankhamonin hautaa, jossa kerrotaan miten jumalattaret Nut ja Isis molemmat pitävät
käsissään veden hieroglyfi-merkkiä (Reeves, 2015, p. Fig 1.). Tässä Nut antaa ihmiselle Armosta Vesikasteen ja
vastaavasti Isis symboloi Tulikasteen Ankaruutta.7

Horus, Feeniks ja Bennu – Suuret Linnut
Leonardo käytti valtaosassa luonnoksistaan ja päiväkirjamerkintöjään peilikirjoitusta (Liite 12), minkä vuoksi on
perusteltua käyttää peiliä apuvälineenä myös hänen taideteostansa tulkitsemisessa. Kun Mona Lisa del Prado
tuplataan peilin avulla, nousee esiin kuvien taitekohtaan suuren linnun kuva (Kuva 11). Myös lintu on erittäin
tunnettu ja vanha symboli: Egyptissä Horus kuvattiin henkilönä, jolla on haukan pää ja Raamatussa kuvaillaan
esimerkiksi kerubien yhteydessä, niiden yhden osan koostuvan kotkasta. Kotkasta tuli myöhemmin myös yksi
neljästä evankelistojen merkeistä. Ehkä kuitenkin tarustojen kaikista tunnetuin lintu on uudelleensyntymää
symboloiva feeniks. Feeniks on sama symboli kuin egyptiläinen Bennu-lintu (Pinch, 2002).

6
7

Tässä käytetään sanojen retoriikan oppia, sillä englanniksi sanat Father, Water ja Feather ovat hyvin lähellä toisiaan. Huomaa myös sanat Son ja Sun.
Lisätietoja kasteiden symboliikasta sekä niin sanotusta Totuuden tiestä löytyy Liitteestä 2.

13

Feeniks (Egyptiläinen Bennu)

Kuva 11. Mona Lisa del Prado peilattuna ja suuri lintu korostettuna

Feeniks on universaali auringon, tulen,
kuoleman, uudelleensyntymän, ja symboli.
Mytologinen feeniks on usein kuvattu
kotkankaltaiseksi olennoksi, joka nousee esiin
ja syntyy uudestaan tulen keskeltä. Feeniksin
yhteydessä on hyvä muistaa, että Leonardo
maalasi juuri Mona Lisa del Pradon hihat
tulipunaisiksi, josta peilin avulla näemme
linnun hahmon. Molemmat symbolit
viittaavat feeniks-lintuun.

Egyptiläisessä Kuolleiden kirjassa feeniks ilmestyy tarinaan kohdassa, jossa kirjan päähenkilö ANI (hepreaksi
tarkoittaa ”minä”) saavuttaa kuolemattomuuden. Tämä tapahtuu sydämen punnitsemisen (joka symbolina liittyy
Vesikasteeseen ja syntien pois pesemiseen) ja tulisessa järvessä vaeltamisen jälkeen (joka symbolina liittyy
Tulikasteeseen). Feeniks on siis tavallisen ihmisen sielu, joka on edennyt päivän kanssa ja symbolisesti muuttunut
valoksi ja lampuksi (vrt. esim. Johannes Kastaja Raamatussa; Johannes 5:35).

Horus-haukka
Kuten feeniks on erään symbolisen tarinan loppu, on vastaavasti Horus-haukka erään toisen tarinan alku. Horus
oli siis egyptiläinen jumala ja osa egyptiläistä pyhää kolminaisuutta (Mano Pantea). Tähän kolminaisuuteen
kuuluvat Horuksen lisäksi hänen vanhempansa, isä Osiris ja äiti Isis. Itse asiassa Egyptissä opetettiin myös
kahdesta eri Horuksesta, joista toinen oli vanhempi ja toinen nuorempi. (Pinch, 2002)

Egyptiläisen luomisjärjestyksen mukaisesti ensimmäinen vastaantuleva Horus on Horus Vanhempi. Tässä
muodossaan Horus on valon jumala ja Hathor jumalattaren aviomies (Pinch, 2002). Hathor on jumalatar, joka saa
rakkauden ja armollisen lehmän olomuodon. Tämän mielenkiintoisen Horuksen ja taivaallisen lehmän
yhteenliittymän nimissä voidaan katse kääntää kohti loitsua 17 Kuolleiden kirjassa (Faulkner, 2011). Kirja kertoo
meille Horus Vanhemman silmien olevan Aurinko ja Kuu, mutta vielä ihmeellisempää löytyy loitsusta 17, jossa
Horus vastaanottaa kaikkinäkevän silmän pyhältä taivaalliselta lehmältä ja Thoth-jumalalta. Tässä yhteydessä
lehmän nimi on “suuri tulva” (Mehet-weret) ja hänen kehonsa on kirjailtu täyteen yhtä ja samaa geometrista
kuviota. Tarina saavuttaa huippunsa, kun geometrinen kuvio paljastuu neliterälehtiseksi kukaksi (muodostettu
neljästä ympyrästä), jonka voimme myös omin silmin nähdä Mona Lisan rinnassa (vrt. Kuva 12 ja 19). Sama
geometrinen kuvio löytyy myöhemmin myös uudestisyntyneen feeniks-linnun kehosta (Kuva 72).

14

Kuva 12. Vasen: Lehmä Mehet Weret (Suuri Tulva). Oikea: Symboli
neljä-ympyrää-kukka

Horuksen toista esiintymistapaa kutsutaan Horus
Nuoremmaksi. Tässä muodossa Horus kuvataan
päässään Egyptin kaksoiskruunu. (Pinch, 2002)
Horus on uudelleensyntynyt Jumalan Poika:
kruunu symboloi hänen kykyään yhdistää
valtakunta kokonaiseksi ja siten saavuttaa
universaali rauhan tasapaino. Horus Nuorempi on
joskus kuvattu myös hyvin nuorena lapsena, jota
hänen äitinsä Isis imettää ja hoitaa. Tämä
symbolinen kuvaus muistuttaa tarinaa Jeesuksesta
ja hänen äidistään Mariasta.

Esiintymistavastaan huolimatta Horus on lähes poikkeuksetta kuvattu haukaksi, jolla on kaikkinäkevä silmä.
Koska Horus on tasapaino, hän edustaa maailmankaikkeuden molempia puolia, maskuliinisuutta ja
feminiinisyyttä, jotka ovat Kuu ja Aurinko. Horus on lapsi, jossa kaikki elementit löytävät lopullisen levon ja
tasapainon. Hänet on kastettu ensin vedessä (Etelän Valkoinen kruunu) ja sitten tulessa (Pohjoisen Punainen
kruunu).

Mona Lisa del Pradon taustalta löytyvä suuri lintu ja Louvren version kaikkinäkevä silmä ovat yhdessä myös
yhden dollarin setelin perussymbolit. Kauan sitten setelissä ollut lintu oli aivan oikea feeniks, mutta myöhemmin
se muutettiin kotkaksi. Joka tapauksessa tässä yhteydessä lintu symboloi uudelleensyntymistä sekä pahojen
ajatusten pois polttamista. Näin neitseellinen mieli näkee päivänvalon. Kun symbolinen hengellinen Isämme (=
Totuus, Tieto) ottaa ihmisen vastaan, uskomuksille ei jää enää tilaa: ymmärrys Absoluuttisesta Totuudesta nostaa
ihmismielen uudelle tietoisuudentasolle. Tämä on prosessi ja perusta, joka yli 4000 vuotta sitten tunnettiin
Egyptissä nimellä Horus-haukka ja 2000 vuotta myöhemmin Lähi-Idässä nimellä Jeesus Kristus.8

Ihmiskunnan uusi aikakausi
Myös Leonardon toinen kuuluisa maalaus, Pyhä Ehtoollinen, on mahdollista tulkita ja ymmärtää eräänlaisena
kalenterina tai ainakin muistutuksena jo kadonneesta ajanmitasta – Suuresta Vuodesta (Liite 10). Länsimaissa
seurataan nykyään noin 365 päivän mittaista aurinkovuotta, mutta silti edelleen on olemassa niin sanottuja kuukalentereita, joissa on 11 päivää vähemmän kuin aurinkovuodessa. Suuri Vuosi on ajanmitta, jossa tarvitaan näitä
molempia kalentereita, sekä vielä niiden lisäksi muidenkin lähiplaneettojen kalentereita. Suurta Vuotta on kutsuttu
myös Platoniseksi Vuodeksi, sillä opiskeltunaan 13 vuotta Egyptissä Platon määritteli ”täydellisen vuoden” ajaksi,

8

Jeesuksen ja Horuksen välillä ei ole oikeastaan mitään eroavaisuutta, ovathan he molemmat saman ainoan Jumalan ainoita Poikia. Jeesuksen symboli
kala merkitsee ihmisen kykyä tiedostaa ja hallita omaa alitajuntaansa (kuten yliminää ja idiä), ja vastaavasti Horuksen symboli haukka symboloi ihmisen
kykyä hallita omaa tietoista mieltään (kuten Muistia ja Luovuutta).
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jonka jälkeen kaikki taivaankappaleet ovat saavuttaneet alkuperäiset lähtöpisteensä. (Diop, 1991). Nykypäivän
tarkimman arvion Suurelle Vuodelle on antanut NASA, jonka mukaan kyseessä on 25.800 vuoden mittainen aika.

Kuva 13. Mona Lisan käsissä on Vesimiehen merkki ja
hänen rintamustaan koristaa ”Leon merkit”

Myös Mona Lisaan on upotettu astrologian ikuisia symboleita
ja viitteitä Suureen Vuoteen. Eräiden arvioiden mukaan (ks.
Symboliset aikakaudet alla) seuraava ajanjakso, joka koko
ihmiskuntaa koskettaa Suuressa Vuodessa on niin sanottu
Vesimiehen ja Leijonan aikakausi. Ehkä tähtimerkit ovat
Leonardon muistutus meille, jotka tällä hetkellä elämme, sillä
jostain syystä juuri nämä kaksi tähtimerkkiä hänkin valitsi
Mona Lisaan. Vesimiehen merkki on ja leijonan merkki on
.

Symboliset aikakaudet
Raamattu alkaa luomiskertomuksella, jossa kaksi ensimmäistä ihmistä luodaan yhdestä ja samasta kokonaisuudesta,
ihmiskunnasta (1.Moos.1:26) Kirjassa kuvataan, miten Eeva on luotu Aatamin kylkiluusta (1.Moos.2:21-22). Toisessa
käännöksessä esitetään, miten Jumala otti palan Aatamin kyljestä ja loi Eevan siitä. Tässä sana kylki on kreikaksi
”pleuran”, ja sillä on numeroarvo 666. Myöhemmin osoitetaan miten luvun 666 kera myös sanalla ”kylki” on oma roolinsa
Mona Lisassa.
Samanlaisessa luomiskertomuksessa kaksoset Romulus ja Remus loivat antikin Rooman. Luominen tapahtui symboliseen
Kaksosten aikaan. Nämä symboliset aikakaudet pohjautuvat zodiakin pyörään, mutta suurissa aikakausissa pyörän pitää
pyöriä vastapäivään, ei kuten tavallisesti. Kaksoset, kuten Aatami ja Eeva (tai Egyptin Shu ja Tefnut) edustavat samaa
aikakautta kuin Romulus ja Remus. Kaksosten jälkeen on vuorossa Härkä.
Kun Kaksoset karkotettiin Paratiisista, ei mennyt kauan, kun ihmiset alkoivat pitää lehmiä ja härkiä pyhinä eläiminä.
Esimerkiksi Egyptissä palvottiin Härkä-jumalaa nimeltä Apis. Härän aikakausi päättyi vasta siihen, kun Mooses kiipesi
ylös Siinai-vuorelle (tai Horeb-vuorelle), jossa hän vietti 40 päivää ja sai 10 käskyä. Kun Mooses palasi, ihmiset olivat
alkaneet taas palvomaan härkiä – nyt kultaista vasikkaa (2.Moos.32:4). Mooses oli pettynyt ihmisiin ja palasi takaisin
vuorelle. Kun toiset 40 päivää oli kulunut, Mooses palasi ihmisten luo käskyjensä kanssa, ja kielsi Jumalan Kuvien, kuten
kultaisen vasikan, palvomisen.
Tästä alkoi Oinaan aikakausi. Tähän liittyi tapahtuma, jossa Jumala käski Moosesta maalaaman ovien reunukset oinaan
verellä ennen Egyptistä pakenemista (2.Moos.12:1-12). Tämä oli uuden ajan ensimmäinen merkki, ja se aloitti Paimenten
aikakauden. Paimenet ovat jatkuvasti kytköksissä luontoon ja koko maailmankaikkeuteen, siksi heitä on luonnehdittu
pyhiksi ja viisaiksi, joilla on kyky nähdä tulevaisuuteen. Oinaan aikakausi päättyi Kristuksen syntymään.
Luukkaan Evankeliumissa (2:8-12) opetetaan: “Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä
heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:
"Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa
syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä."
Paimenet kuulevat uutiset Kristuksesta ensin, sillä heidän yllään on Oinaan merkki. Seuraava uusi merkki tässä loogisessa
tarinassa on Kalat – eli Jeesus-lapsi. Tarinan perinteisessä versiossa on myös kolme tietäjää (Totuuden tien kolme
kastetta), jotka seuraavat Kristuksen tähteä. Vielä nykyäänkin Jeesuksen syntymää juhlitaan Joulukuun 25. päivä, kun
aurinko on ollut kuolleena kolme vuorokautta (21.-24. joulukuuta), kuten tulet huomaamaan tutkimuksen astrologisista
kommenteista.

16

Auringon ja Kuun symboliset merkit
Aurinko symboloi maailmankaikkeuden korkeinta voimaa – elinvoimaa, joka antaa kaikkien asioiden kasvaa ja
kukoistaa. Joissakin kulttuureissa aurinko on Universaali Isä. Vastaavasti kuu symboloi kuolemaa, syntymään ja
ylösnousemusta. Kuun feminiiniset ominaisuudet ovat sitoneet sen Äiti-Jumalattareen. (Signs & Symbols, 2008)
Nämä kaksi symbolia ovat todennäköisesti ihmiskunnan parhaiten tuntemat. Mona Lisa on maalattu näiden kahden
suuren voiman kuvaksi – Mona Lisa on aurinko ja kuu.

Kuva 14. Vasen: Mona Lisan ihonvärit ja pyramidit. Oikea: Lähikuvassa Pyramidit ja Sillat

Kuun ja auringon yhteydessä on tärkeää ymmärtää, ettei symbolinen kieli ole yksiselitteinen. Tätä ominaisuutta
kuvataan myös egyptiläisissä pyhissä kirjoissa, joissa opetetaan Ma’AT(i):n salista, ja siihen viitataan termillä
Kahden Totuuden Sali. Tämä tarkoittaa, että yhdellä totuudella voi olla toinen tarkoitus toisessa asiayhteydessä.
On esimerkiksi tärkeää ymmärtää Pimeyden ja Kuun symboloivan myös Isää, Tietoa ja Totuutta, samalla kun Valo
ja Aurinko symboloivat myös Äiti Elämää. Ja kun Poika tai Lapsi astuu mukaan symboliseen tarinaan, hän on
ensin feminiininen, eli Elämän vallassa. Myöhemmin Poika saavuttaa kuitenkin ikuisen tasapainotilan, jossa kuu
ja aurinko yhdistyvät yhdeksi ja samaksi. Tätä tasapainotilaa symboloi myös tuttu jin ja jang -symboli sekä Horus
Vanhemman silmät, joissa maailmankaikkeuden perusvoimat ovat päässeet tasapainoon.

Mona Lisan iho ja pyramidit
Ensimmäinen ja ehkä silmiinpistävin viite kuuhun ja aurinkoon Mona Lisoissa on niiden taustoihin maalatut
pyramidit. Maskuliininen pyramidi on aina niin sanottu normaali, kolmionmuotoinen pyramidi kuten Gizan Suuri
Pyramidi ja Atsteekkikaupunki Teotihuacan pyramidi Meksikossa (Signs & Symbols, 2008).
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Muinaisten luomiskertomusten ja hermeettisen perimätiedon mukaan feminiininen osa Kaikkeutta on sen
maskuliininen osa liikkeessä (Three Initiates, 1912). Mona Lisa pyramidien tapauksessa feminiininen pyramidi
onkin niin sanottu spiraalipyramidi. Spiraalimuoto on suora esitys normaalista pyramidista liikkeessä. Tämä efekti
on kaikille tuttu erityisesti sähkön ja räjähdysten ilmiöistä. (Kuva 14. Oikea)

Toinen suoraan nähtävissä oleva viite kuuhun ja aurinkoon ovat Mona Lisan ihonvärit. Louvren ja del Pradon
Mona Lisojen ihot ovat tarkoituksella aivan eriväriset: Louvren versiossa iho on maalattu auringonkultaiseksi, kun
del Pradon versiossa iho heijastaa kuun harmahtavaa valoa. (Kuva 14. Vasen)

Sillat, Kaaret ja Portit
Molemmissa Mona Lisoissa taustalle on kuvattu silta. Sillan symboliikka voi viitata maallisen ja jumalaisen
valtakunnan väliseen kommunikointiin ja tasolta toiselle siirtymiseen (Signs & Symbols, 2008). Leonardon
maalaamat sillat symboloivat väreiltään kultaista ja hopeista siltaa, jotka itsessään symboloivat kultaista ja
hopeista porttia.

“The general early view, however, was that there were two openings—the Gates of the East, and the Gates of the
West. Through the one the sun enters in the morning the mundane temple, to pass out at the other in the evening,
and thence pursue its way back by the dark path of the underworld.” (Lethaby, 1892)

Molempien taulujen sillat koostuvat kolmesta kaaresta. Kolme kaarta, joista keskimmäinen on selvästi
reunimmaisia suurempi, viittaa kolmiyhteiseen Jumalaan ja Pyhään Henkeen. Tässä symboliikassa
oikeanpuoleinen kaari viittaa egyptiläiseen Isä-Jumala Nuhun sekä hänen Yö-arkkiinsa, joiden avulla voi
ymmärtää Pyhän Hengen maskuliinista osaa – Tietoa (myös esim. Totuuden Henki). Vasen kaari puolestaan viittaa
egyptiläiseen Ra-jumalan Päiväarkkiin, joka se auttaa ymmärtämään Pyhän Hengen feminiinistä puolta – Elämää
(myös Elämän Henkäys). Keskimmäinen ja suurin kaari symboloi sen molempien kylkien saavuttamaa
tasapainotilaa sekä siihen johtanutta Tietä. Kolme kaarta ovat siis Tie ikuiseen elämään – ne ovat Taivaan portti.9

Leonardon siltavalinnat kolmen kaaren kera vievät meitä jälleen kohti Egyptiä. Nyt ymmärretään, että sillat
symboloivat myös valoa, joka tunkeutuu sisään temppeliin. Egyptiläinen perimätieto opettaa aiheesta, että
Kultainen ja Hopeinen Portti osoittavat meille tarkan paikan, jossa ihmisen sielu syntyy avaruudessa, ja minne se
fyysisen kuoleman koittaessa palaa. Jotkut pyramidilogistit10 väittävät juuri tästä syystä Gizan kolmen pyramidin
9

Kun arkkien symboliikka yhdistetään ihmiseen neurologian tasolla, tulee tämä symboliikka kääntymään peilikuvakseen. Eli ihmisen vasen silmä on YöArkki ja oikea silmä on Päiväarkki. Nämä ovat myös Horus Vanhemman silmät – kuu ja aurinko.
10
kuten Hancock, 1995.
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saaneen ulkomuotonsa ja keskinäiset mittasuhteensa. He uskovat pyramidien viittaavaan Orionin vyöhön ja näihin
kahteen ikuiseen Porttiin. Joka tapauksessa Orionin tähdet ovat aina viitanneet egyptiläisessä mytologiassa
Osirikseen, eli uudelleensyntymiseen ja kuolemanjälkeiseen elämään.

Manalan 12 Porttia
“In Egypt the gates of the underworld were guarded by creatures in the form of animals which are often mentioned
in the Ritual. We saw also that the sun disc was placed over the gateway in memory of the battle between Horus,
the rising sun, and the Power of darkness: to wage this war Horus took the shape of a human-headed lion, the
sphinx; and this creature is called the 'sun on the horizon.'” (Lethaby, 1892)

Egyptiläinen Porttien kirja on tutkielma ja ohjeistus siitä, miten Manala (hieroglyfeissä Du’at) toimii ja miten
auringon jumala Ra pääsee etenemään tunti kerrallaan ahtaista porteista kohti uutta aamua. (Budge, The Book of
Gates, 1905) Jotta on mahdollista päästä käsiksi porttien viisauteen tietoisella tasolla, tulee ensin ymmärtää niiden
opetusten sijaitsevan kahdessa eri maailmassa: mentaalisesti portit ja tunnit sijaitsevat ajatuksissamme, ja
fyysisesti näitä portteja on mallinnettu rakennuksina, kuten hautoina ja temppeleinä.11

Valo voi siis tulla sisään molempiin maailmoihin – niin ajatuksiimme kuin fyysisiin temppelialueisiin. Muistiin
kirjoitetuissa Valaistumisprosesseissa henkiset sankarit, kuten Ani (Kuolleiden Kirja), Jeesus (Raamattu),
Muhammed (Koraani) ja Arjuna (Bhagavad Gita) kulkevat kohti totuutta ja hyvyyttä. Näissä tarinoissa heidän
matkansa on jaettu osiin, kuin erillisiin taisteluihin, joissa mittelevät jokaisen tunnin paha portinvartija edustaen
syntiä ja maallisuutta, sekä häntä vastustava puhdassydäminen sankari edustaen hyveitä ja rakkautta. Kun
valaistumisesta tulee jossain vaiheessa tosiasia, ei valon enää tarvitse tulla sisään mielen temppeliin, vaan sisäinen
valo on alkanut loistaa kuin lamppu, joka nyt valaisee kaiken sisältä käsin. Sama symboliikka on kirjoitettu
Raamatun Ilmestyskirjaan (Luku 22). Henkisellä tiellä kaikki suurimmat taistelut ovat aina mentaalisia, ja vain
pienen osan matkaa voi havaita ja todistaa fyysisessä maailmassa.

Raamatun Portit
“Finally the gate is one of the most essential symbols, religious or political. Holy places like Babel were 'God's
gates,' and at the gate the king met the people in judgment. Eastern palaces had a porch like Solomon's, 'a porch
for the throne where he might judge, even the porch of judgment' (1 Kings 7:7).” (Lethaby, 1892)

11

Mentaalinen ja fyysinen maailma on paremmin selitetty esim. kirjassa Kybalion (Three Initiates, 1912), Raamatussa vertauskuvassa ahtaista porteista
(Matteus 7:13-14), sekä vanhalla ja alkuperäisellä symbolien kielellä Egyptiläisessä Porttien Kirjassa.
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Koska on jo huomattu, miten Mona Lisa liittyy Raamattuun ja varsinkin kirjassa käytettyihin mittayksiköihin, on
syytä hieman syvemmin tutkia muutamaa Raamatun temppeliä – niitä on yhteensä kolme:

1. Salomonin temppeli (1.Kun.6:1–38, 1.Kun.7 ja 8),
2. Profeetta Hesekielin kuvaama temppeli (Hesekiel 40), sekä
3. Johanneksen Ilmestyskirjassa kuvaama temppeli (Ilmestyskirja 21).

Muinaisissa temppeleissä on ainakin kaksi yhteistä tekijää. Ensinnäkin niissä on useita portteja. Ilmestyskirjassa
(21:12) sanotaan: “Sitä ympäröi suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia, ja niitä vartioi kaksitoista
enkeliä. Portteihin oli hakattu Israelin kahdentoista heimon nimet.”

Temppeleissä on siis kolme porttia osoittamassa jokaiseen pääilmansuuntaan. Tällä symboliikalla nämä
rakennukset muodostavat niin sanotun Jumalan Kuvan, jonka avulla voi hahmottaa ja ymmärtää kuun, auringon
ja planeettojen kiertokulkua (ks. esim. Lause 11 ja Kuva 43). Temppelit viittaavat myös astrologiaan, jossa taivas
on jaettu 12 alueeseen ja kolmeen ristiin (Liite 6). Kolme porttia voidaan myös nähdä viitteenä ihmiseen itseensä
– kehoon, sieluun ja henkeen. Temppeleihin on rakennettu pyhä paikka, jolla viitataan ihmisen kehoon ja sieluun
(ulommat kaaret kolmoisportissa). ”Kaikkeinpyhin” temppelissä viittaa ihmisen ikuiseen ja muuttomattomaan
osaan – henkeen (sisäkaari kolmoisportissa). Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää näiden ahtaiden porttien
symboliikka osana jokaisen ihmisen mentaalista puhdistumismatkaa, joka kuvattuna egyptiläisiin pyhiin kirjoihin
sekä symbolien ikuiseen kieleen (Liite 2).

Lisää mittayksiköistä
Toinen muinaisia temppeleitä yhdistävä asia on niiden rakentamisessa käytetty mittayksikkö. Sekä egyptiläiset
että raamatulliset temppelit on kaikki rakennettu käyttäen samoja mittoja – ruokoja ja kyynäriä (reed ja cubit)
(Ilmestyskirja 21:17; 1.Kun.7:2). Kun Raamatussa puhutaan mittakepeistä tai -sauvoista, viitataan tällä juuri reedmittaan.

Kuten jo varsin hyvin tiedämme, Leonardon jätti jälkeensä Mona Lisaa esittävän luonnoksen, jossa hahmo on
kuvattu ruoko oikeassa kädessään (Kuva 7). Lisäksi Mona Lisan leveys ja taustan numero 6 viittasivat cubitin
mittoihin. Varmasti tunnetuin Leonardon pohdinta näihin samoihin mittayksiköihin liittyen on ikuistettu maailman
tunnetuimpaan piirrokseen – Vitruviuksen mieheen12. Luonnoksessa lukee Leonardon itsensä kirjoittamaa tekstiä:

“Arkkitehti Vitruvius sanoo arkkitehtuuria käsittelevässä teoksessaan luonnon määränneen ihmisen mitat niin,
että neljä sormenleveyttä vastaa kämmenen leveyttä ja neljä kämmenenleveyttä vastaa yhtä jalkaa. Kuusi
12

Lisää Vitruviuksen miehestä löytyy Viimeisestä Liitteestä 15.
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kämmenleveyttä on yksi kyynärä ja neljä kyynärää ihmisen pituus. 4 kyynärää on yksi askel ja 24 kämmenleveyttä
miehen koko pituus, ja näitä mittoja hän käytti rakennuksissaan.” (Luonnos 343, Richter, 1888; Lahdensuu, 2009)

Pahan silmän pyramidi
Pahan silmäksi sanotaan pahansuopaa katsetta, jonka ihminen voi toista
ihmistä kohtaan osoittaa kateudesta tai vihasta. Tämän katseen on uskottu
tuottavan huonoa onnea. Useat kulttuurit ovat jopa kehittäneet omia
taikakalujaan suojautuakseen pahan silmän vaikutuksilta. Usein nämä
taikatalismaanit olivat lapis lazulin värisiä. (Signs & Symbols, 2008, pp.
107, 116, 175, 194, 339) Kyseessä on sama erikoisväri, jota Leonardo käytti
Mona Lisa del Pradossa (ks. esim. Kuva 15).

Mona Lisa del Pradon taustaan maalattu spiraalipyramidi symboloi kuuta ja
naiseutta. Tämä sopii Mona Lisan teemaan, sillä del Pradon kappale edustaa
Mona Lisojen kolminaisuudessa feminiinisyyttä. Toisinsanoen naisellisen
Mona Lisan spiraalipyramidi on pahan silmä. Feminiininenkään osa ei
kuitenkaan ole ikuisesti paha, sillä henkilökohtaisen puhdistumisen kautta
Kuva 15. Spiraalipyramidi ja naiseus
ihminen voi saavuttaa suuremman ymmärryksen ja tiedon koko
symboloivat pahan silmää
maailmankaikkeudesta. Tällöin ihminen tulee tietoiseksi myös omista
pahoista puolistaan ja sitä kautta saa ne hallintaansa. Juuri tätä henkistä matkaa symboloivat taulun sininen vesi ja
punainen tuli (myös Vesikaste ja Tulikaste).

Vaikka ihmisen elämässä Luonto ja Elämä aluksi tuntuisivatkin sattumanvaraisilta, tiedon kautta niiden merkitys
ja ote ihmisestä vähenee. Tällöin paha kuunsilmä muuttuu ikuiseksi Tiedon silmäksi. Tästä eteenpäin ei ole enää
pahuutta ja kaaosta, on vain tiedon puutetta eli tietämättömyyttä. Useissa kulttuureissa tietämättömyys onkin
nimetty ihmiskunnan perisynniksi (vrt. Luukas 23:34). Pahan silmään sekä siitä suojautumiseen palataan Kuvan
21 yhteydessä.

Kaikkinäkevä silmä
Louvren Mona Lisan taustasta löytyy maskuliininen pyramidi. Symbolien kielessä sama pyramidi tunnetaan
auringon pyramidina sekä ihmisen pyramidina. Mona Lisaan Leonardo maalasi tarkoituksella poikkiviivan
osoittamaan pyramidin kaksijakoisuutta. Pyramidi jakaantuu jalustaan eli alaosaan sekä huipun kaikkinäkevään
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silmään. Myöhemmin tässä tutkimuksessa todistetaan, että tämä jako tehdään kultaisen leikkauksen suhteessa, kun
kyseessä on aito kaikkinäkevän silmän pyramidi (Lause 10).

Mentaalisen kaikkinäkevän silmän on sanottu olevan pyhä tai jopa itsensä Jumalan silmä. Tämä silmä näkee
kaiken, eikä mikään pysy siltä piilossa. Johtuen sen jumalaisesta kyvystä silmä on usein kuvattu taivaalle pilvien
keskelle tai taakse valoloiston keskelle. Jo muinaisesta Egyptistä lähtien kaikkinäkevä elementti asetettiin
pyramidin huipulle pyramidion-kiven muodossa. Myöhemmin samaa symboliikkaa toteutettiin käytännön tasolla,
kun majakkarakennusten tuliset silmät loistivat valoa yön pimeydessä matkustaneille laivoille.

Mentaalisen kaikkinäkevän silmän historia alkaa ainakin
Egyptiläisen Kuolleiden Kirjan tapahtumissa, jossa
päähenkilö Ani tekee henkistä matkaansa. Matkaan kuuluu
muun muassa Anin sydämen punnitseminen itseään
Totuuden Sulkaa ja jumalallista järjestystä vastaan IsäJumala Osiriksen toimesta. Jos ihmisen sydän on
kaaoksessa, annetaan se eri eläinten osista koostuvalla
pedolle (Ammit), joka syö sen. Vastaavasti, jos sydämen
tahto on pohjimmiltaan hyvä, se saa kaikki synnit anteeksi
ja mahdollisuuden aloittaa uusi elämä. Saman opetuksen toi
Kuva 16. Mona Lisan taustan maskuliininen pyramidi on
tavallisen kansan keskuuteen Jeesus 2000 vuotta
kaikkinäkevän silmän symboli
myöhemmin. Kuolleiden Kirjan päähenkilön nimi Ani
voidaan kääntää hepreaksi sanaksi ”Minä”, tai jopa ”Minä Olen”13. Joka tapauksessa on tärkeää huomata kaksi
asiaa: ensinnäkin, kun ihminen lukee Kuolleiden Kirjaa, hän itse, eli ”Minä”, on tarinan päähenkilö, ja toiseksi
tämä nimi on sama kuin Jumalan itselleen antama nimi Mooseksen todistuksen mukaan14.

Kuolleiden Kirjassa Ani saa Tiedon ja ymmärryksen todellisesta hengellisestä Isästään
aivan samalla tavalla kuin Jeesus saa Raamatussa Vesikasteen. Vesikasteen ja Tiedon
saamisen symboli on valkoinen kyyhkynen, joka laskeutuu taivaasta. Hepreaksi sana
”kyyhkynen” on sama kuin nimi ”Joona”, jonka merkistä keskustellaan Luukkaan
Evankeliumissa (11:29-32). Tiedon saavuttua ihmisen sydämeen Tulikaste voi alkaa.

Tulikasteen idea on polttaa kaikki ihmisen omat uskomukset, maallinen arvomaailma ja
rajoittunut identiteetti, jotta Totuus pääsee kukoistamaan ihmisen sydämessä
kokonaisvaltaisesti. Tätä samaa symbolien kieltä noudattaen Anikin astelee seuraavaksi
tuliseen järveen. Tästä eteenpäin Ania vastassa on ahtaita portteja, joiden läpi voi päästä
vain puhtaalla sydämellä ja aidolla Tiedolla. Jokaisesta portista kulkeminen kuvastaa kyseisen synnin voittamista

Kuva 17. Kaikkinäkevän
silmän pyramidi dollarin
setelissä

13
14

Tässä yhteydessä olla-verbin käyttö on vaikeaa ja vaatii suurta ymmärrystä, sillä näissä vanhoissa kielissä ei ollut sitä verbiä lainkaan.
Minä olen se joka olen, 2.Moos.3:14-15
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ja oppiläksyn sisäistämistä tietoisella tasolla. Islamissa tätä samaa matkaa kutsutaan termein Pienempi ja Suurempi
Jihad. Pienempi pyhä sota tarkoittaa pahojen tekojen lopettamista, sekä suurempi pyhä sota tarkoittaa kaikkien
pahojen tekojen ajattelemisenkin lopettamista. Myös Jeesus opetti samaa kaksivaiheista puhdistautumista kertoen,
ettei pelkkä väärien tekojen lopettaminen riitä, vaan että myös väärät ajatukset tulee lopettaa kokonaan (ks. esim.
Matteus 5:27-28).

Silmä taivaalla
Pyramidin lisäksi Louvren Mona Lisa kätkee sisäänsä toisen kaikkinäkevän silmän symbolin. Jos taulun
esimerkiksi kolminkertaistaa peilien avulla, silmä taivaalla tulee esiin taulun oikeaan laitaan henkilöhahmojen
väliin. (Taulun peilaaminen oli aiheena myös Kuvassa 11; ks. myös peilikirjoituksesta Liite 12)

Silmä taivaalla on yleisesti tunnettu
kaikkinäkevän silmän symboli. Joskus sen
ajatellaan tarkoittavan Jumalan silmää, joka
taivaista valvoo ja johdattaa koko ihmiskuntaa
(Grand Lodge of British Columbia and Yukon,
2014). Silmän symboliikasta on sanottu, että se
on (usein auringon) jumalten symboli, joka
merkitsee havaintokykyä ja hengellistä
valaistumista, ja vastaavasti kaksi silmää
viittaavat kuuhun ja aurinkoon. (Signs &
Symbols, 2008).

Kuva 18. Mona Lisan kaikkinäkevä silmä

Muissa lähteissä, kuten kansantarustoissa, silmät on liitetty mystisiin olentoihin – esimerkiksi kyklooppeihin,
Horus Vanhemman silmiin, sekä hieroglyfiin (
), joka on itsensä Isä-Jumala Osiriksen nimen puolikas. Myös
arabian ja heprean kielissä silmälle on pyhitetty oma aakkonen (”ayin”). Myös muun muassa riikinkukon pyrstöä
kaunistavat silmät symboloivat kuolemattomuutta ja uudistumista. Näihin aiheisiin palataan tutkimuksen edetessä
(esim. Kuva 49 - Ristiinnaulittu Mona Lisa kyklooppi), sekä Mona Lisa -neliön yhteydessä esitellään vielä
kokonaan uusi kaikkinäkevän silmän ja Mona Lisan toisiinsa liittävä matemaattinen lause ja sen todistus. Ikuisessa
symbolien kielessä Vesikasteen saaneesta ihmisestä kerrotaan, että hän tuntee Jumalan silmästä silmään.15

15

Pahan silmä suora vastakohta kaikkinäkevälle silmälle, jota Louvren Mona Lisa symboloi. Toisin sanoen nämä symbolit ja Mona Lisat viittaavat hyvän
ja pahan ikuiseen taisteluun. Ihmiskunnan historiasta löytyy lukemattomia hyvän ja pahan symboleita – Horus ja Seth, tai Horus ja Apophis Egyptissä,
Jeesus ja Saatana, Tiedonpuu ja Elämänpuu Raamatussa, Jin ja Jang taolaisuudessa, tietoisuus ja tiedostumattomuus psykologiassa. Kaikkinäkevään
silmään ja Tietoon liittyy merkittävä opetus: kun ihminen puhdistuu mentaalisesti hyväksi ja Jumalalle rakkaaksi Vesikasteessa (etiikassa), tulee hän pian
näkemään Totuuden myös fyysisissä asioissa (luonnonlait). Tämä on Vesikasteen salaisuus, sen vaikutuksen alaisen henkilön alitajunta työskentelee
jatkuvasti kohti hyvyyttä ja oikeaa Tietoa, eli Totuutta.
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Luku 72 ja 4 ympyrää
Vuoden 2010 loppu puolella tutkija Silvano Vincenti esitteli löydöstään maailmalle. Hän oli onnistunut
paikantamaan lähes mikroskooppisen pieniä kirjaimia Mona Lisan silmistä sekä luvut 716 ja 2 Mona Lisan taustalla
olevan sillan kaaresta. Varsinkaan tämä sillan kaaren symboliikka yhdistettynä lukuun 72 ei ole mikään
ainutkertainen asia, vaan sama symboliikka on läsnä jopa nykypäivän Eiffel-tornissa, johon on kaiverrettu 72
tieteen edustajan nimeä neljään ilmansuuntaan kaarien päälle (Chanson, 2009). Myös juutalaisesta salatieteestä
kabbalasta on tuttu symboli Jumalan 72 nimeä (Kabbalah Centre International, 2015). Ja vielä kuten Kuvasta 3
voitiin havaita, luku 72 on myös avaamassa Leonardon piilotettua sanomaa Mona Lisan korkeuteen liittyen.

Luku 72 on tuttu myös pyhistä kirjoista, sillä Raamatun
mukaan Jeesus nousi kuolleista kolmen päivän kuluttua (3 x
24 h = 72 h), joka on täsmälleen sama aika, minkä Joona
vietti Suuren Valaan vatsassa. Astrologisesti ja
astronomisesti auringon sanotaan olevan kuolleena 21.-24.
joulukuuta sekä 21.-24. kesäkuuta joka vuosi. Näitä
aikarajoja kutsutaan talvipäivän- ja kesäpäivänseisauksiksi
ja ne ovat olleet ihmiskunnan suuria juhlapäiviä niin kauan
kuin historiaa on kirjoitettu muistiin ja pyhiä temppeleitä on
rakennettu ympäri maailman.

Kuva 19. Vasen: Sillan kaari ja luku 72. Oikea: Symboli
neljä-ympyrää Mona Lisan rinnuksessa

Symbolien kielessä Luku 72 on sama kuin symboli Jumalan
Kasvot ja sen vuoksi siihen liittyy hyvin paljon erilaisia
tieteellisiä ja uskonnollisia lainalaisuuksia. Näistä kymmenistä aiheista esitetään tässä yhteydessä vain kolme:
Suuri Vuosi, Kolme Kastetta ja Elämänpyörä.

Suuri Vuosi (360 x 72)
Suuri Vuosi on konsepti ja ajanmitta, jossa viisi antiikin ajan planeettaa yhdessä kuun ja auringon kanssa kiertävät
taivaalla maapallon suhteen niin kauan, että ne saavuttavat näennäisesti saman aseman toisiinsa nähden kuin
lähtötilanteessa. Historian kuuluisimmat tiedemiehet, kuten Platon ja Cicero, ovat opiskelleet ja yrittäneet
ymmärtää Suuren Vuoden viisautta.

Paljon myöhemmin Sir Isaac Newton ymmärsi prekession toimintaperiaatteen. Newton arvioi prekession
vaikutuksen olevan 1 aste jokainen 72. vuosi. Tämä on hyvin lähellä nykyäänkin voimassa olevaa ymmärrystä.
16

Kuvankäsittelyohjelmallakin tuottaa vaikeuksia löytää nämä luvut 7 ja 2. Näyttää siltä, että luku 2 on paljon selvempi, mutta luku 7 ei välttämättä ole
luku 7, vaan kyseinen hahmo voisi olla aivan yhtä hyvin esim. heprean aakkonen ”zajin”, joka tosin numeroarvoltaan on juuri 7.
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Newton siis oivalsi, että maapallon ja ihmiskunnan näkökulmasta koko tähtitaivas kiertää yhtä suurta ympyrää, ja
että tämän vuoksi kestää yhteensä 360 kertaa 72 vuotta, kunnes kaikki taivaankappaleet yhdessä tähtitaivaan
kanssa ovat kiertäneet takaisin niiden alkuperäisille paikoilleen. Tämä antoi Newtonille työkalut täsmällisen
Suuren Vuoden laskemiseen:
72 × 360° = 25 920 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 = 1 𝑆𝑢𝑢𝑟𝑖 𝑉𝑢𝑜𝑠𝑖.
NASA melkein allekirjoittaa Newtonin laskelmat ja heidän ilmoittamansa määritelmä Suurelle Vuodelle kuuluu:
"The period of one complete cycle of the equinoxes around the ecliptic, about 25,800 years. Also called platonic
year." (NASA, 2010)

Egyptiläisessä perinteessä Suuren Vuoden tarinaa kerrotaan jumalan Thoth yhteydessä. Thoth oli viisas ja ovela
jumala, joka noppia pelaamalla ja voittamalla sai jumalten ja ihmisten Isältä Atumilta pyytää mitä tahansa.
Palkkioksi Thoth pyysi jokaiseen vuoteen viisi ylimääräistä päivää, sillä tuohon aikaan oli säädetty Laki, jonka
nojalla Nut ja Geb (Taivas ja Maa) eivät voineet saada lapsia minään vuoden 360 päivän aikana. Nyt Thothin
ansiosta heille suotiin mahdollisuus lisääntyä. (esim. Husain, 2004) Tästä alkoi uusi aikakausi. Jumalat ja
jumalattaret lisääntyivät ja pian syntyivät Osiris, Horus Vanhempi, Seth, Isis ja Nephthys. Tuosta lähtien nämä
päivää ovat olleet nimeltään “viisi päivää viidelle jumalalle”. Tästä samasta perimätiedosta on lähtöisin
nykyäänkin käytössä oleva 365 päivän mittainen aurinkovuosi.

Jotta tarinan vuosittaiset viisi ylimääräistä päivää muodostaisivat itsessään uuden kokonaisen vuoden, siihen
menee aikaa 72 vuotta. Ehkä Thoth määritteli vuoden mitaksi 360 päivää, jolloin se on helppo samaistaa ympyrän
360 asteeseen. Kun 5 ylimääräistä päivää lisätään jo valmiiksi täyteen ympyrään, ne eivät siihen tietenkään mahdu,
vaan ne täytyy lisätä uuteen tyhjään ympyrään. Näin ollen kahden vuoden päästä valmiina on kaksi täyttä ympyrää
ja yksi aloitettu ympyrä, jossa on kaksi kertaa viisi päivää eli yhteensä 10 päivää. Samaa kaavaa voidaan jatkaa
kunnes ”ylimääräisten päivien ympyrä” tulee täyteen. Matemaattisesti tilanne näyttää tältä:
5𝑥 = 360, 𝑚𝑖𝑛𝑘ä 𝑣𝑢𝑜𝑘𝑠𝑖 𝑥 =

360
5

= 72 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎.

Kestää siis tarkalleen 72 vuotta, kunnes “ylimääräisten päivien ympyrä” tulee täyteen. Tätä aikaa voisi kutsua
Suureksi Päiväksi. Suurten Päivien avulla on mahdollista ratkaista ”Suuri Kuukausi”: 72 x 30 = 2160 vuotta. Ja
kuukausia käyttäen saadaan vihdoin aikaan ”Suuri Vuosi”: 2160 x 12 = 25.920 vuotta. Tämä tulos, 25.920 vuotta,
on täsmälleen sama tulos kuin Newtonin laskelma tuhansia vuosia Thoth-jumalan ajan jälkeen.

Ehkä Newton oli tavallista ihmistä paremmin perillä Thothin salaisuuksista, joihin luetaan muun muassa
kalentereiden kehittäminen ja numeroiden luominen. Ainakin se tiedetään varmasti, että Newtonin alkemian
muistiinpanojen seasta on löytynyt ehkä kuuluisin Smaragditaulun käännös (engl. Emerald Tablet; Dobbs, 1988).
Smaragditaulu on muinainen teksti, jossa kuvataan tarkat auringon toimintaperiaatteet. Perimätiedon mukaan
Smaragditaulun kirjoittaja on Thoth itse. (ks. Liite 13: Smaragditaulu)
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Kolme kastetta (72 = 3 x 24)
Toinen lähestymistapa lukuun 72 on yhdistelmä jo opittua sekä kokonaan uutta tietoa. Tässä yhteydessä esitellään
Totuuden tie (lisätietoja Liite 2), joka on valaistumiseen tähtäävä henkinen muutosprosessi. Sama prosessi on
kuvattu kaikkiin suurten uskontojen pyhiin kirjoihin, ja jopa moderni psykologia on alkanut lähestyä sitä. Kaikki
kulttuurit tosin käyttävät prosessista omaa sanastoaan, mutta ikuiset symbolit ovat silti kaikille samat. Ja siksi
symbolit ovat ainoa oikea kieli lukea ja tulkita pyhiä kirjoituksia.

Jos Totuuden tietä kuvataan esimerkiksi Raamatusta tutun symboliikan avulla, jaetaan Tie kolmeen osaan. Osat
ovat i) Vesikaste (“Tunne Itsesi ja löydä Tieto”), ii) Tulikaste (“Kiellä Itsesi ja löydä Elämä”) sekä iii) Pyhän
Hengen kaste (”Paluu Eläväksi Tiedoksi”). Ihmiskunnan historia tuntee vain muutaman ihmisen, jotka ovat
kulkeneet Tien kokonaan läpi: heitä ovat esimerkiksi Jeesus Kristus, Buddha, Krishna ja Laotse.

Vaikka Totuuden tiellä on kolme kastetta, ovat ne kaikki silti yksi ja sama kaste – vain ihmisen ja Jumalan (Pyhän
Hengen) välinen henkilökohtainen suhde syvenee. Ensimmäisessä vaiheessa ihminen oppii tuntemaan Jumalan
silmästä silmään, sitten toinen vaihe paljastaa ihmiselle Jumalan kasvot kokonaisuudessaan ja vielä kolmanneksi
ihminen tulee tuntemaan Jumalan kuten Poika (yleisemmin Lapsi) tuntee Isänsä.

Jokaista kolmea kastevaihetta kuvataan symbolien kielessä yhdeksi päiväksi (vrt. esim. Joonan tarinan ja Jeesuksen
aika ”kuolleena”). Tällä ajattelutavalla saadaan seuraava yhtälö:
24ℎ + 24ℎ + 24ℎ = 72ℎ,
jossa 72 tuntia on koko Totuuden tie. Tämän vuoksi luku 72 on niin tärkeä symbolien kielessä.

Elämänpyörä (72 = 4 x 18)
Elämänpyörää (eli Dharman Pyörää) kutsutaan usein pyhissä kirjoissa vain ”Elämäksi”. Elämä sisältää kaiken
liikkeessä olevat ja jatkuvasti jalostuvat asiat. Tämän vuoksi myös ihmisen sielu ja keho kuuluvat Elämänpyörään.
Jotta Elämänpyörän suhde muuhun maailmankaikkeuteen tulee selväksi, voidaan se määritellä osana
maailmankaikkeuden hengellistä rakennetta:
𝐾𝑜𝑠𝑚𝑜𝑠 = 𝐾𝑎𝑖𝑘𝑘𝑒𝑢𝑠 = 𝑃𝑦ℎä 𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖 + 𝐸𝑙ä𝑚ä𝑛𝑝𝑦ö𝑟ä.
Usein maailmankaikkeutta eli kosmosta kutsutaan yksinkertaisesti Kaikkeudeksi, sillä se on kaikki ja ei mitään.
Kaikkeutta kutsutaan pyhissä kirjoissa ylimmäksi auktoriteetiksi ja Pyhäksi Hengeksi, joka muodostuu kaikesta
”olevaisesta” ja ”ei-olevaisesta”. Koska Elämänpyörä on kaikki ”olevaiset” asiat, se on myös puolet Pyhästä
Hengestä, eli Kaikkeudesta.

26

Totuuden henkeä puolestaan on kutsuttu Tiedonpuuksi ja Absoluuttiseksi Totuudeksi pyhissä kirjoissa. Egyptissä
siitä käytettiin nimeä ogdoadi, eli kahdeksan alkujumalan yhdistymä. Jumaluudet jaettiin kahteen nelikkoon tai
vastaavasti neljään pariin. Neljä maskuliinista jumalaa edustivat Alkuvettä (Nu), äärettömyyttä ja ajattomuutta
(Heh), Pimeyttä ja Lepoa (Kuk) sekä Aistimattomuutta ja Muodottomuutta (Amen). Näistä jumalista vanhimmalla,
ja toisten isällä Nulla oli arkki ja hänet voidaankin suoraan samaistaa Raamatun Nooaan. Myös Nun ja Nooan
pojat ovat toisiinsa verrattavissa, eikä kenenkään vaimoilla ole omaa nimeä17. Yhdessä Nooa ja hänen kolme
poikaansa symboloivat Totuuden tietä, jossa Seem liittyy Vesikasteeseen, Haam Tulikasteeseen ja Jafet Pyhän
Hengen kasteeseen ja kirkastumiseen. (Katso Liite 2 ja Taulukko 8)

Miten Elämänpyörä olisi järkevintä määritellä? Yksi tapa on ajatella sitä maskuliinisen Totuuden hengen
vastakohtana. Tällöin 1) Alkuvesi muuttuu Elämänvedeksi, 2) äärettömyys ja ikuisuus muuttuvat mitaksi, jolla on
alku ja loppu, 3) Pimeys ja Lepo muuttuvat Valoksi ja Liikkeeksi (myös Valonnopeudeksi), sekä 4)
Aistimattomuus ja Muodottomuus muuttuvat Aistittavuudeksi ja Muodoksi. Eli kaikki asiat Kaikkeudessa, jotka
kuuluvat johonkin yllä olevista neljästä kategorioista, kuuluvat Elämänpyörään. Tämä on ehkä yksinkertaisin tapa
määritellä Elämänpyörä, johon siis määritelmän mukaan myös ihmisen sielu ilman hengen yhteyttä on sidottuna.
Samaa jaottelua noudattaa egyptiläinen Jumalallinen järjestys, jossa kahtiajako muodostuu Shun ja Tefnutin
ympärille (Liite 7).

Fyysinen ja geometrinen kuva Elämänpyörästä voidaan hyvinkin kuvata pyöränä, eli ympyränä. Heprean kielessä
jokaisella kirjaimella ja sanalla on oma numeroarvonsa (Liite 8), ja tämän vuoksi on mahdollista muodostaa
täsmällinen Elämänpyörä. Hepreaksi sanat ”elävä” ja ”elämä” kirjoitetaan ( חיchai), jolloin sanalla on numeroarvo
18. Sana koostuu kahdesta kirjaimesta, jotka ovat het (8) ja jod (10), ja siksi 8 + 10 = 18.18 Näinollen voidaan
piirtää ympyrä, jonka piirin mitta on 18. Tämä on fyysinen Elämänpyörä. Gematriassa käytetään usein toisiinsa
viittaavina symboleina saman numeroarvon omaavia sanoja. Tämän vuoksi voimme samaistaa Elämänpyörän
sanaan Käärme, eli hepreaksi tet, sillä 9 + 9 = 18, joka syö omaa häntäänsä. Tässä yhteydessä tet kirjoitetaan kaksi
kertaa itsellään, eli kirjaimella tet, eikä se lopu kirjaimeen tau, joka puolestaan tarkoittaa sanaa ”risti”. Käärme
kyllä saadaan vielä ristillekin tämän tutkimuksen aikana.

Symbolien kielessä jokainen ihminen voidaan kuvata omana temppelinään ja siten osoittamaan neljään
pääilmansuuntaan. Tämän vuoksi ihmisen sielun voidaan ajatella koostuvan yhteensä neljästä Elämänpyörästä eli
ympyrästä. Näin saadaan seuraava yhtälö:
18 + 18 + 18 + 18 = 72,

17

Nun ja hänen kolmen poikansa vaimoilla ei ole omaa nimeä, vaan vaimojen nimet ovat samat kuin heidän miesten nimet lisättynä sanan feminiinisellä
päätteellä. Tämä on suora selitys myös siihen, miksei Raamatussa ilmoiteta Nooan ja hänen poikiensa vaimojen nimiä.
18
Lisätietoja Gematriasta, juutalaisen mystiikan numeroiden ja sanojen tutkimistavasta löytyy Liitteestä 9.

27

ja tämän vuoksi voidaan jopa päätellä, että luku 72 on ihmisen sielun numero. Sitten herää kysymys: jos ihmisen
sielu voidaan ajatella koostuvan neljästä pääosasta, niin minkä muotoinen sielu sitten on? Vastaus on luonnollisesti
sijoitettu Mona Lisan sydämeen – juuri rinnan korkeudelle (ks. Kuva 19).

Pyhissä kirjoissa ihmisen sielun neljään osaan liitetään tunnettuja symboleita, kuten Jumalan Kasvot, Neljä
Evankelistaa, Neljä Horuksen Poikaa, Maailman Neljä Tuulta, Taivaan Neljä Suuntaa. Hieman tuntemattomampi,
mutta sitäkin arvokkaampi symbolinen termi on Ihmisen Risti, joka myös tarkoittaa samoja neljää sielun osaa osat ovat: Muisti, Luovuus, Järki ja Tunne (Liite 5). Psykologiassa Järkeä kutsutaan yliminäksi ja Tunnetta idiksi
(Freud, 1964). Ilmestyskirjassa (19:20) Johannes kirjoittaa Pedosta ja Väärästä Profeetasta, joilla hän tarkoittaa
eläimellistä ja alkukantaista sielun osaa, Tunnetta ja ihmisen kasvattajiltaan oppimia uskomuksia ja arvomaailmaa
eli Järkeä.

On olemassa ikivanha sanonta, että silmät ovat sielun peili. Tämä sanonta on alkanut saada tieteellistä pohjaa, sillä
neurologisesti ihmisen silmistä voidaan havaita, mitä ”sielunsa” osaa hän milloinkin käyttää. Ihmisen silmistä voi
siis havaita, käyttääkö hän muistiaan vai mielikuvitustaan, tai nojautuuko hän järkeensä tai tunteisiinsa.19 Ihmisen
sielun nelitahoinen symboli on neljän ympyrän muodostama kukkakuvio, jonka Leonardo maalasi Mona Lisan
rintaan – sydämen kohdalle.

Mona Lisa ylösalaisin – Leijona 722

Kuva 20. Vasen: Mona Lisa ylösalaisin, luvut 7 ja 2 korostettuna. Oikea:
Leijonan muoto korostettuna.

19

Kun Mona Lisa käännetään ylösalaisin, tutut
numerot, 7 ja 2, jotka ovat mikroskooppisen
pienellä kirjoitettuna sillan kaareen, tulevat
nyt näkyviin jättiläismäisinä taulun taustan
osina (Kuva 20. Vasen). Asetelma tuo
mieleen vanhan Smaragditaulun tekstin:
”Se, mikä on alhaalla, on samankaltaista
kuin se, mikä on ylhäällä, sekä se, mikä on
ylhäällä, on samankaltaista kuin se, mitä on
alhaalla, sillä ihmeet ovat lähtöisin yhdestä
ja samasta.” (Liite 13) Vain Leonardo olisi
voinut keksiä jotain näin suurenmoista –
mikroskooppisen pienet numerot ovat samat
kuin valtavat numerot taulun kääntyessä.

Lisätietoja aiheesta ks. Liitteet 5, 6 ja 7 sekä neurolingvistisen ohjelmoinnin silmämalli (O'Connor, 2001).
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Mona Lisan elementtejä tutkittaessa (Kuva 3) huomattiin, ettei luku 72 ole ainoa taulun kannalta oleellinen luku.
Jättimäisen numeron 2 alla taulusta on nyt havaittavissa myös toinen numero 2. Tämä numero 2 on itse asiassa
sama, joka Mona Lisan peilikuvassa näyttää numerolta 5 (esim. Kuvassa 45). Kun yhdistetään ylösalaisen kuvan
kaikki kolme numeroa – 7, 2 ja 2 – saadaan Kuvasta 3 tuttu luku 722. Samalla Kuvasta 20 voidaan hahmottaa
erikoinen, kuin leijonaa kuvaava hahmo. Tämä hahmo sijaitsee kahden kakkosen välissä. Myös tämä symboli on
tästä tutkimuksesta entuudestaan tuttu, sillä tähtikuvioiden yhteydessä pohdittiin Vesimiehen ja Leijonan
merkitystä (Kuva 13).

Leijona, joskus jopa siipien kanssa kuvattuna, on myös evankelista Markuksen merkki (Stemp, 2011). Jos
pohdimme Mona Lisan leijonan viittaavan Markukseen ja lisäämme sanomaan löydetyn numeron 722, vastaamme
tulee Jeesuksen opetus siitä, mikä turmelee ihmisen (Markus 7:22): ”aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus,
pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli.”20 ”Leijona 722” on siis lista, joka periaatteessa on juuri ihmisen
sydämen perimmäinen pahuus – pahan silmä.

Hamsa-symboli suojaa Pahalta silmältä
Yksi tunnetuimpia pahalta silmältä suojaavista symboleista kristityillä, muslimeilla ja juutalaisilla on Hamsa.
”Hamsa” tarkoittaa kirjaimellisesti lukua viisi (5) sekä arabiaksi että hepreaksi. Ehkä juuri siksi symboliin liitetään
kämmen ja siihen kuuluvat viisi sormea. Jossain tapauksissa myös silmä sijoitetaan keskelle kämmentä. (Frankel
& Teutsch, 1992, p. 70) Silmän ohella symbolissa voi olla kaloja, Daavidin tähti tai onnentoivotuksia. (Kuva 21)

Kristillisyydessä Hamsaa kutsutaan
Marian Kädeksi Neitsyt Marian
mukaan. Islamissa sama symboli
tunnetaan Fatiman kätenä, joka on
nimetty Islamin perustajana pidetyn
profeetta Muhammedin tyttären
mukaan. Islamilaisen perinteen
mukaan luku viisi on ajateltu
symboloivan
Islamin
Viittä
Kuva 21. Erilaisia Hamsa-symboleita
21
Pilaria . Juutalaisten parissa luku
5 ja Hamsa viittaavat puolestaan Tooran viiteen kirjaan, eli Raamatun Mooseksen kirjoihin. Juutalaiset käyttävät
Hamsasta nimeä Miriamin käsi Mooseksen siskon mukaan. (Pelaia, 2014) Yleisesti voidaan siis todeta, että
kaikissa kolmessa tapauksessa Hamsa liitetään hyveelliseen eli niin sanottuun puhtaaseen naiseuteen, ja tämä
puhtaus itsessään toimii suojana pahaa silmää vastaan.

20
21

Muilla kielillä, kuten englanniksi sana “pahansuopuus” on käännetty suoraan sanaksi “pahan silmä” tai ”kateus”.
Islamin viisi peruspilaria ovat uskontunnustus, rukous, paasto, almuvero ja pyhiinvaellus. (Hämeen-Anttila, Islamin käsikirja, 2004)
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Symbolisista käsistä puheenollen on ehkä syytä esitellä khamsan (toinen nimi Hamsalle) lisäksi toinen yhtä tärkeä
symboli - Mano Pantea (Kaikkeuden Jumalattaren Käsi). Mano Pantea tunnettiin Egyptissä myös nimellä Kaksi
Sormea, jotka symboloivat Isis-jumalatarta ja Osiris-jumalaa. Symbolin peukalo puolestaan symboloi kahden
sormen lasta, eli Horusta – Jumalan poikaa. Amulettia käytettiin erityisesti vanhempien toimesta karkottamaan
pahoja henkiä lastensa yltä (Sonbol, 2005). Osiris on sama Isä-Jumala, joka on Sydämen punnitsija Ma’AT
Salissa.22

Mano Pantea on hyvin moniulotteinen symboli ja siitä löytyvätkin muun muassa veitsi, vaaka, erilaisia astioita,
käärme, sammakko, krokotiili, egyptiläinen kovakuoriainen. Tällä määrällä symboleita käsi sisältää yhtä monta
opetusta kuin 12 tähtimerkkiä ja varmasti yksi syy upottaa näin paljon tietoa yhteen symboliin on ollut sama kuin
Mona Lisan yhteydessä – kaikki tieto on helpompi siirtää kerralla eteenpäin, kun se on samassa paikassa.

Myös Hamsa/khamsa symboli, joka tarkoittaa siis sekä lukua 5 että ”orjaa” viittaa egyptiläiseen perinteeseen
kaksoismerkityksellään. Egyptiläinen Manala eli Du’at on nimittäin paikka, jossa kuolleita kutsutaan orjiksi ja
Du’at-hieroglyfi on viisisakarainen tähti. Egyptiläisen Manalan kuolleet olivat orjia kiinnittyneinä vain kehoon ja
sieluun ilman henkeä.23 Näiden orjien Isäntänä toimii Manalan valtias, eli taas samainen Osiris.

Tässä tutkimuksessa jo hieman sivutussa Totuuden tiessä, joka on kuvattu
myös Porttien Kirjaan, viidennen tunnin jälkeen ihminen astelee Isä-Jumalan
tuomiolle Ma’AT-saliin, jossa hänen sydämensä punnitaan Totuutta vastaan
ensimmäisen kerran. Jos kaikki menee hyvin ja ihminen on valmis, tästä
pisteestä eteenpäin ihminen ei ole enää alitajuntansa orja. (vrt. Viides tunti,
Khamsa ja Hamsa)

Tietoisuuden ottaessa sydäntä hallintaansa monet symbolit kääntyvät
ylösalaisin, eli niiden merkitykset muuttuvat vastakohdikseen. Tästä eteenpäin
esimerkiksi kuu ei enää viittaa pahaan luontoon ja Elämään, vaan Isään,
Tietoon ja Totuuteen. Vastaavasti aurinko ei enää ole maskuliininen symboli,
Kuva 22. Mano Pantea -symboli
vaan tietoisuuden valoa lamppuna säteilee Poika/Lapsi. Tässä kontekstissa
Poika on feminiininen symboli ja sen merkitys on Tahto. Voidaankin sanoa,
että Lapsi on Elävä Isä, eli Jumalan Tahto. Periaatteessa kaikessa yksinkertaisuudessaan valaistuminen on Jumalan
Tahdon toteutuminen sekä Maan (tiedostumaton mieli) päällä että Taivaissa (tietoisuudessa) yhdessä ja samassa
ihmisessä. Tämä on myös Totuuden tien perimmäinen tavoite.

22

Tässä ehdotetaan, että hepreankielen sanan Chai (”( )חיelämä” ja ”elävä”) kahden pitkän viivan ja yhden lyhemmän viivan, sekä Mano Pantea-symbolin
kahden pitkän ja yhden lyhyen sormen välillä on symbolinen yhteys.
23
Henki viittaa tässä Isään, ja ilman henkeä “kuolleet” ovat alitajuisessa orjuudessa ilman ymmärrystä itsestään tai maailmasta. Tässä yhteydessä aukeaa
myös Jeesuksen opetus, että jos ihminen ei tunne Isää (eli ikuista Tieto ja Totuutta), hän on yhä orja ja kuollut (ks. esim. Matteus 8:22).

30

Mona Lisan 3D-versio
Sijoitettuna rintarinnan Louvren Mona Lisa ja Mona Lisa del Prado muodostavat stereogrammikuvan.
Stereogrammi on kuvapari, jota voi katsella käyttäen ristikatsetekniikkaa: oikea silmä katsoo vasenta kuvaa ja
vasen silmä oikeaa kuvaa. Tällä tavalla kuvat yhdistyvät ja aivot näkevät ne yhtenä ja samana kuvana. Mutta vain,
jos kuvat ovat tarkoituksella niin rakennettu, ne muodostavat yhdessä 3D-vaikutelman. Ristikatsetekniikka on
harjoiteltavissa oleva taito ja kannattaa kokeilla sitä eri etäisyyksiltä sekä vaikkapa peittää kämmenillä sivustoja,
jotta katseen olisi helpompi keskittyä vain haluttuun kohtaan.

Ristikatsetekniikkaa harjoitettiin jo muinaisessa Egyptissä nimellä Auringontuijotusmeditaatio (Sun-gazing
meditation). Ehkä samaista tekniikkaa käytettiin myös egyptiläisten temppeleiden ja patsaiden valmistamisessa,
nimittäin tällä tavalla on mahdollista luoda kaksi täsmälleen samanlaista kohdetta. On mahdollista, että myös
Leonardo käytti ristikatsetta maalatessaan Mona Lisoja, ja siksi tauluista ja henkilöistä on saatu niin
samankaltaisia. Vuonna 2013 julkaistiin tästä aiheesta tutkimus Da Vinci’s Mona Lisa entering the next dimensio
(Carbon & Hesslinger, 2013), joka antoi tukea myös tälle tutkimukselle.

Kuva 23. Mona Lisat stereogrammikuvana

Kuva 24. Luolamadonnat stereogrammikuvana

Myös kaksi muuta Leonardon teosta, Louvren ja National Galleryn Luolamadonnat sisältävät 3D-ominaisuuksia.
Tässäkin tapauksessa ristikatsetekniikka tuottaa kolmiulotteisia muotoja, varsinkin maalauksen taustaan.
Ristikatseella katsottuna tauluissa kuvattu reed-sauvaa osoittava sormi korostuu. Näissä tauluissa kuvattu reed
voidaan ymmärtää viitteenä Mona Lisaan, jossa liitimme sen pyhien rakennusten mittayksikköön. Kuvan
ruokoristi on taiteen ystäville tuttu myös toisesta Leonardon Louvressa olevasta taulusta – Johannes Kastajasta,
johon palataan myöhemmin tässä tutkimuksessa.
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Elementtien harmoniaa
Mona Lisassa on kymmeniä kohtia, jotka ovat maalattu hiuksenhienosti täsmäämään toisiinsa. Tämä on helppo
jokaisen itse todeta, kun asettelee esimerkiksi kaksi Mona Lisan kuvaa päällekkäin ja sitten vain alkaa liikutella
päällimmäistä kuvaa. Hieman samaa aihetta on sivuttu mediassa viime vuosina, kun erilaisia kuvioita kuten
eläinten muotoja on hahmotettu esiin Mona Lisasta (Hartley-Parkinson, 2011; Pisa, 2012).

Kuva 25. Päällekkäiset Mona Lisat

Kuva 26. Sivuavat Mona Lisat

Myös Mona Lisan sivuja voi kokeilla täsmäämään toisiinsa esimerkiksi kuvankäsittelyohjelman avulla. Ehkä tässä
yhteydessä alkaa ymmärtää myös sen, miksi Leonardo maalasi tauluun 30 ohutta maalikerrosta. Ehkä hänellä oli
yhtä aikaa useita Mona Lisoja, joita hän sitten sovitteli harmoniaan toistensa kanssa. Ehkä Leonardo haki tällä
matemaattista harmoniaa Penrosen laattojen tyyliin.

Mona Lisa sylinterinä
Leonardon kirjallisista töistä heijastuu hänen matemaattinen ajattelutapansa. On tiedossa, että hän työskenteli Luca
Paciolin kanssa ja jopa kuvitti Paciolin kuuluisan kirjan De Divina Propoptione. Kirjassa tutkitaan erilaisia
geometrisia muotoja sekä asetellaan niitä sisäkkäin. Kirjan yhdeksi pääaiheeksi nousee myös kultainen leikkaus
(josta tämän tutkimuksen seuraava kappale kertoo lisää). (Pacioli, 1509) Luca siis opetti matemaattisen
osaamisensa Leonardolle heidän eläessään yhdessä Milanossa 1500-luvun vaihteessa. (Linehan, 1911)

Varmasti kaikki Mona Lisaa enemmän tutkineet ovat ihmetelleet sen taustan epäjohdonmukaista maastoa. Jotkut
ovat pohtineet, miksi maalauksen vasen puoli on selvästi suuremmassa mittakaavassa kuin pieni oikea puoli.
Näyttää kuin tausta kuvaisi kahta eri maisemaa. Tämä ongelma kuitenkin ratkeaa, kun Mona Lisasta muodostetaan
sylinteri: tällöin sen molemmat sivut kohtaavat toisensa ja kuten Kuvasta 27 näkee, nyt myös taustan perspektiivi
on sopusoinnussa.
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Tässä muodossa Mona Lisaan ilmestyy uusia ominaisuuksia. Nyt
voidaan laskea taulun säde, halkaisija, pinta-ala ja tilavuus.
Matematiikasta seuraavat kaavat ovat tarpeen:
Halkaisija ja säde:

𝐷 = 2𝑟

Ympyrän piiri:

𝑝 = 2𝜋𝑟, or 𝑝 = 𝜋D

Ympyrän pinta-ala:

𝐴 = 𝜋𝑟²

Sylinterin tilavuus:

𝑉 =𝐴×ℎ

Kuva 27. Mona Lisa taivutettu sylinteriksi

Kun Mona Lisa taitellaan sylinteriksi, sen leveydestä tulee sen piiri (p). Koska tiedämme, että p = 2πr, niin nyt
pätee, että leveys w = 2πr. Mona Lisa sylinterin säteeksi r saadaan:
𝑤

𝑟 = 2𝜋 =

53,4
2𝜋

= 8,49887 … ≈ 8,5 𝑐𝑚.

Ja koska säde on 8,5 cm, niin halkaisijaksi tulee
𝐷 = 2 × 8,5 = 17 𝑐𝑚.
Vastaavasti sylinterin pohjan pinta-alaksi tulee:
𝐴 = 8,52 × 𝜋 = 72,25 × 𝜋 = 226,9 ≈ 227𝑐𝑚2.
Kuten aiemmatkin Mona Lisaan liittyneet numerot, myös nämä numerot näyttävät viittaavaan lukuihin 7 ja 2.
Lasketaan vielä lopuksi Mona Lisa sylinterin tilavuus:
𝑉 = 227 × 79,2 = 17978,4 ≈ 18 000 𝑐𝑚3 = 18 𝑑𝑚3 = 18 𝑙
𝑉 = 227 × 79,3 = 18001,1 ≈ 18 000 𝑐𝑚3 = 18 𝑑𝑚3 = 18 𝑙
𝑉 = 227 × 79,4 = 18023,8 ≈ 18 000 𝑐𝑚3 = 18 𝑑𝑚3 = 18 𝑙
Tässä tilavuus on laskettu kaikilla Louvren ilmoittamilla mitoilla sekä tultu johtopäätökseen, ettei näin pienillä
korkeuseroilla ole juurikaan merkitystä taulun tilavuuden kannalta.

Kaikki ylläkuvatut numerot voivat näyttää satunnaisilta, mutta jos mielikuvitusta riittää, niistä löytää viitteitä
tutkimukseen. Ehkä muistamme vielä, että luku 18 oli Elämänpyörän numero. Myös halkaisija 17 voisi olla viite
Egyptiläisen Kuolleiden Kirjan loitsuun numero 17, jossa Mehet-weret-lehmä oli koristeltu täyteen samaa kuviota,
joka löytyi Mona Lisan rinnasta. Ja vielä pinta-alassakin komeilivat luvut 7 ja 2.
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Kultainen kolmio ja Re-jumalan Aurinkolaiva
Kirjassaan the Golden Ratio Mario Livio käsittelee kultaista leikkausta, mutta sivuuttaa kokonaan Mona Lisan
pohdinnoissaan. “I am going to ignore the Mona Lisa here for two reasons: It has been the subject of so many
volumes of contradicting scholarly and popular speculations that it would be virtually impossible to reach any
unambiguous conclusions; and the Golden Ratio is supposed to be found in the dimensions of a rectangle around
Mona Lisa’s face. In the absence of any clear (and documented) indication of where precisely such a rectangle
should be drawn, this idea represents just another opportunity for number juggling.” (Livio, 2002, p. 162)

Kuva 28. Mona Lisa peilattuna ja
kultainen kolmio korostettuna

On suhteellisen helppoa olla Livion jälkimmäisestä ajatuksesta samaa mieltä,
mutta hänen ensimmäinen väitteensä ei päde. Kultaiseen leikkaukseen liittyen
Mona Lisan kanssa on mahdollista päästä hyvinkin yksiselitteiseen ratkaisuun:
Leonardo nimittäin maalasi erään kultaisen kolmion Mona Lisan
elementteihin. Siihen päästään käsiksi, kun jälleen kerran käytetään apuna
peiliä.

Geometriassa tunnetaan kolmenlaisia kultaisia kolmioita. Suuren Pyramidin kolmiosta puhutaan myöhemmin
(Kuva 38), kun huomataan sen täsmäävän täydellisesti Gizan Suuren Pyramidin kanssa. Kyseessä on Keplerin
kolmio. Toiset kaksi kultaista kolmiota ovat Kuvassa 29 näkyvät kolmiot ”ABC”, josta käytetään nimeä Kultainen
gnomoni, sekä ”ACD”, josta käytetään nimeä Kultainen kolmio.

Kultainen gnomoni on tylppäkärkinen, tasakylkinen kolmio, jonka kyljen suhde
kantaan ilmoitetaan seuraavasti
1
𝜑

Kuva 29. Pentagoni sisältää
kaksi kultaista gnomonia
sekä kultaisen kolmion

= 𝜑 − 1,

missä 𝜑 on kultainen leikkaus. Tämän kolmion kulmat ovat 36 astetta; 36 astetta ja
108 astetta, sekä kolmio saadaan muodostettua säännöllisestä pentagonista kuten
Kuvassa 29 (ABC kolmio). Vastaavasti 36-72-72 kolmiossa sivun ja kannan suhde on
𝜑 eli kultainen leikkaus. Kultaiset kolmiot ja gnomonit voidaan leikata pienemmiksi
kolmioiksi, jotka ovat myös kultaisia gnomoneja ja kultaisia kolmioita (Livio, 2002,
p. 79; Weisstein, 2014).

Muinaisessa Egyptissä Manalan eli Du’at:n hieroglyfi oli pentagonin sisään piirrettävä 5-sakarainen tähti.
Myöhemmin myös Pythagoralaiset ottivat saman symbolin logokseen.
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Lause B. (Kultainen leikkaus Mona Lisassa)
Leonardo maalasi kultaisen gnomonin Mona Lisan taitekohtaan ja siksi kultainen leikkaus löytyy Mona Lisasta.

Todistus.
Kun verrataan Mona Lisan taustasta erottuvaa kolmiota “efg” (Kuva 30) kolmioon
“ABC” (Kuvassa 29), huomataan niiden yhteensopivuus – molemmissa kolmioissa on
yksi 108 asteen kulma sekä kaksi 36 asteen kulmaa. Nyt kyseessä on kaksi kolmiota,
joissa kaikki kolme kulmaa ovat samat. Täten Euklidisesta geometriasta tutun
käsitteen, kolmioiden yhtenevyyden, nojalla (kulma, kulma, kulma) kolmiot ”efg” ja
”ABC” on todistettu yhteneviksi, eli 𝐴𝐵𝐶 ≅ 𝑒𝑓𝑔.

Kuva 30. Mona Lisan
kultainen gnomoni

Tämä todistaa myös alkuperäisen väitteen, että Leonardo maalasi kultaisen gnomonin
Mona Lisaan ja siksi kultainen leikkaus löytyy Mona Lisasta.
∎

Toinen yhteys Egyptin ja luvun 5 välille löytyy Re-jumalan Aurinkolaivasta (myös Päivä-Arkki). Aurinkolaivassa
on nimittäin yhteensä viisi jumalaa kyydissä, jotka tarjoavat kukin erityistä apuaan henkistä polkuaan taittavalle
ihmiselle. Aurinkolaiva symboloi Totuuden tiellä vaihetta, joka saavutetaan Vesikasteen ja Tulikasteen jälkeen.
Aurinkolaiva on myös identtinen symboli Horus Vanhemman oikean silmän kanssa (Faulkner, 2011, p. 105).

Seuraavaksi pohditaan, löytyisikö taivaalla olevan silmän (Kuva 18) ja Aurinkolaivaan viittaavan luvun 5 väliltä
yhteyttä. Jatkamalla tätä ajatusta palautetaan mieleen myös se, että pentagonit ja pentagrammit liittyvät
symbolisesti lukuun 5, koska niiden muodoissa esiintyy viisi kulmaa.

Lause C. (Re jumalan Aurinkolaiva)
Leonardo da Vinci maalasi Silmän Taivaalla symboloimaan Re-jumalan
Aurinkolaivaa.

Todistus.
Lauseen B nojalla tiedetään, että Leonardo maalasi kultaisen gnomonin Mona
Lisan taitekohtaan. Jatkamalla tätä kultaista gnomonia siten, että kuviota pidetään
kärkikulmana, voidaan piirtää pentagoni aina niin suureksi, että sen ylöspäin
osoittava pohja mukailee taulun yläreunaa. Tämän jälkeen pentagonin sisälle Kuva 31. Pentagonit ja
piirretään pentagrammi, jonka sisälle jälleen pentagoni. Jatkamalla tätä samaa pentagrammit suppunevat
kaavaa huomataan kyseisten kuvioiden suppenevan Taivaalla olevan Silmän Silmään Taivaalla
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sisään. Täten Kuva 31 sekä siinä näkyvä pentagoni todistavat, että Leonardo maalasi Silmän Taivaalla
symboloimaan Re-jumalan Aurinkolaivaa, eli Horus Vanhemman oikeaa silmää.
∎
Mario Livio selittää, miten Pythagoralaiset olivat kiinnostuneita kultaisesta leikkauksesta ja äärettömistä sarjoista
pentagoneja ja pentagrammeja (Livio, 2002, pp. 34-35 and 206). Tämä on täsmälleen sama idea kuin Leonardo da
Vincin kädenjälki Kuvassa 31. Voisiko tämä myös tarkoittaa, että itse asiassa Leonardo da Vinci oli
Pythagoralainen? Aivan varmasti. Tämä antaa myös uutta todistusaineistoa niille salaliittoteorioille, jotka ovat
väittäneet Leonardo da Vincin kuuluneen johonkin salaseuraan.

Pythagoralaiset käyttivät pentagrammia (viisikantainen tähti) veljeskunnan symbolina ja he kutsuivat sitä
”terveydeksi” (Livio, 2002, p. 34). Sana ”terveys” on liitetty myös silmään (vrt. Kuva 31) Jeesuksen
Vuorisaarnassa, kun hän sanoo: "Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu.” Tästä
opetuksesta on mahdollista ymmärtää, että ”terve silmä” on sama asia kuin Horus Vanhemman oikea silmä, eli
juuri Re-jumalan Aurinkolaiva. Kyseessä on hyvin moniulotteinen symboliikka, jonka Leonardo osoittaa
tuntevansa kuin omat taskunsa.24

Pyöritystekniikat
Leonardo tarjoaa meille runsaasti erilaisia elementtejä ja tiedonpalasia eri tieteen aloilta Mona Lisan kautta. On
tärkeää muistaa, ettei Leonardo ollut vain taiteilija ja taiteiden opiskelija, vaan hänen osaamisensa kattoi myös
arkkitehtuurin, matematiikan, anatomian ja yleisesti luonnontieteet. Jotta tällaista mieltä, ja Mona Lisaa, voisi
ymmärtää, tulee ihmisen tulla samanlaiseksi ajattelijaksi kuin Leonardo itse.25

Jos ajattelemme numeroita pinta-aloina, luvun π
voidaan ajatella olevan luku 1 liikkeessä: jos
käytetään mittaa yksi ja pidetään mitan toinen pää
paikoillaan sekä pyöräytetään toista päätä
kokonainen ympyrä, saadaan alue, jonka pinta-ala
on π. Eli ympyrän pinta-ala tulee kaavasta
𝐴 = 𝜋𝑟 2 , 𝑟 = 1, 𝑗𝑜𝑠𝑡𝑎 𝐴 = 𝜋.
Samalla tavalla on mahdollista asettaa Mona Lisa
liikkeeseen. Pyörimisliikkeen aloituskohta voi olla
sattumanvaraisesti mikä tahansa, mutta eräs

Kuva 32. Mona Lisan pyörittäminen

24
25

Tässä vaiheessa suomenkielistä lukijaa pyydetään pohtimaan, miksi hänkin käyttää Pythagoralaisten salakieltä ystäviä tavatessaan - sanothan ”terve”.
Liitteessä 4 voit tutustua Antiikin Seitsemään vapaaseen tieteeseen ja taiteeseen, joita myös Leonardo aikanaan opiskeli.
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mielenkiintoinen paikka aloittaa pyöritys on kultaisen gnomonin puolikas taulun oikeassa laidassa (Kuva 28).
Symbolien kielessä käsite ”pyöriminen” voidaan samaistaa egyptiläiseen hieroglyfiin ”kävelevät jalat” – se
tarkoittaa ”liikkua”, ”tulla” ja ”olla”.

Leonardo kannusti ihmisiä niin sanottuun järkiluovuuden26 ajattelutapaan. Hän tarkoitti, että luodessaan jotain,
vaikkapa maalausta, ei yhtään siveltimen vetoa tule tehdä ilman harkittua syytä teolle. Päiväkirjoissaan Leonardo
kirjoittaa: ”Ne, jotka rakastuvat käytäntöön ilman tietoa, ovat kuin merimiehiä, jotka nousevat laivaan ilman
peräsintä tai kompassia eivätkä voi koskaan olla varmoja siitä, minne ovat menossa. Käytännön on aina
perustuttava lujalle teorialle, johon taas perspektiivi on opas ja portti, ja ilman sitä ei voi saada aikaan mitään
kunnollista piirtämisen saralla.” (Sketch 19, Richter, 1888; Lahdensuu, 2009, s. 259)

Mona Lisa -neliö
“Minkä tahansa tiedon saavuttamisesta on aina hyötyä älylle, sillä äly häätää mielestä hyödyttömät asiat ja
säilyttää hyvät; sillä mitään ei voi rakastaa eikä vihata ellei sitä ensin ole oppinut tuntemaan.” – Leonardo da
Vinci

Mona Lisa on rakennettu mittasuhteiden varaan, jotka löytyvät maailman tunnetuimmista monumenteista. Tämä
antaa meille syyn tutustua pyhään geometriaan, jonka sanotaan syntyneen Jumalan luomistyön yhteydessä. Jotta
geometriaa voi ymmärtää syvemmin, tulee ihmisen luopua tarpeestaan lajitella asioita – pyhä geometria on
nimittäin aivan sama asia kuin Euklidinen ja Epäeuklidinen geometria. Pyhä geometria on perusta, josta käsin
koko muu maailmankaikkeus voidaan hahmottaa, sekä se on tietoinen ymmärrys luomistyöstä.

Matemaattisessa kielessä neliön symboli tarkoittaa muun muassa todistuksen päättymistä. Pons asinorum, myös
Mona Lisa voidaan muuttaa neliöksi. Tätä neliötä kutsutaan Mona Lisa Neliöksi. Mona Lisassa näkyy muotoja ja
elementtejä, jotka löytävät vastinparinsa, kun taulu monistetaan kolmeksi ja asetellaan neliöksi. Esimerkiksi Mona
Lisan hiukset ja kaikkinäkevä silmä taivaalla sopivat toisiinsa. Vastaavasti taustan pienet siniset horisontaaliset
viivat, jotka ovat myös ihmetyttäneet Mona Lisan tutkijoita, löytävät nyt toisensa.

Jotta tutkimuksen tämän osan voi kokonaan tietoisesti ymmärtää, tulee ainakin seuraavien termien olla
entuudestaan tuttuja: kolmio, neliö, ympyrä, säde ja piiri. Lukijan tulee myös hallita pinta-alojen laskeminen,
Pythagoraan lauseen käyttäminen, sekä kaikki peruslaskutoimenpiteet rationaalilukuihin liittyen. Aluksi käydään
muutama määritelmä läpi, jotka luovat perusteita osaltaan koko tutkimukselle. Tämä tutkimusosio tähtää
26

Termi esitellään Totuuden talossa, jossa se määritellään Järjen ja Luovuuden mentaaliseksi avioliitoksi.
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pisteeseen, jossa kaikki tulokset yhdistetään yhdeksi ja samaksi – tätä lopullista tulosta kutsutaan Kaikkeuden
kuvaksi, eli Jumalan kuvaksi.

Kuva 33. Vasen: Horisontit kohtaavat, Keskellä: Käänteiset värit. Oikea: Elementit harmoniassa.

Määritelmä 1. (Luku π)
Luku π on yleisesti määritelty ympyrän kehän C suhteena sen halkaisijaan d: (Arndt & Haenel, 2001)
𝐶
𝑑

𝜋= .
Suhde C/d on muuttumaton riippumatta siitä, mikä on ympyrän koko.

Määritelmä 2. (Kultainen leikkaus 𝝋)
Matematiikassa kaksi suuretta muodostavat kultaisen leikkauksen, jos niiden suhde on sama kuin niiden summan
suhde kahdesta suureesta suurempaan. Kultaista leikkausta merkitään symbolilla 𝜑. (Livio, plus.maths.org, 2015)

Huomautus: Vaihtoehtoinen määritelmä kultaiselle leikkaukselle esitettiin Lauseessa A: ”jokainen ei-negatiivinen
kolmella jaollinen kokonaisluku voidaan jakaa kateeteiksi suorakulmaiseen kolmioon, jonka kateettien suhde on
1:2, ja vertaamalla lyhemmän kateetin ja hypotenuusan summaa pitempään kateettiin, on tuloksena aina kultainen
leikkaus”

Määritelmä 3. (Mona Lisa Neliö)
Neliö, jonka sivun pituus on 792, on nimeltään Mona Lisa Neliö, koska sen mittasuhteet täsmäävät taulun
korkeuteen (yksikkönä mm).
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Huomautus: Jotta pyhässä geometriassa (ja Euklidisessa) voidaan muodostaan neliö, tarvitaan siihen avuksi neljä
ympyrää. Kuten muistetaan, tämä neljä-ympyrää-symboli koristaa Mona Lisan rintaa (Kuva 19. Oikea).
Seuraavissa laskelmissa on valittu Mona Lisan korkeudeksi 792 mm, sillä se on Louvren ilmoituksen rajoissa ja
se on yksitoista kertaa mystinen luku 72.

Määritelmä 4. (Maa-ympyrä ja Maa-neliö)
Ympyrää, jonka halkaisija on 792, kutsutaan Maa-ympyräksi, sillä sen
mittasuhteet ovat yhtenevät maapalloon, jonka halkaisija on 7920 mailia (eli 792
kertaa kymmenen mailia). Kun Maa-ympyrän ympärille muodostetaan neliö, on se
sivun pituus 792 ja tätä kutsutaan Maa-neliöksi.

Huomautus: Maa-ympyrä sopii tarkasti Mona Lisa -neliön sisälle, koska niillä on
samat mittasuhteet. Mona Lisa -neliötä voidaankin kutsua myös nimellä Maaneliö.
Kuva 34. Mona Lisan ja Maan
mittasuhteet yhtenevät

Määritelmä 5. (Kuu Ympyrä ja Kuu Neliö)
Ympyrää, jonka halkaisija on 216, kutsutaan Kuu-ympyräksi, sillä sen mittasuhteet ovat yhtenevät Kuuhun, jonka
halkaisija on 2160 mailia (eli 216 kertaa kymmenen mailia). Kun Kuu-ympyrän ympärille muodostetaan neliö, on
se sivun pituus 216 ja tätä kutsutaan Kuu-neliöksi.

Kuva 35. Vasen: Maa ja Kuu maileissa. Oikea: Mitat yksinkertaistettu (jaettu luvulla 720)

Huomautus: Maa-ympyrän ja Maa-neliön suhdetta Kuu-ympyrään ja Kuu-neliöön voidaan tarkastella asettamalla
Kuu Maan yläpuolelle. Samalla kuvion (Kuva 35) mittasuhteita voidaan yksinkertaistaa tulevia laskuja varten.
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Määritelmä 6. (Maa-Kuu Säde)
Kun Kuu asetetaan Maan yläpuolelle, voidaan niitä yhdistämään piirtää
ympyrä, jonka säde on summa Maa-ympyrän ja Kuu-ympyrän säteistä.
Tämän ympyrän sädettä kutsutaan Maa-Kuu-säteeksi. Vastaavasti itse
ympyrää, jonka säde on Maa-Kuu-säde, kutsutaan Maa-Kuu-ympyräksi.

Kuva 36. Maa-Kuu Säde

Huomautus: Yksinkertaistetuilla luvuilla Maa-Kuu-säde on 7 sekä vastaavasti
Maa-Kuu-halkaisija on 2 x 7, eli 14.

Lause 1. (Maa-neliön ja Maa-ympyrän kultainen leikkaus)
Maa-neliön pinta-alan suhde Maa-ympyrään heijastaa kultaista leikkausta.

Todistus.
Olkoon neliö, jonka sivun pituus on 11 (Kuva 35. Oikea). Nyt neliön pinta-alaksi tulee
𝐴𝑛𝑒𝑙𝑖ö = 11² = 121,
ja vastaavasti ympyrän pinta-alaksi tulee
𝐴𝑦𝑚𝑝𝑦𝑟ä = 𝜋 ∗ 𝑟 2 = 𝜋 ∗ 5,52 ≈ 95,033.
Kun neliön ja ympyrän pinta-aloja verrataan toisiinsa, saadaan tuloksena likiarvo kultaisen leikkauksen
neliöjuuresta:
𝐴𝑛𝑒𝑙𝑖ö
𝐴𝑦𝑚𝑝𝑦𝑟ä

11²

= 𝜋∗5,52 ≈ 1,273 ≈ √𝜑.

Näin ollen Maa-neliön (huom. = Mona Lisa -neliön) pinta-alan suhde Maa-ympyrään heijastaa kultaisen
leikkauksen neliöjuurta ja siksi myös kultaista leikkausta.
∎
Lause 2. (Maa-Kuu-ympyrän neliöiminen)
Maa-neliön piiri on sama kuin Maa-Kuu-ympyrän kehä.27

27

Ympyrän neliöiminen tarkoittaa yleensä joko sitä, että 1) neliön piiri on sama kuin ympyrän kehä (samat pituudet), tai 2) ympyrän ja neliön pinta-alat
ovat samat (samat pinta-alat).
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Todistus.
Nyt Maa-neliön piiri 𝑝1 on
𝑝1 = 5,5 ∗ 8 = 11 ∗ 4 = 44.
Vastaavasti Maa-Kuu-ympyrän kehä 𝑝2 on
𝑝2 = 2𝜋𝑟 = 14𝜋 ≈ 43,98 ≈ 44.
Koska molemmissa tapauksissa tulos pyöristyy luvuksi 44, on kyseessä Maa-Kuu-ympyrän neliöiminen, sillä
𝑝1 = 𝑝2 .
∎
22
7

Huomautus: Jos valitsemme käyttää muinaista arviota luvulle π, eli ( ), Lause 2 antaa täsmälleen saman tuloksen.
Tämä on kaunis ja yksinkertainen yhtälö:
𝑝2 = 2 ∗

22
∗
7

7 = 44 = 𝑝1 .

Lause 3. (Maa-ympyrän ja Kuu-ympyrän säteiden kultainen leikkaus)
Kuu-ympyrän säteen suhde Maa-ympyrän säteeseen heijastaa kultaista leikkausta.

Todistus.
Käyttäen Kuvan 36 lukuja saadaan verrattua maan ja kuun säteitä toisiinsa:
𝑟𝑘𝑢𝑢
𝑟𝑚𝑎𝑎

1,5

= 5,5 ≈ 0,273 ≈ √𝜑 − 1.

Kuu-ympyrän säteen suhde Maa-ympyrän säteeseen heijastaa kultaisen leikkauksen neliöjuuren ja luvun 1 erotusta
ja siksi myös itseään kultaista leikkausta.
∎
Määritelmä 7. (Suuren Pyramidin Kolmio)
Olkoon meillä tasakylkinen kolmio, jonka sivun pituus on 356 sekä jonka korkeus on
280, ja täten sen kannaksi tulee 440. Kutsuttakoon tätä kolmiota Suuren Pyramidin
Kolmioksi, sillä sen mitat ovat samat kuin Gizan Suuressa Pyramidissa (yksikkönä
Royal Cubit).
Kuva 37. Suuren Pyramidin Kolmio
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Lause 4. (Luku π Suuren Pyramidin Kolmiossa)
22

Luku π on kätkettynä Suuren Pyramidin Kolmioon ja sen likiarvo on ( 7 ).

Todistus.
Suuren Pyramidin Kolmion kanta on 440 Royal Cubitia ja jotta kolmion avulla saadaan likiarvo luvulle π,
tarvitaan sen kanta kaksi kertaa, jota sitten verrataan kolmion korkeuteen (Livio, 2002; Warren, 1903). Täten,
2∗440
280

880

= 280 =

22
7

≈ 3,142857 … ≈ 𝜋.
22
7

Tästä näemme suoraan, miten luku π on kätketty Suuren Pyramidin Kolmioon ja sen likiarvo on ( ).
∎
Huomautus: Lauseen uskottavuus paranee, kun kultainen leikkaus osoitetaan löytyvän samasta kolmiosta.

Määritelmä 8. (Keplerin Kolmio)
Keplerin kolmio on suorakulmainen kolmio, jonka pidemmän kateetin suhde lyhempään on sama kuin
hypotenuusan suhde pidempään kateettiin. Sivujen pituuksien suhteet linkittyvät kultaiseen leikkaukseen
𝜑=

1+√5
,
2

jonka vuoksi voidaan kirjoittaa: 1 : √𝜑 : 𝜑, tai likiarvoilla 1 : 1.272 : 1.618. (ks. esim. Herz-Fischler, 2000)

Lause 5. (Keplerin Kolmio Suuren Pyramidin Kolmiossa)
Gizan Suuri Pyramidi heijastaa kultaista leikkausta ja muodostaa Keplerin Kolmion.

Todistus.
Olkoon meillä Suuren Pyramidin Kolmio. Jaetaan se keskeltä kahteen
suorakulmaiseen kolmioon. Ja seuraavaksi yksinkertaistetaan sen mittoja siten, että
kannasta, 220, tulee luku 1. Näin ollen seuraavat muutokset tapahtuvat:
280
220

7

= 5.5 = 1.2727 … ≈ √𝜑,

sekä

Kuva 38. Suuren Pyramidin
Kolmion 2 Keplerin Kolmiota
356
220

89

= 55 ≈ 1.61803 … = 𝜑.
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Tässä luvut 55 ja 89 ovat tunnettuja Fibonaccin lukujonon peräkkäisiä lukuja ja siksi niiden tiedetään muodostavan
keskenään kultaisen leikkauksen. Näin ollen meillä on kyseessä Keplerin Kolmio, jonka sivut ovat suoraan
määritelmästä tutut
1 ∶ √𝜑 ∶ 𝜑, tai likiarvoina 1 ∶ 1,272 ∶ 1,618.
Täten Gizan Suuri Pyramidi heijastaa kultaista leikkausta ja se muodostaa kaksi Keplerin kolmiota. Itse asiassa
oikea Gizan Suuri Pyramidi muodostaa yhteensä 8 Keplerin Kolmiota, eli kaksi jokaiseen ilmansuuntaan.
∎
Lause 6. (Maan ja Kuun mitat Suuren Pyramidin Kolmiossa)
Gizan Suuri Pyramidi heijastaa Maan ja Kuun mittoja.

Todistus.
Olkoon meillä Maa-neliö, Maa-ympyrä, Kuu-neliö ja Kuu-ympyrä.
Asetetaan Kuu Maan yläpuolelle kuten Kuvassa 36. Olkoon meillä myös
Suuren Pyramidin Kolmio, jonka mitat on jaettu luvulla 40. Näin ollen sen
korkeus on 7, sekä sen kyljet 8,9 ja kanta 11. Asetetaan Suuran Pyramidin
Kolmio kohti suoraan Maan halkaisijaksi kuten Kuvassa 39 näkyy.

Kuva 39. Suuren Pyramidin Kolmio
Maan ja Kuun päällä

Huomataan, että Suuren Pyramidin Kolmio sopii täydellisesti kuvioon, koska
sen kanta on juuri sama kuin Maan halkaisija (eli 11 = 11) ja sen korkeus on
sama kuin Maa-Kuu-säde (7 = 5,5 + 1,5). Täten Suuren Pyramidin Kolmio
heijastaa Maan ja Kuun mittoja.
∎

Koska matemaattinen matkamme alkoi Mona Lisasta, on oikeutettua laajentaa sitä koskettamaan myös toista
Leonardon maalausta – Pyhää Ehtoollista.

Lause 7. (Pyhä Ehtoollinen metreissä ja Royal Cubiteissa)
Leonardo maalasi Pyhä Ehtoollisen mitat kuvaamaan metrisen mittajärjestelmän suhdetta Royal Cubiteihin.

Todistus.
Kuten jo aiemmin todistettiin, lukua 880 tarvitaan, jotta voidaan paljastaa luku π Suuren Pyramidin Kolmiosta.
Aluksi voi vaikuttaa vain hauskalta yhteensattumalta, että Pyhä Ehtoollisen leveys on 880, vaikkakin eri
mittayksikössä (cm).
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Kuitenkin kun tähän lisätään tieto, että saman taulun korkeus on 460 (cm), saadaan aikaan erikoinen yhteys.
Nimittäin 460 metrin mittainen matka ilmoitettuna Royal Cubit -yksiköissä on hyvin lähellä lukua 880. Ehkä onkin
mahdollista, että Leonardo halusi ikuistaa tämän kahden eri mittajärjestelmän suhteen Pyhä Ehtoolliseen. Metristä
järjestelmää vasta ideoitiin tuohon aikaan ja vastaavasti cubit-järjestelmät olivat jo monta tuhatta vuotta vanhoja.28
Ehkä tämä oli Leonardon tapa ilmaista eilistä ja huomista samassa taulussa. (vrt. Taulukko 1, Kuva 4 jne.)
∎
Seuraava aihe on hyvin kiistelty matematiikan historiassa: kuka oli ensimmäinen ihminen, joka käytti Pythagoraan
lausetta ja sen erästä tulosta, 3-4-5-kolmiota. Tässä yhteydessä näytetään, että ainakin pyramidien rakentajat
tunsivat tämän lauseen jo vuoden 2500 ennen ajan laskun alkua.

Lause 8. (Pythagoraan Lause)
Suorakulmaisessa kolmiossa hypotenuusan (sivu, joka on suoraa kulmaa vasten) neliö on sama kuin kahden muun
sivun neliöt. Lause voidaan kirjoittaa yhtälönä sivujen a, b ja c suhteen, ja tätä yhtälöä kutsutaan ”Pythagoraan
yhtälöksi”:
𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑐 2 ,
missä c on hypotenuusan pituus sekä a ja b kahden muun sivun pituudet. (Sally, 2007)

Todistus.
Todistuksessa käytetään intialaisen Bhaskaran (1114-1185) kehittämää Katso! -tekniikkaa. (Lehtinen, 2014)

1
𝑐 2 + 4 ( 𝑎𝑏) = (𝑎 + 𝑏)2
2
𝑐 2 + 2𝑎𝑏 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏 2
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2
∎
Kuva 40. Katso! -todistus Pythagoraan Lauseelle

28

Metrinen järjestelmä oli vasta kehittymässä Leonardon aikaan ja historiallisesti sen juuret ulottuvat juuri Leonardon vuosisadalle. Koska Leonardo oli
mukana tieteessä ja taiteessa hyvin yleisellä tasolla, hänellä oli varmasti jo ymmärrystä myös tämän järjestelmän tulemisesta. Metreistä oli ollut jo aavistus
1200-luvulta lähtien, kun Leonardon kaima Fibonacci julkaisi kirjansa Liber Abaci (1202). Ks. myös esim. De Thiende (Stevin, Simon, 1586).
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Seuraus 1. (Käänteinen Pythagoraan Lause)
Myös Pythagoraan Lauseen käänteinen tulos pätee: Jos kolmion yhden sivun neliö on sama kuin kahden muun
sivun neliön summa, kyseessä on suorakulmainen kolmio.

Todistus.
Todistus sivuutetaan. Ks. esim. Eukleideen Alkeet, Kirja I ja Propositio 48. (Joyce, 1998)
∎
Hyvä esimerkki käänteisestä Pythagoraan Lauseesta on
32 + 42 = 5 2 ,
täytyy siis olla olemassa suorakulmainen kolmio, jonka kateetit ovat 3 ja 4 sekä hypotenuusa 5.

Historioitsijat ovat pohtineet mahdollisuutta, että tätä ymmärrystä olisi käytetty hyväksi egyptiläisten pyramidien
rakennustöissä, kun suoraa kulmaa on tarvittu ja käytetty. Tiedetään myös, että egyptiläiset sitoivat yhteen naruun
12 solmua tasaisin välein, ja sitten asettelivat tuon narun muotoon 3, 4 ja 5 solmua. Tämä on ilmeisesti ollut tapa
valmistaa ensimmäinen suora kulma.

Pythagoraan Lause on esillä myös seuraavan lauseen yhteydessä. Tässä muinaisen Egyptin tieto on yhdistetty
Maan ja Kuun geometriaan.

Lause 9. (Maa ja Kuu muodostavat 3-4-5-kolmion)
Maa-neliö ja Kuu-neliö muodostavat automaattisesti 3-4-5-kolmion.

Todistus.
Olkoon meillä Maa-neliö ja Kuu-neliö, kuten Kuvassa 36. Seuraavaksi merkitään näkyviin pisteet A, B ja C siten,
että piste A on Maa-neliön vasemmassa yläkulmassa, piste B on Kuu-neliön vasemmassa alakulmassa sekä piste
C on Kuu-neliön vasemmassa yläkulmassa.

Piirretään vielä jana pisteestä A pisteeseen C, jotta kolmio ABC tulee valmiiksi. Todistetaan, että ABC-kolmio on
suorakulmainen 3-4-5-kolmio.
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i)
ii)

iii)

BC = 3, johtuen Kuun halkaisijasta.
AB = 4, koska se lasketaan Maan ja Kuun halkaisijoiden avulla
𝐷𝑚𝑎𝑎 − 𝐷𝑘𝑢𝑢 11 − 3
=
= 4.
2
2
AC = 5, sillä Pythagoraan Lauseen nojalla
(𝐴𝐶)2 = (𝐴𝐵)2 + (𝐵𝐶)2
(𝐴𝐶)2 = 42 + 32
𝐴𝐶 = √25

Kuva 41. Maa ja Kuu muodostavat 3-4-5kolmion

𝐴𝐶 = 5

Johtuen kohdista i), ii) and iii), ABC on 3-4-5-kolmio.
∎
Seuraavaksi lähestymme tutkimuksen matemaattisen osion päätuloksia.

Lause 10. (Kaikkinäkevän Silmän Pyramidin kultainen leikkaus)
Kaikkinäkevän Silmän Pyramidi heijastaa kultaista leikkausta.

Todistus.
Olkoon meillä neliöt ja ympyrät kuten Kuvassa 41.

Seuraavaksi käytetään kahta NASA:n tarjoamaa oletusta: 1)
Aurinko on noin 400 kertaa Kuun kokoinen, ja 2) Kuu on
noin 400 kertaa lähempänä maata kuin Aurinko (NASA,
2014). Nämä kaksi oletusta luovat Maassa asuvalle
ihmiskunnalle kauniin arkkitehtuurisen harmonian ja
illuusion: Kuu näyttää olevan Auringon kokoinen. Tämän
vuoksi Kuu voidaan suoraan korvata Auringolla Kuvaan 42
(Vasen).29 30
Kuva 42. Vasen: Geometrinen Kaikkinäkevän Silmän
Pyramidi. Oikea: Dollarin setelin pyramidi.

29

Kuva 42 (Vasen) demonstroi Kuun pimennystä. Vastaavasti Auringon pimennys saadaan aikaan, jos Kuuta pyöritetään 180° Auringon eteen.

30

Kuvassa 42 (Vasen) on esitetty visuaalisesti taivaankappaleiden harmoniaa erottaen Päivän ja Yön (sekä valon ja pimeyden) toisistaan Ylhäälle ja
Alhaalle. Symbolien kielessä tämä sama asetelma on läsnä, kun esimerkiksi egyptiläisessä perimätiedossa opetetaan Manalan sijaitsevan Maan alla ja
jumalten valtakunnan Maan yläpuolella.
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Kuten Kuvasta 42 (Vasen) nähdään, on Kaikkinäkevän Silmän Pyramidin korkeus 7. Korkeus jakaantuu kahteen
osaan, jotka ovat Maan säde (5,5) ja Kuun säde (1,5). Lauseen 3 nojalla tiedetään, että nämä kaksi sädettä
heijastavat arvoa (√𝜑 − 1), ja siksi myös kultaista leikkausta. Täten myös Lause 10 tulee todistetuksi.
∎
Määritelmä 9. (Kaikkeuden Kuva, Jumalan Kuva)
Kaikkeuden Kuva heijastaa kaikkia ikuisia ja pysyviä fyysisiä ja mentaalisia lakeja, joita on käytetty
maailmankaikkeuden luomistyössä. Kaikkeuden Kuva on riippumaton kaikista mittayksiköistä ja kielistä, ja siksi
se heijastaa vain maailmankaikkeuden itsensä geometrisia muotoja ja suhteita. Kaikkeuden Kuva tunnetaan myös
symboliselta nimeltään Jumalan Kuva.

Lause 11. (Jumalan Kuvan löytäminen)
Kuva 43 on Jumalan Kuva.

Todistus.
Tämän tutkimuksen matemaattisessa osiossa on osoitettu, että Maata ympäröivä osa maailmankaikkeutta on luotu
tarkoituksenmukaisesti ja kauniilla matemaattisilla taidoilla. Kultainen leikkaus ja luku π yhdessä muiden
irrationaalilukujen kanssa toimivat kosmisina rakennuspalikoina, juuri kuten alkuluvut31 toimivat ei-negatiivisten
kokonaislukujen suhteen.

On myös selvää, että sanoessaan Jumala käyttää aina geometriaa (Thomas, 1991, ss.
386-387) Platon tarkoitti, ettei Jumala käytä mitään sovittua mittayksikköä, vaan hän
luo kaiken suhteiden kautta itsensä kuvaksi.

Kuva 43. Jumalan Kuvan
kandidaatti

Kaikki tutkimuksen yllä olevat lauseet tukevat osaltaan myös tämän lauseen väitettä.
Tämän vuoksi Kuvaa 43 voidaan pitää symbolisena ja geometrisena Jumalan Kuvana.
∎

Seuraus 2. (Kuva, joka selittää kaiken)
Koska Kuva 43 on Jumalan Kuva, sen täytyy pystyä kuvailemaan ja selittämään maapallon merkittävimmät
monumentit ja pyhät kirjoitukset.

31

Vallassa oleva alkulukujen määritelmä on syytä kyseenalaistaa. On jo esimerkiksi osoitettu miten kaikki, ja erityisesti vain kaikki alkuluvut voidaan
paljastaa esiin yhdeksi joukoksi niiden komplementti joukon avulla. Alustava tutkimus on jo julkaistu Totuuden talon kirjastossa otsikolla Alkuluvuista
(mod 6). www.houseoftruth.education/en/library.
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Todistus.
Todistetaan Seuraus 2 kolmen esimerkin kautta, ja jätetään kaikki muut tapaukset lukijan löydettäväksi.

(1) Stonehenge
Kun Stonehengea katsoo ylhäältä päin, sen geometrinen rakenne paljastuu. Samaan aikaan pidetään mielessä, että
Jumalan Kuva on mittayksiköistä vapaa ja siten se voi mukautua mihin tahansa mittoihin – kuitenkin säilyttäen
oman muotonsa. Kuvassa 44 on verrattu Jumalan Kuvaa Stonehengeen ja niiden yhteensopivuus on ilmeistä.

Stonehengen ulkokehässä on 56 reikää, jotka tunnetaan nimellä Aubrey Holes. Nämä reiät liitetään astronomiaan,
56

sillä ( 3 ) on hyvin lähellä 18.61-vuoden periodia, joka liittyy Kuun kiertokulkuun (the rotation of the moon’s
orbital plane). Stonehengen reiät on liitetty myös geometriaan ja 56-kulmaisen (pentacontakaihexagon).
monikulmion rakentamiseen. (Johnson & Pimpinelli, 2008)

Kuva 44. Stonehenge (Encyclopædia Britannica, 2014) ja Jumalan
Kuva

Tutkimuksen Pegs and Ropes: Geometry at
Stonehenge (Johnson & Pimpinelli, 2008)
mukaan Stonehenge on muinainen temppeli-alue:
“ancient societies considered the foundation of a
temple as a sacred action, inasmuch as it was a
repetition of the divine creation of the Cosmos. As
such, the laying down of the foundation was a
ritualized act, to be performed according to the
primeval gestures of the gods.” … “Creation is
the act of turning Chaos into Order. The sacred
space is the earthly image of the Cosmos, of the
orderly Universe moulded from the disordered
matter.”

Tässä yhteydessä on helppo yhtyä tutkijoiden ehdotukseen – Stonehenge on temppeli, mutta sen lisäksi se on myös
Jumalan Kuva, aivan kuten Mona Lisakin. Nämä Kuvat eivät heijasta mitään sovittua mittayksikköä, mittaustapaa
tai edes puhuttua kieltä – nämä ovat todisteita pyhästä geometriasta, joka on maailmankaikkeuden ikuinen perusta.

Seuraus 2 Stonehengeen liittyen tulee todistetuksi.
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(2) Sefer Yetzirah (Luomisen kirja. engl. The Book of Creation)
Sefer Yetzirah on kabbalan pyhä kirja, jossa JAH, Isäntien Isäntä, luo maailmankaikkeuden apunaan kolme kääröä
(Sepharim) – Numerot, Kirjoitus ja Puhe. (Wescott, 1887) Seuraavaksi käytetään Jumalan Kuvaa selittämään
kirjan salainen symbolinen kieli.

“Kymmenen on numeroa, kuten on Sefiroita, ja 22 kirjainta, nämä ovat kaikkien asioiden Perusta. Näistä
kirjaimista kolme on äitiä, seitsemän on tuplaa ja 12 on yksinkertaisia.” (Kappale 1:2)

Ensimmäinen Sefer Yetzirah kappale selittää numeroiden desimaalijärjestelmää sekä ominaisuuksia. Kirjoittaja
antaa meille myös viitteet äärettömyyteen ja ajattomuuteen. Kohdassa 1:11 nimellä JAH luodaan kuusi suuntaa.
Matemaattisesti nimi JAH, joka koostuu kolmesta kirjaimesta, on 3-sykli ja juuri sen vuoksi, sen kautta on
mahdollista muodostaa 6 erilaista permutaatiota:
3 × 2 × 1 = 3! = 6.
Myös kappaleessa 4:4 viitataan suoraan permutaatioihin: ”Kahdesta kirjaimesta tai muodosta Hän kokosi kaksi
asumusta; kolmesta kuusi; neljästä 24; viidestä 120; kuudesta 720; seitsemästä 5040; ja tästä eteenpäin niiden
määrä kasvoi tavalla, joka on laskusääntöjen takana; ja jota ei voi käsittää.” (Kappale 4:4)

Vaikka luonto aluksi tuntuisi käsittämättömältä, saa se kuitenkin tiedon kautta aina lopulta ymmärrettävän muodon
ja logiikan, näin käy myös tässä. Permutaatioiden laskusääntöjä mukaillen nimittäin pätee, että
2! = 2 × 1 = 2,
3! = 3 × 2 × 1 = 6,
4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24,
5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120,
6! = 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 720, ja
7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 5040.
Tämä tarkoittaa, että seitsemästä kirjaimesta on mahdollista luoda 5040 erilaista Sanaa. Tämä luku 5040 on myös
ensimmäinen vihjeemme yhdistää Sepher Yetzirah Jumalan Kuvaan. Muistissa pitäisi olla vielä, että maileina
Kuun halkaisija on 2160, Maan halkaisija on 7920 ja viimein Maa-Kuun Säde on 5040.32

32

Lisää luvusta 5040, katso esim. Platonin teos Lait (engl. Laws).
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Ymmärrys luvusta 5040 antaa edellytykset pohtia, että voisivatko kolme äitiä (Kappale 3:1) olla Jumalan Kuvan
Maa, Aurinko ja Kuu. Symbolien kielessä nämä kolme nimittäin edustavat tasapainoa.

”Kolme äitiä ja kirjainta A, M, SH ovat perusta kaikkeudelle; muistuttavat tasapainoa, hyvä toisessa päässä, paha
toisessa päässä, ja tasapainon heiluva kieli niiden keskellä.” (Kappale 3:1)

Luomiskirjan toisessa kappaleessa JAH luo taivaankannen, jossa on 231 tiedon porttia. Luonnollisesti luku 231
on avain purkaa tämä symbolien kielinen tarina auki ja liittää se suoraan Jumalan Kuvaan.

“Nämä 22 kirjainta, perusta, Hän järjesteli taivaankanneksi, jossa on 231 sisäänpääsyä. Jos kehää kiertää
eteenpäin, seuraa siitä hyvää, jos toiseen suuntaan merkitsee se pahaa.
Näin Hän todella näytti miten yhdistellä kirjaimia, jokaisen jokaiseen, Aleph kaikkien kanssa, ja kaikki Alephin
kanssa. Ja näin kun kaikki järjestellään pareittain, tuotetaan samalla nämä 231 tiedon porttia. Ja ei mistään Hän
teki jotain, ja kaikki puheen muodot sekä jokaisen elävän olennon, ja tyhjästä mitättömyydestä Hän teki kiinteän
maan, ja ei-olevaisuudesta Hän toi esiin Elämän.
Hän veisti ilmasta ja tyhjästä valtavia pilareita. Tämä on kokonaisuuden merkki, kaksikymmentäyksi kirjainta,
kaikki lähtöisin yhdestä, Alephista.” (Kappale 2:4-5)

Kun lukua 231 tarkastellaan syvemmin, saadaan alkutekijähajotelmaksi
231 = 3 × 7 × 11.
Kaikki näistä alkuluvuista on jo valmiiksi tuttuja. Nimittäin Jumalan Kuvassa Kuun halkaisija on 3, Maan
halkaisija on 11 ja Maa-Kuu Säde on 7. Ja sama tulos saadaan myös, kun aleph otetaan pois heprean aakkosista ja
tutkitaan vain 21 jäljelle jäänyttä kirjainta. Nyt saadaan tulos
21 = 3 + 7 + 11.
Tämä on täsmälleen sama suhde (3 : 7 : 11), joka on mahdollistanut kaiken elämän maapallolle. Tämä myös
lopettaa todistuksen, sillä nyt on selvää, että Sefer Yetzirah on todellista ja varmistettu tietoa ja siten sen paikka
pyhien kirjojen joukossa on oikeutettu.
Seuraus 2 liittyen Sefer Yetzirah -kirjaan on todistettu.

(3) Mona Lisa
On oikeastaan sanomattakin selvää, että Mona Lisa on Jumalan Kuva, sillä kuten Kuvassa 34 esitettiin, Mona Lisa
-neliö ja Maa-neliö ovat identtisiä. Mitään muutosta ei saada aikaan, vaikka kutsuisimme Maa-neliötä ja Maa50

ympyrää Mona Lisa -neliöksi ja Mona Lisa -ympyräksi. Mittasuhteillaan Mona Lisa on luonut elämän maapallolle
– siksi taulu on Jumalan Kuva.

Myös Mona Lisan ja Stonehengen välillä on suora yhteys – numerot 5 ja 6. Kuten yllä tuli ilmi, Stonehenge sisältää
56 astronomiaan ja geometriaan viittaavaa reikää. Ehkä tämä on yksi syy siihen, miksi Leonardo halusi ikuistaa
numerot tauluun. Kuvassa 45, joka on yksinkertaisesti vain peilattu Mona Lisa, numerot tulevat selvästi esiin.

Symbolien kielellä luku 56 (= 7 x 8) edustaa
seitsenkulmaisen heptagonin (Sielu) ja kahdeksansakaraisen Lakshmin Tähden (Henki) mentaalista
avioliittoa. Ja onpa nämä samat numerot vielä läsnä
selittämässä teosta Thirty is better than one, jonka on
tehnyt Andy Warhol. Teoksessaan Warhol on
kuvannut 30 Mona Lisaa 5 riviin ja 6 sarakkeeseen.

Kuva 45. Luvut 5 ja 6 Mona Lisan taustalla

Näin ollen Seuraus 2 liittyen Mona Lisaan tulee todistetuksi.

(4) Kaikki muut tapaukset todistetaan vastaavasti.
∎

Nimi ”Mona Lisa”
Ei ole alkuunkaan selvää, antoiko Leonardo taululle nimen ”Mona Lisa” tai mitään muutakaan nimeä. Mannering
(1981) kertoo: "Taulun nimi tulee Vasarilta, joka kertoo istujan olleen Madonna Lisa Gherhardini. Mona on
yksinkertaisesti lyhennys sanasta Madonna, joka tarkoittaa madame.” (Mannering, 1981)

Mitä tulee Mona Lisa -nimen historiaan, voi olla hyvinkin mahdollista, että Leonardo teki tietoisen päätöksen olla
antamatta mitään nimeä taululle. Selitys tähän päätökseen voisi samalla selittää sen, miksei Gizan Suureen
Pyramidiin ole koristeltu yhtään hieroglyfiä tai muutakaan kuvaa. Monissa pyhissä kirjoissa kerrotaankin, että niin
sanottu maailmankaikkeuden Isä on sellainen osa, jota ei voi millään kuvata, ja siksi Hänellä ei myöskään voi olla
mitään nimeä. Jos joku sanoisi, että Isä (myös Mona Lisa tässä kontekstissa) on mies – hän tekisi mahdottomaksi
sen, että Isä olisi myös nainen. Myös kuvaaminen ”vanhaksi” rajoittaa sen, ettei sama taho voi olla ”nuori”. Tällä
vastakohtien viisaudella voidaan käydä kaikki adjektiivit läpi jokaisella maailman kielellä, ja mitä enemmän
sanoja käytetään, sen pienemmäksi alkuperäinen siemen käy. Toisaalta, jos päättäisi olla käyttämättä yhtäkään
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adjektiivia, pysyisi alkuperäinen siemen muuttumattomana ja täydellisenä. Tämän vuoksi on erittäin
todennäköistä, ettei Leonardo antanut taululleen mitään nimeä.

Toisen teorian mukaan Mona Lisa on muotokuva rikkaan Francesco del Giocondon nuoresta vaimosta. Mona Lisa
-nimellä tosin on vain perintötiedon luotettavuus, ja nimen tarina on vähintäänkin yhtä sirpaleinen ja epäselvä kuin
Mona Lisa -taulun koko historia (Vallentin, 1952). Louvre-museon näkemyksen mukaan: “Mona Lisan historia
on kääritty mysteereihin. Epäselviä asioita on muun muassa se kuka taulussa istuu, kuka tilasi muotokuvan,
kauanko Leonardo työsti taulua, minkä aikaa taulu oli Leonardolla, sekä miten se päätyi Ranskan kuninkaalliseen
kokoelmaan.” (Musée du Louvre, 2013)

Nimesipä Leonardo itse taulun “Mona Lisaksi” tai oli se sitten joku toinen henkilö, nimeen liittyy muutama
olennainen asia. Ensinnäkin, nimi voidaan tulkita heprealaisen perinteen valossa. Taulussa on heprean kielen
lisäksi myös viitteitä kabbalan ja Raamatun tarustoihin. Näiden tutkiminen johtaa meidät lopulta alkemian pariin.

Heprean aakkoset, Gematria ja Mona Lisan numeroarvo
Heprean aakkosiin kuuluu yhteensä 22 kirjainta, joista 5 sisältää kaksi eri kirjoitusmuotoa riippuen siitä, onko
kirjain sanan lopussa vai jossain muussa kohdassa. Itse asiassa jokainen heprealainen kirjain on
monimerkityksellinen ja pitää sisällään oman tarinansa. Kirjaimilla on myös numeroarvot, astrologinen merkki tai
tähtikuvio, symbolinen merkitys sekä onpa jokaisella kirjaimella vielä oma nimensäkin. Esimerkiksi ensimmäinen
kirjain, aleph, tarkoittaa ”härkää”, on numeroarvoltaan yksi (1) ja sen zodiakin merkki on Ilma.33 34

Heprealaista numerologiaa kutsutaan nimellä Gematria ja sitä käytetään kabbalassa piilotettujen merkitysten
etsimiseen sanoista, sekä tulkitsemaan Kymmenen Sefiran35 suhdetta heprean aakkosiin. Gematria on erittäin
monimutkainen taiteenlaji, jota voi harjoittaa lukuisilla eri tavoilla. (Signs & Symbols, 2008) Gematrian käyttö ei
rajoitu vain kabbalan tutkijoihin, sillä esimerkiksi Raamatussa jokaisella henkilöllä on oma numeroarvonsa.
Ilmestyskirjassaan Johannes jopa suoraan opettaa Pedonluvusta, eli luvusta 666 (Ilmestyskirja 13:18).

Kirjain
Numeroarvo

M
600 tai 40

O
6 tai 70

N
50 tai 700

A
70 tai 1

L
30

I
10

S
60 tai 300

A
70 tai 1

Taulukko 3. “Mona Lisa” muutettuna numeroiksi Gematrian avulla

33

Lisätietoja Liitteessä 8. Heprean Aakkoset.
On syytä pohtia heprean aakkosten ja egyptiläisten hieroglyfien yhtäläisyyksiä. Niissä on jopa samoja kirjaimia, kuten nun, aleph ja ayin. Ilmeisesti on
kaikkein järkevintä, jos mahdollista, opiskella hepreaa, arabiaa ja hieroglyfejä yhtä aikaa. Ne kaikki selittävät jotain toisistaankin..
35
Kymmenen Sefiraa kuvaavat miten ääretön Jumala (Ayn Sof) säteilee itsensä maailmankaikkeuteen. Yleisimmät käännökset käyttävät niistä termejä
Kruunu, Viisaus, Ymmärrys, Armo, Voima/Oikeus, Kauneus/Luovuus, Voitto, Perusta, Valtakunta, sekä piilossa oleva tieto, Da’at.
34
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”Mona Lisa” kirjainten numeroarvon voi laskea monella eri tavalla, sillä useilla kirjaimilla on enemmän kuin yksi
numeroarvo vaihtoehto. Kaikki mahdolliset variaatiot ovat
(𝑛) = 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 2 = 26 = 64,
eli nimellä on olemassa 64 eri numeroarvoa. Tämä tarkoittaa, että näistä vaihtoehdoista vain yhden valitseminen
ja tutkiminen ei ole järkevää. Mutta pitää muistaa tämä konteksti: jos vastaan tulee lukuja, joilla on jo merkitystä
tutkimuksen kannalta, kuten Mona Lisan elementteihin liittyviä numeroita, ehkä tulokset olisivat silti pikemminkin
tukemassa tutkimusta kuin sotimassa sitä vastaan.

Kuva 46. Mona Lisan numeroarvo

Kuvassa 46 esitellään eräs tapa laskea “Mona Lisa” -nimen
numeroarvo. Tuloksena melko mystinen parivaljakko, joista luku 666
viittaa Johanneksen Ilmestyskirjan mukaan Petoon ja luku 880 on tuttu
Pyhä Ehtoollisen leveydestä ja Suuren Pyramidin leveydestä, kun
etsittiin lukua π (ks. Lause 4 ja 7). Tässäkin yhteydessä on syytä
huomata, että Mona Lisan numeroarvo voisi viitata Horus Vanhemman
silmiin – tässä Suuri Pyramidi viittaa kaikkinäkevään silmään ja
Aurinkoon, sekä Peto viittaa pahan silmään ja Kuuhun.36

Mona Lisan anagrammit
Anagrammi muodostetaan sanasta vaihtamalla sen kirjainten järjestystä joksikin muuksi kuin alkuperäiseksi. Näin
voidaan myös saada aikaan uusia sanoja, joita sitten kutsutaan alkuperäisen sanan anagrammeiksi. Juutalaisessa
perinteessä anagrammien historia johtaa aina kaukaiseen antiikkiin. Jopa Mooseksen aikaan tunnettiin käsite
”Themuru” tai vaihtaminen, joka tähtäsi nimien salattujen ja mystisten merkitysten ymmärtämiseen (Wheatley,
1862, p. 72). Myös Talmudin yhteydessä ja Midrash-kirjallisuudessa anagrammit yleistyivät Raamatun
tulkintatapoina. Myös monet kabbalan kirjoitukset antavat suoria ohjeita anagrammien tekemiseen. Anagrammit
olivatkin suosittuja ympäri Keskiajan Euroopan aina Leonardon aikakauteen asti.

Nimi “Mona Lisa” sisältää yhteensä 8 kirjainta ja siksi on yhteensä 40320 eri tapaa järjestää kyseiset kirjaimet
(variaatiot = k):
(𝑛)𝑘 = 8 ∗ 7 ∗ 6 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1 = 8! = 40320.37

36

Koska olemme tietoisia luvusta 72, voisimme etsiä myös siihen viittaavia heprean aakkosia. Luvut 70 ja 2 ovat kirjaimet Ajin and Bet, jotka tarkoittavat
“Silmä” ja “Talo”, eli yhdessä “Talon Silmä”. Myös sana Ajin + Bet ( )עבtarkoittaa sanaa “pilvi” hepreaksi, joka liittyy Mona Lisassa Taivaan Silmään, jota
pilvet reunustavat (Kuva 18).
37
Tässä laskelmassa ei oteta huomioon sitä, että esim. kirjain A esiintyy nimessä kaksi kertaa. Luonnollisesti tämä vähentää oleellisesti eri tapojen määrää.
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Anima Sol viittaa alkemiaan
Alkemian alkuajoista on mitä hurjimpia teorioita. Yleisesti sen on sanottu olevan Taide ja Tiede Elämän
mysteereiden, Tietoisuuden ja Evoluution selvittämiseksi. Osa perimätiedosta kertoo, miten Jumala opetti
alkemiaa suoraan Aatamille ja Moosekselle, sekä miten Langenneet Enkelit opettivat sitä naisille vastineeksi
seksistä. Jotkut kertovat sen olevan osa kadonnutta Atlantiksen teknologiaa, tai jopa avaruusolentojen esiisillemme opettamaa supertiedettä. Termi Al on alun perin arabiankielinen etuliite, johon on lisätty kreikankielen
termi Khemia, josta sana Al-Khemia on syntynyt ja muuttunut sanaksi Alkemia. (Bartlett, 2009)

Pohjimmiltaan alkemia on yritys muuttaa perusmetalleja kullaksi ja hopeaksi, mutta sillä on harjoittajilleen myös
syvä symbolinen merkitys: metallin jalostuminen eri vaiheiden läpi puhtaaksi kullaksi merkitsee myös taiteen
harjoittajan henkistä transformaatiota tietämättömyydestä valaistumiseen. Alkemistit käyttivät planeettojen ja
taivaankappaleiden merkkejä, kuten Aurinkoa ja Kuuta, alkemian symboleina. Symbolien käyttö yleistä jossain
vaiheessa Keskiaikaa, kun tieteen harjoittajia vainottiin kirkon toimesta. Alkemistien toiminta painui maan alle,
mutta opetustyö ja kiinnostus tieteeseen säilyivät jossain määrin. (Signs and Symbols, 2008) Kuoleman ja
vainotuksi tulemisen pelko selittää myös Leonardon motiivin käyttää salattuja symboleja teoksissaan.38

Leonardo viittaa alkemiaan useissa kohdissa päiväkirjojan (esim. luonnokset: 796, 856, 1207, 1208, ja 1213
Richter, 1888). Vaikka monesti Leonardo on eri mieltä alkemistien kanssa, hän ei silti koskaan tuomitse itse
Kuninkaallista Tiedettä. Leonardo käytti kirjoituksissaan myös alkemian sanoja, kuten aqua fortis (luonnokset:
613, 621, 647, 648), aqua vitae (luonnokset: 628, 638, 650, 710, 727) sekä hän tutki kaikkia alkemian neljää
elementtiä Ilmaa, Maata, Vettä ja Tulta, yhdessä metallien kanssa. (Richter, 1888; Lahdensuu, 2009)

Kuvassa 47 hahmottuu Mona Lisalle anagrammi – Anima Sol.39
Alkemiassa symboli Anima Sol tarkoittaa:
Kuva 47. Mona Lisan anagrammi Anima Sol

-

Anima on henkilön Sielu. Anima on ajateltu olevan myös
miehessä oleva sisäinen feminiininen osa.
Sol on Aurinko ja siksi se on liitetty kulta-metalliin ja
maskuliinisuuteen.
Anima Sol yhdessä tarkoittaa feminiinisyyttä Auringossa eli
maskuliinisuudessa.

Myös Carl Jung opiskeli ja käytti symbolia Anima Sol. Hänen mukaansa Anima viittaa miehen tiedostumattomassa
mielessä olevaan feminiiniseen osaan. New York Association for Analytical Psychology kirjoittaa: “The anima is
both a personal complex and an archetypal image of woman in the male psyche. It is an unconscious factor
38

Alkemiasta on tärkeää ymmärtää sen rooli kaikkien modernien tieteiden isänä ja äitinä. Nykyaikaiset lääkkeet, öljyt, alkoholi, räjähteet ja jopa ruoan
laittaminen ovat kaikki alkemian prosessien lopputuotteita. Kuten tästä voit ymmärtää, alkemialla on edelleen valtava, vaikkakin salattu, rooli modernissa
yhteiskunnassa.
39
Amerikkalainen tutkiva kirjoittaja Scott Lund sanoo löytäneensä anagrammi Anima Sol:n vuonna 2007 (Lund, 2015), mutta tämän tutkimuksen
yhteydessä samat tulokset olivat jo saavutettu ennen kuin hänen löydöksensä tuli vastaan.
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incarnated anew in every male child, and is responsible for the mechanism of projection. Initially identified with
the personal mother, the anima is later experienced not only in other women but as a pervasive influence in a
man’s life.” (NYAAP, 2015) Varmasti monille on jo tutu asia, että kuten Leonardo da Vinci, myös Jung oli
alkemian ja muinaisen Egyptin tutkija.

Mona Lisa kolminaisuudessa Louvren taulu edustaa miestä, eli maskuliinisuutta. Ja vaikka tunnetuin Mona Lisa
voisi aluksi vaikuttaakin naisen kuvalta, kun sitä katsoo yhdessä del Pradon taulun kanssa, maskuliiniset piirteet
nousevat esiin. Myös kun taulujen henkilöiden ihonvärejä vertailee, on Louvren versio kultainen siinä missä del
Pradon versio on kylmähkö ja hopeinen. Mutta kuten sanottu, alkemiassa Anima tarkoittaa Sielua ja Sol Aurinkoa.

Kuvassa 48 Anima Sol sijoittuu vasempaan yläkulmaan. Kuvion pohjana on geometrinen muoto heptagrammi,
joka on mahdollista piirtää säännöllisen heptagonin sisään. Tosin heptagoni puolestaan on mahdoton konstruoida
käyttäen vain harppia ja viivoitinta (ks. Gauss-Wantzel teoreema), ollen ensimmäinen säännöllisistä n-goneista,
jolle tämä pätee (n = 1, 2, 3, …). Geometrisen ominaisuutensa lisäksi kuvio symboloi i) tunteja 6-12 (7 tuntia)
egyptiläisessä Manalassa, jossa Sielua puhdistetaan tulessa, sekä ii) luomistyön seitsemää päivää.

Ikuiset symbolit osoittavat Kuvassa 48 ensin kulkemaan oikeaa
laitaa Vedestä Taivaisiin, jossa suuri lintu on oikeassa
yläkulmassa (vrt. Kuva 11). Tästä löytyy ikuinen Henki, eli
Tieto ja Totuus - Isä. Kuvan toinen osa, vasemmalla puolella,
johtaa ylhäältä Tulesta alas Maahan. Tässä yhteydessä Maa on
ihmisen tiedostumaton mieli, jonka valaisee tietoisuuden valo –
Aurinko itse. Tämä on ihmisen sielu. Kolmanneksi kuvaa
luetaan tasapainossa keskellä, kun ihminen saa symboliset
puhtaat jalat ja seisoo veden päällä ja sen vuoksi nousee vielä
kerran Taivaisiin. Tämä vaihe on nimeltään Pyhän Hengen
kaste, ja se johtaa lopulliseen kirkastumiseen.40

Leonardo maalasi Mona Lisan Jumalan Kuvaksi. Jumalan
Kuvan tulee sisältää elementtejä sekä Taivaista että Maan
päältä, ja siksi Leonardo on käyttänyt sekä astrologian että
alkemian symboliikkaa. Tässä viitataan siihen, että astrologia on Ylhäällä (jättiläisten mittakaava) ja sen
vastakohta alkemia on Alhaalla (kääpiöiden mittakaava). Näiden kahden tieteenlajin ensimmäisiä opettajia olivat
papiston jäsenet Egyptissä ja muualla maailmassa. Kun Egypti korruptoitui ja sen aika tuli täyteen, toi Mooses
saman opin Israelin kansalle ja näin ulotti sen koskettamaan suurempaa joukkoa kuin vain kuninkaallista perhettä
ja papistoa. Mooseksen jälkeen Jeesus antoi saman tiedon koko maailmalle. Itse asiassa tässä egyptiläisessä
Kuva 48. Anima Sol seitsenkulmaisessa alkemian
symbolissa (Beatus & Valentinus, 1613)

40

Lisätietoja käytetystä symboliikasta löytyy Liitteestä 2 ja Taulukosta 8.
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perinteessä vasta Jeesus oli ensimmäinen, joka halusi ja ymmärsi opettaa tätä tietoa jokaiselle ihmiselle, ei vain
yhdelle kansalle tai perheelle. Tämä tieto kuuluu kaikille.

Ristiinnaulittu Mona Lisa -kyklooppi
Mona Lisa kokee transformaation Kykloopiksi, kun taulu leikataan poikki vertikaalista keskiviivaa pitkin sekä
katsojasta päin taulun oikea puoli peilataan vasemman puolen päälle. Myös uuden kuvan elementtejä voidaan
tulkita, esimerkiksi kahden numero kuutosen (ks. Kuva 45) etäisyys toisistaan voidaan laskea, sekä esimerkiksi
etäisyys Kykloopin silmästä alaosaan ilmestyneisiin Mano Pantea sormiin (ks. Kuva 22). Mitat ovat:
1. Numerosta 6 toiseen numeroon 6 ≈ 270 mm, ja
2. Silmästä sormiin ≈ 440 mm.
Kuten huomataan, molemmat tulokset ovat jo entuudestaan tuttuja Mona Lisasta.
Luku 440 on täsmälleen Gizan Suuren Pyramidin sivun leveys Royal Cubiteissa
mitattuna. Heprealainen tulkinta samasta luvusta 440 saadaan kirjainten mem (40) ja
tav (400), jotka kääntyvät kontekstiin sopiviksi sanoiksi “vesi” ja “risti”41.

Kuva 49. Ristiinnaulittu
Mona Lisa Kyklooppi

Vastaavasti luku 270 heprealaisittain koostuu kirjaimista ajin (70) ja resh (200), jotka
merkitys on ”silmä” ja ”pää”. Luku 270 avaa siis polun takaisin Raamattuun:
nimittäin ristillä, johon Jeesus ristiinnaulittiin, oli kirjoitettuna kirjaimet ”INRI” (Ks.
esim. Johannes 19:20). Tulkitaan tämäkin sana heprean ja Gematrian kautta:
I + N + R + I = Yod (Käsi) + Nun (Kala tai Käärme) + Resh (Pää) + Yod (Käsi).

Jokaiseen heprean kirjaimeen voidaan liittää myös määrätty astrologinen merkki. INRI-tapauksessa merkit ovat I
(Neitsyt), N (Skorpioni) and R (Aurinko). Tässä voisi olla piilotettu muistutus tarinasta, jossa Horus Nuorempi sai
käärmeen- tai skorpioninpuremasta myrkytyksen, ja hänen Neitsyt äitinsä Isis joutui turvautumaan taikoihinsa ja
lopulta pyytämään Aurinkoa itseään (Ra:ta) parantamaan hänet. Horus-lapsen parantamisesta tuli symboli, jossa
Jumalan lupaus parantaa kärsivä ihmiskunta toteutuu (Pinch, 2002). Ehkä tämä Jeesuksen tarinaan piilotettu
egyptiläinen mystiikka auttaa ymmärtämään, miten jokaisessa valaistumiseen johtaneessa tarinassa on aina sama
runko – ja sama opetus.

INRI-symboliikka kätkee sisäänsä myös erään hyvin oleellisen tuloksen, joka tukee tätä tutkimusta. Tuloksen
ymmärtäminen edellyttää hieman syvempää hepreankielen tuntemusta. Hepreankielessä on niin sanottuja
duaalisanoja, joilla tarkoitetaan sellaista tavallista sanaa, joka eri tavoin lausuttuna tarkoittaa kahta aivan eri asiaa
– usein vastakohtia. Tätä samaa ajatusta Leonardo ruokkii päiväkirjoissaan: ”Hyveen syntyessä syntyy kateus
valmiina hyökkäämään sitä vastaan, ja ennen syntyy ruumis ilman varjoa kuin hyvä ilman kateutta.” (Richter,
41

Risti symboloi Kristuksen kuolemaa ja ihmiskunnan pelastusta synnistä (Signs & Symbols, 2008).
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1888; Lahdensuu, 2009) INRI:n numeroarvo on 270 ja luku viittaa samalla numeroarvollaan juuri yllä esitettyihin
kirjaimiin resh (200) ja ayin (70), eli ”pää” ja ”silmä”. Näiden tuloksena saadaan eräs hepreankielen
merkittävimmistä duaalisanoista:
1. ( רעra’); paha, huono (Raamatussa esim. 2.Moos.41:20, jossa 7 pahaa lehmää ja 7 hyvää lehmää), pahuus,
kieroutunut, ilkeä, häijyys, syntisyys. (1.Moos.3:5, 13:13 ja 47:9; 5.Moos.22:14 ja 28:35; Hesekiel 14:21)
2.  ;)’ 𝑎 𝑒𝑟( רעystävä, kumppani, rakas, naapuri, veli, toveri. (2.Moos.20:16 ja 32:27; Jeremia 3:1)
Sanaan “re” ja “ra” liittyy kaksi merkittävää huomiota:
i) Ensinnäkin sanat ovat toistensa vastakohdat – hyvä ja paha, mikä tarkoittaa myös kyseessä olevan kaksi
silmää – kaikkinäkevä silmä ja pahan silmä. Sama symboliikka on läsnä, kun Jeesusta kutsutaan sekä
syntipukiksi että uhrikaritsaksi.
ii) Toinen merkitys tulee Egyptistä, jossa jumalaa Ra kutsutaan hyvin usein myös nimellä Re. Kyseessä on
Auringonjumala, joka oli kaiken valon, energian ja elämän lähde. Hänen äitinsä, Taivaan-jumalatar
synnytti hänet joka aamu, ja oli hänen vastuullaan matkata Maan Yläpuolella päiväsaikaan ja Maan
Alapuolella yöaikaan. Ra matkusti reed-lautassaan42 ja kohtasi pahuutta ilmentävän käärmeen,
Apophiksen, joka yö. Apophis symboloi pahuutta ja pahan silmää siinä, missä Ra symboloi kaikkinäkevää
hyvää, ja näin he ovat toistensa vastakohtia (Pinch, 2002). Ja näin nämä kaksi hyvän ja pahan silmää ovat
yhteinen nimittäjä Ran ja Apophiksen, Horus Vanhemman, Horus Nuoremman ja hänen Äitinsä,
Jeesuksen Kristuksen ja Ristin, sekä lopulta Mona Lisan kesken.

Ristin kolme naulaa
Seuraavaksi pohditaan Kuvan 49 mittajanojen muodostamaa muotoa, kyseessä on risti. Perimätiedosta tiedämme,
että Jeesus ristiinnaulittiin molemmista käsistään sekä vain yhdellä naulalla jaloistaan – yhteensä siis kolmella
naulalla.43 Hepreaksi kirjain waw on “naula” ja sen numeroarvo on 6. Yhteensä kolme naulaa (6 + 6 + 6 = 18) siis
lävistivät Jeesuksen kehon. Jeesus kuoli, mutta vain hetkeksi44, kuten Raamattu kertoo. Tunnemme jo valmiiksi
luvun 18 ja näiden kolmen naulan lisäksi siihen liittyvä sana on chai, joka merkitsee ”elävää”. Tästä johtuen
symbolien kielessä ”kolme naulaa” ja luku 666 ovatkin symboli Jeesuksen Elämän Henkäykselle.

Jotta tämä aluksi hyvin ihmeelliseltä vaikuttava symboliikka selviää kokonaan, pitää mieleen palauttaa Peto ja sen
luku 666, johon viitataan Ilmestyskirjassa Ihmisen lukuna. Jeesuksen kuollessa roomalainen sotilas iski keihäällä
hänen kylkeensä. Myös tämän lauseen sanat viittaavat lukuun 666. Ensiksi sana “roomalainen” on kreikaksi
lateinos ja sillä on numeroarvo 666. Sama sana “roomalainen” on hepreaksi (')רומית, ja sillä on sama numeroarvo

42

Huomaa yhtenevä symboliikka ”Mooses ja reed-lautta”.
Raamatusta tiedetään vain, että kädet naulattiin ristiin, mutta erikseen ei mainita sitä, että miten jalat naulattiin.
44
Jeesus oli kuolleena kolme päivää (tai 24 x 3 = 72 tuntia) ja sitten nousi kuolleista. Tässä luku 72 viittaa siis symboliin Jumalan Kasvot.
43
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666.45 Toinen sana, eli “kylki” on kreikaksi pleuran, jolla on myös numeroarvo 666. Hepreaksi sana ”kylki” on
”tsela” () ְצלָע ֹת.46

Sana kylki liittyy myös luomiskertomuksen tarinaan, jossa Eeva syntyy Aatamin kyljestä. Symbolisesti tämä
tarkoittaa ensimmäisen miehen, tai hepreasta suoraan käännettynä ”ihmiskunnan” ykseyden loppumista. Eli
alkuperäinen Aatami (= Ihmiskunta, verrattavissa myös Horus Vanhempaan) on Jumalan Poika, jonka LuojaJumala loi omaksi Kuvakseen ja kaltaisekseen. Ja tässä sana ”Jumalan kaltainen”, eli hepreaksi k-elohim sisältää
numeroarvon 666.

Kyseessä on kaksi aivan eri kohtaa Raamatusta: on Jeesuksen kuolema, johon liittyy luku 666, sekä on Aatamin
luominen, johon liittyy luku 666. Symbolien kielessä usein samat numeroarvot ovat toistensa seurauksia ja syitä,
eli tässä on kyseessä tilanne, jossa Jeesus kuollessaan muuttuu Aatamin kaltaiseksi Jumalan Pojaksi. Siksi
Ilmestyskirjassa sanotaan, että 666 on erään ihmisen luku (Ilmestyskirja 13:18). Se, mikä Aatamissa jaettiin
Yhdestä kahdeksi sukupuoleksi – mieheksi ja naiseksi – eli epätäydelliseksi ja vajavaiseksi ihmiseksi, se sama
hakataan ristillä kolmella naulalla (666) Jeesuksessa Kristuksessa taas Yhdeksi ja samaksi. Näin ollen koko
Raamattu muodostaa niin sanotun päättymättömän tarinan ja ympyrän, eli se loppuu samaan pisteeseen kuin mistä
se alkaa, ja se alkaa samasta pisteestä, johon se loppuu.

Palataan vielä Kuvaan 49, jossa Kykloopin sormien lukumäärä on yhteensä kuusi: kuvassa on yhteensä kolme
kertaa kuusi, kaksi lukua 6 ja 6 sormea. Kuten tuli ilmi, nämä sormet viittaavat Mano Pantea -symboliin ja siinä
kuvattuun kolminaisuuteen. Kolminaisuus koostuu seuraavista osista: Isä (56)47, Äiti (666)48 ja Lapsi/Poika
(722)49. Mano Pantea -kolminaisuus sisältää siis yhtälön:
56 + 666 = 722.
Tämä, vain kolmen luvun yhteys toisiinsa, on periaatteessa kaikki tarvittava tieto ja ymmärrys valaistumiseen.
Yhtälö voidaan lukea vaikkapa niin, että Jumalan Lapsi (722) muodostuu Äiti-Luonnosta (666) sekä Totuudesta
itsestään, eli Isästä (56). Ja samoin, jos Jumalan Lapsesta (722) otetaan Totuus ja Isä (56) pois, jää jäljelle vain
kaaoksen vallassa oleva Elämä (666). Tähän on kuvattu kaikessa viisaudessaan koko Totuuden tie, jossa on kolme
vaihetta: Ensin löytyy Isä ja Henki (56), sitten sielu puhdistuu itsensä kieltämisen kautta (666), ja lopulta ihminen
kirkastuu ja hänestä tulee Elävä Henki (722).50

45

Tämän on oltava syy, jonka vuoksi monet Gematriaa tutkineet ovat alitajuisesti pohtineet Rooman ja keisari Neron olleen luvun 666 ilmentymä.
Sanan numeroarvo on 590. Sana tarkoittaa myös “kylkiluuta”, eli kun Eeva irrotetaan Aatamista, voidaan se kääntää aivan hyvin, että Eeva irrotetaan
Aatamin ”kyljestä”. Itse asiassa on kiisteltyä, onko hepreaksi edes olemassa sanaa ”kylkiluu”, joka esim. suomeksi Raamatussa ko. kohdassa lukee.
47
Hebreaksi sana “Nu”, joka on egyptiläisen Isä-Jumalan nimi ja sillä on numeroarvo 56. Numerot 5 ja 6 ovat myös suoraan nähtävissä taulun taustasta
kuten Kuvassa 45.
48
666 on Pedon luku ja se on ihmisen luku, aivan kuten Johannes meitä opettaa. Luoja-Jumalan kaltainen ihminen edustaa Luontoa ja Elämää itseään ja
siksi siihen viitataan pedonkaltaisuudella. Numero 666 löytyi myös Mona Lisa del Pradosta Kuva 8.
49
Heprean sana “Pojan kaltainen” on “K-Ben”, jolla on numeroarvo 722. Numero 722 on myös Mona Lisan korkeuden yhteydestä tuttu, sillä kuvan
hahmo on täsmälleen 722 mm korkea (Kuva 3). Samassa kuvassa näkyy korkeuden yhteys lukuun 666.
50
Isä ja Äiti yhdessä ovat Isä-Äiti, jonka paremmin tunnemme nimellä Pyhä Henki. Jumalan Pojan/Jumalan Lapsen symboleita ovat mm. Elävä Isä, Elävä
Vesi, Palava Miekka, Viisasten Kivi jne. (ks. esim. Nag Hammadin kirjoitukset)
46
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Leonardo tunsi Mano Pantea -symbolin hyvin. Hän jopa käytti symbolia
maalauksessaan Salvator Mundi. joka on muotokuva Jeesuksesta. Kuvassa 50
näkyy miten Leonardo maalasi Kristuksen oikean käden osoittamaan Mano Panteaa
ja vasemman käden pitelemään ennustajien suosimaa kristallipalloa. Jeesuksen
rintaa koristaa symbolinen X-merkki, kuten Isä-Jumala Osiriksen rintaa
Tutankhamonin haudassa51.

Kuva 50. Kristus näyttää Mano
Pantea -merkkiä ja pitelee
kristallipalloa

Taulun symboliikan voi tulkita kolmessa osassa: i) Risti rinnassa symboloi Tietoa
ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden syntyperästä. ii) Kristallipallo viittaa kykyyn
nähdä kirkkaasti, jopa kaikkinäkevästi, tulevien tapahtumien läpi, ja lopulta iii)
Mano Pantea symboloi kolmea kastetta, eli Tietoa (Isä), Elämää (Äiti) ja
Kirkastumista (Poika). Näin Jeesuksesta itsestään on tullut Elävä Tieto. Leonardon
näkemys edustaa ikuista tietoa, joka on perimätietona ja pyhinä kirjoituksina
välittynyt aina ensimmäisestä ihmisestä tähän päivään asti. Jokainen itsensä
puhdistava sielu tulee tämän saman ymmärryksen löytämään.

Mona Lisa -kolminaisuus
“Suurin petos uhkaa ihmistä hänen omien käsitystensä ja luulojensa suunnalta.” – Leonardo da Vinci

Kolminaisuus on maailmanlaajuinen, kaikista uskonnoista tuttu symboli. Egyptissä puhuttiin triadista, kolmen
jumalan kolmikosta, johon kuuluivat isä, äiti ja lapsi. Triadi nähtiin joskus yksittäisenä kokonaisuutena ja sitä
kutsuttiin myös kolminaisuudeksi (Pinch, 2002). Kristillisyydessä Pyhä Kolminaisuus koostuu Isästä, Pojasta ja
Pyhästä Hengestä. Myös Nag Hammadin kirjoissa on kolminaisuuksia: esim. Johanneksen salainen kirja käyttää
molempia kolminaisuuksia Äiti-Isä-Pyhä Henki, ja Isä-Poika-Pyhä Henki (The Gnostic Society Library, 2005).

Jotta kolminaisuudet voi ymmärtää tietoisella tasolla, on ensin ymmärrettävä kaksinaisuus eli dualismi. Kirjassa
Kybalion52 opetetaan: ”Kaikki on kaksinaista; kaikessa on kaksi napaa; jokaisella asialla on vastakohta; sama ja
eri ovat sama; vastakohdat ovat luonteeltaan identtisiä, mutta asteeltaan erilaisia; ääripäät kohtaavat; kaikki
totuudet ovat vain puoli-totuuksia; kaikki paradoksit saadaan harmoniaan.” (Three Initiates, 1912)

51

Katso esim. kuva Tutankhamonin haudasta (http://www.osirisnet.net/popupImage.php?img=/tombes/pharaons/toutankhamon/photo/tta_unidiabs_35409.jpg&sw=1600&sh=900&wo=0&so=61) tai (Hawass, 2007).
52
Ks. Liite 1, jossa esitellään kaikki Seitsemän Luonnonlakia. Kyseiset lait ovat myös tieteellisiä faktoja ja erittäin merkittävässä asemassa.
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Vastakkaisuuden luonnonlain (Polariteetin laki, Liite 1) mukaan kaikilla asioilla on vastakohta. Sekä näkyvässä
että näkymättömässä maailmassa (ajatuksissa) kaikki asiat voidaan mitata ja asetella mitta-asteikkoon, jossa on
kaksi ääripäätä. Tämä on myös jin-jang-ajattelun ydin ja se näkyy kaikkialla luonnossa: esim. maapallolla on kaksi
napaa, samoin sukusolulla hedelmöittymisen jälkeen. Juuri tähän ymmärrykseen viitataan kabbalan Elämänpuun
kahdella pilarilla (Leon, 13th century; Yochai, 1st-century).

Kuva 51. Mona Lisa kolminaisuus – Äiti-Isä-Lapsi

Maalaus

Päiväys

Sijainti

Mona Lisa (La Gioconda, La Joconde)
La Gioconda, Leonardo's atelier
Isleworth Mona Lisa

1503 - ?
1503 – 1516
n. 150053

Musée du Louvre, Paris
Museo Nasional del Prado, Madrid
Mona Lisa Foundation, Zurich

Symboli
Isä
Äiti
Lapsi

Taulukko 4. Kolmen Mona Lisan perustiedot

Mona Lisan kohdalla dualismi tulee esiin Isän ja Äidin kautta. He ovat maskuliininen Aurinko ja feminiininen
Kuu. Pythagoras opetti maailmankaikkeuden dualismista samalla tavalla: ”On olemassa hyvä prinsiippi, joka on
luonut järjestyksen, valon ja miehen, sekä paha prinsiippi, joka on luonut kaaoksen, pimeyden ja naisen.”
(Prescott, 1995). Mona Lisa kolminaisuuden “vanhemmat” edustavat juuri tätä näkemystä symboliikaltaan. Kun
Äiti ja Isä muodostavat liiton, Lapsi syntyy. Tämä on Luonnon Kolminaisuus ja luomisen prosessi, eli tapa, jolla
kasvit, linnut ja kalat, sekä eläinten mukana ihmiset, jalostuvat.

Jos käytämme kabbalan Elämänpuuta karttana ja ymmärryksen lähteenä, voidaan ajatella ääripäissä olevien
pilareiden edustavan maskuliinista ja feminiinistä voimaa, jotka yhdistyvät kuin salama toisiinsa muodostaen
keskelleen Lapsen. Jossain vaiheessa (= √153 ≈ 12.369 -vuotiaana) Lapsi astuu ulos viattomuuden aikakaudesta
ja mentaalinen paratiisi jää taakse. Lapsi alkaa tuntea muun muassa seksuaalista vetovoimaa, ahneutta ja häpeää.
53

Kukaan ei tunnu tietävän Isleworth Mona Lisan tarkkaa alkuperää, vaikka Mona Lisa Foundation on osoittanut tutkimuksissaan, että taulu on maalattu
samaan aikaan Louvren Mona Lisan kanssa ja että kumpi tahansa voisi olla kumman tahansa kopio.
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Tästä eteenpäin Lapsen elämässä on vain yksi todellinen tehtävä ja tarkoitus – palata takaisin kotiin, tasapainoon
hengellisen Isän ja Äidin kanssa. Lapsi aloittaa matkan kuin kiiveten tikapuita pitkin Taivaisiin. Ensiksi vastaan
tulee maskuliininen pilari, jossa Lapsi oppii Uskon ja Armon oppitunnit ja lopulta hänet otetaan takaisin hengen
yhteyteen, jolloin Isä/Tiedon/Totuuden löytyminen on tosiasia. Tämä on Veden liitto. Seuraavassa vaiheessa Tie
kulkee ylösalaisin pitkin feminiinistä pilaria, jossa Lapsi oppii Toivon ja Ankaruuden oppitunnit ja lopulta Lapsen
Sielu puhdistuu jokaisella seitsemällä tasolla ja Elämän löytyminen on tosiasia. Tämä on Tulen liitto. Heidän
kohdalla, jotka suoriutuvat ja kestävät läpi koko Tien, eli molemmat kabbalan Elämänpuun pilarit, uusi liitto jää
pysyväksi. Tämä on myös esim. Jeesuksen kaikista tärkein yksittäinen opetus. Jeesus opetti ihmisiä kertomalla
olevansa Tie, Totuus ja Elämä – hän viittasi tällä kaiken löytyvän ihmisestä itsesään, sisältä käsin.

Koska Totuus ja Elämä löytyvät lopulta itsestä käsin, on hyvin tärkeää ymmärtää itsensä, eli Sielun rakenne. Sielu
koostuu yhteensä seitsemästä osasta, joita ovat tietoisuus, muisti, luovuus, tahto/itse, järki, tunne ja alitajunta.54
Ja koska alitajunnan kieli on kehonkieli, voidaan Sieluun liittää myös ihmisen keho. Keho ja Mieli ovat siis
toisistaan erottamattomat ja ne yhdessä kuuluvat Sieluun. Sielu puolestaan liittää ihmisen Elämään, ja siksi
ihmisen keho ja mieli jalostuvat fyysisen maailman ohessa jokainen hetki. Jotta ihmisen sielun ja sydämen
kohdalla voidaan puhua valaistumisesta, tulee ihmisen tuntea itsensä sielunsa (ja sydämensä) jokaisella tasolla.
Tämä tarkoittaa vuosien raakaa työtä, sekä tutustumista käsitteisiin kuten käyttäytyminen, kyvyt, uskomukset,
uskomusjärjestelmät. arvot, emootiot, tietoisuus, sekä lopulta koko identiteetti, eli ihmisen käsitys itsestään. Hyvän
ja pahan taistelu käydään juuri identiteettitasolla, eli tasolla, jossa Jumalan pyhä nimi on koko ajan läsnä.

Minä Olen – Jumalan nimi
Jumalan itsensä Moosekselle ilmoittama nimi on ”Minä Olen” (2.Moos.3:14; vrt. ANI Kuolleiden kirjassa). Minä
Olen on identiteettitason ilmaus, jonka tehon jokainen psykologian alkeita opiskellut tietää ja ymmärtää. Ihmiset
itse rakentavat omat uskomuksensa ja arvomaailmansa hankkimalla riittävästi uskomusta tukevia todisteita (ja
jättämällä huomiotta vastakkaiset todisteet). Kun uskomuksia rakennetaan vuosia tai jopa vuosikymmeniä,
saadaan niistä osa vietyä alitajuisesti aina identiteettitasolle asti: näin ihminen luulee olevansa itse jotain, joka alun
perin oli vain yleinen ajatus jostain. Tämän vuoksi Mooses opetti käskyissään: "Älä käytä väärin Herran,
Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.” (2. Mooses 20:7)
Jokaisen ihmisen suurin vastustaja on hänen oma egonsa, joka majailee piilossa identiteettitasolla.

Myös Jumalan nimessä on kyse dualismista. Nimessä ”Minä” viittaa Isään, Tietoon ja Totuuteen ja vastaavasti
”Olen” viittaa Äitiin, Sieluun ja Elämään. Kun vain systemaattisesti iskostaa päähänsä erilaisia dualismipareja,
alkaa jossain vaiheessa huomata, mitä niistä seuraa. Yleensä aina dualismin parit ovat toistensa vastakohtia ja
niiden yhdistymistä kuvataan tasapainotilanteena. Ja kun tälle tasapainotilanteelle annetaan nimi – syntyy
kolminaisuus. Huomaatko, kun ensin on Isä ja Äiti, sitten tulee Isä-Äiti-Lapsi, eli kolminaisuus. Kuten Taulukossa
5 se näytetään kymmenien esimerkkien kautta, tämä on symbolien kielen tapa rakentaa kolminaisuus.
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Ks. myös Liite 5 – Sydämen mentaalinen rakenne. Sydän koostuu Hengestä (2) ja Sielusta (7). Huomaa luvut 7 ja 2.
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”MINÄ OLEN” PSYKOLOGIAN KIELELLÄ
Psykologisesti termi ”Minä Olen” pitää sisällään monta siunausta ja vähintään yhtä monta mentaalista lukkoa ja haastetta.
Yksinkertaistettuna termi ”olla” ja siten ihmisen oma oleminen ovat suorin tie mielen syvimmille tasoille. Usein mielen syvintä tasoa
kutsutaan termillä identiteetti, persoona, persoonallisuus tai temperamentti (myös ego, id ja yliminä, Freud, 1964). Tässä yhteydessä
pitäydytään termissä identiteetti, joka on ihmisen oma käsitys ja uskomus itsestänsä.
Ihminen rakentaa omaa identiteettiänsä, eli minuuttaan, koko elämänsä ajan. Jos Minä on rakennettu tuntematta luomisen lakeja ja mielen
tasoja, on se yleensä täynnä vääristymiä, yleistyksiä, poisjätettyä ja keksittyä tietoa (vrt. NLP:n Metamalli). Tällöin ei voida enää puhua
ihmisen omasta perusolemuksesta ja vapaasta tahdosta, vaan ympäristöstä ja muilta ihmisiltä opituista ominaisuuksista, joita alitajuisesti
peilaamalla ihminen on itsensä tietämättään rakentanut. Tämä on “olemista” pahimmillaan.
Hyvä tapa miettiä ”olla” sanan vaikutusta itseensä, on palauttaa mieleen jokin tilanne, jossa on ollut mukana suuressa riidassa tai
vastoinkäymisessä. Jos joku on sanonut sinulle ”olet idiootti”, olet loukkaantunut siitä varmasti paljon enemmän kuin, että olisit kuullut
”käytöksesi oli huonoa”. Pohdi myös onko sinut joskus hurmattu käyttäen lipevää kieltä, joka on uponnut suoraan identiteettiisi?
Olemisen taso on manipuloimisen ja kiinnittymisen taso. Tämän vastakohtana se on onneksi myös totuuden ilmestymisen ja vapauden
taso. Jälleen kerran kyse on ihmisen omasta mielen kypsyydestä ja alttiudesta kiinnittyä tähän maailmaan. Ei ihme, että Jeesus opettaa
meitä Tuomaan Evankeliumin kohdassa 42: ”Olkaa ohikulkijoita.” Ohikulkijat eivät kiinnity mihinkään, vaan he kuin tarkkailevat
silmillään mitä missäkin on ja aina tarpeen tulleen jatkavat matkaansa. He eivät turhaa lausu Jumalan nimeä.

Kolminaisuuden muodostaminen paljastaa salaisia symboleja
Symbolien kielen tunnetuimpia tapauksia muodostuu kuin itsestään yhdistämällä dualismin ääripäitä. Esimerkiksi
Isä on kabbalan Elämänpuun oikea Armon Pylväs, ja vastaavasti Äiti on vasen Ankaruuden Pylväs, sekä yhdessä
he ovat Lapsi, eli Kaikkeus (molemmat pylväät). Lapsi on Elävä Isä. Tämä selittää aiemmin raotettua
symboliikkaa, jossa Aatami (Ykseys) jaettiin Aatamiksi ja Eevaksi, ja jonka lopulta Jeesus yhdisti ristillä taas
Yhdeksi ja samaksi.

Muinaisen Egyptin jumalan, Horuksen, ja kristillisen uskon keulakuvan, Jeesuksen välillä on huomattava määrä
yhteistä symboliikkaa ja ominaisuuksia. Molemmat kuvataan ensin lapsiksi ja myöhemmin suuriksi profeetoiksi
ja jopa Jumalan Pojiksi. Jeesus opettaa meitä Vesikasteesta ja Tulikasteesta, sekä vastaavasti egyptiläisissä pyhissä
kirjoissa meitä opetetaan kahdesta lehmästä, joista ensimmäinen Mehet-Weret55, joka viittaa tietoon ja armoon, ja
toinen on verenjanoinen, raivoisa olento, joka vaatii koko Niilin veden muuttumaan Viiniksi ennen kuin
rauhoittuu. Molemmat tarinat kuvaavat symbolien kielellä samaa henkistä matkaa – Totuuden tietä.

Kuten Jeesus nousi haudastaan ylös kolmantena päivänä, myös Horus onnistui voittamaan kuoleman ja elämän
ollessaan Manalassa (Du’at). Horus yhdisti Kaksi Egyptin Valtakuntaa (myös Taivaan ja Maa, eli Tietoisuuden ja
55

Nimi merkitsee Suurta Tulvaa, kuten jo aiemmin tuli ilmi. Kyseessä on myös Vanhan Testamentin symbolinen kieli, jossa Vedessä pestään pois koko
ihmiskunnan perisynti. Vain Nooa ja hänen perheensä (jotka ovat Totuuden eri osien symboleja) jäävät jäljelle.
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Alitajunnan), ja siksi hän pitää päässään Kaksoiskruunua. Sekä Horus että Jeesus ovat nimeltään muun muassa
Kuninkaitten Kuningas, Jumalten Jumala, Isäntien Isäntä, Maailman Valo, ja Totuuden Poika. Egyptiläiset faraot
jopa ottivat itselleen Vesikasteen yhteydessä Horus-nimen aivan samalla tavalla kuin Paavi ottaa käyttöönsä
Kristus-nimen.56

Vasen puoli

Oikea Puoli

Tasapaino – molemmat puolet

Vasen, Feminiinisyys, Äiti

Oikea, Maskuliinisuus, Isä

Kaikkeus, Isä-Äiti, Poika/Lapsi

Keho ja Sielu, Olla, Oleminen

Henki, Minä

Ihmisen Pyhä Kolminaisuus

Elämänpuu

Tiedonpuu

Kolmas Puu, Elävä Tieto

Ankaruuden Pilari

Armon Pilari

Kolmas Pilari, Tasapaino, Selkäranka

Maa

Ilma (Taivas)

Ensimmäinen Liitto, Voima

Liike, Elävä, Jalostuminen

Lepo, Kuolema, Pysyvyys

Kaikkeuden dualismi, Pyhä Henki

Spiraali (pyramidi liikkeessä)

Pyramidi, Kolmio

Pyhä Geometria, Luomisen Säännöt

Identiteetti, Arvot, Uskomukset

Korkeampi Tarkoitus, Ykseys

Elävä Ajatus

Sana

Ei omia ajatuksia, vain Totuus

Pyhä Kirja

Kaaoksesta Järjestys

Luomisen Säännöt

Elävä Henki, Täydellinen Luoja

Paha / Synti

Hyvä / Hyve

Vanhurskas henkilö

Uusi (ikuinen) Elämä

Egon ja identiteetin kuolema

Elävä Henki, Ikuinen Elämä

Jeesus

Johannes Kastaja

Vesi-Tuli-liitto

Tuli, Tuli Järvi, Palava, Leimuava

Vesi, Alkuvesi Nun

Totuuden tie

Malja

Miekka

Runsauden Maljan liitto

Isis, Eeva, Maria

Osiris, Aatami (henkilönä), Joosef

Ensimmäinen Mies, Horus, Kristus

Deshret, Punainen Kruunu, Ala Egypti

Hedjet, Valkoinen Kruunu, Ylä Egypti

Kuninkaitten kuninkaan Tuplakruunu

Kulta

Hopea, Rauta

Elektrum

Valkoinen, Pois pimeydestä

Musta, Syvä Pimeys

Prisma, Hengen liitto

Leijona (kultainen, punainen)

Lammas, Kyyhky (valkoinen)

Vanhurskas henkilö

Väärän Profeetan polttaminen

Pedon huomioimattomuus

Saatanan kahlitseminen

Punainen

Sininen

Vesi-Tuli liitto, Violetti

Liha (Fem.)

Luu (Mask.)

Kaikkeus, Pyhä Henki

Veri / Viini (Fem.)

Leipä / Leipäset (Mask.)

Syödä Tietoa, Juoda Pyhiä Kirjoja

Aurinko

Kuu

Kuninkaitten Kuningas, Kaikkeus

Aurinko-vuosi

Kuu-vuosi

Aurinko-Kuu kalenteri

Suurempi, Toinen

Pienempi, Ensimmäinen

Kaikkeus, Isä-Äiti

Suurempi Jihad

Pienempi Jihad

Totuuden tie

Elämä

Totuus

Tie

Taulukko 5. Esimerkkejä miten dualismista tehdään kolminaisuus.
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Tässä yhteydessä on pakko huomauttaa, ettei tätä nimeä voi antaa kukaan muu kuin Jumala itse – ei ihminen itse tai toinen ihminen toiselle.
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Lapsi on mentaalinen symboli, siksi Jeesus opetti meitä olemaan lastenkaltaisia. Lapsenkaltainen ihminen on
palannut oman elämänsä alkuun ja sitä kautta koko maailmankaikkeuden syvimmän olemuksen pariin. Lapseksi
palaaminen tarkoittaa palaamista pyhään tilaan, jossa ei ole syntiä, vain viattomuus ja puhdas mieli. Tämä
”takaperin” kuljettava matka henkilökohtaiseen alkupisteeseen pakottaa jokaisen ihmisen kohtaamaan menneet
tekonsa, ongelmansa ja tapahtumat, joista tulee päästä yli ja saada tai antaa anteeksi. Jotta hengen yhteys syntyy,
ihmisen tulee olla lapsenkaltainen.

Ensimmäinen Oleminen, Leimuava Miekka
Taulukko 5 ohjeistaa Mona Lisan syvempään tuntemukseen. Taulusta näkee miten Leonardo maalasi Mona Lisan
kahden pilarin väliin. Hän käytti työssään kultaista ja hopeista väriä, ja jopa Auringon ja Kuun sävyjä (Sillat, Ihot).
Hän käytti myös Valoa ja Varjoa, sekä tulisia liekkejä hihoissa vasten taustan sinertävää vettä.

Taulukko 5 opettaa viemään samaa symboliikka vieläkin pidemmälle. Esimerkiksi symboli Leimuava Miekka ja
Ensimmäinen Oleminen ovat kuuluisia symboleja pyhistä kirjoista. Nämäkin termit on rakennettu yksinkertaisella
ja samalla kaavalla – yhdistämällä vasemman puolen feminiininen symboli oikean puolen maskuliiniseen
symboliin. Jos siis otetaan vaikkapa maskuliininen symboli, Miekka, sekä feminiininen symboli, Leimuava,
saadaan yhdessä aikaan Leimuava Miekka. Kaavan mukaan aina on siis oltava jotain ensin, aivan kuten siemen.
Ja tämän jälkeen siemen asetetaan liikkeeseen ja yhdessä, sekä siemen että liike, tuottavat kasvavan siemenen.
Elämänpuu itsessäänkään ei ole mitään muuta kuin Tiedonpuu (eli siemen), joka on saanut riittävästi aikaa ja tilaa
kasvaa (käytännössä min. 1260 päivää).

Ajattelun helpottamiseksi sanoja kuten “miekka”, “leimuava/tuli” ja “malja” voi ajatella kolmioina tai
pyramideina. Maskuliiniset symbolit ovat yksi kulma ylöspäin ja feminiiniset symbolit ovat yksi kulma alaspäin.
Tässä on pari malliesimerkkiä symbolien kielestä:

𝑀𝑎𝑠𝑘. 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑖𝑛𝑒𝑛 + 𝐹𝑒𝑚𝑖𝑛. 𝑂𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 = 𝐸𝑛𝑠𝑖𝑚𝑚ä𝑛𝑒𝑛 𝑂𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 (𝐴𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖) = 𝐽𝑢𝑚𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑣𝑎,
𝑀𝑎𝑠𝑘. 𝑀𝑖𝑒𝑘𝑘𝑎 + 𝐹𝑒𝑚𝑖𝑛. 𝐿𝑒𝑖𝑚𝑢𝑎𝑣𝑎 = 𝐿𝑒𝑖𝑚𝑢𝑎𝑣𝑎 𝑀𝑖𝑒𝑘𝑘𝑎 (𝐽𝑒𝑒𝑠𝑢𝑠) = 𝐽𝑢𝑚𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑣𝑎.

Aatami oli siis kokonainen Ihmiskunta ennen jakaantumista mieheksi ja naiseksi. Jakaantumisessa Ensimmäinen
Oleminen saavutti päätöspisteen, eikä enää ollut. Myöhemmin Jeesus kutsui itseään Miekaksi, ja Johannes Kastaja
opetti meitä, että Jeesus tulee hänen jälkeensä ja kastaa Tulella. Tämän vuoksi Jeesus oli tulinen, eli Leimuava
Miekka. Hänestä tuli takaisin Ensimmäinen Oleminen. Raamatun alussa kerrotaan, miten Leimuava Miekka
vartioi Tietä Elämänpuulle. Ja vastaavasti Jeesus kertoi olevansa Tie, Totuus ja Elämä – ja tämähän on totta, sillä
hän oli Elävä Isä.
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Ikuisen Elämän kolminaisuus
Kirjassa Leonard de Vinci kerrotaan, että mitä tahansa Leonardo tekikin, hän aina palasi Mona Lisan pariin –
uudestaan ja uudestaan, kuin se olisi ollut hänen sisäisen rauhan, virkistymisen ja seesteisyyden lähde (Antonina,
1952). Palataan tässä kohtaa tutkimuksen ensimmäiseen lainaukseen: “Sille joka tekee Du’atin kopion, ja tuntee
sen maan päällä, on se hänen maaginen suojansa sekä taivaissa että maan päällä, luotettavasti, säännöllisesti, ja
ikuisesti.” (Kirja siitä, mitä on Du’atissa)57 Tämä lause on avain Mona Lisan koko merkitykseen. Mona Lisa on
Du’at:n kopio.

Ross King pohtii kirjassaan Leonardo and the Last Supper: “In 1987 the
American artist Lillian Schwartz used a computer program to align the face in
the Mona Lisa with the supposed self-portrait of Leonardo in the Biblioteca Reale
in Turin. She discovered that their eyes, eyebrows, nose and chin matched so
closely that the mirroring could not be coincidental – meaning the Mona Lisa
was really Leonardo’s self-portrait in drag. She pointed to the painting’s
apparently hermaphroditic quality by calling her Mona/Leo.” [---] “Her theory
is undercut by the fact that the sketch in Turin is not Leonardo’s self-portrait, but
if the two faces do indeed mirror one another, then the Mona Lisa may well have
been based at least in part on a male model.” (King, 2012)

Kuten tässä tutkimuksessa on tullut ilmi, Leonardo pyhitti koko elämäntyönsä
salatuille symboleille, matematiikalle, geometrialle sekä muinaisille
mittasuhteille. Mona Lisan viitteitä pyhiin temppeleihin ja pyramideihin sekä
egyptiläiseen symboliikkaan ei voi pitää vain sattumina. Siten, vastoin mitä King ehdottaa yllä, on jopa erittäin
todennäköistä, että myös Kuvan 52 vanha mies ja Mona Lisa, ovat jossain määrin molemmat Leonardon omakuvia
– ainakin symbolisesti.

Kuva 52. Mona Lisa ja luonnos
Vanhasta miehestä ovat
yhteensopivat

Symbolien kielellä voisi sanoa, että Mona Lisa on Leonardon sisäinen Kristus ja Pyhä Kolminaisuus. Täten taulu
varmastikin on ollut lähes pyhässä asemassa Leonardon elämässä ja siten toiminut sisäisen rauhan lähteenä ja
tyyssijana. Kun ihminen rakentaa tietoisesti Du’at:n kopiota omaan elämäänsä, se tarkoittaa myös samalla sitä,
että ihminen itse kulkee Totuuden tietä läpi ja siten tulee myös itse muuttumaan Jumalan Kuvaksi.58 Ja sitähän
Mona Lisa todellakin on – Jumalan Kuva. Jokainen voi itse arvioida, onko Leonardo saavuttanut ikuisen elämän.

57

Kauan ennen Kuolleiden kirjaa (alkuperäinen nimi: Valoksi tulemisen kirja) hautoihin jätettiin papyruskääröjä, joita nykyään kutsutaan nimellä
Pyramiditekstit ja niitä on löytynyt mm. Vanhan Valtakunnan ajalta Sakkarasta. Keskivaltakunnan aikaan Kuolleiden kirja sekä monia muita pyhiä
kirjoituksia löytyi Kuninkaitten ja Kuningattarien laakson haudoista, ja näiden tekstien joukkoon kuuluu myös the Book of What is in the Duat (Kirja siitä
mitä on Manalassa). (http://www.egyptian-wisdom-revealed.com/books/book-of-what-is-in-the-duat/)
58
Du’at:n kopion rakentaminen on sama asia kuin ”pitävän todistuksen” antaminen. Kun ihmisen sydän punnitaan Tulikasteen päätteeksi toisen kerran, ei
häntä enää ”pelasteta” pelkästään armosta, vaan tässä yhteydessä ihmiseltä vaaditaan pitävä todistus, jotta hänestä tulee Jumalan Lapsi. Yleensä todistus on
kirja tai opetuskokonaisuus. Vrt. Johannes 10:34-38, jossa sana ”teko” on yhdenvertainen ”todistuksen antamisen” kanssa.
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Temppelin esirippu
Mona Lisan hunnun symboliikkaan on liitetty monia teorioita. Joskus sanovat sen olevan viite mystiseen symboliin
Isiksen Huntu, johon on liitetty muinainen kirjoitus: “Minä olen kaikki, mitä on ollut, ja on, ja on tuleva; ja minun
huntuni alta ei ole kukaan kuolevainen noussut.” 59 Koska Mona Lisa sisältää niin paljon viitteitä muinaiseen
Egyptiin, on myös tämän viitteen mahdollisuus olemassa ja siksi se on syytä pitää mielessä.

Louvre-museo liittää hunnun sekä suremiseen että hyveeseen: “The portrait
may have been painted to mark one of two events - either when Francesco
del Giocondo and his wife bought their own house in 1503, or when their
second son, Andrea, was born in December 1502 after the death of a
daughter in 1499. The delicate dark veil that covers Mona Lisa's hair is
sometimes considered a mourning veil. In fact, such veils were commonly
worn as a mark of virtue.”60

Okkultisti ja psykologi Dion Fortune puolestaan pohtii hunnun symboliikkaa
paljon syvemmästä näkökulmasta: “Behind Tiphareth, traversing the Tree,
Kuva 53. Mona Lisan huntu
is drawn Paroketh, the Veil of the Temple, the analogue, on a lower plane,
of the Abyss which separates the Three Supernals from the rest of the Tree.
Like the Abyss, the Veil marks a chasm in consciousness. The mode of mentation on one side of the chasm differs
in kind from the mode of mentation prevailing upon the other. Tiphareth is the highest sphere to which normal
human consciousness can rise. When Philip said to Our Lord, “Show us the Father,” Jesus replied, “He that hath
seen Me hath seen the Father.” All the human mind can know of Kether is its reflection in Tiphareth, the Christcentre, the Sphere of the Son. Paroketh is the Veil of the Temple which was rent asunder at the Crucifixion.”
(Fortune, 1935)

Fortune käyttää kirjoituksessaan symbolien kieltä, jota on melko vaikeaa lukea. Joka tapauksessa kirjoitus antaa
uuden ajatuksen: onko Mona Lisan huntu viite ristiinnaulitsemiseen? Tässä vaiheessa se hyvinkin on mahdollista
ja aihetta on syytä tutkia lisää. Fortune kirjoitta edellä kabbalan pyhästä kirjasta nimeltä Zohar, jossa sanotaan: “a
veil spreads BETWEEN THE UNKNOWN HEAD AND THE KETER, allowing it to reach – and to not reach – the
light. THE VEIL HINDERS IT FROM REACHING THERE. The Light shines upward toward the veil, BUT NOT
FROM THERE DOWNWARD. Therefore the supernal Thought shines with Unrevealed Illumination TO THE
CONCEALED MIND (MOACH), and with Light unknown to the "Mind (Moach) of air." And the Thought itself,
WHICH IS KETER, is considered unknown.” (Zohar 16:123)61

59

Plutarch:n mukaan, kirjoitus löytyi paikasta nimeltä Saïs, ja siellä pyhäköstä, joka oli omistettu kolmelle naiselle ja jumalattarelle. He ovat Neith, Isis ja
Athena. (Plutarch: On Isis and Osiris, 9, 354C (From the Moralia). Available at http://www.sacred-texts.com/cla/plu/pte/pte04.htm.)
60
http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/mona-lisa-portrait-lisa-gherardini-wife-francesco-del-giocondo
61
Lyhyt selite Zoharin tekstiin: ihmisen Sielu (symboli Jumalan Kasvot), joka edustaa mieltä ja kehoa sekä uskomuksia, arvoja, identiteettiä ja egoa, on
erotettuna Hengestä niin kutsutun Hunnun vuoksi. Jumalan Kasvot kirkastuvat, eli tulevat tietoisuuteen ihmiselle, kun egon luoma huntu repeää.
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Jeesuksen tarinassa ja juuri hänen kuolemansa yhteydessä temppelin esirippu repeää kahteen osaan. Tässä tulee
oivaltaa, että ihminen itse on mentaalinen temppeli, ja että esirippu, joka hänessä repeää, on juuri Zoharin
mainitsema Huntu. Huntu on se taho ihmisessä, joka pitää ”tavallisen minän” pois Kaikkein Pyhimmästä temppelin
osasta. Vasta Jeesus lopetti tällaisen ajattelun ja esimerkillään näytti ihmiskunnalle tien pois eläimellisyydestä ja
luonnosta. Kun Huntu on kokonaan poistettu, eli revitty kahtia, sielu on valmis hengen kanssa mentaaliseen
avioliittoon. Mentaalinen avioliitto ja sen aiheuttanut kirkastuminen ovat Kristuksen perintö ja tie. Jos ihminen
luulee jo pelastuneensa vain uskonsa tähden, hän on erehtynyt, (ks. esim. Jaakobin kirje 2:14-26) ja itse asiassa
tämä harha pitää miljoonia sieluja tälläkin hetkellä unessa ja pois totuudesta. 62

On sanottu, että Isiksen Hunnun alla lepää piilossa tieto kaikkiin maailman mysteereihin ja salaisuuksiin. Isiksen
Hunnun irrottaminen kuvastaa valon ja tietoisuuden vallankumousta ja sen tapahtuessa kuolemattomaksi
tulemista. Tämän vuoksi Isiksen Huntu on sama asia kuin Temppelin Esirippu. Hunnun alle meneminen vaatii
suurta rohkeutta ja päättäväisyyttä, mutta heille, jotka kysyvät, etsivät ja kolkuttavat, varmasti myös vastataan.
Näin sanoo Laki.

Mona Lisan hunnun riisuminen
Pitämällä Leonardon kahta luonnosta ohjenuorana tullaan konkreettisesti repimään Mona Lisan huntu kahteen
osaan (vrt. esim. Matteus 27:51). Kyseessä ovat luonnokset 676 ja 677, eli osa Allegorioita (Richter, 1888;
Lahdensuu, 2009, s.373-374). Osa lainauksista on saatavilla suomeksi ja osa vain englanniksi:

“Pleasure and Pain represent as twins, since there never is one without the other; and as if they were united back
to back, since they are contrary to each other. Clay, gold. If you take Pleasure know that he has behind him one
who will deal you Tribulation and Repentance.”
“Nautinto on kuvattava aina yhdessä Mielipahan kanssa ja ne on kuvattava yhteen kasvaneina kaksosina, koska
ne eivät ole koskaan erossa toisistaan. Ne seisovat selkä selkää vasten, koska ne ovat toistensa vastakohtia, mutta
yhteen vartaloon sidottuina, koska niillä on yhteinen perustus ja alkuperä, sillä mielihyvän perustus on vaiva ja
mielipaha, mielipahan alkujuuri taas liialliset ja himokkaat nautinnot.”

Leonardo antaa meille kaksi ääripäätä, “mielihyvän” ja “mielipahan”, jotka duaaliluonteen vuoksi ovat
erottamattomat toisistaan. Tämä on myös Leonardon vihje meille: on olemassa kaksi Mona Lisaa, jotka ovat
toistensa vastakohtia ja kaksosia. Tämä viittaa tietysti Louvren Mona Lisaan, joka on Aurinko ja Isä, sekä del

62

Aiemmin todettiin ihmisen olevan “pelastunut” ennen kuin hän ajautuu pois mentaalisesta paratiisista. Murrosiässä kuoleman synnit saavat ihmisen
otteeseensa ja nuorukainen alkaa hävetä omaa kehoaan ensimmäistä kertaa. Tästä eteenpäin ihmisen tehtävä on etsiä totuutta itsensä ja ihmiskunnan
taustalla ja löytää takaisin mentaaliseen kotiin. Sama henkinen matka – Totuuden tie – on kirjoitettu jokaiseen suurten uskontojen pyhään kirjaan.
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Pradon Mona Lisaan, joka on Kuu ja Äiti. Itse luonnoksen numero 67663 sisältää myös mielenkiintoisen
merkityksen:
𝑀𝐼𝑁Ä 𝑂𝐿𝐸𝑁 ∗ (𝑠𝑒 𝑗𝑜𝑘𝑎) 𝑀𝐼𝑁Ä 𝑂𝐿𝐸𝑁 = 𝑌𝐻𝑊𝐻 ∗ 𝑌𝐻𝑊𝐻 = 𝑌𝐻𝑊𝐻 2 = (10 + 5 + 6 + 5)2 = 262 = 676.
Mona Lisa -kaksosten taustat ovat yhteneväiset (Kuva 54). Kuten tekstissä
sanotaan – vaikka he ovat maskuliininen ja feminiininen, he ovat silti
sama vartalo – Mona Lisa Isä-Äiti. Kuvassa kultainen silta yhtyy
hopeiseen siltaan sekä kaikkinäkevän silmän pyramidi pahan silmän
spiraalipyramidiin, ja jopa kullan sävyt kohtaavat saven sävyt (engl. gold
and clay), kuten Leonardon omassa sitaatissa lukee.

Kuvan 54 symboli ”kaksoset” on itse asiassa juuri sama symboli kuin
Ensimmäinen Ihminen (Aatami, eli Ihmiskunta), joka sitten jakaantui
kahdeksi sukupuoleksi. Toinen muinainen kaksosten symboli on Egyptistä tuttu Isä-Jumala Shu ja Äiti-Jumalatar
Tefnut, he ovat egyptiläisen Jumalallisen järjestyksen (Liite 7) ensimmäiset jakajat. Muistamme myös Horus
Vanhemman silmät, jotka ovat identtiset tämän symboliikan kanssa. Johtopäätökset luonnollisesti tukevat väitettä,
että Mona Lisa maalattiin Jumalan Kuvaksi.

Kuva 54. Vastakohdat selkä selkää vasten

“Siksi se kuvataan tässä vitsa oikeassa kädessään: käsi on turha ja voimaton mutta piiskan viillot myrkyllisiä.
Toscanassa niitä kiinnitetään vuoteiden jalkoihin muistuttamaan siitä, että vuoteessa uneksitaan turhia unelmia
ja kulutetaan suurin osa elämästä. Siinä tuhlataan paljon hyödyllistä aikaa ja lojutaan aamun hetket, jolloin mieli
olisi kuulas ja levännyt ja ruumis samoin, valmiina uusiin rasituksiin64, ja sitä paitsi siinä harrastetaan monia
turhanaikaisia iloja, sekä mahdottomia kuvitelmia, mielen nautintoja että ruumiillisia nautintoja jotka usein
johtavat elämänvoiman veltostumiseen. Siksi vitsat tuetaan näihin perustuksiin. Paha ajatus on kateutta tai
kiittämättömyyttä.”

Kuva 55. Vasen: Reed oikeassa kädessään. Keskellä: Kehon
uudet kerrokset. Oikea: Kateus ja kiittämättömyys kuuluvat
pahaan silmään

Kuvan 55 sanomat nousevat esiin Mona Lisan hunnun
alta. ”Reed oikeassa kädessään” liittyy suoraan Mona
Lisaan luonnoksen kautta, jossa reed todella on hänen
oikeassa kädessään. Keskimmäisessä kuvassa kaksi Mona
Lisaa on aseteltu päällekkäin jättäen alempaa näkyviin
153 mm oikeasta reunasta – näin “the body is made fit to
begin new labours”. Oikean puolen kuva tulkittiin
aiemmin viittaukseksi pahan silmään ja Raamatussa
Markuksen Evankeliumin kohtaan 7:22 Samaan teemaan
istuvat hyvin sanat ”paha ajatus on kateutta tai
kiittämättömyyttä”. Tässä kohdassa Leonardon ajaton
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Luonnoksen numero tulee Richteriltä, eikä tarina kerro onko se alun perin Leonardon itsensä vai Richterin käsialaa.
Tämän lauseen käännös englanniksi on monimerkityksellinen ja siksi se esitetään tässä erikseen: the body is made fit to begin new labours. Myös sana
”vitsa” on käännetty sanaksi ”reed”, joka on selvä viite Mona Lisaan. (käännökset, Richter, 1888)
64
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viisaus tiivistyy samaksi opetukseksi kuin kaikilla muillakin hengellisillä opettajilla: älä etsi maallista mielihyvää,
sillä se on usein syy epäonnistumiseen elämässä.

Luonnos 677 liittyy myös selvästi Mona Lisaan ja samaan yhteyteen viittasikin Hartley-Parkinson (2011), joka
myös kertoi tunnistaneensa piilotettuja eläinten muotoja Mona Lisasta (Hartley-Parkinson, 2011). HartleyParkinsonin tutkimus perustui aivan oikeille huomioille ja hän melkein pääsikin kurkistamaan Mona Lisan hunnun
alle. Suora ohje hunnun alle paljastuu tutkimuksessa Decoding the Last Supper (Liite 10), jossa osoitetaan
Leonardon kätkemä salainen kaava, jolla koko taulu – Pyhä Ehtoollinen – voidaan geometrisesta taitella uuteen
muotoon. Tämä kaava perustuu lukuun 153. Luonnos 677 toimii samanlaisena koodiavaimena Mona Lisa maalaukselle: luonnos sisältää taitto-ohjeet.

“Kateus kuvataan tekemässä halventavaa elettä kohti taivasta, sillä jos se voisi, se käyttäisi voimiaan Jumalaakin
vastaan.”

Mona Lisan hihat on maalattu aaltokuvioisiksi ja usein aaltoliikkeellä kuvataan myös itse
liikettä. On mahdollista, että ”ele kohti taivasta” on ohjeistus kääntää taulua ylösalaisin 180
astetta. Jo aiemmin kun taulu käännettiin, esiin tuli pahan silmän symboliikka, johon
halventavat eleetkin kuuluvat.

Kuva 56. Eleet kohti
taivasta

Toinen peruste käännölle tulee symbolien kielestä ja Totuuden tiestä, jossa ihminen
Vesikasteen saatuaan kahden ylimmän chakran paikkeilla, jatkaa matkaansa kohti alempia
chakroja (Tulikaste) – tässä kohtaa maailman kääntyy ylösalaisin. Tulikasteeksi nimitetään
aikaa, jolloin ihmisen mielestä palaa pois kaikki pahat ajatukset – kuten kateus ja
kiittämättömyys. (Liite 2)

“Se kuvataan kaunis naamio kasvoillaan, hyvin kauniina, mutta palmun- ja oliivinlehvät ovat raapineet sen silmiä
ja laakerit ja myrtti vahingoittaneet sen korvia sen merkiksi, että voitot ja totuus satuttavat sitä. Sen edessä
salamoi, sillä salamat kuvaavat sen pahaa puhetta,”

Aiemmin tutkimuksessa käsiteltiin Silvano Vincetin löytämiä kirjaimia Mona Lisan silmistä vuonna 2010.
Voisivatko nämä löydetyt merkit olla ennemmin symboleita kuin kirjaimia - kuten palmun oksan ja oliivinlehvän
kuvia? Louvre-museo kiistää ilmeisesti täysin kirjainten löytymisen, mutta olisi varmasti mielenkiintoista kuulla
heidän mielipiteensä näistä uusista symboleista tässä yhteydessä.
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Lopulta myös nämä symbolit vievät meitä kohti Totuuden tietä: oliivin oksa on nimittäin Vesikasteen symboli,
joka esiintyy esimerkiksi Nooan tarinassa Raamatussa (1.Moos.8:11). Palmun oksakin symboloi samaa asiaa
(Vesikastetta), mutta sen merkitys löytyy muinaisesta Egyptistä, jossa se viittaa jumalaan nimeltä Heh.65 66

Tarinan laakerinlehti symboloi sekä jumalaa nimeltä
Apollo että ikuisuutta (kuten Heh) ja myrtti symboloi
jumalatar Venusta sekä hänen vuoksi rakkautta,
kuolemattomuutta, ja avioliiton harmoniaa (Signs &
Symbols, 2008, p. 81 & 94). Myös Totuuden tien
symboliikkaa oppineet tietävät, että korvat viittaavat
Vesikasteeseen67 ja silmä viittaa Tulikasteeseen68.
Kolmannen kasteen symboli on mm. salama, ja
salamoita
kuvaavat
Mona
Lisan
kellertävät
aaltokuvioiset hihat. Leonardo käyttää hyvin tummaa
symboliikkaa kuten ”halventava ele”, ”kateus”,
Kuva 57. Salamat ja naamio kasvoilla
”raapia/vahingoittaa”, sillä hän haluaa alleviivata
huomiota, ettei kukaan lapsuuden mentaalisesta paratiisista karkotettu ihminen ole puhdas luonnostaan, vaan
hänen tulee kulkea puhdistumisen tietä.

“ja se on kuvattava laihaksi ja kuivakaksi, koska sen olemassaolo on ainaista taistelua. Sen sydäntä jäytää käärme
ja sillä on nuoliviinissään kieliä, sillä niillä se usein loukkaa muita,”

Nämä sanat ovat itse asiassa ohjeita taitella Mona
Lisaa. Ensiksi hänen tulee olla laiha ja kuivakka, joka
esitetään Kuvassa 58 oikealla puolella. Tämän lisäksi
Mona Lisan rintamus mekossa, joka sijaitsee juuri
”sydämen” kohdalla, on koristeltu luikertelevilla
muodoilla, kuten ”käärmeet”. Kun taitto tehdään,
tämä alue menee piiloon näkymättömiin ja nousee
sydämen kohdalta juuri ”kielen” kohdalle suun
tasalle.
Kuva 58. Kieli, sydän, laiha ja kuivakka
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Yhteinen symboliikka Nooan ja egyptiläisen Nun välillä on esitetty esim. Liitteessä 2 ja Taulukossa 8. (Arkki, 3 poikaa, vaimot ilman omaa nimeä)
Palmun oksa symboloimassa aikaa tai lähinnä ajattomuutta on yleisesti tunnettu egyptiläinen Heh-jumalan symboli. Heh symboloi äärettömyyttä ja
ikuisuutta, sekä hänet voidaan suoraan samaistaa Raamatun Seemiin, eli Nooan poikaan.
67
Jeesus sanoo puhuttaessa Johannes Kastajasta: ”Jolla on korvat, se kuulkoon.” (Matteus 11:11-15). Vesikasteen jälkeen korvat kuulevat salatun tiedon.
68
"Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka
sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys!” (Matteus 6:22-23). Valoa täynnä oleva silmä on ihmisen puhdas Sielu, joka koostuu seitsemästä osasta
(Liite 5).
66
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Tässä vaiheessa saadaan uusia mittoja. Taiteltu Mona Lisa on nyt 612 mm korkea (Kuva 59), ja korkeus koostuu
kahdesta osasta: luvusta 216 (ylempi)69 ja luvusta 396 (alempi). Myös Mona Lisan leveys on muuttunut luvuksi
306 mm, joka kahtia jaettuna on jo entuudestaan tuttu luku 153. Samainen luku on muun muassa Pyhä Ehtoollisen
koodin avainluku.70

Koska Kuvassa 59 on mittasuhteet 306 : 612 (1a : 2a), sopii kuva täydellisesti
Kuninkaan Kammion lattiaan Gizan Suuressa Pyramidissa (Kuva 6). Tämä antaa
mahdollisuuden myös soveltaa Lausetta A kuvan mittasuhteiden analysointiin.

Lauseen A nojalla kuva muodostaa kultaisen leikkauksen sisäänsä kätkeytyvän
suorakulmaisen kolmion avulla. Lauseen A (ja Lemman a) nojalla,
306+306√5
612

=

1+√5
2

= 𝜑.

Näin ollen myös taiteltu Mona Lisan muoto tuottaa kultaisen leikkauksen, ja kyseessä
ei ole kultaisen leikkauksen likiarvo, vaan täsmällinen kultainen leikkaus.
Kuva 59. Taittelun mitat

Myös Kuvalla 60 on kauniit matemaattiset mittasuhteet. Ne saadaan esiin,
kun verrataan kuvan korkeutta sen leveyteen, jolloin
182
306
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= 153 ≈ 1.6813 … ≈ 1.6180 … =

1+√5
2

= 𝜑.

Näin ollen myös taittelussa ylimääräiseksi jäänyt palanen (Kuva 60) tuottaa
itsekseen kohtuullisen likiarvon kultaisesta leikkauksesta.
Kuva 60. Ylimääräinen palanen

Lopuksi voidaankin todeta, että koska molemmat Kuvat (59 ja 60) viittaavat kultaiseen leikkaukseen, on taittelun
uskottavuus hyvällä tasolla. Toinen seikka, joka luonnollisesti puoltaa taittelua, ovat taitekohdassa yhtenevät
taustat. Mona Lisa -tyyppisen kokonaisuuden maalaaminen ihmiselle, joka on sidottuna ”tavallisen” yhteiskunnan
aikatauluihin ja velvollisuuksiin, on lähes mahdoton tehtävä. Mutta koska taulu kuitenkin on maalattu, eli se on
olemassa, näin se myös osaltaan selittää sitä, miksi taulun maalaustyöt kestivät Leonardolla vuosikausia, jopa
vuosikymmeniä. Alkemian termeillä sanottuna, kyseessä on Leonardo da Vincin Suuri Työ.

“ja anna sille Leopardin turkki, koska se on eläin, joka kateuttaan surmaa leijonan petollisesti,”
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Luku 216 on kuun halkaisija matemaattisessa Jumalan Kuvassa (esim. Määritelmä 5).
Lisää Pyhä Ehtoollisesta ks. Liite 10. Sama luku löytyy Raamatun tarinasta, jossa saadaan pyydystettyä 153 kalaa kuin ihmeen kaupalla (Johannes 21).
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Leopardinnahka on hyvin voimakas egyptiläinen symboli, sillä siihen olivat pukeutuneina muun muassa Sempapit (tai Ptah jumalan Sem-papit), jotka palvelivat hautajaisrituaaleissa (ks. esim. Tutankhamonin haudan
pohjois-seinä). Leopardinnahka symboloi pyhää miestä, joka kuitenkin on vielä mies (ja siis erityisesti ei ole vielä
jumala). Vastaavasti leijonan symboliikka tuo jälleen esille kaksi jumalaa, jotka ovat Shu ja Tefnut71. Nämä ikuiset
kaksoset symboloivat Henkeä ja sen olemista ja ei-olemista. Käytetyn symboliikan vuoksi Leonardon lauseen voi
lukea myös: se, että henkilö käyttää leopardinnahkaa johtuu siitä, että hän on kateudellaan ja petoksellaan tappanut
hengen itsestään. Tähän aiheeseen palataan seuraavassa luvussa, kun tarkastellaan Leonardon toista maalausta,
jossa Johannes Kastaja on pukeutuneena leopardinnahkaan.

”ja kuvaa sen käteen maljakko täynnä kukkia, joissa kuhisevat skorpionit, rupikonnat ja muut myrkylliset eläimet.
Kuvaa tämä olento ratsastamassa kuolemalla, sillä koska kateus ei kuole, se ei koskaan väsy hallitsemaan. Kuvaa
sen varustuksena monenlaisia aseita, sillä kaikki sen keinot ovat kuoleman välikappaleita.”

Malja (tai vaasi) on ihmisen sielun
feminiininen symboli, joka oikeastaan
rinnastuu myös Elämään, sillä sielulla on
puhdistumisen kautta mahdollisuus nousta
kiinni Elämän ikuiseen muotoon. Maljan
symboliikka liittyy myös konkreettisesti
naiseuteen ja varsinkin naisen kohtuun ja
sukupuolielimiin. Geometrisesti malja on
yleensä esitetty kolmiona, joka avautuu
ylöspäin - juuri kuten kohtu avautuu naisessa.
Kuva 61. Kateus, käden ele, maljakko, kukkia ja rupikonna, Mano Pantea
Myrkylliset olennot kuten rupikonnat ja
skorpionit ovat maljan tapaan naiseuden ja luonnon symboleita – ne ovat pahuutta ja eläimellisyyttä
puhtaimmillaan.72

Yhdessä malja ja miekka ovat maailmankaikkeuden perustavat symbolit ja ne ovat eri nimillään olleet esillä
tässäkin tutkimuksessa jo monta kertaa. Kosmos jakaantuu siis kahteen osaan – miekkaan ja maljaan –
liikkumattomiin ja ikuisiin asioihin sekä aina liikkeessä oleviin ja jalostuviin asioihin. Raamatussa niistä käytetään
nimiä Tiedonpuu ja Elämänpuu. He ovat ihmisten lisäksi jokaisen maailmakaikkeuden asian alkuperäinen Isä ja
Äiti. Usein Isä-Äiti-jaon yhteydessä on myös käytetty jakoa Äiti-Elämä ja Isä-Kuolema, ja ehkä tähän Leonardokin
viittaa käyttäessään kuolema-symbolia. Kuvassa 62 neljäntenä on esitetty Mona Lisan peilaus oikeasta laidasta,
kohdasta 216 (= 6 x 6 x 6) cm. Tässä kuvassa Mona Lisa itse on selvästi kuolema.
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Shu-jumalan hieroglyfi on “leijonan takamus” ja Tefnut-jumalattaren hieroglyfi on “leijonan ylävartalo ja pää”. Yhdessä nämä hieroglyfit ovat koko
”leijona” tai usein jopa ”kaksois-leijona”. Raamatussa sama symboliarvo on nimellä ”Juudan Leijona”, joka on eräs Jeesuksen useista lempinimistä.
72
Ks. esim. “House of the Evil Eye” in Atioch, Museum of Hatay, Turkey.
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Malja ja myrkylliset olennot viittaavat myös egyptiläiseen symboliin Mano Panteaan (Kuva 61), joka jo aiemmin
kerrottiin symboloivat luonnon pyhää kolminaisuutta ja jakoa Isä-Äiti-Lapsi.73 Symbolissa tämä jako on
visuaalisesti esillä kahden suuremman sormen ja yhden lyhyen sormen muodossa. Samat kolme sormea jäivät
esille Kuvassa 49, kun huomattiin myös Mona Lisan paljastavan oman Mano Panteansa.

“Hyveen syntyessä syntyy kateus valmiina hyökkäämään sitä vastaan, ja ennen syntyy ruumis ilman varjoa kuin
hyve ilman kateutta.”

Lopulta Mona Lisa saadaan taiteltua muotoon, jossa kaikkinäkevä silmä ja kultaiset kolmiot esiintyvät yhdessä
(Kuva 62). Nämä symbolit ovat ”työkalut”, joita Jumala on käyttänyt luomistyössään. Myös muuta ajatonta
symboliikkaa voidaan tunnistaa: ”vuori siirtyy täältä tuonne” (ks. Matteus 17:20). Samaan kontekstiin menee
egyptiläinen symboli, jossa ”kaksoisvuoren välistä nousee aurinko” (tässä Mona Lisan silmä on aurinko). Tämä
symboli on myös itsessään hieroglyfi ”Akhet” (horisontti). Akhet voidaan kääntää muun muassa ”Valon Vuori”
ja tätä merkkiä käytettiin muinaisen Egyptin aikaan esimerkiksi Gizan Suuresta Pyramidista, jonka nimi oli Akhet
Khufu.74 Nyt se on päivänselvää: tässä kontekstissa Mona Lisan silmä on Re:n Aurinkolaiva. Myös rivienväliin
jätetty Leonardon sanoma näyttäisi olevan nyt selvillä: todellinen kaikkinäkevä silmä on puhdistuneen ihmisen
silmä.

Juuri syntynyt Aurinko on hyveen merkki. Kateus on
tässä yhteydessä kuvattu Mona Lisan Mano Pantea
käsien kautta, joiden symboliin myrkylliset olennot
konkreettisesti kuuluvat. Kuvassa 62 kolmas kuva
osoittaa, miten Kuvan 62 ensimmäisessä kuvassa
Mano Pantea -symboli tulee jälleen esiin, jos
vasemman puolen taitosta ei tehdä lainkaan, eli tutut
kolme sormea jäävät esiin keskiviivan oikealle
puolelle.

Kuva 62. Vasemmalta: Kultaiset kolmiot; kaikkinäkevä silmä;
Mano Pantea sormet; Kuolema

Mona Lisa on Leonardon käsitys ja näkemys Jumalasta, eli Jumala on puhdistunut ihminen. Opetus yhtenee myös
Kuolleiden Kirjan75 opetukseen, ja jokaisen sitä opiskelevan on syytä ymmärtää, ettei kirja kerro fyysisestä
kuolemasta, vaan egon ja identiteetin kuolemasta ja uudelleensyntymisestä jo tässä elämässä. Kirja sisältää
psykologiaa sekä ihmismielen käyttöohjeita ja siksi myös jokainen symboli on löydettävissä ihmisestä itsestään.
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Jälleen kerran on syytä todeta ja muistuttaa, että Tiedon pyhä kolminaisuus on Isä-Poika-Pyhä Henki. ”Tiedossa” kaikki kolme osaa ovat puhtaita
maskuliinisia muotoja verrattuna ”Elämään”, jossa on Äiti mukana.
74
Akhet on myös yksi kolmesta vuodenajasta antiikin Egyptissä. Akhet viittaa Niilin tulvaan ja siksi Totuuden tiellä sen vastine on Vesikaste. Muut
vuoden ajat viittaavat Työntekoon ja rehkimiseen (Tulikaste) sekä viimein Sadonkorjuuseen (Pyhän Hengen kaste ja Kirkastuminen).
75
Alkuperäinen otsikko hieroglyfeinä kirjalle oli “Kuinka Edetä Valon Kanssa” tai “Kuinka Edetä Valon Ohjaamana”. Myös kirjan alkuperäinen nimi
viittaa uudelleensyntymiseen ja tietoisuuden heräämiseen ennemmin kuin kuolemiseen ja helvettiin joutumiseen tai taivaaseen pääsemiseen.

73

Vastakohdat tapaavat toisensa
Ylläolevaan tarinaan ja sen taustalla oleviin muistiinpanoihin (luonnokset 676, 677) liittyy myös kaksi piirrosta.
Kuvan 63 oikeassa osassa on piirros ihmisestä, jolla on kaksi ylävartaloa: hän on hyvä ja paha sekä nuori ja vanha.
Piirroksen symboliikka on selvä viittaus Mona Lisoihin, joista del Prado -versio viittaa pahuuteen ja Louvre-versio
hyvyyteen. Myös kolmas Mona Lisa, joka on lapsi ja nuori, on tässä symboliikassa ensimmäistä kertaa kunnolla
mukana. Yhdistelmä nuorta ja vanhaa oli myös Kuvan 52 pääsanoma, jossa vertailtiin Mona Lisan ja Leonardon
piirtämän vanhan miehen muotokuvaa. On varmasti syytä myös muistaa, että useat tutkijat ajattelevat vanhan
miehen kuvan olevan juuri Leonardon itsensä muotokuva. On jopa todennäköistä, että Leonardo uskoi ja ymmärsi
myös itsessään ilmenevän nämä samat lainalaisuudet, joista hän piirroksissaan ja teksteissään opettaa.

Kahteen jakautumisen symboliikkaa kuvataan myös
egyptiläisen Manalan yhteydessä: “According to the
(ancient Egyptian) Book of Pylons the Du’AT is a long,
narrow valley, with sandy slopes, and is divided into
two equal strips by the river on which the boat of the
sun sails; it is made to contain twelve nomes or
divisions, which correspond to the twelve hours of the
night” (Budge, 1904, Volume I,p. 179). Kuvan 63
kanssa täsmälleen sama symboliikka esiintyy
yhdeksännen ja kymmenennen Manalan tunnin
kohdalla, kun esiin nostetaan uusi kaksinaamainen
Kuva 63. Vasen: Allegorioita (Kateus ratsastaa Kuolemalla), n.
1484-6. Oikea: Allegorioita (mielihyvä ja mielipaha), n. 1484-6.
jumalhahmo, jonka yhdessä ja samassa kehossa
yhdistyvät kaksi ääripäätä, Horus ja Seth. Horus-Seth
76
edustaa molempia, absoluuttista hyvyyttä ja pahuutta , mutta ääripäistään huolimatta tämä jumaluus on päässyt
tasapainotilaan – Suureen Rauhaan. Suuri Rauha ilmenee ihmisessä Totuuden tiellä Tulikasteen lopuksi. Tässä
vaiheessa Du’at avautuu henkistä tietä kulkevalle sielulle mahtavassa kokonaisuudessaan ja tämä on juuri se kohta,
jossa kaikkinäkevä silmä annetaan ihmiselle. Tässä kaikkinäkevä silmä on yhtä kuin Horuksen Silmä.77

Kaksinaisuuden esiintyminen samassa ihmisessä ja siihen viittaava symboliikka on tuttu itse asiassa lähes kaikista
pyhistä kirjoista ja jumaltarustoista. Otetaan esimerkiksi kaksikasvoinen Janus, jonka mukaan on jopa nimetty
jokaisen vuoden ensimmäinen kuukausi, January. Janus on sama jumala kuin Horus-Seth egyptiläisessä
opetuksessa. Januksen ja Mona Lisan yhteydestä on tehnyt huomioita myös Scott Lund, joka esittelee löydöksiään
otsikolla “Mona Lisa Code” (Lund, 2015).
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Tämän symboliikan sisäistämiseksi ihmiselle annetaan ymmärrys myös siitä, että hän ei voi koskaan tulla mieleltään neitsyeksi, jos hän ei tule samalla
huoraksi. Huora ja neitsyt nimittäin ilmenevät vain samassa kehossa yhtä aikaa.
77
Kiinnostuneille lisätietoja löytyy Book of that which is in the Underworld sekä erityisesti kohta yhdestoista tunti. (Esim. Budge, 1904, Volume I, p. 251)
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Kuvassa 64 esitellään muutama yhtäläisyys
Kuvan 63 piirrosten ja Mona Lisojen kesken.
Ensimmäinen yhtäläisyys on geometrinen
muoto ”neljä ympyrää”, jotka näkyvät Kuvan
64 vasemmassa laidassa, ja joihin viitattiin
tutkimuksessa jo aiemminkin (Kuvat 12 ja 19
Oikea). Toinen yhtäläisyys on Kuvan 64
oikealla puolella, jossa näytetään, miten hahmo
pitelee reed-kasvia oikeassa kädessään. Kasvia
käytettiin muun muassa Mooseksen korissa ja
Ra-jumalan Aurinkolaivassa. Muistissa on yhä,
että reed on mittayksikkö, jonka mukaan
Kuva 64. Allegorioiden piirrosten ja Mona Lisojen yhtäläisyyksiä
egyptiläiset pyramidit ja Raamatun temppelit
on rakennettu. Reed käännetään joskus
mittatikuksi tai mittasauvaksi, joka liittää sen suoraan cubit- ja royal cubit -mittoihin. Samat mitat osoitettiin
Leonardon käyttämiksi esim. Mona Lisassa ja Pyhä Ehtoollisessa (Kuvat 4 ja 7, Lause 7).

Mittasauvat ja reed-kasvit ovat viimeinen vihje, joilla Mona Lisan huntu saadaan revittyä kokonaan auki.
Leonardon omia sanoja mukaillen: ”Auringon alla ei mikään ole piilossa.” Tässä vaiheessa tutkimus laajennetaan
koskettamaan muitakin Leonardon töitä ja oikeastaan hänen koko tuotantonsa kätkee sisälleen suurimman
salaisuuden.

Auringon alla ei mikään ole piilossa
Aloitetaan Leonardon maalaamalla ja 500 vuotta vanhalla
Johannes Kastajan muotokuvalla. Kuvassa 65 nähdään Johannes
osoittamassa mittasauvaansa sekä hänen ylleen on kuvattu hieman
aiemmin mainittu leopardinnahka, joka siis symboloi kateutta ja
pahaa silmää. Myös luku 72 esiintyy taulussa, sillä taulun
vasemmasta laidasta mitattuna on Johanneksin sormen päähän
matkaa juuri 72 cm.78 Leonardo opetti meitä ymmärtämään
töidensä elementtejä, ja hänen sanoihinsa viitaten, myös tämä taulu
yhdistyy samaan kontekstiin Mona Lisojen ja Pyhä Ehtoollisen
kanssa. Luku 72 oli siis Jumalan Kasvojen symboli.

Kuva 65. Johannes Kastaja, joka oli aiemmin
Bacchus

Liitteessä 10 esitetyssä erillisessä tutkimuksessa Decoding the Last
Supper nostetaan esiin luonnos 880, jossa Leonardo kirjoittaa: ”Ne,

78

Tämä väite voi olla myös väärin, sillä mittatulos on tehty yleisesti ilmoitettujen mittojen perusteella, mutta kuten monien muidenkin Leonardon teosten
kohdalla, mitat voi olla ilmoitettu tahallaan väärin.
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jotka haluavat palvoa ihmistä kuin hän olisi Juppiterin, Saturnuksen tai Marsin kaltainen jumala, tekevät valtavan
virheen…” (Richter, 1888; Lahdensuu, 2009. s. 316) ja näin olleen koko tutkimuksen pääsanoma kiteytyy
Leonardon omaan ajatukseen: kukaan ihminen ei ole suurempi kuin Aurinko.

Leonardon Pyhä Ehtoollinen on koodien auettua oikea uskontojen kohtaamispaikka. Maalauksesta löytyvätkin
edellä mainitut kolme roomalaista jumalaa (Saturnus, Jupiter ja Mars) sekä kauppiaiden kastista noussut kuuluisa
profeetta Muhammed, sekä luonnollisesti muiden henkilöiden ympäröimä Jeesus Kristus. Tosin tässä kuvassa
Jeesuksen kädet symboloivat hindulaista Lakshmi-jumalatarta, joka on tunnettu kahdeksasta vaurauden
muodostaan. Itse asiassa tässä yhteydessä koko Pyhän Ehtoollisen symboliikka tulee liittää niin sanottuun
sadonkorjuuseen ja egyptiläiseen hieroglyfiin ”sadonkorjuupöytä” ja ”uhrilahjapöytä”. Kyseinen symboliikka
viittaa Totuuden tien viimeiseen kastevaiheeseen, eli Jumalan Kuvaksi tulemiseen. Samaan viittaa myös Raamatun
teksti, sillä tämä on juuri se pöytä, josta Juudas lähtee kavaltamaan ja myymään Jeesuksen: ”Kun Juudas oli
mennyt, Jeesus sanoi: "Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastunut hänessä.” (Johannes 13:31)
Kun viimeinen paha, eli ihmisen egon tarve kaupallistaa Jumalalta saatu ymmärrys ja tieto, on poistunut, ihmisen
sydän on kokonaan puhdas ja valmis kirkastumaan.

Vaikka Pyhä Ehtoollinen esittelee
meille osoittavan sormen ohella useita
jumalia ja uskontoja, on Mona Lisan
sanomassa
silti
kyse
pääosin
Jeesuksesta. Aiemmin käsiteltiin jo
Leonardon näkemystä Jeesuksesta
hänen maalauksen Salvator Mundi
yhteydessä, jolloin lähinnä Jeesuksen
mystinen puoli oli edustettuna. Jeesus
kuvattiin Mano Pantea -käden ja
kristallipallon kanssa. Muistetaan vielä,
miten Mano Pantea viittaa luonnon
Kuva 66. Leonardon maalaus Pyhä Ehtoollinen, josta taiteltu esiin kolme jumalaa
kolminaisuuteen, eli Isä-Äiti-Lapseen.
Mars, Jupiter ja Saturnus (Liite 10)
Ehkä Leonardo halusi innostaa
pohtimaan, että ehkä Jeesuskin oli alun perin syntyisin luonnosta ja naisesta, kuten kaikki muutkin ihmiset maan
päällä. Voikin olla, että Leonardo luonnoksillaan ääripäistä ja vastakohdista, jotka nousivat samasta kehosta,
kutsuu jokaisen kysymään itseltään: kuka on Jeesus Kristuksen vastakohta?

Jeesuksen vastakohta ei olekaan se ilmeisin eli antikristus, jonka sanotaan olevan jokainen Jeesuksen opetuksista
piittaamaton ihminen (1.Joh.2:18-27), vaan aihe on ollut jo osittain esillä. Aiemmin todettiin Raamatun opettavan,
miten Johannes Kastaja symboloi vettä ja hänen jälkeensä tuleva edustaisi puolestaan tulta. Symbolien kielestä
tiedämme veden ja tulen olevan toistensa vastakohtia. Voisiko tämä vihje viedä tutkimuksen seuraavalle tasolle?
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Samaan aiheeseen liittyy kysymys: Miksi Leonardo da Vincin viimeinen työ oli
maalaus Johannes Kastajasta? Eikö sen kaiken järjen mukaan olisi pitänyt olla maalaus
itsestään Jeesuksesta – Jumalan Pojasta? Leonardon maalaama muotokuva Johannes
Kastajasta (Kuva 67) jatkaa samaa teemaa Mona Lisojen kanssa, kun sen elementtejä
tarkastellaan hieman lähemmin. Kuten Mona Lisan kohdalla, myös tämän taulun
mittasuhteet on yleisesti ilmoitettu väärin, mutta Louvre-museon tutkija Vincent
Delieuvin kertoo niiden olevan: 1) leveys 56.3-56.4 cm ja 2) korkeus 72.6-72.9 cm.

Kuva 67. Leonardon
maalaus Johannes Kastaja

Tässä vaiheessa tutkimusta luvut 72 ja 56 osuvat jo hyvin helposti silmään. Luvuilla
on kuitenkin myös toinen tarkoitus: ne osoittavat suhdetta 9 : 7 (luvut jaettuna
kahdeksalla). Aiheen kasaa yhteen Leonardon luonnos 684:

“Totuus, Valhe, viattomuus, pahansuopuus, aurinko, naamio. Tuli tuhoaa valheen eli sofismin ja johtaa totuuteen
karkottaen pimeyden. Tulen voi esittää ikään kuin kaiken sofismin tuhoajana ja totuuden paljastajana ja kuvana, koska
se on valoa ja karkottaa pimeyden, joka hautaa alleen kaiken oleellisen. TOTUUS. Tuli tuhoaa kaiken sofismin eli
petoksen ja säilyttää vain totuuden, joka on kultaa. Totuutta ei voi loppujen lopuksi kätkeä. Teeskentelystä ei ole hyötyä.
Teeskentely on turhaa niin korkean tuomarin edessä. Valhe puskee ylleen naamion. Auringon alla ei mikään ole
piilossa. Tuli kuvaa totuutta, koska se tuhoaa kaiken sofismin ja valheet, ja naamio edustaa valhetta, joka salaa
totuuden.”

Eikö Johannes Kastaja (Kuva 67) ole valo, joka nousee esiin
maailman pimeydestä – aivan kuten enkelit on usein tarustoissa
kuvattu sekä aivan kuten luonnoksessa 684 totuus on kuvattu.
Maalauksessa on myös mukana taas osoittava sormi, joka tällä
kertaa osoittaa ristiä. Yrittääkö Johannes kertoa, että hän kuoli
ristillä?

Seuraava vihje on Leonardon piirtämä Johannes Kastajaa esittävä
alastonkuva (Kuva 68. Oikea). Molemmissa Kuvan 68 kuvissa
mallina on toiminut Leonardon oppilas Salai. Eroottisen version
Kuva 68. Vasen: Leonardo: Johannes Kastaja.
Oikea: Leonardon ateljee: Lihaksi tullut enkeli.
nimi on The Incarnate Angel (suom. Lihaksi tullut enkeli), ja se
oli aiemmin osa British Royal Collection -kokoelmaa, mutta mystisen katoamisen jälkeen se jälleen löytyi
saksalaisesta kokoelmasta vuonna 1991 (Sewell, 1992). Kuvassa on siis Johannes Kastajan kanssa identtinen
hahmo, jonka penis on erektiossa79. Piirroksen nimen perusteella Johannes Kastaja olisi siis enkeli, joka on tullut
lihaksi.
79

Hieroglyfi ”erektio sekä ejakuloiva penis” kuvaavat luoja-jumalatarta nimeltä Neith, jonka nimi on myös ”mies, joka toimii naisena”.
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Jos ajattelemme Kuvan 68 oikeanpuoleista henkilöä Johannes Kastajaksi, voidaan myös todeta Leonardon
piirtäneen hänet jostain syystä hyvin eläimelliseksi. Ja jos Leonardo todella ajatteli näin, on mahdollista, että hän
myös ajatteli Jeesuksen olevan taivaallinen versio Johanneksesta. Näin ollen Johannes Kataja olisi syntynyt
Luonnosta ja Elämästä, aivan kuten vastaavasti Jeesus on syntynyt Taivaasta ja Tiedosta.80 On mahdollista, että 1)
Leonardo uskoi Johannes Kastajan olevan Jeesus, sekä on myös mahdollista, että 2) Johannes Kastaja todella oli
Jeesus.

Leonardo da Vincin Suuri Konjektuuri
Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus olivat sama ihminen.

Todistus.
Todistus muotoillaan kolmen eri perspektiivin kautta. Ensin aihetta lähestytään ikuisen symbolien kielen valossa
tutkimalla Totuuden tien kolmea vaihetta (kastetta) ja niihin olennaisesti liittyvää symboliikkaa. Toiseksi
todistuksessa käydään läpi nykytieteelle vielä toistaiseksi tuntemattomia muinaisen Egyptin nimeämisriittejä,
joista myös Raamatun kautta on mahdollista oppia lisää, kunhan on ymmärrystä liittää oikeat asiat ja ihmiset
toisiinsa. Kolmannen näkökulman antavat toinen toistansa tukevat pyhät kirjat, joista vanhin on Egyptiläinen
Kuolleiden kirja. Sen ohella tutkittavissa sekä Raamatussa että Koraanissa on hyvin vahvat viitteet Kuolleiden
kirjan alkuperäiseen viisauteen ja siksi ne kaikki muodostavat yhdessä kokonaisuuden.

Kuten tästä todistuksestakin käy ilmi, jotta Leonardo da Vinciä voi ymmärtää syvemmin, ei häntä voi tutkia vain
seurausten, eli hänen töidensä kautta, vaan on mentävä syvälle hänen sisäiseen maailmaansa. Kun oikeat syyt
tulevat esiin, myös seuraukset aukenevat tietoisuuteen kuin itsestään.

Symbolien kieli (1)
Totuuden tiellä kohti Valaistumista81 on yhteensä kolme mentaalista vaihetta.

80
81

Jeesus syntyi myös Vedestä ja Hengestä (ks. Johannes 3:5). Vesi ja Tieto ovat ekvivalentteja symboleita ja ne viittaavat Isään symboleiden kielessä.
Myös kirkastuminen ja Suuren Rauhan saavuttaminen jne.
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Vaihe

Kuvaus

Symboliikka

Vesikasteessa henkilö saavuttaa yhteyden
ikuiseen Isään ja siksi hänen kaikki
syntinsä, mukaan luettuna perisynti
(tietämättömyys) ja eläimellinen
käyttäytyminen aistinautintojen saamiseksi
saadaan anteeksi.

Vaihetta kuvaavat hyvin Armo ja Rakkaus.
Yleensä vaihetta edeltää henkilökohtainen
kriisi ja vaiheeseen kuuluvat yksinolo ja
yhteiskunnasta irtaantuminen.

Vesikasteen ajan symboleita ovat Isä,
Tieto, Vesi, Valkoinen väri, Kyyhkynen,
Luu, Leipä, Armon Pilari, Usko jne.

Tulikasteeseen astuva henkilö on jo
saavuttanut yhteyden ikuiseen Isään ja nyt
joutuu kohtaamaan paluun yhteiskuntaan
noudattaen saamaansa tietoa ja ohjausta
myös muiden ihmisten silmien edessä.

Vaihetta kuvaavat Ankaruus ja Rakkaus,
sillä nyt ihmisen mielestä poltetaan pois
kaikki väärät ajatus- ja uskomusmallit,
jotka aiemmin ovat pitäneet hänet kiinni
maallisuudessa.

Tulikasteen symboleita ovat Äiti, Elämä,
Luonto, Tuli, Punainen väri, Liha, Viini,
Ankaruuden Pilari, Toivo jne.

Kolmas
vaihe
johtaa
ihmisen
valaistumiseen (kirkastumiseen) ja siitä on
käytetty nimeä Pyhän Hengen kaste.

Armon ja Ankaruuden vastakohdat
yhdistyvät
muodostamaan
Suuren
Rakkauden
Voiman
ja
kultaisen
tasapainon. Mentaalisen avioliiton kautta
henkilön sielu on yhdistynyt ikuiseen
henkeen.

Vaiheen symboleita ovat Isä-Äiti, Pyhä
Henki,
Tiedonpuu
&
Elämänpuu,
Sateenkaaren värit, Luu ja Liha, Leipä ja
Viini,
Kolmas
Pilari
(Osiriksen
selkäranka), Rakkaus jne.

Taulukko 6. Totuuden tien kolme kastevaihetta

Symbolien kielestä tutun Totuuden tien kolmen kastevaiheen kautta on mahdollista ymmärtää, että Johannes
Kastaja ja Jeesus ovat olleet yksi ja sama ihminen, mutta vain eri kastevaiheessa, ja kuvattuna eri nimillä. Myös
Raamatusta on mahdollista suoraan lukea, miten Johannes Kastajan symboli on Vesi ja häntä seuraavan Jeesuksen
symbolit ovat Tuli ja Pyhä Henki. (esim. Matteus 3:11, Markus 1:8, Luukas 3:16, ja Johannes 1:33).
∎
Muinaisen Egyptin nimeämisriitit (2)
Läpi koko tutkimuksen on löydetty erilaisia yhtäläisyyksiä esim. muinaisen Egyptin uskonnon sekä heprealaisen
ja kristillisen perinteen kesken. Egyptissä tieto ja ymmärrys pidettiin vain hallitsijaperheen sisällä. Jossain
vaiheessa se kuitenkin alkoi levitä papiston keskuudessa ja lopulta papistosta tulikin yhtä tärkeä kasti kuin
hallitsijoista. Mooses lunasti tämän harvojen etuoikeuden itselleen tuomalla samaisen tiedon ulos Egyptistä ja
levittämällä sen kokonaiselle kansakunnalle. Mooseksen jälkeen vasta Jeesus antoi lopulta saman tiedon kaikille
maailman ihmisille. Hänen jälkeensä ei ollut enää kasteja ja papistoa salatuissa temppeleissä – Jeesus antoi tiedon
kaikille. Tämä johtuu siitä, että jokainen ihminen on Jumalan silmien edessä samanarvoinen.

Nyt, 2000 vuotta myöhemmin, juuri kukaan ei enää näytä tuntevan tätä tietoa. Olemme kadottaneet tiedon ihmisen
mentaalisesta kehitysprosessista, ja jonka merkkipaaluina voidaan pitää nimiä ja kasteita. Nykypäivän egyptologit
opettavat, että on olemassa viisi eri nimeä, joita hallitsijat ottivat, tai saivat aina jonkin tapahtuman yhteydessä.
Egyptologeilla ei ole ollut todellista käsitystä siitä, miten nämä nimet liittyvät toisiinsa, uskonnolliseen
perinteeseen, sekä lopulta kaikkiin muihinkin uskontoihin ja kulttuureihin. Taulukko 7 esittelee nämä
kuninkaalliset nimityypit niiden oikeilla hieroglyfeillä (ks. esim. Adkins & Adkins 2003; Pinch 2002; Allen 2014),
sekä liittää jokaisen nimen niille kuuluvaan hallitsija-kruunuun ja Raamatulliseen vastineeseen. Ja jotta
kokonaiskuva kirkastuisi vielä hieman, on taulukkoon lisätty myös Totuuden tien eri vaiheet näkyviin.
79

Kruunu

Raamatun symbolit

Totuuden tie

I

Egyptissä Tarkoitus
Pienempi
Sa-Ra

Jumalan (Ra/Re)
Lapsi

-

Paratiisista karkottaminen

II

HR

Horus, haukka, tie

Pietari: uusi nimi, peruskallio

III

NeBTY

Kaksi Kuningatarta

IV

NSWt-Bity

Pohjoisen ja Etelän
Kuningas

Hedjet, YläEgyptin Valkoinen
Kruunu
Deshret, AlaEgyptin Punainen
Kruunu
Pschent, TuplaKruunu

Syntymänimi –
totuuden
etsiminen
Vesikaste

V

NuBHR

Kultainen Horus

VI

Suurempi
Sa-Ra

Jumalan Lapsi
(Ra/Re)

Valkoinen Kruunu,
jossa Sulkia, Atef
Kruunu
Kaikki Kruunut

Jaakob: Tikapuut Taivaaseen,
kamppailu Enkelin kanssa

Tulikaste

Johannes: 1) Rakkain
opetuslapsi 2) huutavan ääni
kuuluu erämaassa (Johannes
Kastaja)
Yhdessä Pietari, Jaakob ja
Johannes muodostavat
Jeesuksen [jæʃu:ɑ:ɪn]
Kristus

Pyhän Hengen
kaste
Kirkastuminen
Jumalan Lapsi,
Ihmisen Poika

Taulukko 7. Egyptiläiset nimeämisriitit tulkittuna

Henkisen transformaation aikana sama henkilö vastaanottaa kaikki yllä olevat viisi (I-V) nimeä, eli lopulta kaikki
Taulukon 7 nimet ovat yhden ja saman henkilön nimiä. Tämän vuoksi voidaan sanoa, että henkilö muuttuu ensin
Simonista Pietariksi, sitten Jaakobista Israeliksi, ja lopulta Johanneksesta henkilöksi, joka on ”ei kukaan”82.
Loppujen lopuksi kaikki nämä arvonimet yhdistyvät ihmisessä, kun kirkastuminen tapahtuu, ja symbolinen Jeesus
[jæʃu:ɑ:ɪn] ihmisen sydämessä syntyy. Kaikki nimet ovat siis kuin kuvauksia yhden ja saman ihmisen mentaalisen
matkan vaiheista. Mentaalisen matkan päätyttyä henkilön on mahdollista vielä jatkaa matkaansa fyysisemmässä
muodossa ja tuolloin jakaa myös itsensä ulkopuolisille ihmisille, kuten opetuslapsilleen ja seuraajilleen, näitä
saamiaan nimityksiä.

Pienempi
Ensimmäinen ihmiselle annettu nimi on niin sanottu henkilökohtainen nimi (nomen). Pienempi Sa-Ra83 on nimi,
jonka lapsen vanhemmat antavat hänelle syntymän yhteydessä ja kyseinen nimi on varmasti lähes jokaisella
ihmisellä – myös sinulla on syntymänimesi. Sa-Ra tarkoittaa kirjaimellisesti Ra-jumalan Poikaa. Ra on myös
ensimmäinen jumala egyptiläisessä luomisjärjestyksessä ja hänet on kuvattu ensimmäiseksi päiväksi
kuninkaalliseen mittatikkuun, jossa on yhteensä 28 päivää. Ra on kaikki jumaluudet yhdessä ja samassa
Ykseydessä – tässä yhteydessä Ran symboliikka voi verrata Raamatun termiin Pyhä Henki.

Ensimmäinen nimi on myös se syy, miksi Jeesus opetti kaikkien ihmisten olevan Jumalan lapsia. Hän tarkoitti
jokaisen syntyvän tietoisena luomistyönä, joka on Pyhän Hengen (Ra) luojaominaisuus. Sillä ei ole niinkään
82

”Ei kukaan”, tai “ei mitään” ovat symbolisia nimiä henkilölle, joka on onnistunut kokonaan voittamaan ja kieltämään itsensä.
Termi pienempi on käytetty tässä korostamaan eroa nimien I ja VI välillä. Jos kaikki nimet muodostaisivat ympyrän, olisivat nämä nimet ympyrässä
yksi ja sama piste – alku ja loppu.
83
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merkitystä, millä sanoilla kutsumme tätä maailmankaikkeuden tietoista luojaa, mutta sillä on suuri merkitys, että
me ihmiset ymmärrämme olevamme samanarvoisia ja lähtöisin samasta Jumalasta – olemme saman Jumalan
lapsia. Tätä aihetta pohdittiin jo aiemmin, kun selitettiin jokaisen henkilön ajautuvan ulos kylmään maailmaan
lapsuuden mentaalisesta paratiisista. Tämä syntymästä alkanut liitto Jumalan kanssa pätee siis noin √153 (≈
12.369) vuotta ennen kuin kuolemansynnit kuten kateus, ahneus ja himo ottavat otteen nuorukaisen sydämestä.
Tähän loppuu ihmislapsen ja Jumalan ensimmäinen yhteistyö ja tästä eteenpäin ihmisellä on vain yksi todellinen
tehtävä – löytää yhteys takaisin. Tätä prosessia kutsutaan Totuuden tieksi.

Toinen nimi on niin sanottu Horus-nimi, jota ympäröi serekh. Egyptiläisissä hieroglyfeissä serekh on nelikulmio,
jonka alaosan voi ajatella symboloivan temppelin julkisivua ja yläosan sen pohjapiirrosta. Temppelin päällä on
Horus-haukka (Jumalan Poika), jonka hieroglyfinä serekhiä voidaan pitää.

Horus-nimi liittyy mentaalisen matkan, Vesikasteen, vaiheeseen, jonka päämerkitys on
lapsuuden paratiisista karkottamisen vastakohta, eli Horus-nimi on merkki ihmisen
pääsystä takaisin hengellisen Isänsä luokse. Vesikaste tarkoittaa, ettei henkilö ole vielä
pysyvästi kotona, vaan että hän nyt tuntee tien kotiin ja tietää sen olemassaolosta.
Horus-nimi on identtinen Kristus-nimen kanssa, jonka paavit ottavat toteuttaakseen
työtänsä kirkon päänä. Egyptiläisessä tarustossa ja yön kahdentoista tunnin
ajanjaksossa Vesikaste tapahtuu Maat-jumalattaren Salissa (myös Shu jumalan Sali,
sekä Mehet Weret Sali, eli Suuren Tulvan Sali) viidennen tunnin jälkeen. Vesikasteessa
ihmisen sydän punnitaan hyvyyden ja jumalallisen järjestyksen Sulkaa vastaan. Tämä
Sulka (feather) on Isä (father), jonka merkki on Vesi (water).84

Kuva 69. Osiriksen vinjetti
- Isä jumala, pohjan Kallio
korostettuna

Yksin Armosta henkilön synnit ja jopa hänen perisyntinsä annetaan hänelle anteeksi.
Tämän merkkinä on mentaalinen Hedjet, Ylä-Egyptin Valkoinen Kruunu. Voidaan
sanoa, että tässä vaiheessa ymmärrys ja tieto kasvavat suuremmaksi kuin henkilön oma persoonallisuus. Saman
tapahtuman symbolina esimerkiksi Jeesus nimeää Simeonin Pietariksi (Keefas, kallio). Kuvassa 69 Pietari on
jalusta, jonka päälle Osiris on itsensä rakentanut. Jalusta eli kallio edustaa Tieto jumalallisesta järjestyksestä ja
maailmankaikkeuden, ihmiskunnan ja ihmisen hengellisestä rakenteesta. Totuus on ainoa pysyvä perusta, jonka
päälle omaa elämää kannatta rakentaa. Tämä on se perusta, jonka päälle Kristus rakensi kristityn kirkon.85

84

Lisää lausunnasta ja retoriikasta, ks. Liite 4.
Vrt. Jeesuksen vertauskuva, jossa rakennettiin talo peruskallion ja hiekan päälle. Totuuden päälle elämänsä rakentaminen symboloi ikuista pysyvyyttä:
”Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. "Jokainen, joka kuulee nämä sanani mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä
mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, ja se sortui, maan tasalle saakka." (Matteus 7:24-27)
85
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Kolmas nimi on nimeltään nebty-nimi. Nebty tarkoittaa kirjaimellisesti ”Kaksi Kuningatarta”, jotka puolestaan
symboloivat kahta ihmisen sielun osaa – tunnetta ja järkeä. Tieteellisesti näistä kahdesta mielen tasosta käytetään
termejä id ja yliminä (Freud, 1964), mutta esimerkiksi Ilmestyskirjassa Johannes nimittää näitä osia termein Peto
ja Väärä Profeetta. Samaa symboliikka kuvaillaan hieman eri sanoin Vanhassa Testamentin tarinassa Jaakobista
ja taivaaseen johtavista tikapuista86 (tikapuut on sama kuin Totuuden tie), sekä Jaakobin painista enkelin kanssa87.
Jaakobin paini on tunnettu Tulikasteen symboli, sillä se kuvaa sisäistä taistelutilannetta, jossa ihmisen ajatuksista
poltetaan pois kaikki paha ja väärä tieto, eli Väärä Profeetta.

Kuten sanottu, ”Kaksi Kuningatarta” on henkisen matkan vaihe, jota kutsutaan nimellä Tulikaste. Kun ihminen on
ensin Vesikasteessa saavuttanut yhteyden Isään, tieto ja totuus vyöryvät hänen mieleensä kuin suuri tulva, jolla ei
ole loppua. Tässä vaiheessa olemistaan ihminen ensimmäistä kertaa saa suoran ymmärryksen siitä, mitä on hyvä
ja paha sekä oikea ja väärä. Seuraavaa vaihetta kuvataan tuli-symbolin avulla, koska tässä vaiheessa
vastasyntyneen profeetan on aika palata yksinäisyydestä takaisin ihmisten keskuuteen. On paljon vaikeampaa olla
hyvä ja reilu ihminen osana yhteiskuntaa ja muiden ihmisten kanssa, kuin yksin ollessaan. Prosessin aikana
symbolinen, mutta hyvin todellinen tuli polttaa pois mielestä jokaisen nousevat pahan ajatuksen ja tätä jatkuu niin
kauan, kunnes vain Totuus on jäljellä. Tulikastetta on kuvailtu myös Raamatussa (esim. Matteus 3:11; Markus
1:8; Luukas 3:16; Johannes 1:33) ja Kuolleiden kirjassa (Faulkner, 2011. Spell 126: the image of the bark of Re
around a Lake of Fire, Spell 144: narrow gates and the gate keepers).88

Tulikasteen “Kaksi Kuningatarta” on feminiininen symboli ja sillä viitataan Taivaiden Kuningattareen nimeltä
Nut. Taivas on ihmisen tietoisuus, joka Tulikasteessa mittelee Maan tiedostumattomuuden kanssa. Tietoisuuden
kädet ovat ihmisen oma muisti ja luovuus, joiden avulla hän kykenee lopulta kesyttämään myös alitajuntansa tasot,
eli muistilla tunteen ja järjellä luovuuden. Näin syntyy kaksi mentaalista liittoa: tunnemuisti, joka on
muistitekniikoiden käyttämisen edellytys, sekä järkiluovuus, joka on minkä tahansa totuudenmukaisen luomisen
edellytys. Näiden kahden liiton avulla ihmisen on mahdollista lopulta täysin tietoisesti ymmärtää, mikä on
luomistyö ja mikä on ihmisen itsensä sekä koko ihmiskunnan yhteinen alkuperä ja juuri.

Tulikasteen päätteeksi henkilön päähän asetetaan mentaalinen Deshret, eli Ala-Egyptin Punainen Kruunu. Tästä
eteenpäin tietoinen mieli on saanut yliotteen tiedostumattomasta mielestä ja kaikki seitsemän ihmisen sielun osaa
ovat täynnä tietoisuuden valoa – Dharman Lamppu on syttynyt (Liite 5). Myös Jeesus kuvasi toisen kastevaiheen
ohittanutta Johannes Kastajaa sanoin (Johannes 5:35): ”Johannes oli kirkkaalla liekillä palava lamppu, mutta vain
hetken aikaa te halusitte nauttia hänen valostaan.”
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Myös vapaamuurarit käyttävät symbolisia tikapuita taivaaseen, jotka koostuvat kolmesta portaasta. Portaiden nimet ovat Usko, Toivo ja Rakkaus, ja samat
portaat ovat myös hengenlahjat Totuuden tiellä.
87
Kun Jaakob on paininut tarinassaan enkelin kanssa, hän vastaanottaa Jumalalta nimen Israel, joka on Jaakobin nebty-nimi.
88
Myös profeetta Muhammed tunsi tämän saman mentaalisen taistelun, ja hän käyttikin siitä nimityksiä Suurempi Jihad (Tulikaste), joka toimi kuin
vastakohtana ensimmäiselle vaiheelle nimeltä Pienempi Jihad (Vesikaste). Sanat ”pienempi” ja ”suurempi” ovat alkuperältään symbolien kieltä, jossa ne
viittaavat mm. Aurinkoon ja Kuuhun sekä Tuleen ja Veteen (Taulukko 5).
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Neljättä nimeä kutsutaan Valtaistuinnimeksi (Throne name), sekä sen sanotaan olevan prenomen, joka latinaksi
tarkoittaa ensimmäistä nimeä. Egyptissä tähän nimeen liitetään hieroglyfi nesu-bity (tai nesut-bity), joka usein on
käännetty Ylä- ja Ala-Egyptin Kuningas, sekä aivan sana tarkasti Kuningas ja Kuningatar (vrt. Isä-Äiti).

Tulisten järvien jälkeen sekä itsensä tuntemaan opettelun ja itsensä kieltämisen89 jälkeen on vuorossa kolmas
kastevaihe – Pyhän Hengen kaste. Kun ihminen ottaa vastaan tämän kasteen, hänestä tulee Ylä- ja Ala-Egyptin
Kuningas, eli hän hallitsee oman tietoisen mielensä ja tiedostumattoman mielensä lainalaisuudet. Jotta kolmas
kaste voi tulla, on ihmisen täytynyt tulla kastetuksi jo kahdesti – ensin Pohjoisessa Armosta ja sitten Etelässä
Ankaruudesta. Vasta tämän jälkeen rakkauden Voima voi kokonaan yhdistyä ihmisessä: rakkaushan on veden
armoa ja tulen ankaruutta tasapainossa. Kolmannen kasteen symboleita ovat muun muassa reed-kasvi ja
mehiläinen90, ja Raamatun nojalla tiedetään, että nämä symbolit liittyvät suoraan Johannes Kastajaan (ks. esim.
Matteus 3:4 ja 11:7). Tämä todistaa kiistatta, että Johannes Kastaja on jonkun henkilön Valtaistuinnimi.

Raamattu kertoo myös toisesta kuuluisasta Johanneksesta: Johannes on Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Rakkain
opetuslapsi on mainittu Pyhä Ehtoollisen yhteydessä sekä hänen henkilöllisyytensä osoitetaan Johanneksen
Evankeliumin lopussa (Johannes 21:20). Rakkain opetuslapsi on seurannut Jeesuksen asettamaa esimerkkiä
(Totuuden tietä) sen jokaisen kastevaiheen läpi, ja lopulta hän on onnistunut kieltämään itsensä (egonsa ja
identiteettinsä) paremmin kuin muut opetuslapset. Tätä samaa symboliikkaa kuvataan myös Kastajan yhteydessä,
kun hän kertoo ihmisille olevansa ”ei kukaan”.91 92 Tästä tulee ymmärtää, ettei ”Johannes” ole ihminen, vaan
konsepti: Johannes Kastaja sekä Johannes ”Rakkain opetuslapsi” symboloivat samaa vaihetta henkisellä tiellä.

Psykologian termeillä voidaan sanoa, että kun ihmisen päähän asetetaan mentaalinen Pschent, eli Egyptin Kaksoiskruunu, ja täten hänen sanotaan olevan Pohjoisen ja Etelän Kuningas, on ihminen siis muun muassa oman tietoisen
mielen ja tiedostumattoman mielen kuningas. Ihminen on yhteensä sydämensä yhdeksän osan hallitsija. Seitsemän
osaa kuvaavat sielua ja ne ovat: 1) tietoisuus, 2) muisti, 3) luovuus, 4) järki, 5) tunne, 6) tiedostumaton mieli (esim.
suolisto93) sekä 7) kaikki edellä mainitut yhdessä94, jolloin voidaan puhua Tahdosta ja kokonaisesta sydämestä.
Egyptiläinen Kaksois-kruunu tarkoittaa, että nämä seitsemän sielun osaa ovat yhdistyneet Pyhän Hengen kahteen
ikuiseen osaan – Tietoon ja Elämään (yhteensä siis 9 osaa). Tätä mentaalista avioliittoa kutsutaan esim. uudeksi
liitoksi ihmisen ja Jumalan välillä. Sielun ja hengen mentaalinen avioliitto on myös Mona Lisan yksittäinen
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Viitteitä esim. Kuolleiden Kirja; Tuomaan Evankeliumin kohta 3 Nag Hammadin kirjastosta; Matteus 16:24.
Nämä ovat myös valtaistuin nimen konkreettiset hieroglyfit.
91
Muista tässä yhteydessä myös Mona Lisan todellinen nimi “ei nimeä”. Muista myös, ettei Gizan Suuressa Pyramidissa lue mitään kuvausta sisällä.
92
Ks. myös Gilgames (maailman vanhin taru), joka tarkoittaa suoraan käännettynä Ei kenenkään Poika.
93
Ks. esim. Denjean, 2013.
94
Sama symboliikka liittyy Horuksen Silmään, sillä myös silmä koostuu yhteensä kuudesta osasta sekä vielä kokonaisesta silmästä, joka on seitsemäs osa
(ks. Kuva 70).
90
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pääsanoma, ja sitä siis symboloivat numerot 7 ja 2. Kaksois-kruunu annetaan ihmiselle vain, jos hän tietoisesti
hallitsee sydämensä kaikki 9 osaa.95

Kuvan 70 Udjat-silmä on avain Johannes Kastajaa esittävän maalauksen (Kuva 67)
mittasuhteiden ymmärtämiseen, jotka ovat 7 : 9. Leonardo viittaa luvuilla Kuvan 70
tilanteeseen, jossa Horuksen Silmä koostuu yhteensä seitsemästä osasta (7) sekä silmän
alla olevaan kullan merkkiin, joka koostuu yhteensä yhdeksästä (9) kullan valosta, jotka
nyt symboloivat ihmisen sydämen mentaalista avioliittoa (7 + 2 = 9).

Jos Kuvan 70 tulkitsijalla riittää ymmärrystä, on kuvasta mahdollista paikantaa koko
enneadi, Ra eli Aurinko ja vielä sekä Pohjoisen että Etelän kruunut. Kullan hieroglyfi siis
todella merkitsee Tulikasteen päättymistä, eli ihmisen Sielun jalostumista puhtaana kimaltelevaksi kullaksi. Tämä
on myös täsmälleen se kohta96 Totuuden tiellä, missä kaikkinäkevä silmä (Horuksen Silmä, Horus Vanhemman
Oikea Silmä) annetaan ihmiselle.97

Kuva 70. Udjat-silmä
kulta-hieroglyfin päällä

ja

Suurempi

Viides nimi tunnetaan Kultainen Horus -nimenä. Nimen merkityksestä ei ole yksimielisyyttä tai oikeastaan edes
ymmärrystä Egyptin tutkijoiden kesken. Kultainen Horus -nimi tarkoittaa, että ihminen kesti loppuun asti ja siten
saavutti kaikki kolme Totuuden tien kastetta. Toisin sanoen Kultainen Horus -nimi on valaistuneen ihmisen nimi.
Muistiin kirjoitettu historiamme tuntee vain muutaman henkilön, joiden kerrotaan saavuttaneen tämän aseman.
Pyhissä kirjoissa on mainittu nimiä kuten Horus, Kristus, Buddha, Krishna ja Laotse. He ehtivät jo eläessään
saavuttaa Totuuden tien päätepisteen ja siksi myös heidän nimensä elävät ihmiskunnan keskuudessa ikuisesti.

Raamattu kuvaa Jeesuksen kirkastumisen tapahtuvan Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen seurassa (ks. esim.
Matteus 17:1-13). He ovat juuri ne kolme opetuslasta, jotka symboloivat niminä Totuuden tien kasteita. Jos
tilannetta pohditaan egyptiläisten hieroglyfien valossa, tässä tilanteessa yhdistyvät kaksi nimeä: nebty-nimen
puoliympyrät korppikotkan ja käärmeen alla kohtaavat kaksi puoliympyrää nesu-bity-nimen reed-kasvin ja
mehiläisen alla. Tällä tavalla nimet yhdessä muodostavat kaksi täydellistä ympyrää (Kuva 71).98

95

Myös juutalaisten Menorah-kynttelikkö seitsemän (Hanukkah-versiossa yhdeksän) liekin kanssa symboloi ihmisen sielussa syttyneitä seitsemään
tietoisuuden valoa ja tasoa. Kun Jeesus sanoo Johanneksen olevan Lamppu, hän nimenomaan viittaa Menorah-kynttelikköön. Jos kynttelikön nimi
muutetaan hieroglyfeiksi, saadaan sanat aMeN ORah, eli ”salainen valo” (ihmisessä). Ihmisen sielun seitsemän osaa on mahdollista myös paikantaa
kehoon seitsemän chakran kohdalle, jossa ne ilmoittavat missä kohtaa keskushermostoa kyseinen osa sijaitsee.
96
Ks. esim. Book of Gates: the tenth hour, the gate of Sethu.
97
Jotta kaikkinäkevä silmä tulee tietoiselle tasolla, antiikin 7 taidetta ja tiedettä - aritmetiikka, sanaoppi, retoriikka, logiikka, geometria, musiikin teoria ja
astronomia – ovat pikemminkin henkilön työkaluja kuin vastustajia. (Ks. Liite 4)
98
Ympyrät voidaan ajatella Raamatun symboliikassa kuvaavan Johannes Kastajaa ja Maria Magdaleenaa. Maria Magdaleena edustaa ihmisen sydämen (ja
sielun) tietoisuutta eli Taivasta, ja Johannes Kastaja puolestaan ihmisen sydämen (ja sielun) tiedostumattomuutta eli Maata. Yhdessä he solmivat Taivaan
ja Maan mentaalisen avioliiton. Aiheesta jatketaan pian edellä. Hieroglyfeissä puoliympyrät ovat leipiä, jotka tarkoittavat myös Isää. Näin voidaankin
symbolisesti puhua Isän eli Tiedon syömisestä kun kuljetaan Totuuden tiellä.
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Kuva 71. Eri kastevaiheiden nimet
muodostavat yhdessä kaksi ympyrää

Yhdessä kaksi ympyrää siis tarkoittavat nimeä NuB HR – Kultainen
Horus. Kultainen nimi kätkee myös itsessään salaisuuden, sillä se voidaan
lukea myös vastakkaiseen suuntaan. Tällöin muodostuu “HR BeNNu”, eli
“Horus Nu jumalan Poika”99. Nimen tulkinta tarkoittaa, että Kultainen
Horus syntyy Alkuvedestä (Nu). Tämä on myös suuri yhdistävä tekijä
Horuksen ja Jeesuksen välillä, sillä Jeesus itse sanoo: ”Jeesus vastasi:
"Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse
Jumalan valtakuntaan.” (Johannes 3:5)100

Sekä Horus että Jeesus edustivat Jumalan Aurinkolaivaa101 (kaikkinäkevää silmää) täällä maapallolla. Heillä on
siis yhteinen Isä, jonka on sanottu olevan Tieto ja Totuus itse (Wilson, 1877; Johannes 7:28). Toinen yhdistävä
tekijä heidän välillään on se, että Horus on hänen Isänsä Shu-jumalan Silmä. Samaa sanotaan Jeesuksesta, joka on
myös hänen Isänsä Shu-jumalan Silmä. Tämä lähes uskomaton asia paljastuu, kun tutkitaan Jeesuksen todellista
ja alkuperäistä nimeä heprean kielellä. Nimi Jeesus koostuu kirjaimista ([ )ישעjæʃu:ɑ:ɪn], jotka tarkoittavat
1) [jæ] = kutsuma etuliite kuten “kuulepas”, tai “hei”,
2) [ʃu:] = “Isä jumala Shu”102, sekä
3) [ɑ:ɪn]103 = heprean kirjain “silmä”.
Tämän vuoksi Jeesuksen nimi tarkoittaa esimerkiksi ”Hei, Isän Silmä” tai ”Kuulepas minua, silmä, joka olet
meidän Isämme”104. Tässä kontekstissa näyttää siltä, että Jeesus voi aivan hyvin olla Johannes Kastajan Kultainen
Horus -nimi.105

Näin ollen myös todistusaineisto numero 2 tukee alkuperäistä Leonardon konjektuuria, jonka mukaan Johannes
Kastaja ja Jeesus ovat sama henkilö. Toisistaan eroavat nimet kuvaavat vain eri Totuuden tien vaihetta. Raamattu

99

Myös Joosua Nun Poika, ks. esim. 4.Moos. 27:18 Raamatussa.
Sana “truly”, eli “totisesti” on hepreaksi sana “amen”, joka tarkoittaa hyväksyttyä ja kuin omakohtaisesti todistettu totuutta. Sama kääntyy
hieroglyfeissä sanaksi ”piilossa oleva” ja tällaisen symboliikan ymmärtämisestä käytetäänkin termejä kuten salattujen asioiden ymmärtäminen ja
symbolien kieli. Amen on myös yksi Isä-Jumala Nun pojista hänen arkissaan, ja siksi hänet voidaan samaistaa Jafetiin Nooan Poikaan Raamatussa. Sekä
Jafet että Amen ovat kolmannen kastevaiheen symboleja. (ks. Liite 2)
101
Aurinkolaivan kyydissä on viisi jumalaa, joita voi kutsua myös viideksi leiväksi, eli viideksi tiedon palaksi. Arkin mukana kulkevat myös kaksi
navigointikalaa – Abtu ja Ant. Yhdessä nämä viisi leipää ja kaksi kalaa ovat Totuuden tien kulkijan jumalainen ruoka.
102
Shu jumalan hieroglyfi on sama strutsin sulka kuin mitä vastaan ihmisen sydän punnitaan Maat Salissa. Sulka näyttää olevan latinalaisen kirjaimen B
esi-isä ja siksi sanan ”sulka” tai ”shu” voisi lausua vain [b]. Tosin luonnollisesti konsonantteja ei lausuta yksinään ja siksi vokaali voidaan liittää kirjaimen
eteen. Jos valitaan kirjaimeksi a, tällöin B lausutaan [ɑ:b]. Kun tätä pohtii hepreaksi, huomaa kirjaimen B olevan bet, joka voidaan lausua joko [b] tai [v].
Kun nyt lausutaan hieroglyfi Shu [ɑ:v], saadaan heprean sana “Isä”. Tämä on myös luonnollisin selitys sille, miksi Jeesus kutsui Jumalaa sanalla ”Isä”.
103
Englannin tai suomen kielissä ei ole kirjainta ayn ja siksi sen oikeaa lausuntaa on lähes mahdotonta kirjoittaa. Jokaiselle on parasta oppia tämä kirjain
suoraan joltakin arabian tai heprean opettajalta.
104
Huomioi myös, etä Isä-Jumala-Osiriksen hieroglyfi on “silmä” ja “valtaistuin”. Myös Osiris on siis Silmä.
105
Jos henkilö pääsee takaisin kotiin Totuuden tien kautta, hänen todellinen Sa-Ra annetaan hänelle takaisin. Tätä nimeä kutsutaan Taulukossa 7 Suurempi
Sa-Ra nimeksi ja se sisältää yhden ihmisen kaikki aiemmat nimet. Historia ei tunne tapauksia, joissa pienempi Sa-Ra ja suurempi Sa-Ra olisivat olleet
sama nimi: esimerkiksi Buddhan syntymänimi ei ollut Buddha, vaan Siddhartha Gautama. Historian tunnetuimmat suuremmat Sa-Ra nimet ovat Horus,
Kristus, Buddha, Krishna, Laotse jne. Tässä kontekstissa suurempi Sa-Ra on yhtä kuin Kultainen Horus nimi. Se on viimeinen ja ikuinen nimi. Huomaa
myös miten suurempi Sa-Ra nimi on käytetty faaraoiden toimesta rinnakkain valtaistuin nimen kanssa. Tässä tapauksessa Valtaistuin nimi tekee tietä
Suuremmalle Sa-Ra nimelle. Teema on tuttu myös Raamatusta, jossa Johannes Kastaja valmistaa tien Jeesusta varten. ”Tien tekeminen tasaiseksi Herralle”
tarkoittaa itsensä kieltämistä ja siten neitseellisen pohjan luomista omaan ajatusmaailmaan. Vasta kun mieli on tyhjä, Totuuden tuoja astuu sisään.
100
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on täynnä viitteitä muinaiseen Egyptiin ja siksi on oikeutettua väittää myös Jeesuksen seuranneen tätä muinaista
uskontoa ja sen nimeämisriittejä.106 107

Todiste numero kaksi, muinaisen Egyptin nimeämisriitit, tukevat alkuperäistä konjektuuria.
∎
Pyhät kirjat (Raamattu, Koraani ja Kuolleiden kirja) (3)
Jotkut tutkijat väittävät, ettei Leonardo ollut uskonnollinen ihminen. Myös Leonardon päiväkirjoissa on aiheeseen
liittyvä mystinen kirjoitus (luonnos 837): ”Pyhät kirjoitukset jätän rauhaan, sillä ne ovat ylin totuus.” (Richter,
1888; Lahdensuu, 2009. s.49) Tutkimuksen edetessä jätetään jokaisen omaan harkintaan, onko tämä Leonardon
lause sarkastinen huomautus vai todellinen neuvo ja ohje.

Tutkimuksen seuraavassa osuudessa käytetään matemaattista Joukko-oppia (Liite 11) loogisen ajattelun tukena.
Kaikki muodostettavat joukot sisältävät eri faktoja, joita pyhistä kirjoista on poimittu. Joukkojen muodostamisen
jälkeen joukkoja on mahdollista verrata toisiinsa, sekä sen vuoksi paljastaa ristiriitoja ja yhtäläisyyksiä.

Muodostetaan seuraavat joukot,
A = "kuka Johannes Kastaja on"
𝐵 = "kuka Jeesus on"
Sitten muodostetaan vastakohta joukot eli komplementit,
𝐴𝑐 = "kuka Johannes Kastaja ei ole"
𝐵𝑐 = "kuka Jeesus ei ole"
Lisäksi määrätään, että joukot toteuttavat seuraavat ehdot,
𝐴 ∩ 𝐴𝑐 = ∅
ja

106

Vuorisaarnan tarina kaksi rakentajaa (Matteus 7:24-27) on itse asiassa tositarina, joka tapahtui muinaisessa Egyptissä, kun ensimmäinen pyramidi
rakennettiin peruskallion päälle. Sama pyramidi seisoo pystyssä vielä tänäänkin ja sen nimi on Punainen Pyramidi. Pyramidin leveys jaloissa mitattuna on
tutkimuksen teemaan sopivat 722. Ennen tämän pyramidin valmistumista, sen viereen rakennettiin pyramidia hiekan päälle, mutta se sortui jo
rakennusvaiheessa kulmistaan. Myös tämä Taitettu Pyramidi on tunnettu nykyäänkin.
107
Ks. myös Raamatun tarina, jossa verkkoon saadaan maagiset 153 kalaa. Symbolien kielen oppitunti ihmisten sielun nappaamisesta verkolla (engl. net.)
jumalattaren Net toimesta on kerrottu Kuolleiden kirjan Loitsussa 153 (Faulkner, 2011). Net/Neith on sama jumalatar, jonka nimi on ”erektio”, ja jonka
falloksen Leonardo maalasi Johannes Kastajalle (Kuva 68). Myös symboli ihmisten kalastaja on mahdollista ymmärtää paremmin Kuolleiden kirjan kautta.
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𝐵 ∩ 𝐵𝑐 = ∅,
sillä on ilmeistä, ettei joukko ja sen vastajoukko voi sisältää samoja faktoja. Seuraavaksi muodostetaan joukot ja
merkitään niihin tulevia faktoja kutakin omalla kirjaimellaan. Ensiksi joukko A muodostuu seuraavalla tavalla:
𝐴 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔}
a = Johannes on reed/ruoko. Symbolien kielellä on kirjoitettu: “Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan?
Ruokoako, jota tuuli huojuttaa?” (Matteus 11:7) JA Johannes on ääni, joka huutaa erämaassa. (Johannes 1:23)
b = Johannes on askeettinen. Johannes pitää yllään kamelinkarvavaatetta ja nahkavyötä, sekä hän syö heinäsirkkoja
ja villimehiläisten hunajaa. (Matteus 3:4; Markus 1:6)
c = Johannes on enemmän kuin profeetta. (Matteus 11:9)
d = Johannes on syntynyt naisesta. “Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi,
mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän.” (Matteus 11:11)
e = Johannes on Elia, jonka on määrä tulla. (Matteus 11:14)
f = Johannes ei syö tai juo muiden ihmisten kanssa. “Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat:
'Hänessä on paha henki.’” (Matteus 11:18)
g = Koraanin mukaan Johannes Kastajan nimi on ى
ََ يَ ُح, [jʌhʊjʌ] (Koraani, Marian Suura, eli 19:12). JA lopuksi
vielä itsestään selvyys, eli Johannes Kastaja on Johannes Kastaja.

Toiseksi muodostetaan joukko B seuraavasti:
𝐵 = {ℎ, 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙, 𝑚, 𝑛, 𝑜, 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠}
h = Jeesus on hän, joka tulee Johanneksen jälkeen. (Matteus 3:11; Markus 1:7) JA Jeesus oli sekä ennen että
jälkeen Johanneksen. (Johannes 1:30)
i = Jeesus on Johannes Kastaja. “Noihin aikoihin neljännesruhtinas Herodes kuuli Jeesuksesta. Hän sanoi
hovimiehilleen: "Se on Johannes Kastaja. Hän on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat."
(Matteus 14:1-2).
j = Jeesus on Johannes Kastaja, Elia, Jeremia, ja/tai yksi profeetoista. Tämä on vastaus, jonka Jeesus saa kysyttyään
opetuslapsiltaan, että kuku Ihmisen Poika on. (Matteus 16:13)
k = Jeesus on valaistunut. Raamatun kohdassa Kristuksen kirkastuminen (esim. Matteus 17:1-8) Jeesus
vastaanottaa Pyhän Hengen kasteen ja lopulta kirkastuu. Tapahtuma sijoittuu vuorelle ja mukana ovat myös kolme
opetuslasta (Pietari, Jaakob ja Johannes) todistamassa ihmettä. Mukana ovat myös Mooses ja Elia.
l = Jeesus syö ja juo muiden ihmisten kanssa. “Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat: 'Katso syömäriä
ja viininjuojaa, publikaanien ja syntisten ystävää!' Ja viisaus on oikeaksi näytetty teoissansa.” (Matteus 11:19)
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m = Jeesus on kuten Aatami. “Katso, Jeesus on Jumalan edessä samankaltainen kuin Aadam; Hän loi hänet
(Aadamin) maan tomusta, sitten Hän sanoi hänelle: »Ole!» ja hän oli (elävä sielu).” (Koraani, Imranin perheen
Suura, 3:59). JA “Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta
osallisina tehdään eläviksi” (1.Kor. 15:22). Jeesus syntyy Pyhästä Hengestä (Matteus 1:18).
n = Jeesus osasi puhua heti pienenä vauvana. “He sanoivat: »Kuinka voisimme puhua sellaiselle, joka on vielä
kehdossa oleva lapsi?» Poika vastasi: »Totisesti, minä olen Jumalan palvelija. Hän on antanut minulle Kirjan ja
Hän on tehnyt minut profeetaksi. Hän antaa minulle siunauksensa missä tahansa olenkin, ja Hän on määrännyt
minun tehtäväkseni rukoilemisen ja almut niin kauan kuin elän. (Hän on luonut minut) hyväksi äitiäni kohtaan,
eikä Hän ole tehnyt minua kapinalliseksi, onnettomaksi. Rauha ylläni sinä päivänä, jolloin synnyin, sinä päivänä,
jolloin kuolen sekä sinä päivänä, jolloin minut herätetään kuolleista.» Tällainen on Jeesus, Marian poika. Tämä
on tosi sanoma, josta he kuitenkin kiistelevät. (Koraani, Marian Suura, 19:29-34)
o = Jeesuksen nimi on Immanuel (Matteus 1:23).
p = Jeesuksen nimi on Kristus (Matteus 1:16).
q = Jeesus on Jeesus, ja hänen nimensä tarkoittaa Joshuaa [jæʃu:ɑ:ɪn] (Matteus 1:25).
r = Nimi Jeesus kirjoitetaan [ ِعي َسىi:sɑ:] Koraanin mukaan (Parrinder, 1996).
s = Jesus on askeettinen (Hämeen-Anttila, Jesus the prophet of Islam., 2006).

Kolmanneksi muodostetaan joukkojen A ja B komplementtijoukot seuraavasti:
𝐴𝑐 = { 𝑡, 𝑢, 𝑣}
t = Johannes ei ole Kristus tai Messias (Johannes 1:20).
u = Johannes ei ole Elia (Johannes 1:21).
v = Johannes ei ole profeetta (Johannes 1:21).
𝐵𝑐 = {∅}
Joukon B komplementtijoukko on tietysti tyhjä joukko, sillä Jumalan Poikana ja Pyhänä Henkenä Jeesus myös
itsessään on kaikki maailman asiat, joten mikään ei kuvaa sitä, mitä hän ei olisi – ellei tähän sitten kirjoitettaisiin
kaikkia maailman kuvauksia ja sitä kautta saataisi aikaan yhtä ”täydellinen” kuvaus.

Ristiriitojen etsintää ja arvostelua
Seuraavaksi analysoidaan muodostettuja joukkoja. Otetaan kaksi uutta merkintää käyttöön, jotta analysointia olisi
helpompi lukea: 1) ≡ tarkoittaa, että kaksi faktaa ovat kongruenssissa, sekä 2) ≢ tarkoittaa, että kaksi faktaa ovat
ristiriidassa keskenään. Koko analysoinnin ajan on syytä muistaa alkuperäinen väite: Johannes Kastaja on Jeesus.
Merkitään myös Johannes Kastajaa kirjaimin ”JK”.
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1. 𝑏 ∩ 𝑓 ≢ 𝑙 ∩ 𝑠
Tämä tarkoittaa, että kongruenssi tilanne syntyy faktoista, joiden mukaan sekä JK että Jeesus ovat askeettisia.
Samalla kuitenkin esiintyy ristiriita, sillä JK ei syö ja juo ihmisten kanssa, mutta Jeesus syö ja juo ihmisten kanssa.
Oikeastaan ainoa tapa selittää tämä ristiriita on se, että JK käyttäytyy eri tavalla ollessaan JK sekä ollessaan Jeesus.
2. 𝑒 ∩ 𝑐 ≢ 𝑢 ∩ 𝑣 ≢ 𝑗
Seuraava ristiriita ilmenee faktoista, joiden mukaan JK on Elia ja ei ole Elia yhtä aikaa. Loogisesti samat faktat
eivät voi esiintyä sekä joukossa A ja sen vastakohdat sisältävässä joukossa. Tietysti tämänkin ristiriidan voisi
selittää sillä, että JK on eri ihminen ja käyttäytyy eri tavoin kuvattuna eri kohdassa elämäänsä – vain tällöin JK
voi olla Elia sekä ei olla Elia yhtä aikaa. Tämä oivallus antaa perusteet myös itse väitteen olemassaololle: jos JK
on ja ei ole Elia, on myös mahdollista, että JK on Jeesus jossain vaiheessa ja että hän ei ole Jeesus toisessa
vaiheessa.
3. 𝑒 ≡ 𝑗 ≡ 𝑖 ≢ 𝑡 ≢ 𝑢 ≢ 𝑣 ≢ 𝑝
Kuten on jo huomattu, jos ajatellaan JK:n olevan Jeesus, osa faktoista tukee väitettä ja osa on sen kanssa
ristiriidassa. Näiden ristiriitojen, mutta toisaalta selvien kongruenssien vuoksi on todella vaikeaa muodostaa
mitään loogista päättelyä väitteeseen liittyen. Kuitenkin jos halutaan ajatella hypoteettisesti, että JK ja Jeesus ovat
yhden ja saman ihmisen eri mentaalisia vaiheita, on mahdollisuus saada aikaan kaikkien faktojen muodostama
suuri kongruenssi.
4. 𝑑 ≡ 𝑚 ≡ 𝑛 ≡ ℎ, and 𝑏 ≡ 𝑓 ≡ 𝑙, and 𝑒 ≡ 𝑝 ≡ 𝑘 ≡ ℎ, and even 𝑏 ∩ 𝑓 ≡ 𝑙 ∩ 𝑠, and 𝑔 ≡ 𝑖 ≡ 𝑗
Tiedetään, että JK syntyi naisesta ja että Jeesus syntyi Pyhästä Hengestä. Jos oletetaan JK:n olevan Jeesus, voidaan
helposti selittää myös Koraanin sanat, joissa todettiin Jeesuksen kyenneen puhumaan viisaita jo vastasyntyneenä
vauvana. Samoin JK ja Jeesus molemmat voivat olla askeettisia, kun he ovat sama henkilö. He voivat myös syödä
ja juoda sekä ei syödä ja ei juoda ihmisten kanssa. Ja nyt on mahdollistunut myös kaikkein selvin todistusaineisto,
eli Herodeksen suora lainaus: Jeesus on JK.

Vaikka kongruenssit ovat nyt vallassa, on silti vielä syytä tarkastella aikaa, jolloin JK eli autiomaassa ja sanoi,
ettei ole Kristus, Elia tai edes profeetta, vaan ainoastaan ääni erämaassa. Nämä sanat ovat kaikessa
yksinkertaisuudessaan puhetta itsensä kieltämisestä. Aiemmin nostettiin esiin, ettei Gizan Suuresta Pyramidista
löytynyt yhtään hieroglyfiä ja että Leonardo valitsi olla antamatta mitään nimeä Mona Lisalle. Tämä sama
konteksti selittää nyt, miksi JK on ”ei mitään” ja miksi hänellä ei ole nimeä. JK valmistautuu tässä henkiseen
transformaatioon. Ihmisen egon pitää kuolla ennen kuin todellinen uudelleensyntymä voi tapahtua.
5. Muita merkittäviä huomioita
Kirkastuminen (Matteus 17:1-8)
Jeesus saa Pyhän Hengen kasteen ja siksi kirkastuu. Tapahtumat sijoittuvat vuorelle, jossa kolme opetuslasta
(Pietari, Jaakob ja Johannes) ovat todistajina mukana. Vuorella heidän seuraansa liittyvät Mooses ja Elia. Jos JK
ei ole Jeesus, vaan hän on Elia, jonka oli määrä tulla, niin eikö vuorelle olisi tuolloin kerrottu tulevan Mooses ja
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JK? On nimittäin vain muutama kappale siitä, kun Johanneksen kerrotaan kuolleen ja hänen sanotaan olleen itsensä
Elian, tai ainakin ”Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni.” (Malakia 3:1)

Kuka on Ihmisen Poika? (Matteus 16:13)
Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, kenen Ihmisen Pojan sanotaan ihmisten mielestä olevan, ja he vastaavat:
“Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista.” Sitten Jeesus
kysyy opetuslasten omaa mielipidettä tästä samasta asiasta, jolloin Pietari vastaa: ”Sinä olet Kristus, elävän
Jumalan Poika.” Samalla hetkellä Pietari kokee Vesikasteen ja Jeesus vahvistaa sen sanoen: ”Autuas olet sinä,
Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.”
Jeesus ilmoittaa samalla Simonille uuden nimen, eli Pietarin, joka tarkoittaa kalliota – totuuden peruskalliota.108
Tällä hetkellä Simon saa siis täysin uuden nimen itselleen – Pietarin – ja tämän vuoksi Simon ei enää ole siihen
asti ollut oma itsensä. Tämä tarinanpätkä kertoo hyvin yksityiskohtaisesti, miten Vesikaste toimii. Vanha,
luonnosta lähtöisin oleva identiteetti joutuu tekemään tilaa uudelle, Vedestä ja Hengestä syntyvälle identiteetille.

Jeesus Egyptissä
Matteuksen Evankeliumissa (2:15) sanotaan, että Jeesus oli Egyptissä niin kauan, kuin Herodes oli elossa. Tämän
vuoksi on aihetta ihmetellä, miten sitten Jeesuksen kastoi JK Jordan-joella? (Markus 1:9) Tämä on itse asiassa
mahdotonta, sillä Herodes on juuri se henkilö, joka vangitsee JK:n (Markus 1:14; Matteus 14:3), eikä JK voi siis
kastaa, jos hän on jo vangittu ja kuollut. Herodes tunsi JK:n todella hyvin ja hän olikin peloissaan JK:n opetuksista
(Matteus 14:3-5). Onkin siis syytä pitää merkittävänä todistajan lausuntona Herodeksen omia sanoja: ”Siihen
aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta. Ja hän sanoi palvelijoilleen: "Se on Johannes
Kastaja; hän on noussut kuolleista, ja sentähden nämä voimat hänessä vaikuttavat".” (Matteus 14:1-2)

Tässä kontekstissa termi “Egypti” ei viittaa Egyptin-maahan. Kuunnellaan taas Johanneksen sanoja
Ilmestyskirjasta (11:8): ”Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa
kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin.” Termi ”Egypti” on siis
kuvainnollinen, aivan kuten ovat nimet Jaakob, Israel ja Betlehem. Kun pyhiä kirjoja opiskelee, tulee oppijan
itsensä ymmärtää, että jokaisen kirjoituksen tulee ensin tapahtua mentaalisesti ajatuksissa, ennen kuin se voi
tapahtua oikeasti myös fyysisessä maailmassa.109 Tämä tarkoittaa siis, että Raamatussa, Koraanissa ja Kuolleiden
kirjassa kuvatut tapahtumat tulee ensin kokea ja ymmärtää tietoisesti omissa ajatuksissaan, ennen kuin ihminen
voi alkaa heijastamaan Taivaan valtakuntaa myös fyysiseen maailmaan. Sääntö kuuluu: Ensin on ajatus, jonka
jälkeen tulee Sana kuvaamaan ajatusta. Tämä on jumalallinen järjestys – ei voi olla Poika ennen kuin Isä on jo.
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Egyptiläisillä termeillä sanottuna, Pietari on Simonin Horus-nimi.
Ajatus on helppo todistaa myös käytännössä. Olkoon tehtäväsi luoda pöytä. Jos pystyt luomaan fyysisen pöydän ilman, että edes ajattelet rakentavasi
pöytää tai käyttäväsi sahaa, vasaraa ja nauloja, niin tällöin fyysinen tulos voidaan saada aikaan ennen mentaalista ajatusta. Ks. myös Liite 1: Mentalismin
luonnonlaki.
109
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Vangittu JK on egyptiläisen Manalan, eli Du’at:n metafora. Sielu on vangittu mentaaliseen maailmaan aivan kuin
keho on vangittu fyysiseen maailmaan. Vastasyntyneen Messiaan vanhan identiteetin tulee kuolla, ja sen vuoksi
vasta Johannes Kastajan kuoltua Jeesus aloittaa ihmetekonsa Raamatussa. Tällöin Vesikasteessa omaksuttu
identiteetti on palvellut loppuunsa asti ja uusi lopullinen identiteetti on paljastunut Tulikasteen ja Pyhän Hengen
kasteen päätteeksi.110

Kenen Poika on Kristus? (Matteus 22:41-46; Markus 12:35-37; Luukas 20:41-44)
Matteuksen Evankeliumissa (22:41-46) Jeesus osoittaa
toteen sen, etteivät fariseukset tunne Isää. He nimittäin
keskustelevat Daavidista ja siitä, että onko Messias
Daavidin poika. Fariseukset ovat yhtä mieltä siitä, että
aito Messias on oltava Daavidin poika. Sitten Jeesus
viittaa Psalmiin 110, jonka jälkeen kaikki ovat hiljaa.
Tässä kohdassa Jeesus osoittaa Raamatussa olevan
ristiriidan, joka löytyy sieltä vieläkin. Jeesus kysyy
fariseuksilta: ”Jos kerran Daavid sanoo Messiasta
herraksi, kuinka Messias silloin voi olla hänen
poikansa?”

PSALMI 110
Kuninkaan kruunajaispsalmi
1. Daavidin psalmi. Herra sanoo minun herralleni:
"Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi,
panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi
eteen.
2. Herra, Siionin valtias, ojentaa sinulle hallitsijan
sauvan. Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi
yli!

Jotta tämän ikuisen arvoituksen voi ymmärtää, tulee
olla tietoinen kahdesta asiasta. Ensimmäinen asia on
nimen ”Daavid” oikea merkitys, joka on sen suora
käännös eli sana ”Rakastettu” (engl. Beloved; hepr. דוד
dalet, waw, dalet). Ja tätä sanaa käytetään Raamatussa
hyvin usein kaikista merkittävimmissä kohdissa,
esimerkiksi kun Jumala itse puhuu sanoen “Tämä on
minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”
(Matteus 3:17). On myös mielenkiintoista huomata,
että Jeesuksen äiti, Maria, tarkoittaa muinaisella
egyptinkielellä juuri samaa kuin David, eli
”rakastettu”. Loogisesti voikin ajatella, että koska

3. Nyt sinulla on valta, kansasi seuraa sinua yhtenä
miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä
synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta."
4. Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peruuta:
"Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on
Melkisedekin pappeutta."
5. Herra on sinun oikealla puolellasi. Kun hän
vihastuu, hän murskaa kuninkaat.
6. Hän tuomitsee kansat: kaikkialla on ruumiita, joka
puolella on katkottuja päitä.
7. Kuningas juo purosta matkansa varrella. Voittoisana
hän kohottaa päänsä.

MARIA = DAVID,
niin Jeesus jo tämän perusteella todella on Daavidin
poika. Samoin on jokainen Totuuden tien Tulikasteen
läpi kulkenut ja sielunsa puhdistanut ja sielun
rakastamaksi tullut ihminen. Daavidin sukulinja (esim.
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Muhammedin käyttämästä vastaavasta symboliikasta ks. esim. (Hämeen-Anttila, Jesus the prophet of Islam., 2006) “Muhammed on sanonut:
Kansakunta, jonka alussa olen minä, jonka lopussa on Jeesus, Marian poika, ja jonka keskellä on Mahdi, ei voi tuhoutua.”, jossa “alussa” tarkoittaa
Vesikastetta, “keskellä” Tulikastetta ja “lopussa” Pyhän Hengen kastetta.
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Matteus 1:20) ei siis ole fyysinen sukulinja, vaan ensisijaisesti mentaalinen – hengellinen sukulinja. Siis jokainen
ihminen, uskonnosta, sukupuolesta tai iästä riippumatta, Totuuden tien ensimmäisen kastevaiheen jälkeen
uudelleen syntyy Vedestä ja Hengestä, ja siksi kuuluu Daavidin sukulinjaan. Termi ”Daavid” ja ”Maria” kuuluvat
siis samaan kontekstiin jo aiemmin esillä olleiden ”Sodomian ja Egyptin” kanssa.

Toinen oivallettava asia on se, että Daavidin sukulinja on ikuinen. Jeesus ei ollut sen ensimmäinen tai viimeinen
edustaja. Psalmissa 110 uusi Kuningas, eli Melkisedekin pappi, kruunataan. Sama henkinen tapahtuma on kuvattu
Egyptiläisen Kuolleiden kirjan loitsuissa 185 ja 186 (Faulkner, 2011). Molemmat tekstit puhuvat jo aiemmin
mainitusta mentaalisesta avioliitosta, johon Pyhän Hengen kasteessa lopulta päädytään. Tällöin saadaan myös
arvonimi ”Kuninkaitten Kuningas” ja ”Taivaan ja Maan hallitsija”.111

Kuolleiden kirjan Loitsussa 185 (Kuva 72)
Isä-jumala antaa hallitsijan voimasauvan112
ANI:lle ja tässä käy toteen Psalmin 110
sanat: ”Sinä olet pappi ikuisesti, sinun
pappeutesi on Melkisedekin pappeutta113”.
Toisin sanoen ANI on nyt saavuttanut
kuolemattomuuden. Melkisedek on myös
nimenä ja käsitteenä hyvin kiistelty
tutkijoiden kesken, mutta ehkä se on
helpoin ymmärtää niiden sanojen kautta,
joista se itsessään koostuu: ”Melek”
(=kuningas), ”Chi” (=elävä), ja ”Tzedek”
(=hyveellinen ja oikeus). Yhdessä nämä
heprean sanat muodostavat MelkisedekKuva 72. Taivaan ja Maan mentaalinen avioliitto. Kuolleiden kirjan Loitsu
sanan todellisen merkityksen, ANI on nyt:
185 (Faulkner, 2011)
Elävän hyvyyden ja oikeuden kuningas
(myös esim. ”Elävä Isä” tai ”Elävä Totuus”). Ja vielä, jos lausutaan yhdessä koko nimi ANI Melkisedek, saadaan
”Minä Olen Elävä Isä”,
ja tämä itsessään on Totuuden tien sekä sen viimeisen kastevaiheen lopullinen päämäärä. Kyseessä on siis
valaistuminen. Ihmisestä on tullut Jumalan Kuva, eli Elävä Isä.

Kuvan 72 vasemmassa laidassa kaksi valkoisiin pukeutunutta ihmistä ovat todellisuudessa yksi ja sama ihminen.
Tässä nainen symboloi ANI:n feminiinistä puolta – hän on ANI:n Taivas. Samoin mies symboloi ANI:n
111

Täsmälleen sama arvonimi on ilmoitettu myös Raamatun Ilmestyskirjassa 19:16.
Kaksi muuta sauvaa ovat paimensauva ja ruoska (engl. the crook and the flail). Paimensauva symboloi armoa ja sen omistajan roolia paimentaa
laumaansa. Tämä on Vesikaste. Vastaavasti ruoska symboloi omistajansa ankaruutta, eli Tulikastetta. Sauvat ovat siis yhdenvertaisia symboleita
esimerkiksi Tiedonpuun ja Elämänpuun kanssa sekä kabbalan kahden pilarin Armon ja Ankaruuden kanssa.
113
”Melksedekin järjestys tai pappeus’ on sama kuin termi “Jumalallinen luomisjärjestys”, ja egyptiläisessä mytologiassa samasta puhutaan käsitteiden
Ma’at ja Shu kautta. (Liite 7)
112
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maskuliinista puolta ollen ANI:n Maa.114 Kun mentaalinen avioliitto on tosiasia, se tarkoittaa alitajunnan (Maa)
yhdistymistä tietoisen mielen (Taivas) kanssa.115 Ja tästä eteenpäin, kun henkilö esimerkiksi ”tuntee jotain” tai
”kuulee järkensä äänen”, tämä kaikki tapahtuu tietoisemmalla tasolla kuin aiemmin. Tällöin henkilön on
mahdollista tehdä omia valintojaan perustuen tietoisuuteen, eikä enää tiedostumattoman mielen vankeuteen.
Tämän vuoksi ANI on saanut kokonaisvaltaisen Voiman itseensä nähden. Totuuden tie on johtanut hänet
pisteeseen, jossa ihmisellä on ensimmäistä kertaa Vapaa Tahto.

Egyptiläisessä mytologiassa Kaanaan häät käsittävät kahden jumalan avioliiton ja lisääntymisen. Nämäkin jumalat
ovat jo entuudestaan tuttuja, sillä heidän mukaansa nimettiin viisi päivää viidelle jumalalle (ks. edellä Suuri Vuosi).
He ovat tietysti Geb ja Nut, eli Maa ja Taivas. Psykologisessa mielessä Maa on ihmisen tiedostumaton mieli, johon
kuuluvat sydämen alapuoliset osat keskushermostoa, sekä niin sanotuista chakra-pisteistä kolme alinta. Näin myös
järki ja tunne kuuluvat pääsääntöisesti maahan. Vastaavasti Taivas on ihmisen tietoinen mieli, johon kuuluvat
sydämen yläpuoliset osat keskushermostoa, sekä niin sanotuista chakra-pisteistä kolme ylintä. Näin myös muisti
ja luovuus kuuluvat pääsääntöisesti taivaaseen.

Kun Totuuden tie tulee vaiheeseen, jossa ihminen saa osakseen kaikkinäkevän silmän, Kuvan 72 mentaalinen
avioliitto toteutuu. Tällöin ihmisen sydämessä yhdistyvät kaksi ääripäätä – Taivas ja Maa. Yhdessä itse sydämen
ja tahdon kanssa tietoinen taivas ja alitajuinen maa muodostavat ihmisen kokonaisen sielun – kaikki seitsemän
osaa. Kun sieluun liitetään vielä kaksi hengen ikuista osaa – tieto ja elämä – on kyseessä kokonaisuus, jota
punnitaan Ma’at-salissa Totuuden Sulkaa vastaan ikuisessa vaa’assa. Ja jotta mentaalinen avioliitto voi kaikessa
kukoistuksessaan toteutua uuden aamun merkiksi, tulee ihmisen sydämen olla kauttaaltaan puhdas ja jumalallisen
järjestyksen mukainen. Tällöin, ja vasta tällöin, valaistuminen (kirkastuminen) on tosiasia.

Toinen huomio Kuvasta 72 on Osiriksen (vihreä jumala) edessä oleva tolppa, jossa on kiinni elävä lintu. Tämä
symboli kuvastaa Totuuden tien edellisen kastevaiheen päättymistä, sillä Tulikasteen lopussa tolpan nokassa
roikkui vain päätön eläimen nahka. Eläimen nahka symboloi egoa, joka joutui kuolemaan Tulikasteen aikana.
Kuvan 72 linnun yhdistää Mona Lisaan tuttu neliympyräinen kuvio, joka linnun kyljen lisäksi löytyi Mona Lisan
rinnasta (Kuva 19). Tolppaan ilmestynyt lintu on ehkä maailman tunnetuin satulintu, joka muistetaan erityisen
hyvin sen kyvystä syntyä uudelleen tulesta. Kyseessä on tietysti Feeniks-lintu, tai egyptiläiseltä nimeltään Bennu.
Muistin virkistämiseksi todetaan vielä, että nimi Bennu taipuu hepreaksi muotoon ”Nu:n Poika” eli ”Ben Nu”.116
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Tee myös tarkkaavainen huomio Kuvasta 72: feminiininen hahmo pitää reed-kasvia oikeassa kädessään (vrt. Kuva 7).
Kun ANI samaistetaan Raamattuun, on feminiininen henkilö Maria Magdaleena ja maskuliininen henkilö Johannes Kastaja. Raamatun tarinassa
mentaalinen avioliitto kuvataan symbolilla Kaanaan häät. Avioliiton toteutuessa ihminen saa kyvyn muuttaa Totuutta ja Isää (symboli Vesi) pyhäksi
kirjoitukseksi (symboli Viini). Tapahtuma sijoittuu välille 10.-12. tunti sen jälkeen kun ihmisen ego on kuollut ristillä tunnilla 9 (Markus 15:34).
Tapahtumaan liitetään myös symboli kolmas päivä, sillä kolmesta suuresta päivästä (kasteesta), viimeisenä ihmisestä tulee elävän henki. (vrt. Johannes 2:1)
116
Tämä on se hetki, kun Jeesus syntyy. “Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä:
"Vaimo, katso, poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa.” (Johannes 19:26-27)
“Opetuslapsi, jota hän rakasti” on tietysti Johannes. Ja koska nyt tässä hetkessä Neitsyt Mariasta tulee Johanneksen äiti, tällöin myös Johanneksesta tulee
Jeesus – Marian Poika.
115
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Jumalatar Kuvan 72 oikeassa laidassa ei ole Isis, äiti-jumalatar, vaan hän on sekoitus kahta eri jumalatarta – hän
on Isis ja Hathor117. Kuvan 72 suurin oivallus on varmasti se, että ”ristikuoleman” yhteydessä ihmisen kuvan
vasemmalla laidalla olevat kaksi osaa muuttuvat kuvan oikeassa laidassa oleviksi kahdeksi osaksi. Ja näin se
sanotaan Kuolleiden kirjassakin: ANI muuttuu muotoon Osiris-ANI (Faulkner, 2011). Tässä symboliikassa ehkä
huvittavin tilanne syntyy, kun feminiininen hahmo vaihtaa muotoaan: nyt Hathor-Isis on Horuksen (= Kristuksen)
sekä Äiti että Vaimo.118

Pian Horus saa vallan ihmisen sydämessä täydellisesti. Mutta ennen sitä tutkitaan
hieman Horuksen nimeä hieroglyfeissä. Nimi koostuu sanoista ”rakastettu” sekä
”kolme kertaa” (Kuva 73).119 Tässä siis joskus ”pusikoiksi” ja
Kuva 73. Horuksen nimi (Adkins
”orjantappurapensaiksi” käännetyt kolme muotoa tulee ymmärtää monikkoa
& Adkins, 2003)
ilmaisevana kolmena kappaleena – nämä ovat hieroglyfien kirjoitussääntöjä.
Yleensä käytetään vain lukuja yksi, kaksi tai ”monta” (joka merkitään kolmena). Nämä kolme pientä merkkiä
voidaan ehkä parhaiten samaistaa heprean kirjaimeen yod, joka tarkoittaa sanoja ”käsi” ja ”kaikenlaiset pienet
ulokkeet”. Yod on heprean 10. kirjain ja sillä on numeroarvo 14 (= 10 + 4).

Nimi Horus voidaan tulkita120 seuraavalla tavalla:
𝑅𝑎𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 ∗ 3 = 𝐷𝑎𝑎𝑣𝑖𝑑 ∗ 3 = 14 ∗ 3 = 42.
Jotta saatu tulos - luku 42121 - on mahdollista ymmärtää oikein, täytyy tuntea eräs Matteuksen Evankeliumin kohta
(1:17): ”Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin
neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.” Luku 42 (= 14 + 14 + 14) ja nämä sukupolvet tarkoittavat
Daavidin sukulinjaa.122 Myös Daavidin sukulinjan 42 henkilöä on eräs merkittävä yhteinen tekijä Raamatun ja
Egyptiläisen Kuolleiden kirjan välillä. Loitsussa 125 nimittäin esitellään 42 jumalallista henkilöä, jotka
symbolisesti esittävät Kuolevaisen ihmisen 42 arvioijaa (verollepanijaa). Heistä jokainen on yhdistetty johonkin
syntiin ja väärään tekoon. Kyseinen kohta tunnetaan nimellä 42 kielteistä tunnustusta. (Liite 14)

Jeesus viittaa vertauskuvallisesta tähän samaan lakiin Raamatun kohdassa ”Jeesus ja laki” (Matteus 5:17-20), kun
hän tekee selväksi, että laista ei saa jättää pois pienintäkään käskyä. Ihmisille on tosin opetettu vain 10 käskyä
117

Hathor on esimerkiksi uudelleensyntymisen jumalatar, joka saa mm. Kuolleiden kirjassa muodon seitsemän Hathoria. Ja koska Hathorilla on välillä
lehmän pää, voi hänet samaistaa myös ns. seitsemään lehmään. (ks. esim. Pinch, 2002) Raamatussa Hathoria vastaava henkilö on Maria Magdaleena.
118
Tämä itse asiassa muodostaa kongruenssin myös sen faktan kanssa, että Maria Magdaleena ja Neitsyt Maria ovat sama henkilö, mutta eri vaiheessa
Totuuden tiellä. He ovat Jeesuksen Vaimo ja Äiti.
119
Kolme pientä uloketta nimessä Horus osoittavat sanan olevan monikko, mutta ne myös näyttävät hieman “kolmelta naulalta”. Voisivatko nämä
ulokkeet siis symboloida myös Kristuksen kahden käden (ylemmät ulokkeet) ja yhden molemmat jalat (alempi uloke) lävistäneitä nauloja?
120
Nimi Horus on juuri kuten nimi Kristus, sillä on useita eri tarkoituksia ja sovelluksia. Kuvan 73 merkki voidaan kääntää myös sanoiksi ”tie”, ”polku”,
”väylä” jne. Myös tämä samaistaa Horuksen täysin Jeesukseen, sillä myös Jeesuksen nimenä voidaan pitää sanaa ”tie”. “Jeesus vastasi: "Minä olen tie,
totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Johannes 14:6) Tässä kontekstissa “totuus” viittaa Vesikasteessa saatavaan
“tietoon”, “elämä” viittaa Tulikasteen lopuksi ilmenevään “ikuiseen Elämään” ja “tie” viittaa koko Totuuden tiehen ja viimein Pyhän Hengen kasteeseen.
”Isän luokse pääseminen” on kirkastumisen ja valaistumisen lopullinen symboli ja tavoite.
121
Luku 42 on tuttu myös kirjasta Linnunradan käsikirja liftareille, jossa luku 42 esitetään olevan vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen
muuhun sellaiseen. Kirjailija Douglas Adams kertoo kyseisen luvun olevan vain vitsi, mutta tehköön jokainen siitä omat johtopäätökset.
122
Kuten jo aiemmin tuli ilmi, kyseessä ei ole fyysinen sukulinja, vaan mentaalinen sukulinja. (vrt. myös Buddhan käsite ”Jalojen Suku”)
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Mooseksen toimesta, mutta kuten tässä ollaan juuri oppimassa, käskyjä on ainakin 42 kappaletta. ”Totisesti: laista
ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on
tapahtunut.” (Matteus 5:18) Taivas ja Maa on tutkimuksessa jo määritelty, ne ovat tietoisuus ja tiedostamattomuus,
ja heitä on kuvattu esimerkiksi Maria Magdaleena ja Johannes Kastaja avulla. ”Yksikään kirjain ja pienin piirto”
viittaavat heprean aakkosten 10. kirjaimeen, yod, joka tunnetusti on pienin kirjain ja piirto heprean kielessä. Tässä
on myös kyseessä mielenkiintoinen yhteenlasku, sillä jos yksi kirjain puuttuu (kun kirjaimen lukuarvo on 14),
puuttuu koko lain 42 osasta kolmannes.123

Kuva 74. Kuolleiden kirjan Loitsu 125 - negatiiviset tunnustukset. Daavidin sukulinja ja symbolinen Isän jakaantuminen 42 osaan.

Uuden Testamentin Kolme Mariaa
Ihmisen sielu puhdistuu asteittain Totuuden tien varrella. Jotta mentaaliset avioliitot voivat toteutua ja
kaikkinäkevä silmä avautua, on tärkeää ymmärtää Kolmen Marian symbolinen viisaus:
1) Ensimmäinen Maria tekee tietoisen päätöksen elämässään ja keskittyy opiskelemaan Tietoa ja Totuutta
sen sijaan, että suorittaisi päivittäisiä arkiaskareita. (Martta ja Maria, Luukas 10:38-42)
2) Toinen Maria on Maria Magdaleena. Hänen vaivanaan on seitsemän pahaa henkeä, joista Jeesus hänet
lopulta parantaa. Magdaleenasta poltetaan kaikki pahat ajatusten juuretkin pois, ja vain tajuamalla oman
porttoutensa hän puhdistuu neitseelliseksi sekä saavuttaa Taivaan ja Maan mentaalisen avioliiton.
(Luukas 8:2; Kaanaan Häät, Johannes 2:1-11)
3) Viimeinen Maria on Neitsyt Maria, eli kolme kertaa Jumalan silmissä rakastettu Sielu, joka on loppuun
asti puhdistunut. Neitsyt Mariassa solmitaan sielun (7 osaa) ja hengen (2 osaa) mentaalinen avioliitto ja
siksi Neitsyt Sielu on ihmisen tie kirkastumiseen, eli Jumalan Kuvaksi tulemiseen. (Matteus 17:1-13)

123

Myös heprean sanoilla “käsi” ja “rakastettu” on numeroarvo 14, ja siksi niiden välillä on hyvin vahva side symbolien kielessä – niitä käytetään usein
yhdenveroisina vertauskuvissa ja tarinoissa.
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Kaikista tärkein piilotettu oppitunti näiden 42 osan kanssa on ymmärtää niiden olevan Isä itse, eli Tieto ja
Totuus.124 Tie valaistumiseen tarkoittaa näiden Isän eli Tiedon ja Totuuden palasten keräämistä sydämeensä ja
tietoisuuteensa, ja siinä samalla ihmisen sielu puhdistuu kuin itsestään, ensin Veden ja sitten Tulen kautta.
Totuuden tie on ihmisen elämän alussa ja lopussa hyvin samankaltainen – ihminen makaa avuttomana,
lapsenkaltaisena olentona alasti muiden edessä. Vaikka tie on Tulikasteen aikana käsittämättömän vaikea ja
ankara, on se kuitenkin kaiken vaivan ja mentaalisten synnytystuskien arvoinen. Kolmas vaihe nimittäin koittaa
kuin uusi aamu, ja tällöin Pyhän Hengen kaste tapahtuu lopullisesti.

Totuuden tien kolmen vaiheen (Kasteen; vrt. Kolme Mariaa yllä) jälkeen ANI on Pyhän Hengen silmissä ”kolme
kertaa rakas” ja hän muuttuu Ensimmäisen Ihmisen kaltaiseksi.125 Häntä ei enää jaeta kahteen sukupuoleen, eikä
tietoon ja elämään. Kun ihminen ei enää heijasta edes luonnon ilmeisimpiä jakoja, tulee lopullinen kirkastuminen
hänen osakseen. Tämä on virallinen sielun (7 osaa) ja hengen (2 osaa) mentaalinen avioliitto. Ja kuten sanottu,
symbolien kielessä sekä Totuuden tiellä puhutaan Pyhän Hengen kasteesta ja kirkastumisesta. Visuaalisesti tämä
esitetään Kuvassa 75 sekä Kuolleiden kirjan Loitsussa 186 (Faulkner, 2011). Symbolisesti tästä tilanteesta
sanotaan, että nyt ANI pukee ylleen Horuksen (Kristuksen), eli ensimmäisen ihmisen (Aatamin) alkuperäisen ja
puhtaan vaatteen. Nyt ANI ei ole pelkästään Taivaan ja Maan Kuningas, vaan myös Tiedon ja Elämän elävä kuva.
ANI on Jumalan Kuva. Tarina on täsmälleen sama kuin aiemmin, kun puhuttiin Kristuksessa yhdistyneen sen mikä
Aatamissa jaettiin kerran. Sama tarina koristaa symbolien kielen kukkasten kautta jokaista ihmiskunnan pyhää
kirjaa, ja näin siis myös Raamattua, Koraania ja Egyptiläistä Kuolleiden kirjaa.

Kuva 75. Kuolleiden kirjan Loitsut 185 ja 186. ANI (= Johannes + Maria) on nyt Ensimmäinen Ihminen, Jumalan Kuva.

124

Vertaa esim. Osiriksen myyttiin (Osiris on Isä, joka on Tieto), jossa hänen kehonsa hakataan palasiksi ja levitetään ympäri maailmaa. (Pinch, 2002)
Sama symboli kuin Ensimmäinen oleminen, Ihmisen Poika, Jumalan Poika, Ikuinen Elämä, Elävä Tieto, Elävä Isä, Elämän Vesi, Isä-Äiti, Jin-Jang,
Shu-Tefnut, Aatami-Eeva jne. Nämä lempinimet muodostetaan yleensä yhdistämällä maskuliininen ja feminiininen osa esim. Taulukosta 5.
125
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Kuva 75 on tarkoitettu luettavaksi oikealta vasemmalle. Ohessa selitetään kuvan symboliikka pääkohdittain:











Valkoinen pyramidi (MR hieroglyfeinä) on ANI:n hauta. Koska ”MR” tarkoittaa hieroglyfeinä myös ”sielua”,
(vrt. myös ”MeRu” = ”kolme kertaa rakastettu”), voidaan sanoa ANI:n sielun olevan hänen hautansa. Nyt
hauta ja sielu kuitenkin aukeavat ja ANI uudelleensyntyy. Ihminen siis uudelleensyntyy kolmen kasteen
(vaiheen) kautta, joista jokainen vastaa yhtä päivää symbolien kielessä. Tämän vuoksi hauta aukeaa
kolmantena päivänä (esim. Luukas 24:7) ja siksi Kaanaan Häät olivat viikon kolmas päivä (Johannes 2:1).
ANI syntyy pyhällä vuorella, joka on myös sanoin kuvattu Psalmissa 110.
Näkyvissä on kahdeksankulmainen geometrinen muoto, joka viittaa Lakshmin tähteen – Isän (Nu ja Nooa)
symboliin sekä Yö-Arkkiin, jossa on yhteensä neljä kertaa kaksi ihmistä. He symboloivat Vesikasteessa, jossa
ihminen saa tiedon maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta.
ANI:n pää on hakattu poikki. Samanlaista symboliikkaa löytyy muualtakin: Johannes Kastajan pää lyödään
poikki Raamatussa (Matteus 14:11); Isis-jumalattaren pään lyö poikki hänen oma poikansa Horus (Pinch,
2002, p. 82); Neitsyt Marian pää lyödään poikki Gnostilaisissa kirjoituksissa. Heti kun profetian pää on lyöty
poikki, rakkautta symboloivan lehmä-jumalattaren (Hathor) ikuinen pää ilmestyy. Tämä on sama kuin
symboli Buddhan ikuinen pää.
Keskellä kuvaa on leimuava miekka, joka suojelee tietä Elämänpuulle. Petomainen olento pitelee liekkimiekkaa toisessa kädessään ja itse Elämää (Ankh) toisessa kädessään. Tällä kuvataan Tulikastetta, jossa
ihmisen ajatusmaailma poltetaan tulisella miekalla täysin puhtaaksi ennen kuin ikuinen elämä saavutetaan.126
Tarun mukaan jokaisen ihmisen nimi on kirjoitettuna hänen Ankh-ristin sisään, ja vasta kun ihmisellä ei ole
enää ollenkaan nimeä, myös hänen Ankh on tyhjentynyt.127 Tällöin ikuinen nimi annetaan hänelle kasteen
yhteydessä.128
Kolmannen kasteen eräs symboli on uhripöytä (engl. offering table, sacrificial altar). Tämän pöydän ääressä
kaikki ovat tasa-arvoisia (vrt. pyöreän pöydän ritarit) sekä Veden ja Tulen jälkeen asiat ovat kirkastuneet
tietoiseen mieleen. Kaikki, mitä ihminen tästä eteenpäin saa tai saavuttaa, on pyhitetty Jumalalle. Uhripöydän
symboliikka käytetään myös Pyhä Ehtoollisen yhteydessä, kun Raamatun tarinassa kaikki opetuslapset ovat
kokoontuneet Jeesuksen ympärille. Paikalla on myös rakkain opetuslapsi.129 Ilmaistaan sama symbolien
kielellä: Johannes on uhripöytä. Tässä vaiheessa Juudas poistuu uhripöydän äärestä (pettääkseen Jeesuksen)
ja näin Ihmisen Poika tulee kirkastetuksi.130 Kirkastunut ihminen (esim. Johanneksen muuttuminen
Jeesukseksi) on Jumalan uhri koko ihmiskunnan hyväksi (Johannes 3:16-17).131

126

Hieroglyfi “elämä” ja “elävä”, eli Ankh tarkoittaa myös sanaa “sandaalin remmi”.
Tämä on sama symboli kuin tabula rasa, mutta innatismin (engl. innatism) muodossa. Tässä ehdotetaan, että mielen tyhjä tila on tosiasia, mutta se
ilmenee mentaalisen mustan aukon muodossa, jolloin se itsessään sisältää jo valmiiksi kaiken Tiedon maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta. Täten
jos ihminen edes yrittää ajatella tyhjää tilaa, ei tila enää ole tyhjä, vaan epätäydellinen kuva siitä. Kun ihmisen sielu on puhdas, se yhdistyy juuri tähän
tyhjään tilaan, eli henkeen (myös Tietoon, Totuuteen, Isään).
128
Toinen vastaava symboli kuin Ankh, on Isiksen solmu. Tällä solmulla on kiinnitetty kartussi (engl. cartouche tai serekh), joka kätkee sisälleen henkilön
nimen. Heti kun solmu on saatu avattua, myös henkilön nimen on mahdollisuus muuttua ja/tai poistua. Symbolien kielessä ei ole merkitystä puhutaanko
”solmun avaamisesta” vai ”sandaalin remmeistä”. Samaa symboloi myös esim. Pandoran lippaan avaaminen.
129
Rakkain opetuslapsi on siis Johannes (Taulukko 7) ja tämä on todistettu Raamatussa (Johannes 21:20-25).
130
Tämä on kuvattu Johanneksen Evankeliumissa (13:31-32). ”Poistuva Juudas” on hyvin voimakas Totuuden tien symboli. Jos henkilö yrittää myydä ja
kaupallistaa Elävää Tietoa eli Kristusta (eli Jumalasta saamaansa tietoa) muille ihmisille, ei hän koskaan saavuta seuraavaa kastevaihetta. Tämä on
varmasti kapein ahtaista porteista, ja maailmasta onkin nähtävissä miten uskontojen opettajat, gurut, mentorit ja muut hengelliset oppaat yksitellen ovat
pudonneet tähän sudenkuoppaan. Vasta kun ihminen on valmis auttamaan ihmiskuntaa ilmaiseksi ja kadottamalla oman elämänsä, on hän tullut arvoiseksi
myös viimeisille kasteille. Huomioi myös, että Ihmisen Poika (engl. Son of Man) on symboli ihmiselle, joka on syntynyt Isästä – Nu Alkuvedestä.
131
Samaa symboliikkaa käyttää Raamatun tarina, jossa Jumala pyytää uhraamaan Aabrahamia vanhimman poikansa Iisakin. (1.Moos.22:1-19) Tämä
uhraus on kolmannen kasteen symboli, jossa Poika on ihmisen sydämeen edellisissä kasteissa syntynyt Kristus.
127
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ANI on nyt liittynyt Horukseen, Kristukseen sekä kaikkiin muihin valaistuneisiin ihmisiin iänkaikkisuuteen.
Hän on pukenut heidät kaikki ylleen (ks. esim. Gal.3:27-28132). ANI pitää kolmea maskuliinista Tiedon osaa
käsissään (Armon sauva, Ankaruuden ruoska, sekä Voima-sauva) ja hän on kolme kertaa rakastettu Jumalan
silmissä. Hän muistuttaa meitä Jumalan luoja-ominaisuudesta (Ra, Re). Hän löysi Tien takaisin kotiin.
Mikään ei ole enää piilossa häneltä, kaikki paha vihaa häntä ilman syytä, ja tälle maailmalle on todella vaikeaa
enää edes tunnistaa häntä. Hänen yläpuolellaan on seitsemän leivän palaa133, jotka symboloivat Kristuksen ja
Horuksen ruumista, yksi palanen on tarkoitettu viikon jokaiselle päivälle. Enää ei ole Johannesta tai Mariaa,
miestä tai naista, Maata tai Taivasta, sillä on vain Yksi – absoluuttinen Ykseys.

Koska Kuva 75 on tehty suurella ymmärryksellä eli järkiluovuudella, on se moniulotteinen. Ja tähän liittyen sama
kuva voidaan lukea myös toiseen suuntaan, eli vasemmalta oikealle. Tällöin tarina on lyhyt ja yksinkertainen:
Vasemmanpuoleinen täydellinen tilanne saadaan aikaan, kun 1) ihminen luopuu koko omaisuudestaan ja tarjoaa
sen Jumalalle, ja tämän jälkeen 2) ihminen joutuu vielä kulkemaan tulen läpi luopuen myös henkisestä
pääomastaan, eli uskomuksistaan, arvoistaan ja identiteetistään, tällöin 3) ihminen on rakentanut mentaalisen
pyramidinsa totuuden peruskallion päälle, ja siksi hänen Totuuden siemenestään lähtenyt Elämänpuunsa on
puhjennut kukkaan ja uusi, ikuinen pää on laskeutunut ohjaamaan häntä.

Kuva 75 on myös viimein, se kohta Mona Lisan tarinaa, jossa kolmas Mona Lisa (Isleworth) – Lapsi – liittyy
vanhempiinsa. Kuolleiden kirjan Loitsujen 185 ja 186 mukaan Kuvan 75 vasemmassa laidassa oleva vastasyntynyt
jumalhahmo on nimeltään Sokar-Osiris (Faulkner, 2011, pp. 184-187). Kirjassa Book of the Underworld (suom.
Manalan kirja) tämä sama jumala on nimeltään Seker, ”jumala, joka on hiekassaan” (Budge, 1904. Volume I, p.
220). Nyt on myös helppoa ymmärtää kolmannen Mona Lisan taustalle maalatun hiekka-aavikon todellinen
symbolinen merkitys (Kuva 51 ja Taulukko 4).

Hiekka auttaa myös ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen kuuluisat sandaalit, joista Johannes Kastaja sanoo: ”hän,
joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä134 nauhoja.” (Johannes 1:27) Sokar
on jumala, jonka vastuualueina on ihmisen nimi ja alkuperäinen muoto. Egyptiläisessä mytologiassa kerrotaan,
että Sokar on salainen, piilossa oleva, ja siksi kukaan, joka ei ole syntynyt Nun-Alkuvedestä, ei voi avata hänen
piilotettua maataan. Sokarin salatun maan on sanottu olevan ovaalinmuotoinen. Ymmärtäväinen ihminen osaa
yhdistää tämän salatun maan Ankh-ristiin – Elämän ristiin – sekä heprean termiin Da’at135 kabbalan Elämänpuussa.
Jokainen ihminen on syntymästään asti sidottu hänen Ankh-ristiinsä (Elämään) ja siksi sielu ei voi ymmärtää

132

“Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä
vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” (Galatians 3:27-28)
133
Ks. esim. Markus 8:5. Seitsemän leipää on Tulikasteen symboli samassa kontekstissa, missä viisi leipää on Vesikasteen symboli. Yhdessä 12 leipää
ovat Totuuden tien kaikki 12 tuntia. (esim. Egyptiläinen Porttien kirja)
134
Suomalaisen kirkon suorittama käännöstyö koittaa tässäkin yhteydessä muokata pyhää tekstiä sellaiseksi, etteivät sitä voi enää ymmärtää edes he, joilla
on korvat auki. Kaikki muut käännökset mukaan lukien alkuperäiset kirjoitukset käyttävät tässä kohtaa termiä ”sandaalin”.
135
Jossain käännöksissä näkee Egyptin Manalan (Du’at) kääntyneen sanaksi Dat (Pinch, 2002, p. 61). Tämä on täsmälleen sama sana kuin kabbalan
Salainen Tieto, joka koostuu kirjaimista dalet, ayin ja tav. Symbolien kielessä sanotaankin, että Du’at avautuu ihmiselle, joka on saanut Salatun Tiedon
Isästä, Totuudesta.
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hengen ominaisuuksia Veden tai Tulen takaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihminen, joka on syntynyt, tulee myös
kuolemaan, sillä niin käy kaikille Luonnosta lähtöisin oleville asioille.

Totuuden tien läpi kulkeva ihminen, joka kokee täydellisen kirkastumisen ei ole enää syntyisin naisesta ja
luonnosta, vaan hän syntyy Vedestä ja Hengestä – Nun-Alkuvedestä.136 Jokainen alkuvedestä päänsä esiin nostava
ihminen on jo valmiiksi täydellinen, ja siksi hänen yhteydessään ei puhuta syntymästä, vaan ”olemisesta” ja ”eiolemisesta”. Myös Raamatuntarina noudattaa samaa kontekstia, sillä Johannes Kastaja opettaa Jeesuksen olevan
niin täydellinen, ettei hän itse ole arvoinen avaamaan edes hänen sandaalin remmejä (Ankh). Ja näinhän se on:
vain Jeesuksella137 (Egyptin Horuksella) on riittävä auktoriteetti avata ihmisen Ankh ja siten antaa hänellä Kristusnimi (Horus-nimi).

Leonardo piilotti Mona Lisan Ankh-ristin kolmannen Mona Lisan, eli lapsi-taulun hiekkaan. Ja koska tällä
nuorimmalla, mutta väkevimmällä on voima hiekan ja saven yli, hänkään ei ole enää syntyisin naisesta ja
luonnosta, vaan hän on syntynyt Vedestä ja Pyhästä Hengestä. Tässä vaiheesssa ollaan saavutettu ymmärrys, että
Sokar on yhdenveroinen symbolien ”Kristus-lapsi” kanssa Raamatussa, sekä ”Horus-lapsi, tai Horus Nuorempi”
Kuolleiden kirjassa. Sokar on myös yhdenveroinen Mona Lisa -Lapsen kanssa Mona Lisojen kolminaisuudessa.138

Johtopäätös
“Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus olivat sama henkilö.”

Tehtävänä on ollut osoittaa Jeesuksen kulkeneen läpi Totuuden tien, ja että hänellä siksi oli useampia identiteettejä
ja nimiä matkan aikana. Joissakin Raamatuntarinoissa voimme ymmärtää, miten Johannes Kastaja näki itsensä
uusin silmin, eikä enää edes itse tunnistanut itseänsä samaksi ihmiseksi. Edes hänen omat opetuslapsensa eivät
tunnistaneet häntä lopussa.

Tässä kappaleessa on esitetty todistusaineisto numero kolme (Raamattu, Koraani ja Kuolleiden kirja) ja näyttää
siltä, että myös tämä todisteainoista tukee Leonardon konjektuuria. Jäljellä on kuitenkin vielä yksi todiste – sekin
on Leonardon maalaama kuuluisa teos, jossa ovat mukana Neitsyt Maria, hänen äitinsä Anne sekä kaksi lasta –
Johannes Kastaja ja Jeesus (Kuva 76).

136

Juuri kuten Super massiiviset mustat aukot jokaisen tunnetun galaksin ytimessä, myös Nun Alkuvesi sisältää kaiken Tiedon maailmankaikkeudesta,
vaikka itsessään onkin ääretön, ikuinen, liikkumaton, pimeä, kuvaamaton ja muodoton.
137
Kuten Osiris ja Horus, myöskään Jeesus ei ole vain yksi ihminen, vaan myös konsepti, joksi jokainen ihminen voi tulla ja tulee Totuuden tien kautta.
138

Tässä voidaan vastata alkuperäiseen kysymykseen - “Kenen Poika on Kristus?” – hänen olevan Alkuvesi Nun ja Isä-Jumala Nu:n Poika.
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Kaksi naista, Maria ja Anna, ovat visuaalisesti niin lähellä toisiaan, että he näyttävät olevan samaa ikäluokkaa
(Kuva 76. Vasen). Mutta vielä suurempi yllätys on luvassa, kun Pyhän Annan kasvoja verrataan Leonardon toisen
maalauksen Johannes Kastajan kasvoihin (Kuva 76. Oikea). Sanoma on nyt selvä: tässä piirroksessa henkilö, jota
yleisesti on luultu Pyhä Annaksi, onkin Johannes Kastaja. Tarkkaavaisen huomion kautta palaamme takaisin
tuttuun teemaa, jossa Neitsyt Maria symboloi puhdistunutta Sielua ja Tietoisuutta, ja hänen allaan Johannes
Kastaja symboloi puhdistunutta Maata, eli alitajuntaa.

Kuva 76. Vasen: Leonardo da Vincin piirustus: Pyhä Anna itse kolmantena. Oikea: Pyhä Anna verrattuna Johannes Kastajaan.

Tässä piirroksessa (Kuva 76) Leonardo on siis nostanut esiin Maan ja Taivaan jälkeläiset: he ovat Taivaallinen
Jeesus ja Maallinen Johannes.139 Yhdessä Jeesus ja Johannes muodostavat yhden ja saman ihmisen kaksi
ääripäätä. Ja jotta tämä kahtiajako jälleen yhdistyisi, on ihmisen tultava kastetuksi ja rakkaaksi kolme kertaa, eikä
tällä ihmisellä ole enää omaa nimeä.140 Myös nämä huomiot tukevat alkuperäistä väitettä.
∎
Todisteiden (1), (2) ja (3) perusteella Leonardo da Vinci on ollut muinaisen Egyptin mytologian innokas tutkija.
On myös hyvin perusteltua ehdottaa, että Leonardo ymmärsi loogisen päättelykykynsä sekä mahdollisen muun
johdatuksensa turvin Johannes Kastajan ja Jeesuksen olevan yksi ja sama henkilö. Leonardon tekemä huomio oli
vastoin hänen aikanaan kirkon määrittelemää totuutta, ja siksi kuolemantuomion välttämiseksi oli mahdotonta
tuoda omia ajatuksiaan julki. Tämän vuoksi Leonardo kätki oivalluksensa maalauksiinsa ja päiväkirjoihinsa.

139

Egyptin taruissa kaksi ääripäätä ovat Taivaallinen Horus sekä Maallinen Anubis. Myös muita henkilöitä voidaan samaistaa toisiinsa: Neitsyt Maria on
Isis, Joosef on Osiris, Sakarias ja Seth, Elisabeth on Nephthys, sekä myös Maria Magdaleena on Hathor ja Aatami on Atem, jolloin Kain ja Abel ovat Shu
ja Tefnut. Aiemmin samaistettiin myös Nu Nooaan sekä heidän poikansa ja vaimonsa toisiinsa (Taulukko 8). Tämän oivalluksen pitäisi antaa todella paljon
ymmärrystä kumman tahansa pyhän tekstin opiskelijoille.
140
Päättelyä tukee myös se fakta, että kun Leonardo maalasi tämän piirroksen pohjalta itse teoksen nimeltä Neitsyt Maria, Jeesuslapsi, lammas ja Pyhä
Anna, hän korvasi tässä alkuperäisessä asetelmassa mukana olleen Johannes Kastajan Ilmestyskirjastakin tutulla symbolilla – lampaalla/karitsalla. (esim.
Karitsa avaa sinetit, Ilmestyskirja 6:1 ja Karitsan Häät, Ilmestyskirja 19:7-9)
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Leonardon viimeinen työ käsitteli Johannes Kastajaa. Kun nyt olemme oppineet Leonardosta ja hänen
ymmärryksestään totuuteen, tietoon, etiikkaan ja mytologiaan liittyen – mikä olisi ollut hänen testamenttinsa
meille, jotka tulemme kaukana hänen jälkeensä? Tässä tutkimuksessa on ehdotettu, havainnollistettu ja todistettu,
että Leonardo da Vinci piti Johannes Kastajaa ja Jeesus Kristusta samana ihmisenä.
∎∎∎

Viimeinen tuomio
“On helpompi vastustaa alussa kuin lopussa.” – Leonardo da Vinci

On jäljellä vielä kysymys: vaikka Leonardo pitikin Jeesusta ja Johannes Kastajaa samana ihmisenä, olivatko he
oikeasti sama ihminen? Kysymykseen on vain yksi oikea vastaus: ”Pyhät kirjoitukset jätän rauhaan, sillä ne ovat
ylin totuus.”

”Jumalat, faaraot ja kuolleet tunnistaa heidän parrastaan, sillä eläviä henkilöitä ei koskaan kuvattu partojen
kanssa (paitsi tietysti faraot).” Näin lukee Egyptiläisen Kuolleiden kirjan kommentaarissa. (Toivari-Viitale, 2001)
Ehkä tämä on se syy, miksi Marcel Duchamp julkaisi vuonna 1919 kuvan Mona Lisasta viiksien ja parran kanssa.
Hänen työtään nimitetään mystisesti L.H.O.O.Q., joka retoriikan lakeja (Liite 4) mukaillen voidaan ranskaksi
lausua: ”Hänellä on hieno perse.” Duchamp oli varmasti tietoinen egyptiläisistä hieroglyfeistä, joissa Isä-jumala
Shu on kuvattu leijonan peräpäänä. Duchamp’n Mona Lisan ”hieno perse” symboloi hänessä olevaa Tietoa.

Vaatii tyhjän mielen erottaa täysikasvuisesta metsästä vain yksi siemen. Mutta kun ymmärtää metsänkin olleen
alussa vain yksi siemen, on jo mahdollista hahmottaa kaikkeuden siemenen ihmeen. Tässä tutkimuksessa Mona
Lisa on paljastettu ja jopa hänen huntunsa on revitty kahteen osaan: Auringon alla ei mikään ole enää piilossa.
Leonardo palvoi aurinkoa sekä fysiikan lakien kunnioituksesta että sen mentaalisesta symboliikasta johtuen. Jopa
moderni tiede on kääntänyt kasvonsa kohti aurinkoa ja tunnustanut sen olevan ihmiskunnan ja planeettojen Äiti ja
Isä yhdessä. Se on luojamme ja tuhoajamme – kunnioittakaamme sitä. Kuolleen Meren Kirjakääröjen mukaan
Henki on mittaamaton ja kuvaamaton, kuten Tieto ja Totuus Isästä (esim. 1QS 3,15-17). On kerrassaan ihmeellistä,
miten näitä samoja sanoja käytetään Supermassiivisista mustista aukoista, jotka ovat jokaisen galaksin
keskussilmiä. Näyttää siltä, että aina, kun maailmankaikkeudesta onnistutaan hahmottamaan ei-olevaisia asioita,
ollaan lähimpänä Totuutta. Maailmankaikkeudessa voisi sanoa olevan kyse vain suhteista, ja kaikkein kauneimmat
näistä suhteista eivät ole mitattavissa. Näin on esimerkiksi lukujen 𝜑 ja π kohdalla.

Viimeisten vuosisatojen aikana on pohdittu Leonardon ja salaseurojen yhteyksiä. Tämän tutkimuksen nojalla
väitteet voivat hyvinkin olla mahdollisia. Leonardon aikaan kaikki kirkon näkemyksen kanssa ristiriidassa ollut
tieto oli pakko piilottaa ja salata. Myös esimerkiksi vapaamuurarit ovat hyvin tunnettuja ymmärryksestään Luonto101

Äitiin ja hänen lakeihinsa liittyen. Vapaamuurarien kielen näkemiseksi riittää, kun katsoo joihinkin maailman
tunnetuimpiin rakennuksiin. On myös merkittävää, kuinka paljon yhteistä symboliikkaa ja sanomaa Yhdysvaltain
dollarin seteli ja Mona Lisan välillä on. Niihin on piilotettu kaikkinäkevä silmä, pyramidi ja suuri lintu, joka mitä
ilmeisimmin on feeniks.

“(Kristityistä.) Monet, jotka uskovat Poikaan, rakentavat vain temppeleitä Äidin nimeen.” – Leonardo da Vinci

“Äiti” tunnetaan myös nimellä “Saatana” symbolien kielessä. Metafora heijastaa ymmärrystä siitä, että LuontoÄiti on julma ja paha, sillä hänen maailmansa on tietämättömyyden perisynnin alla. Luonto on eläinten ja
eläimenkaltaisten ihmisten maailma, jossa käyttäydytään sokeasti ja seurataan vain alkukantaisia emootioita
aistinautintojen toivossa. Yhdistävä tekijä miesten, kuten Leonardo da Vinci, Jeesus Kristus, Buddha ja Profeetta
Muhammed ajatusten taustalla on se, että he kyseenalaistivat kaiken. Ja tämän kyseenalaistamisen he aloittivat
itsestään – omasta identiteetistä, ajatuksista ja ajatusmalleista. He onnistuivat löytämään syyn kärsimykseen ja
tietämättömyyteen omasta itsestään – ei muista ihmisistä. Tämän vuoksi he myös alkoivat puhdistaa omaa
sieluansa – ei kenenkään toisen ihmisen. Heistä tuli lapsenkaltaisia.

Lapset ovat kuin valaistuneita mestareita. He rakastavat kaikkia, eivätkä he voi tappaa tai tehdä tahallista pahaa
toisilleen. Lapset eivät tuomitse, mutta he silti puuttuvat tarvittaessa asioiden kulkuun. Lapsen mieli on puhdas
kuin oikeuden höyhen. Lapset ovat myös kiinnostuneita kaikesta: heidän tahtonsa on loppumaton tiedon jano. Ja
koska he seuraavat tätä tahtoaan, he etsivät, he kysyvät ja he kolkuttavat. Tämän vuoksi he myös saavat vastauksia.
Tieto kulkee heidän kanssaan. Ja lopulta koska he ovat, sellaisia kuin lapset ovat, ja koska heillä on tieto, he
haluavat antaa sen kaikille muillekin sitä tahtoville. Tätä ei tehdä porkkanan tai kepin vuoksi, vaan siksi että se on
ainoa oikea teko.

Tiedon jakamisessa ja eteenpäin siirtämisessä sekä tiedon todeksi elämisessä on silti suuri ero. Symbolien kielellä
sanotaankin: siirtäminen on vain Veden muuttamista Viiniksi. Armo tulee jokaisen osaksi Vedessä ja Isässä, mutta
he, jotka silti jatkavat läpi Auringon polttavien liekkien, ovat myös pelastettuja Pojassa, sekä lopulta Pyhässä
Hengessä.

Leonardon ehdotus siitä, että Johannes Kastaja on Jeesus, antaa jokaiselle miettimisen aihetta. Jos ihmisen on
mahdollista muuttua jumalalliseksi olennoksi, minkä vuoksi tämä mahdollisuus olisi meille suotu? Ajatus murtaa
ihmiskunnan historian muurit: vain Jumala ei ole absoluuttisen hyvä, vaan myös ihminen, seuraamalla Jumalan
esimerkkiä, voi olla absoluuttisen hyvä. Tämä oivallus ei jätä yhtään tekosyytä: ihmisen tehtävä on seurata niitä
suurenmoisia askeleita, jotka muutamat ennen häntä ovat kulkeneet ajatonta Totuuden tietä. ”Sen, joka sanoo
pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli.” (1.Joh. 2:6)
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Mona Lisa on K-Elohim – “Jumalan kaltainen” tai ”Jumalan Kuva”. Tässä Jumalan Kuvassa Leonardon oma
puhdistunut mieli, ajatukset sekä henkilökohtainen tarkoitus edustavat mentaalista maailmaa, sekä sen
vastakohtana Mona Lisan elementit itse maalauksessa näyttelevät fyysistä Jumalan Kuvaa. Mona Lisa on Tiedon
ja Rakkauden lähde. Mona Lisa on jokaiselle totuutta tosissaan etsivälle Tie.

Mona Lisa – Jumalan Kuva
Mona Lisa liittyy Ylhäälle sen astrologisten ja astronomisten mittojen vuoksi. Mona Lisa liittyy Alhaalle sen
alkemian symboleiden vuoksi. Mona Lisa on Viisasten kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, sekä ikuisen elämän
antava Graalin Malja. Se on myös luvut 5, 6, 56 ja 72, sekä se on 440, 666, 772, 792 ja 794. Mona Lisa on myös
numero yksi (1), sillä se on Jumalan Kuva. Se on numero kaksi (2) johtuen sen dualismista. Se on numero kolme
(3), sillä Elämän kolminaisuus (Isä-Äiti-Lapsi) on siinä läsnä. Se heijastaa myös numeroa neljä (4) – Jumalan
Kasvoja – rintaansa kirjaillun neliympyrän vuoksi. Mutta numeroiden lisäksi Mona Lisa on myös kokoelma
elementtien ja lukujen välisiä suhteita. Sen mitat heijastavat Aurinkoa, Kuuta ja Maata. Se pitää sisällään yhtälön,
jonka vuoksi Maapallolla on elämää. Se on sen vuoksi myös luoja-jumala/jumalatar (Re, Ra). Mona Lisalla on
tusinoittain syitä hymyyn – ja ainakin yksi syy on se, ettei hänen nenässään ole enää hiekkaa.

Mona Lisa on yleismaailmallinen: sen sanoma on sama kuin maailmankaikkeuden jokaisen asian sanoma on.141
Jeesus kutsui tätä Tietoa ensimmäiseksi siemeneksi sekä Isäksi. Isämme on Säännöt, joiden mukaan toimimme
jokainen päivä. Nämä Säännöt ovat maailmankaikkeuden ainoa pysyvä asia, ja Säännöt toimivat kahdessa
maailmassa – mentaalisessa ja fyysisessä. Tämän vuoksi Mona Lisa -kolminaisuutta voidaan kutsua Tiedoksi
hyvästä ja pahasta, sekä Tiedoksi Luonnonlaeista – Luomistyön Säännöistä. Mona Lisan maskuliininen
kolminaisuus on Isä-Poika-Pyhä Henki – tämä on ikuisen elämän kolminaisuus.

Juuri, kun Mona Lisa alkoi tuntua menneisyyden lumelta, voidaan nähdä miten lumi sulaa ja muuttuu Alkuveden
suureksi tulvaksi nousten ylös Taivaisiin. Lopulta Mona Lisa sataa päällemme, tehden meistä takapihan märkiä
koiria. Kenellekään ei ole turvapaikkaa sen kaikkinäkevältä silmältä. Siksi Mona Lisa on kuolematon. Tai ainakin
siihen asti, kunnes sen kangas ja kehykset murenevat palasiksi. Joka tapauksessa Totuus Mona Lisan hunnun alla
on ikuinen. Onko nyt mahdollista ymmärtää paremmin tutkimuksen alun sitaattia Du’atista?

“Sille joka tekee Du’atin kopion, ja tuntee sen maan päällä, on se hänen maaginen suojansa sekä taivaissa että
maan päällä, luotettavasti, säännöllisesti, ja ikuisesti.” –Kirja siitä, mitä on Du’atissa

141

Yllä olevaa numerosymboliikkaa voi jatkaa, sillä Mona Lisassa: 5 on sekä kaikkinäkevä silmä että Aurinkolaiva ja pentagrammi, 6 on Daavidin tähti,
eli veden ja tulen liiton symboli, 7 on Mona Lisan sielun osat ja oikea silmä, 8 on Mona Lisan hengen osat ja vasen silmä (Lakshmin tähti), 9 on Mona
Lisan sielun ja hengen mentaalinen avioliitto, ja viimein 10 tekee sen täydelliseksi, kuten Horus on 10. jumala järjestyksessään ja palaa alkuun Aatamin
kaltaiseksi Ykseydeksi.
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Kun ihminen tulee vastakkain absoluuttisen, puhtaan tiedon kanssa, kuten Mona Lisassa, ei tämä tieto kuitenkaan
riitä viemään ihmistä kuin tiettyyn pisteeseen asti, sillä ihmisen sisällä on hyveiden ja syntien välinen taistelu
kesken. Suurempaa Sotaa ei kannata aloittaa ennen, kuin Vedenliitto eli Vesikaste on saavutettu. Ja jotta Isän voi
Vedestä löytää, on ihmisen tultava lapsenkaltaiseksi jälleen kerran. Leonardo opettaa, että valhe pukee ylleen
naamion jokaisen ihmisen elämässä. Tämä naamio – tai huntu – tulee poistaa, kokonaisvaltaisesti.

∞
Tämä on henkilökohtainen kutsu sinulle kulkea kohti Tiedonpuuta, josta jouduit erilleen lapsuutesi jälkeen. Ala
etsiä totuutta elämässäsi. Aloita vaikkapa egyptiläisestä tiedonjyvästä, jonka mukaan Totuus on nelitahoinen: Se
on 1) Maailmankaikkeuden Alkuvesi, 2) Ääretön ja Ikuinen, 3) Pimeä Lepotila (Eetteri), ja 4) Kuvaamaton ja
Muodoton. Lopeta virheiden ja pahojen tekojen etsiminen toisista ihmisistä ja elämässä yleensäkin. Keskity sen
sijaan etsimään samankaltaisuuksia ja hyveitä. Kyseenalaista kaikki, ja aloita se itsestäsi. Opettele tuntemaan
itsesi, identiteettisi, arvosi, uskomuksesi, osaamisesi, lahjakkuutesi, käyttäytymisesi, tapasi, kehosi, sielusi,
sydämesi, sekä ikuinen hengen osasi. Mitkä osat sinusta on tasapainossa Hyvyyden, Oikeuden ja Jumalallisen
järjestyksen Sulkaa vasten mitattuna? (Katso Viimeinen Liite 15)

Liitteet
Liite 1. Seitsemän Luonnonlakia (Three Initiates, 1912; Totuuden talo, 2015)
1. Mentalismin laki
Mentalismin laki on idea kaiken taustalla – ajatus on aina ensin. “Kaikki on mentaalista”: Kun kuka tahansa
ihminen käyttää aistejaan, hän ensin muodostaa mentaalisen kuvan kohteestaan ja vasta sitten se siirtyy fyysiseen
muotoon. Ajatus on ennen toimintaa, reaktiota, käyttäytymistä tai tekoa. Ajatus itsestä, jota psykologia kutsuu
identiteetiksi, on jokaisen ihmisen ydin - oli tuo ajatus totta tai ei. Kaikkeus on luotu Jumalan ajatuksissa ja koska
ihminen voi ajatella kuten Jumala, ihminen on Jumalan Kuva. Maailmankaikkeus on Jumalan identiteetti ja siksi
Jumala on Kaikkeus.
2. Vastaavuuden laki
Vastaavuuden laki sisältää periaatteen, että elämän ja olemisen ilmiöiden useilla tasoilla on aina vastaavuuksia.
Niin Ylhäällä kuin Alhaalla; sekä niin Alhaalla kuin Ylhäällä. Vastaavuuden lain mukaan ilmenee harmoniaa,
yhteisymmärrystä sekä vastaavuutta ainakin seuraavilla tasoilla: 1) Mahtava Fyysinen Taso, 2) Mahtava
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Mentaalinen Taso, ja 3) Mahtava Hengellinen Taso (Kybalion) Näissä taso 1 aistitaan suoraan, taso 2 kuvataan
aisteilla ja taso 3 on aistimaton ja kuvaamaton.
3. Värähtelyn laki
Värähtelyn lain mukaan Kaikkeudessa jokainen olevainen asia on liikkeessä, eikä mikään olevainen lepää, ja siksi
kaikki liikkuu, värähtelee ja kiertää kehää. Värähtelyn lain mukaan erovaisuudet Materian, Energian, Mielen ja
jopa Hengen ilmentymisessä johtuu vain niiden erilaisesta “värähtelystä”. Mitä korkeammalle henkilö sijoittuu
värähtelyasteikolla, sen korkeammaksi värähtely käy. Tällä asteikolla Kaikkeus värähtelee äärettömästi, jolloin se
on hyvin lähellä lepotilaa. Lain mukaan on olemassa miljoonittain erilaisia värähtelyasteita niistä suurimman eli
Kaikkeuden ja pienemmän välissä. Henkinen transformaatio on kuvattu yhdeksi tämän lain käytännön
sovellukseksi. Jotta ihminen voi muuttaa mentaalista tilaansa, tulee hänen muuttaa värähtelyään. Tämän voi tehdä
mielen voimalla, korjaamalla fokuksen johonkin haluttuun tilaan. (Kybalion)
4. Polariteetin laki
Polariteetin laki perustuu ideaan, että kaikki asiat ovat dualistisia, kaikilla on kaksi napaa, ja kaikilla asioilla on
vastakohtansa. Kaikilla ilmaisuilla asioilla on kaksi puolta, kaksi aspektia, tai kaksi napaa. Kaikki asiat ”ovat” ja
”ei ole” yhtä aikaa, ja kaikki totuudet ovat vain puoli-totuuksia, jolloin jokainen totuus on puoliksi valhe. Ja koska
kaikilla asioilla on kaksi puolta, ovat nämä vastakohdat identtisiä luonteeltaan, mutta eroavaisia vain asteeltaan.
Vastakohdat tapaavat toisensa ja kaikki paradoksit voidaan sovitella. (Kybalion)
5. Rytmin laki
Rytmin lain mukaan jokainen asia voidaan mitata edestakaisessa liikkeessä, sisään virtauksessa ja ulos
virtauksessa, nousuvedessä ja laskuvedessä, heilahdusliikkeessä eteenpäin ja taaksepäin, kuin heilurissa. Lain
mukaan jokaisella vastinparilla on oma rytminsä, jopa navoilla, ja siksi rytmi liittää läheisesti Polariteetin lakiin.
Voidaan ajatella, että tämä laki mahdollistaa siirtymisen navalta toiselle, ja ei välttämättä suoraan vastakohdalta
toiselle, vaan myös niiden välille. (Kybalion) (Huomio myös musiikin rytmi, vuodenaikojen vaihtelu, sini ja kosini
käyrät matematiikassa jne.)
6. Syyn ja Seurauksen laki
Syyn ja Seurauksen laki selittää miten jokaisella syyllä on seurauksensa, sekä miten jokaisella seurauksella on
syynsä. Lain mukaan muutosta ei ole olemassakaan sellaisenaan, vaan jokainen muutokselta vaikuttava asia on
vain seurausta jostakin siihen johtaneesta syystä, joka saattaa sillä hetkellä olla tuntematon tai vaikea ymmärtää ja
havaita. (Kybalion) Tämän vuoksi maailmankaikkeudessa ei oikeasti ole kaaosta, ihmismielessä on vain liian
vähän tietoa. Kaaos on seuraus tietämättömyydestä.
7. Sukupuolen laki
Sukupuolen lain mukaan kaikissa asioissa ilmenee niiden sukupuoli: jokaisessa asiassa on maskuliininen ja
feminiininen prinsiippi: sukupuoli ilmenee kaikilla tasoilla. Pattereilla on uros ja naaras navat, kuten
Maapallollakin. (Kybalion) Ihmisen mentaalinen sukupuoli ei ole mies tai nainen, vaan se etsii tasapainoa koko
ajan. Ihmisen hengellinen sukupuoli on avain valaistumiseen ja kirkastumiseen. Hengellinen sukupuoli käsittää 1)
maskuliinisen Tiedon (myös Totuus, Totuuden Henki, ikuinen Isä jne.), jota symboloidaan Tiedonpuuna, sekä 2)
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feminiinisen Elämän (myös Elämänpyörä, Dharman Pyörä, Luonto-Äiti, Elämän Henkäys jne.), jota symboloidaan
Elämänpuuna.

Liite 2. Totuuden tie (Totuuden talo, 2015)
Totuuden tie on sama konsepti kuin esimerkiksi Tao (Kungfutse, Laotse), Tie, Totuus ja Elämä (Jeesus), Jalo
Kahdeksanosainen Tie (Buddha) ja Tiedon, Toiminnan ja Hartauden tie (Krishna). Totuuden talo142 opettaa
Totuuden tietä kolmen kasteen symboliikan avulla. Kolme katetta ovat Vesikaste, Tulikaste ja Pyhän Hengen
kaste, joka johtaa ihmisen kirkastumiseen (eli valaistumiseen).

Kaste
Hengen taso
Jumalan nimi

Vesikaste

Tulikaste

Pyhän Hengen kaste

Isä

Poika

Pyhä Henki

Minä

Olen

Minä Olen

Isä ilmestyy

Sielu puhdistuu

Mentaalinen avioliitto

Sukupuoli

Maskuliininen

Feminiininen

Isä-Äiti

Sielun taso

Martta vs. Maria

Maria Magdaleena

Neitsyt Maria

Opetuslapsi

Pietari

Jaakob

Johannes

Vastustaja

Peto

Väärä Profeetta

Saatana

Elementit

Vesi ja Maa

Tuli ja Ilma

Jumalan Kasvot

Ihmisessä

Liitto

Muisti ja Emootio (Id)

Luovuus ja Järki

Keskushermosto

Taivaankappaleet I

Kuu

Aurinko

Kaikkeus

Taivaankappaleet II

Musta aukko

Tähti

Kaikkeus

2 ainetta

7 ainetta

Musta aukko (kaikki aine)

Musta ja Valkoinen

7 väriä

Kaikki värit

Rauta

Kulta

Elektrum

Usko (luottamus)

Toivo (pyytäminen)

Rakkaus

Armo

Ankaruus

Rakkaus

Tähden elinkaari
Värit
Kemian alkuaine
Armolahjat
Oppiläksy
Symboli
Egyptiläinen sauva
12 tuntia
Suurta Päivää
Vuotta
Kuukautta

Leipä

Viini

Pyhä Ehtoollinen

Paimensauva (crook)

Ruoska (flail)

Voima Sauva

0-5

6-9

10 - 12

1

1

1

1000

1000

1000

6

42

X

Suuri Tulva

Tulinen sade

Luvattu Maa

Ulos Egyptistä

Pakkovankeus

Vapaus

Nooan Arkki

Seem

Haam

Jafet

Nu:n Arkki

HeH

KuK

aMeN/aMoN/aMuN

Tooran symbolit
Raamatun Symbolit

Kronoksen Pojat

Poseidon

Lakshmin tähti
Geometrinen muoto
Taulukko 8. Totuuden tien symboliikkaa

142

Haades

Zeus

Heptagoni

Daavidin tähti

Ks. www.houseoftruth.education.
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Taulukossa 8 on esitetty tärkeimpiä avainkonsepteja, jotka selittävät Totuuden tien prosessia ja symboliikka.
Vihjeet ikuisen Totuuden tien löytämiseen ja seuraamiseen on löydettävissä melkein mistä tahansa
maailmankaikkeudesta. Nämä ”vihjeet” puhuttelevat ihmisen tiedostumatonta mieltä ja siksi Totuuden tien
symbolit ovat jo entuudestaan lähes kaikille tuttuja. Mutta vaikka näin on, kaaoksen ja ylivertaisuusvinouman
vaikutuksen alainen mieli ei kykene tekemään totuuden mukaista päättelytyötä. Oljenkorsia on jopa liikaa, ja siksi
ihminen helposti jää kahlaamaan kirjoitettujen kirjojen papyrussuohon. Juuri siksi Totuuden tie on olemassa: se
on kartta, jota ihminen voi seurata aina valaistumiseen asti.

Liite 3. Gizan Suuren Pyramidin mitat
Seuraavat faktat löytyvät Gizan Suuren Pyramidin elementeistä:
1. Kaksi kertaa sivun mitta verrattuna korkeuteen on erinomainen likiarvo luvulle π:

22
7

(Lause 2 ja 4),

2. Pyramidin jokaisella kohtisuoralla poikkileikkauksella on Keplerin kolmiot ja siten kultaiset leikkaukset
(Lause 5 ja Kuva 38),
3. Kuninkaan kammiossa toteutuu: jokainen ei-negatiivinen kolmella jaollinen kokonaisluku voidaan jakaa
kateeteiksi suorakulmaiseen kolmioon, jonka kateettien suhde on 1:2, ja vertaamalla lyhemmän kateetin
ja hypotenuusan summaa pitempään kateettiin, on tuloksena aina kultainen leikkaus. (Lause A),
4. Kuninkaan kammion korkeus on hyvä likiarvo luvulle √5 (Taulukko 2 ja Kuva 5), sekä
5. Pyramidi itsessään osoittaa Maapallon, Kuun ja Auringon mittasuhteiden harmoniaa sekä näyttää ne
mittasuhteet, jotka tulee olla, jotta elämä on mahdollista. (Lause 6 ja Kuva 39).143

Liite 4. Seitsemän klassista Taiteen ja Tieteen lajia
Seitsemän klassista Taiteen ja Tieteen lajia on perinteisesti jaoteltu kahteen osioon, joissa trivium sisältää
sanaopin, retoriikan ja logiikan, sekä quadrivium sisältää aritmetiikan, geometrian, musiikin teorian ja
astronomian. Tämä jaottelu ei kuitenkaan ole riittävä. Kabbalan pyhässä kirjassa Sepher Yetzirah (Luomisen Kirja)
on selitetty miten Jumala Jah luo koko maailmankaikkeuden apunaan kolme pyhää kääröä. Pyhät kääröt ovat
numerot, kirjaimet ja lausunta144 (Wescott, 1887; KALISCH, 1877). Seitsemän taidetta ja tiedettä esitetään
Taulukossa 9, jonka jälkeen ne käydään yksi kerrallaan läpi. Neurologisesti ajateltuna nämä taiteen ja tieteen lajit
harjoittavat jokainen eri aivojen osaa ja siksi niiden harjoittaminen on jokaiselle ihmiselle suotavaa.

Trivium
Quadrivium

Sanaoppi
Logiikka

Puheoppi
Geometria

Lukuoppi (aritmetiikka)
Musiikin teoria

Astronomia

Taulukko 9. Seitsemän klassista Taiteen ja Tieteen lajia

143

Nykypäivän tiede edelleen väittää, että kaikki Liitteessä 3 ilmoitetut faktat ovat vain sattumaa, eikä tarkoituksella tehtyjä. Onko ihmiskunnalla enää
varaa tällaiseen ajatteluun?
144
Kirjaimet voidaan ymmärtää yksinkertaisesti kirjoituksena, sekä lausunta ja retoriikka puheena.
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1. Lukuoppi
On olemassa kahdenlaisia lukuja: i) ikuisia ja äärettömiä (esim. 0, ∞, √2 jne.), sekä ii) kaikki luvut, jotka on luotu
luvulla yksi (1). Opi ajattelemaan, ettei lukua kaksi (2) ole olemassakaan, vaan että ainoastaan on olemassa luku
yksi (1), joka voidaan mitata kahdesti peräjälkeen. Täten luku kaksi (2) on vain nimi suhteelle, jossa lukua yksi
verrataan kaksi kertaa itseensä. Kaikki luvut ovat suhteita.
2. Sanaoppi
Mitä sanat ovat? Ja mitä ovat kirjaimet? Kirjainten merkittävin tarkoitus on se, että ne mahdollistavat meille
kirjoituskyvyn. Kirjoittaminen on kuin muistikuvien luomista oman mielen ulkopuolelle. Jotta omassa
viestinnässä käytettävän kielen oppii tuntemaan, tulee sen jokainen kirjain, kirjainten mahdolliset nimet, sekä
mahdolliset numeroarvot oppia myös. Tiedostumattoman mielen ollessa vallassa voi helposti luulla, ettei
numeroarvoja esiinny esimerkiksi englanninkielessä, mutta se ei ole totta. Kirjain B nimittäin on muinaisen
Egyptin kielen Hyveiden Sulka, josta on vain jätetty vasen laita lyhemmäksi kuin se alun perin kirjoitettiin. Kaikki
sanat ovat luotu kirjaimista ja siksi ne ovat matemaattisia permutaatioita.

On myös mielenkiintoista etsiä niin sanottuja universaaleja kirjaimia/sanoja. Tällaisiin sanoihin on latautunut suuri
voima ja vaikutus monissa eri kielissä ja kulttuureissa. Esimerkiksi jos ajatellaan kirjaimia H.R. – muodostuu niistä
Egyptin jumalan poika HoRu(s). Hieroglyfeissä samat kirjaimet tarkoittavat myös ”vuorta”, ”tietä” jne. Kun
kirjaimia HR mietitään englanniksi, saadaan aikaan sanoja, kuten ”hero”, ”hair”, ”heir”, ”hare”, ”hear”, ”her”, ja
jopa ”whore” (ks. esim. Ilmestyskirja 17:5). Suomenkielessä voidaan viitata vaikka ”HeRRa” -sanaan. Voit
tutustua myös sanojen ”hari” ja ”hare” (sanskritiksi) sekä Olympos vuoren jumalatar ”Hera” merkityksiin.
Tällaiset sanat ovat kultaisia avaimia ikuisen symbolien kielen ymmärtämiseen.
3. Puheoppi
On olemassa kahden tyyppisiä kirjaimia: i) konsonantteja, jotka ovat ikuisia ja pysyviä, eli ne ovat juuri siten kuin
ne ovat, sekä ii) vokaaleja, jotka antavat elämän konsonanteille. Yritäpäs lausua konsonantti ilman, että liität siihen
oheen vokaalin! Se on äärimmäisen vaikeaa. Lausunta on kommunikoinnin äiti, jos kehon elekieli on
kommunikoinnin isä.

Harjoittele lausuntaa valitsemalla konsonantteja mielivaltaisesti ja sitten vain aloitat luomaan kaikenlaisia
mahdollisia sanoja. Kokeile vaikka kirjaimia ”K” ja ”R”. Ensin tulee mieleen kari, kaari, kuri, kura, kuura, kaura,
kaira jne. Kun opettelet esim. englannin kielen lausuntaa, kannattaa muistaa, että kaikki vanhimmat kielet
yhdistivät kirjaimet ”PH”, ”F” ja ”V” eri sanojen lausuntojen yhteyksissä.

Myös retoriikka on puheopin osa-alue. Retoriikka on puhekykyä parhaimmillaan esim. ääneen puhutussa
kommunikoinnissa. Retoriikan mestari osaa ilmaista itseänsä kaikissa tilanteissa, ollen harmoniassa totuuden
kanssa ajatusten ja tunteiden tasolla. Harjoitetut retoriikan taidot antavat henkilölle jopa mahdollisuuden käyttää
hypnoottista kieltä auttaakseen toisia ihmisiä rentoutumaan paremmin syvän meditatiivisen kokemuksen kautta.
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Myös psykologian narratiiviset muodot saavat voimansa retoriikasta ja sen sovelluksista. Pyhissä kirjoissa ja
narratiivisessa psykologiassa on paljon enemmän yhteistä kuin normaalisti voisi ajatella.
Päätelmät triviumista
Kun henkilö tiedostaa triviumin kolme pyhää kääröä, hän saa osakseen ymmärryksen, että nämä kolme ovat
erottamattomat. Ei ole olemassa kirjainta ilman, että sillä olisi numeroarvo tai äänne, jolla se lausutaan. Myöskään
lausunta ei ole mahdollista ilman kirjaimia, joita lausua. Ei myöskään voi olla toista kirjainta ilman, että jo
ensimmäinen kirjain olisi olemassa, ja siksi myös luvut ovat erottamattomasti yhteydessä kirjaimiin. Kun henkilö
oppii uusia asioita ja kommunikoi toisten ihmisten kanssa, koko trivium on hänen käytössään. Mitä paremmin
henkilö ymmärtää näiden kolmen pyhän käärön suhteen toisiinsa, sen tehokkaammaksi hänen viestintänsä käy.
Trivium kokonaisuutena on kuvattu pyhissä kirjoissa termillä ”Sana” (esim. Johannes 1:1-3; RIG.1.164.45 Vedakirjoissa). Kaikki pyhät kirjoitukset on kirjoitettu “Sanalla”, joten niitä ei voi lukea kuin ihmiset, joille tämä “Sana”
on auennut. ”Sanalla” on vielä neljäskin taso nimeltään ”Amen”, joka tarkoittaa ”salattua” muinaisella Egyptin
kielellä.
Määritelmä (”Sana”, ks. esim. Johannes 1:1)
Olkoon konsepti, jossa yhdistyvät erottamattomasti 1) numerot, 2) kirjaimet ja 3) lausunta nimeltään
”Sana”. ”Sanalla” on vielä neljäskin ulottuvuus, joka on nimeltään ”Amen”, eli ”Salattu”. Termillä
”Salattu” viitataan symbolien kieliseen ymmärrykseen. (Ks. myös Sanaan liittyvä esimerkki Liitteessä 9)
Totuuden talo, 2015

4. Logiikka
Logiikka on kaikki seitsemän taidetta ja tiedettä yhdistävä osa. Logiikka on hyvin lähellä itse Tietoa ja Totuutta,
koska se kuvaa ikuista Lakia. Logiikka kannattaa ymmärtää Seitsemänä Luonnonlakina (ks. Kybalion) ja siihen
voi liittää vaikkapa matematiikasta tutun Joukko-opin tukemaan päättely- ja hahmotuskykyä. Ilman
maailmankaikkeuden hengellisen kokonaisuuden hahmottamista, luonto näyttää toimivan hyvin
sattumanvaraisesti ja olevan kuin jatkuvassa kaaoksessa. Kun tieto ja ymmärrys hengellisestä rakenteesta tulevat
ihmisen mieleen henkilökohtaisen mentaalisen puhdistumisen kautta, on logiikka ehkä se ensimmäinen ja tärkein
asia oppia. Ilman logiikkaa nimittäin luovuus ja mielikuvitus ottavat avoimen mielen hallintaansa ja totuus painuu
syvälle alkuveteen taikaisin turvaan.
5. Geometria
Kaksiulotteisen geometrian perusteet ovat piste, liikkuva piste (jana ja suora), liikkuva suora (taso) sekä kaikki eri
mahdollisuudet, joita tasossa voi perusteilla tehdä. Kun tasoa ajatellaan syvemmin, voit pohtia mitä ovat ympyrä
ja neliö: miksi ne ovat erilaisia? Ne ovat kuin toisiinsa törmäävät kaksi maailmaa – ikuinen ja pysyvä maailma,
sekä jatkuvassa liikkeessä oleva maailma. Nämä kaksi eri maailmaa eivät voi koskaan saavuttaa toisiansa, mutta
kun ne yhdistyvät voimavaransa, tulokset ovat aina hyvin mielenkiintoisia (kuten esim. π). Ihmisaivoissa
geometrialla on aivan erityinen rooli, sillä ihminen luo jatkuvasti uudestaan ja uudestaan omat

109

muistikuvansa (Gazzaniga, 2009). Geometria auttaa mieltä käyttämään visuaalista luovuutta ja siksi se auttaa myös
muistamaan ja luomaan asioita ajatuksissa. Maailmankaikkeudessa ei ole muotoa ilman geometriaa.
6. Musiikki
Musiikki on äänen taide ja tiede. Yritä ymmärtää ensin musiikin ääretön aspekti, sitten huomioi luvun seitsemän
rooli (musiikillinen Horuksen silmä). Älä tyydy ajattelemaan musiikkia vain sointujen tai äänten joukkona, vaan
pikemminkin värähtelynä, rytminä ja matematiikkana. Opettele myös itse tuottamaan eläinten ääniä ja
musiikillisten instrumenttien ääniä, huomaatko yhtäläisyyksiä näiden välillä? Opettele myös käyttämään
kurkkuasi ja varsinkin ymmärtämään kurkkuchakran todellinen tarkoitus.
7. Astronomia
Etsi astrologian ja astronomian yhteinen juuri. Pohdi oletko samaa mieltä: astrologia on mentaalinen astronomia,
ja astronomia on fyysinen astrologia. Etsi myös henkilökohtaisen ja kollektiivisen, eli kaikkia sitovan astrologian
eroavaisuus. Älä tyydy uskomaan ääripäihin tai manipuloiviin ihmisiin, jotka pyrkivät ansaitsemaan rahaa
ollessaan väärän profeetan vaikutuksen alaisena (vrt. Dunning-Kruger-vaikutus). Pyri kohti Totuuden tietä ja sen
avulla omaksu ymmärrystä universaalista – meitä kaikkia toisiimme sitovasta – astrologiasta. Fyysisessä
astronomiassa keskitä voimasi tutkimaan kahden konseptin, i) ääretön ja ikuinen sekä ii) paikka ja aika,
eroavaisuuksia. Tutki mustia aukkoja sekä niiden vaikutusta tähtien elinkaareen. Lopulta ryhdy paikallistamaan
tietoa ja elämää, niin pian koko maailmankaikkeus aukeaa silmiesi eteen.

Liite 5. Sydämen rakenne

Määritelmä (Ihmisen Sydän)
Ihmisen sydän koostuu yhdeksästä osasta, joita ovat Hengen kaksi ikuista osaa (tieto ja elämä) sekä
Sielun seitsemän jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä olevaa osaa (tietoisuus, muisti, luovuus, tahto,
järki, tunne ja alitajunta).
Totuuden talo, 2015

Ihmisen Sydämen rakenne voidaan hahmotta kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäisessä näkökulmassa (Kuva 77)
katsotaan suoraan kuvan läpi – omin silmin – sekä hahmotetaan juuri silmien kautta tai silmiin nähden, mitä sielun
osaa ja pääaistikanavaa (visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen)145 ihminen käyttää. Toisessa näkökulmassa
silmistä saatava tieto sijoitetaan sen alkuperäiseen lähtöpisteeseen ihmisen keskushermostossa. Kun
keskushermosta jaetaan seitsemään osaan (Kuva 78), huomataan miten jokainen sielun osa voidaan sijoittaa sille
kuuluvaan chakra-pisteeseen. Sydämen hahmottaminen kokonaisuudessaan on merkittävä askel kohti uskontojen
ja tieteen tulevaisuuden vankkaa yhteistyötä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi ihmisen elimistö ja varsinkin
145

Ks. mikä tahansa neurolingvististä ohjelmointia käsittelevä kirja, esim. O'Connor, 2001 and Bandler & Grinder, 1982.
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suolisto osallistuvat jopa persoonallisuuden rakentamiseen ja tutkijat ovatkin pohtineet psykologian tarvetta
laajentua koskettamaan myös aivojen lisäksi koko ihmisen kehoa (Denjean, 2013)146.

Kuva 77. Ihmisen Sydämen rakenne tulkittuna silmien
liikkeistä (Totuuden talo, 2015)

Kuva 78. Sydämen 9 osaa, eli 7 Sielun osaa ja 2 Hengen osaa
suhteutettuina keskushermostoon ja chakroihin

Sielun löytäminen
Miten sielun voi löytää itsestänsä? Tämä kysymys on askarruttanut jo antiikin filosofeja ja vielä se askarruttaa
modernin tieteen edustajia. Jotta sisäinen maailmasi kohtaa tietoisuutesi, seuraa annettuja ohjeita askel kerrallaan.
Rentoudu ja anna ajatustesi lentää vapaasti. Kun pohdit seuraavia kysymyksiä, keskitä valtaosa huomiostasi
tarkkailemaan silmiesi liikkeitä.
1) Ajattele lapsuudenkotiasi, miltä se näyttää?
Jos kuulut valtaosaan ihmisistä, silmäsi liikkuivat itsestään kohti vasempaan yläkulmaa, kun käytit muistiasi.
2) Seuraavaksi ajattele Tyrannosaurus Rex soittamassa pianoa pienillä käsillään.
Alkoivatko silmäsi hamuilla oikeaa yläkulmaa? Luultavasti, koska jouduit käyttämään mielikuvitusta ja luovuutta.
3) Muistatko kun viime kerran jokin asia tuntui todella hyvältä? Miltä sinusta silloin tuntui?
Kun edelleen tunnet niin, alkoiko silmäsi ehkä painua kohti oikeaa alakulmaa? Siellä asuu tunne (id).
4) Kuvittele itsesi kävelemässä kadulla, jossa sinua vastaan tulee vanhempi mies ja nuori, ehkä kolmevuotias tyttö. Yhtäkkiä, mies lyö lujaa tyttöä kasvoihin. Mitä luulet, että vanhempasi neuvoisivat
sinua tekemään tai sanomaan tässä tilanteessa?

146

Tässä yhteydessä ei tarvitse periaatteessa luoda uutta tiedettä, vaan ymmärtää Freudin määrittelemät id ja yliminä sijoittuvan sydänlinjan alapuolelle
tiedostumattomaan mieleen. Sydämen yhteydessä id on tunne ja yliminä on järki.
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Koska järki (yliminä) sijaitsee vasemmassa alakulmassa, on hyvin todennäköistä, että silmäsi liikkuivat siellä
suunnassa samalla kun mietit vanhemmilta saamiasi oppeja.

Kun tämän lyhyen harjoituksen suorittaa huolella ja riittävällä ajatuksella, saa ihan varmasti selvän käsityksen
siitä, että silmät todella ovat sielun peili. (Joskus vasenkätisillä kaikki edellä mainittu toimii peilikuvana, sekä
jossain tapauksissa mikään ei toimi näin, mutta aivan varmasti aina saadaan jokin logiikka, jossa kaikki silmien
suunnat ja em. termit ovat käytössä.)

Liite 6. Zodiakin 12 tähtimerkkiä (kollektiivinen näkökulma)
Yleensä tähtimerkeistä on tyydytty ajattelemaan hyvin uskomuspohjaisesti. On väitetty, että ihmisen
syntymäkuukausi määräisi ennalta hänen kohtalonsa ja jopa hyvin pieniä yksityiskohtia hänen
elämänvalinnoistaan. Tämä ei ole kuitenkaan totta. Koska ihmisiä on olemassa jo monta miljardia, on täysin
varmaa, että heistä monille tähtimerkkien asettama kaava sopii erittäin johdonmukaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole
yleistettävissä oleva Totuus. Tähtimerkeistä kannattaa muistaa se, että ne ovat yksilölle ensisijaisesti tapa oppia
psykologiaa ja ihmisten eri persoonallisuustyyppejä.

Seuraavaksi esitellään tähtimerkkien yksilöllisen tulkinnan vastakohta. Tähtimerkkeihin on nimittäin häivytetty
ikuinen Tie, joka on kaikille kulkijoille ollut aina sama. Monet itämaiden opettajat kuten Laotse ja Kungfutse ovat
opettaneet tätä Tietä nimellä Tao (myös Dao). Jeesus käytti siitä yksinkertaisesti nimeä Tie ja Muhammad puhui
siitä ainoana oikeana uskontona eli Totuutena.

Tässä vaiheessa on myös syytä ymmärtää, että tähtimerkkien selitykset ovat erittäin moniulotteisia. Ei siis tarvitse
huolestua, vaikka ensimmäisellä lukukerralla ei näistä selityksistä ymmärtäisi vielä mitään.

Kaksoset
Kaksoset viittaavat Pyhän Hengen eli koko maailmankaikkeuden kahteen perusosaan – Tietoon ja Elämään. Tieto
tunnetaan myös nimellä Totuuden Henki ja Totuus, sekä vastaavasti Elämä tunnetaan myös nimellä Elämän
Henkäys ja Elämän Pyörä. Raamatun yhteydessä heidät tunnetaan myös nimellä Isä ja Poika. Jokaisen ihmisen
elämässä noin 7-13 vuotiaana Elämän Pyörään liittyvä Sielu ja Totuuteen kuuluva Henki ajautuvat erilleen ja
seuraa mentaalinen paratiisista karkottaminen. Tästä eteenpäin Kaksoset eivät enää ole yhdessä ja ihmisen
alitajuinen kärsimys on tosiasia. Seuraavat vuodet eteenpäin ihmisellä on vain yksi tavoite: palata kotiin
hengellisen Isän luokse Tiedon pariin. Tätä tuhlaajapojan kotiinpaluuta nimitetään Totuuden Tiellä Vesikasteeksi.
Viimeinen Kaksosten lopullinen kirkastuminen tapahtuu niiden vastinmerkin Jousimiehen avustuksella, joka on
Ylimmän Jumalan elävä Silmä.
Härkä
Härkä symboloi seitsemän lehmän hallitsijaa (ks. esim. egyptiläinen Kuolleiden Kirja). Eläimet jaetaan neljään
ryhmään, joista kolmessa on kaksi naarasta ja yhdessä on uros ja naaras. Nämä neljä osaa ovat ihmisen Sydämen
neljä kehittyvää osaa, eli Muisti, Luovuus, Järki ja Tunne. Uudelleensyntyneen ihmisen Sydämessä nämä eläimet
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on kesytetty tuottamaan hyvää satoa ja ne ilmenevät Horuksen neljänä poikana. Härän vastakohta Skorpioni yrittää
saada tulikasteessa taistelevaa ihmistä pysymään tiukasti kiinni vanhassa identiteetissä manipuloiden hänen
muistiaan, mielikuvitustaan, järkeään ja tunteitaan. Seitsemää pyhää lehmää vastaan nousevat seitsemän
myrkyllistä skorpionia ja yhdessä nämä seitsemän ääripäätä tunnetaan egyptiläisellä termillä Ka(u). Seitsemän on
kasassa, kun Sydämen neljään osaan lisätään vielä kolme osaa, jotka ovat Hengen kaksoset Tieto ja Elämä sekä
vielä Sydän itse.
Oinas
Oinas on paimenten pyhä eläin, joka viihtyy yksinäisyydessä ja hengellisyydessä. Oinas on Totuuden Tien
ensimmäisen kastevaiheen viimeinen eläin ennen Sydämen punnitsemista. Tämän vuoksi sen vastamerkkinä toimii
Vaaka, jolla Oinaan Sydän sitten aikanaan punnitaan Totuuden Sulkaa vastaan. Jos ihminen ei Oinaan tavoin
kykene irtaantumaan yhteiskunnasta pois, ei Sydän koskaan valmistu punnitsemista varten, eikä ihminen pääse
ensimmäisestä kastevaiheesta ikinä eteenpäin. Yhteisöistä luopuminen on eräs Totuuden Tien ahtaista porteista.
Kalat
Kaksi kalaa aloittavat toiminnan Tulikasteen jälkeen. Kalat ovat ihmisen mentaalisen arkin kaksi pilottia. Heidät
tunnetaan myös Ilmestyskirjassa nimellä Kaksi Todistajaa. He ovat Isä ja Poika. Tästä eteenpäin he ovat taas
ikuisesti yhdessä ja Yksi ja sama. Toista ei voi olla ilman toista, kuten Kaksosissa ei Tietoa ole ilman Elämää tai
Elämää ilman Tietoa. Kalojen yhteen palaamisen on mahdollistanut ihminen itse omalla Sielullaan. Kun ihmisen
Sielu on puhdistunut Kalojen vastamerkin Neitsyen kaltaiseksi, solmitaan pyhä avioliitto Sielun ja Hengen kesken.
Tästä eteenpäin ei kyseisen ihmisen Sielu enää koskaan näe Kuolemaa. Kalat ovat astuneet ulos Elämän Pyörästä.
Vesimies
Vesimies on Tiedon saanut, eli Vesikasteen kokenut ihminen. Hän on yhdistynyt maailmankaikkeuden
hengelliseen Isään eli itse Tietoon ja Totuuteen. Tulikasteessa on kyse taistelusta Vesimiehen ja petojen
kuninkaan, eli Leijonan välillä. Lopulta petojen kuningas kesyyntyy lauhkeaksi ratsuksi Suuressa Rauhassa, jolloin
Vesimiehestä tulee Ilmestyskirjan Mies Valkoisen Ratsun selässä. Egyptin hieroglyfeissä leijonan merkki
jakaantuu kahteen osaan, joista leijonan peräpää merkitsee Shu:ta, eli Tietoa ja Isää, sekä vastaavasti leijonan
etuosa Tefnut:ia eli Elämää. Näinollen kokonainen leijona on Tieto ja Elämä, eli kaksi puuta yhdessä. Vesimiehen
ratsu on siis kaksoisleijona eli kokonainen Pyhä Henki.
Kauris
Kauris on juuri astunut Totuuden Tielle. Hän on kuin lastensadun Bambi, joka astelee jäätiköllä horjuvin jaloin.
Kauris on rohkeasti lähtenyt etsimään Totuutta, mutta metsästäjiä on polun varrella piilossa melkein jokaisessa
pusikossa. Matkantekoa ei ainakaan helpota ihmisen oma identiteetti, joka Kauriin vastamerkin Ravun tavoin
roikkuu väkisin kiinni entisessä elämässä pitäen kaikkea tuttua turvallisena ja ainoana oikeana tietona. Kauriin
ainoa selviytymiskeino on Oinaaksi muuttuminen ja Totuuden etsimiseen keskittyminen.
Jousimies
Jousimiehen viinistä nuolet eivät lopu koskaan kesken. Hänen ammuksensa ovat puhtaan Voiman salamoita, jotka
aiheuttavat suurta Rakkautta itseä, lähimmäisiä ja Jumalaa kohtaan jokaisessa nuolen rintaan saaneessa ihmisessä.
Jousimies ei enää kasta ihmisiä Vedellä tai Tulella, vaan puhtaalla Pyhällä Hengellä ja Rakkaudella. Jousimies on
Jumalan elävä Silmä, jonka vastinmerkkinä toimivat Kaksoset, eli Tieto ja Elämä yhdessä. Jousimies on Suuren
Rauhan ajan Rakkauden soturi.
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Skorpioni
Skorpioni on muun muassa Raamatusta tutun Maria Magdaleenan merkki. Symbolisesta kolmesta Mariasta
ensimmäisestä on jo parannettu yksi paha Vesikasteessa, mutta Sieluun on tullut tilalle seitsemän uutta ja vielä
pahempaa pahaa. Skorpionin vastamerkki Härkä tuo skorpionien pahuuksille seitsemän vastakohtaa eli seitsemän
Pyhää Lehmää. Jokainen vastinpari muodostaa oman taisteluparinsa ja egyptiläisittäin sanottuna jokaisen taistelun
päälle tulee rakentaa Hathor eli Totuuden Talo. Kun seitsemän taloa seisoo peruskallion eli Totuuden päällä, ei
skorpionilla ole enää vihollisia jäljellä, ja suutuksissaan hän pistää itsensä hengiltä. Tämä on ensimmäinen
Ylösnousemus, josta puhutaan Ilmestyskirjassa.
Vaaka
Vaaka tunnettiin Egyptissä nimillä Hall of Mehet-Weret eli ”Suuren Tulvan sali” ja myöhemmin Hall of Ma’at eli
kirjaimellisesti ”Leipään/Isään menemisen sali”. Ihmisen Sydän punnitaan ikuisella vaa’alla Hyveiden Sulkaa
vasten. Tämä on ensimmäinen tuomio, joka sattumalta Totuuden Tielle astuneelle tarkoittaa tietämättömänä
Tulikasteeseen eli helvettiin astumista ja tarkoituksella Totuuden Tietä kulkevalle tämä tarkoittaa
maailmankaikkeuden hengellisen rakenteen ymmärtämistä eli niin sanotun alkutiedon saamista. Epäpuhdas
alkutieto on Profetoimisen Pää. Profetoimisen Pään on kuitenkin pakko tulla, jotta se voidaan myöhemmin löydä
irti.
Neitsyt
Neitsyt on kolmas Maria, joka ensin voitti arjen askareet ja sai otettua tarvittavan ajan Totuuden etsimistä varten.
Toiseksi hänessä heräsi seitsemän vastinparia, mutta nekin hakattiin irti palavalla miekalla ja lopulta skorpioni
pisti itsensä hengiltä ja Tuli poltti itsensä. Veden ja Tulen jälkeen Sielu on Neitsyt ja valmis mentaaliseen
avioliittoon Hengen kanssa. Tämä on Suuri Rauha ja Ilmestyskirjan ensimmäinen ylösnousemus.
Leijona
Leijona on petojen kuningas ja tässä yhteydessä pedoilla tarkoitetaan ihmisen sisältä vaikuttavia Saatanan käsiä,
eli Petoa ja Väärää Profeettaa. Peto pitää hallussaan viettien ja vaistojen kautta ihmisen alitajunnan syvintä osaa
nimeltään Id, ja vastaavasti Väärä Profeetta pitää hallussaan uskomusten ja valheiden päälle rakennetun
identiteetin kautta alitajunnan toista osaa eli Yliminää. Yliminä ja Id tunnetaan pyhissä kirjoissa nimellä Maa. Ne
ovat Taivaan ohella vastasyntyneen ihmislapsen ensimmäiset luodut osat, jotka Sieluun syntyvät ikävuosien 1-7
aikana. Totuuden Tiellä vasta leijona on kyllin mahtava tuhoamaan valheiden käsivarret. Hieroglyfein merkittynä
leijona koostuu peräpäästä eli Isästä ja Tiedosta sekä etupäästä eli Elämästä ja Pojasta. Yhdessä nämä kaksi
Hengen osaa antavat Leijonalle kaiken tarvittavan voiman petojen kuninkaan eli Saatanan voittamiseen.
Rapu
Rapu on vastikään Totuuden Tielle astuneen ihmisen alitajuinen vastustaja. Rapu pitää kynsin hampain kiinni
kaikesta entisestä ja turvallisesta. Rapu reagoi kaikkeen tunteella ja saa siten helposti alitajuisesti manipuloitua
tietämättömän ihmisen jättämään asioita keskeneräisiksi. Rapu kohottaa saksensa hyvin herkästi muita ihmisiä
vastaan ja siksi Totuuden Tien alkuvaiheessa on tärkeää viettää aikaa yksin. Kun Rapu menee yksin autiomaahan
ja huomaa silti samojen ongelmien seuraavan mukanaan, hänellä ei ole enää muita ihmisiä saksittavanaan ja
Totuuden tunnistaminen voi alkaa.

Symboli Kolme Ristiä
Totuuden Tie saadaan hahmotettu 12 eläinradanmerkin avulla, kun otetaan käyttöön Raamatusta tuttu symboli –
kolme ristiä. Kun Jeesus ristiinnaulitaan, hänen molemmille puolille asetetaan rikolliset eli pahantekijät. Näistä
miehistä toinen ei pelastu Jeesuksen mukana, mutta toinen pelastuu. Tarinaan kätketty symboliikka paljastaa
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tähtimerkkien lukuohjeet. Kolme ristiä siis symboloivat Totuuden Tien kolmea kastetta. Risteihin täytyy ottaa
mukaan neljä peruselementtiä - vesi, tuli, maa ja ilma - joista kaikki ovat edustettuina jokaisessa ristissä.

 Ilma (Taivas) on sielun ylempi osa, eli tietoisuus, jonka käsinä toimivat muisti ja luovuus
 Maa on sielun alempi osa, eli tiedostumaton mieli, jonka käsinä toimivat järki ja tunne
 Tuli on opittava asiakokonaisuus
 Vesi kuvaa ihmisen sydämen hengellistä kypsyyttä

1. Kauris (Ilma) – Rapu (Maa) ja Oinas (Tuli) – Vaaka (Vesi)
2. Härkä (Ilma) – Skorpioni (Maa) ja Leijona (Tuli) – Vesimies (Vesi)
3. Neitsyt (Ilma) - Kalat (Maa) ja Jousimies (Tuli) - Kaksoset (Vesi) 147

Ensimmäinen risti: Kauris (Ilma) – Rapu (Maa) ja Oinas (Tuli) – Vaaka (Vesi)
Ensimmäinen risti kuvaa Totuuden Tielle astunutta ihmistä. Alkuvaiheessa ihmiselle riittää se, että hänellä on
positiivinen aie ja aito halu tutkia ja ymmärtää Totuutta kaiken taustalla. Tien edetessä ihminen saa ensimmäisen
Armolahjan, joka on Usko. Jokaiselle tulee siis vastaan vaihe, jonka jälkeen he tietävät ja ymmärtävät Totuuden
olevan olemassa ja jotain omia uskomuksia ja identiteettiä suurempaa. Ihminen on silti pelokas kuin Kauris ja
roikkuu kiinni kaikessa kokemassaan kuin Rapu. Syntien tunnistaminen, tunnustaminen, katuminen ja
anteeksisaaminen ovat avainsanoja tälle ensimmäiselle vaiheelle. Lopulta ihminen muuttuu yksinäisyydessä
koettujen hetkien myötä hengellisen Oinaan kaltaiseksi Totuutta tosissaan janoavaksi Sieluksi, joka on valmis
luopumaan ja luopuu kaikesta fyysisestä ja mentaalisesta kuormastaan. Oinas ei vastusta pahaa, vaan antautuu
uhrattavaksi. Tällöin Sydän on valmis punnittavaksi ensimmäisen kerran. Hengellinen kypsyys on itsensä
tuomitseminen. Tällöin hengessä tullaan antamaan jokaisen synnit anteeksi ja Armosta ihminen saa uuden
mahdollisuuden. Nyt taulu on tyhjä ja mieli puhdas. Tämä on Ilmestyskirjan ensimmäinen kuolema.
Uudelleenrakentaminen voi alkaa. Tästä eteenpäin kaikki mitä luodaan, on luotava Lain mukaan.

Toinen risti: Härkä (Ilma) – Skorpioni (Maa) ja Leijona (Tuli) – Vesimies (Vesi)
Toinen risti kuvaa Vesikasteessa Tiedon maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta saanutta ihmistä. Vasta
Veden jälkeen ihminen on suojattu Tulta vastaan ja Tulikaste voi alkaa. Tämän kastevaiheen Armolahja on Toivo.
Koska ihminen on nähnyt Vesikasteessa kaiken, hänellä on ikuinen Toivo ja varmuus siitä mitä pitää tapahtua ja
mitä tulee tapahtumaan. Ihmisestä on tullut profeetta, eli Vesimies. Tulikaste kestää Ilmestyskirjan mukaisesti
1260 päivää ja tänä aikana on yhteensä seitsemän sisäistä taistelua, joissa mitataan ihmisen Vesikasteessa saamia
kykyjä. Tämä on todella tuskallinen aika kuten helvetin läpikäyminen, sillä Tulinen Miekka valvoo ihmisen pään
päällä jokainen hetki valmiudessa iskeä, kun paha ajatus nousee alitajunnan syövereistä päivänvaloon.
Tulikasteessa on kyse Ankaruudesta. Psykologisesti ajateltuna tämä on myös ihmeiden aikaa, sillä ihminen oppii
tunnistamaan ja muokkaamaan alitajuntansa syvimpiä osia, joita ei normaalisti ole mitään mahdollisuutta muokata.
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Matemaattisesti ajateltuna jokainen risti muodostuu neljästä elementistä ja siksi muodostaa neliön. Vastaavasti jokainen elementti muodostaa zodiakin
pyörässä tasasivuisen kolmion.
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Ihmisestä tulee Pyhän Hengen molemmat puolet tunteva Leijona, jolle Jumala paljastaa Kasvonsa. Tästä eteenpäin
ihminen tuntee Jumalan, kuten Poika tuntee Isänsä, ja Jumala tuntee ihmisen, kuten Isä tuntee Poikansa. Seitsemän
lehmää ja seitsemän skorpionia yhdistyvät ääripäiden kautta salamoivaksi tasapainoksi ja koittaa Suuren Rauhan
aika. Sielu on valmis mentaaliseen avioliittoon Pyhän Hengen kanssa. Toinen risti on Raamatun Uudessa
Testamentissa se rikollinen Jeesuksen vierellä, jolle Jeesus toteaa: ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani
paratiisissa.” Tämä on Ilmestyskirjan ensimmäinen Ylösnousemus.

Kolmas risti: Neitsyt (Ilma) - Kalat (Maa) ja Jousimies (Tuli) - Kaksoset (Vesi)
Kolmas risti on Raamatun tarinassa itse Jeesus. Ihmisen Sielu on Pyhän Hengen kastevaiheessa puhdistunut jo
kahdesti, eli siitä on tullut Neitsyt. On koittanut Ilmestyskirjan tuhatvuotisen valtakunnan aika. Kaksoset ovat
jälleen yhdessä ja ihminen on palautunut Aatamin kaltaiseksi Ykseydeksi. Samalla Vesi ja Tuli ovat muuttuneet
Sähköksi ja puhtaaksi Energiaksi siten, että ihmisestä on tullut Rakkauden parantavia nuolia ampuva Jousimies.
Ihmisellä ei ole enää piilotettua alitajuntaa, vaan Kalat ohjaavat mentaalista Arkkia oikeaan suuntaan. Tämän
kastevaiheen Armolahja on Rakkaus, jonka ihminen hahmottaa nyt ensimmäistä kertaa tasapainoisesti sen
ääripäiden Armon ja Ankaruuden kautta. Ihmisellä on käsissään Taivaan valtakunnan avaimet ja hänellä on valta
antaa tai jättää antamatta anteeksi ihmisten syntejä. Koska ihminen on itse puhdistunut, hän aloittaa nyt
opetustyönsä tai sen, mikä ikinä hänen tehtäväkseen onkaan määrätty.

Kolmen ristin eli kolmen kasteen jälkeen ihmisen Sydämessä yhdistyvät kaikki Zodiakin merkit ja hänet
Kirkastetaan osaksi Pyhää Henkeä. Tämä on Totuuden Tien viimeinen tunti.

Liite 7. Egyptiläinen ja Tieteellinen Jumalallinen Järjestys (Totuuden talo, 2015)

Re-Horaktys
Atum
Shu

Tefnut

Nu

Nunet

Heh

Hehet

Geb

Nut

Kuk

Kuket

Osiris

Isis

Amun

Amunet

Seth

Nephthys

Horus (Atum)
Taulukko 10. Egyptiläisten jumalten ja jumalattarien Jumalallinen Järjestys (Faulkner, 2011; Pinch, 2002) 148

Taulukossa 10 esitetään muinaisen Egyptin Jumalallinen Järjestys (Ma’at), eli luomisen järjestys. Itse luominen
koskettaa oikeastaan vain taulukon oikean laidan jumalhahmoja, sillä kuten Raamattukin ilmoittaa – kaikki alkaa
kun Taivas ja Maa luodaan. Tässä Taivas on Nut ja Maa on Geb. Heitä ennen eli suoraan ylhäällä sekä taulukon
koko vasen laita koostuu pelkästään ikuisista jumalhahmoista, eikä heitä siis periaatteessa koskaan luoda tai ole
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Tutustu myös käsitteisiin ogdoadi ja enneadi.
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luotu – he ovat aina olleet olemassa. Taulukon 10 Jumalallinen Järjestys voidaan jo melkein kokonaan ilmoittaa
myös tieteellisiä termejä käyttäen (Taulukko 11).

Kaiken Teoria, eli makrokosmos (sis. Olevaiset ja Ei-olevaiset)
Ihmiskunta, eli mikrokosmos (Kaiken Teorian Kuva)
Ei-olevaiset (Totuus, Tieto, Henki, Armo)
Musta aukko (SMBH)

Maailmankaikkeus

Ääretön, Ikuinen

Mitattava (Alku ja Loppu)

Pimeys, Liikkumaton
Ei aistittava, Ei muotoa

Olevaiset (Kaaos, Elämä, Sielu, Ankaruus)
Tiedostumattomuus (Keho)

Tietoisuus (mieli)

Valo, Liike

Järki (yliminä, uskomukset)

Luovuus

Aistittava, Omaa muodon

Tunne (id, temperamentti)

Muisti

Perusolemus ja Tahto – mahdollisuus tulla ihmiseksi (irti luonnosta ja eläimellisyydestä)
Taulukko 11. Jumalallinen Järjestys nykyaikaisilla tieteen termeillä (Totuuden talo, 2015)

Liite 8. Heprean aakkoset

Heprea

Latina

Nimi

Tarkoitus

Numeroarvo

Astrologia

Symbolismi

א

A, E

alef

härän pää, ies, oppia

1

Ilma

voima, ensimmäinen

ב

B, V

beit

talo, teltta

2

Merkurius

talonväki, sisään

ג

G, C

gimel

kameli, palkkio, kypsyä

3

Kuu

ylpeys, nostaa

ד

D

dalet

ovi

4

Venus

polku, astua, tulla

ה

H

he

ikkuna, aito

5

Oinas

paljastaa

ו

W, U, O

vav

naula, koukku

6

Härkä

lisätä, turvallisuus

ז

Z

zajin

ase, miekka, astalo

7

Kaksoset

leikata

ח

Ch, H

het

aita, aitaus, kammio

8

Rapu

yksityinen, erottaa

ט

T

tet

käärme, kiertää, kori

9

Leijona

saartaa, ympäröidä

י

J, Y,I

jod

käsi, käsivarsi, uloke

כ

K

kaf

kämmen, siipi

10

Neitsyt

mitta, pienin kirjain

20, 500

Jupiter

suojata, sallia, voima

30

ל

L

lamed

ohjaussauva

Vaaka

pistää kepillä, kieli

מ

M

mem

vesi

40, 600

Vesi

laaja

נ

N

nun

kala, käärme

50, 700

Skorpioni

elämä

60

Jousimies

kääntyä, kannattaa

70

Kauris

nähdä, tuntea, kokea

ס

S

ע

O, A, Ng

samech tuki, tukipylväs
ajin

silmä, lähde

פ

P, F

pe

suu

80, 800

Mars

puhua, sana, auki

צ

Tz, X

tsadi

ongenkoukku, ansakoukku

90, 900

Vesimies

halu, toivomus

ק

Q

kof

kirves, takaraivo (pään)

100

Kalat

takana, neulansilmä

ר

R

resh

pää, alku, esikoinen

200

Aurinko

ihminen, pää

ש

Sh, S

shin

hammas

300

Tuli

syödä, tuhota

ת

Th, T

tav

merkki, risti, ruksi

400

Saturnus

liitto, sinetöidä

Taulukko 12. Heprean aakkoset
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Liite 9. Gematrian alkeet
Aivan tavallisessa Gematriassa heprean sanan numeroarvo muodostetaan viidessä vaiheessa. Huomioi, että
sanojen vokaaleja ei koskaan lasketa mukaan.

1) Tarkastetaan sanan oikea kirjoitusasu esim. verkossa olevasta heprean sanakirjasta (käytä Raamatun
hepreaa, ja älä käytä nykyhepreaa),
2) tunnistetaan yksitellen jokainen kirjain (ks. Liite 8. Heprea),
3) annetaan jokaiselle kirjaimelle sille kuuluva numeroarvo (Liite 8. Numeroarvo),
4) lasketaan kaikki numerot yhteen (esim. 70 + 2 = 72), ja
5) tulkitaan saatu tulos oikeassa kontekstissa: symbolien kieli, geometria, astrologia, eri sanojen samat
numeroarvot, muut mahdolliset tarkoitukset jne.

Esimerkki (”Sanasta” - nimi Japheth)
Tarkastellaan esimerkissä käytännön kautta mitä ”pyhä sana” tarkoittaa sekä miten yksittäisessä sanassa
voi olla monta tasoa ja siten erilaisia piilotettuja opetuksia. Käytetään esimerkkinä Raamatusta löytyvän
Nooan pojan Japhethin (yleensä suomennettu Jafet) nimeä.
1.
2.
3.
4.

käyttämällä heprean kielen sanakirjaa, saamme nimen aidon kirjoitusasun () ָָ֫יפֶת,
tunnistetaan kirjaimet:  = יJod,  = פPe and  = תTav (ks. Liite 8 Heprean aakkoset),
määrätään kirjainten heprealaiset numeroarvot: Jod = 10, Pe = 80 and Tav = 400, josta saadaan
sanan numeroarvo: 10 + 80 + 400 = 490.

Sanan numeroarvo 490 voidaan esittää myös muodossa 490 = 7 x 70, joka viittaa esimerkiksi Jeesuksen
sanoihin Matteuksen evankeliumin kohdassa 18:22. Tässä tulee huomata, että numero 70 on myös
sanan/kirjaimen Ajin numeroarvo, joka tarkoittaa sanaa ”silmä”. Tämän vuoksi numero 490 viittaa myös
symboliin seitsemästä silmästä (ks. esim. Ilm. 5:6). Tarkasteltava ”Sana” Japheth voidaan tulkita
vieläkin syvällisemmin, kun ymmärretään sen viittaavan Totuuden tien kolmanteen kastevaiheeseen –
Pyhän Hengen kasteeseen. Tässä kontekstissa Japheth voidaan samaistaa egyptiläiseen Nun arkissa
olevaan jumalaan nimeltä Amen/Amon, tai heidän kreikkalaiseen ja roomalaiseen vastineeseen
Zeukseen ja Jupiteriin. Japheth on siis salamoiva Jumalan Voima.
Totuuden talo, 2015

118

Liite 10. Decoding the Last Supper (Isa-Av’ain, Totuuden talo)
Introduction
Leonardo da Vinci’s Last Supper, a mural painting in Milan at the Convent of Santa Maria della Grazie, represents
Jesus with his Disciples during the last hours they spend together, as depicted e.g. in the Gospel of John, 13:21. It
is argued here that in this central, symbolic scene of Christianity, Leonardo has actually included references to
Islam, Hinduism, Astrology and Roman mythology.

The painting mirrors Leonardo’s own world view which allowed him to draw inspiration equally from a variety
of sources, both religious and scientific. What Leonardo’s Last Supper implies is written in one of his
notes: “…certainly those who have chosen to worship men as gods – as Jove, Saturn, Mars and the like – have
fallen into the gravest error..” (880). Rather than restricting oneself to one particular school of faith Leonardo
believed in uniting all knowledge as much as he believed in the equality of religions; Last Supper was his testimony
to the existence of one power and Truth which reigns over all – and a warning against the distortion of sacred
knowledge by people.

Figure 1. Leonardo da Vinci: Last Supper, via Wikimedia Commons

The declaration of the Last Supper
The message of the Last Supper is simple. In his journals Leonardo guides us to think mathematically and to study
causes behind effects. The main declarations of this beautiful artwork are:
-

The Great Year: There are other time dimensions in addition to our regular Solar year, which consists of
365 days. The Great Year is a period of approximately 25 920 years, marking the return of the celestial
bodies (planets) and the diurnal rotation of the fixed stars to their original positions. In the Last Supper
Leonardo has hidden a geometric shape which connects the painting to the ancient Dendera Zodiac, the
Roman Pantheon and the Great Pyramid of Giza.
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-

Men as Gods: the Last Supper is related to Leonardo's sketch number 880; “…certainly those who have
chosen to worship men as gods – as Jove, Saturn, Mars and the like – have fallen into the gravest
error..” (880). At least five different gods and/or prophets can be found in the painting: Jove, Mars, Saturn,
Jesus and Muhammad.

The Last Supper and the Great Year
Much like other concepts studied by Leonardo da Vinci, the Great Year combines both scientific and
religious/traditional points of view. The Great Year, also known as the Platonic Year, is defined by NASA as "The
period of one complete cycle of the equinoxes around the ecliptic, about 25 800 years". The Platonic year is named
after Plato, who defined the "perfect year" as the return of the celestial bodies (planets) and the diurnal rotation of
the fixed stars (circle of the Same) to their original positions.

Cicero agreed with Plato. In De Natura Deorum Cicero wrote: “On the diverse motions of the planets the
mathematicians have based what they call the Great Year, which is completed when the Sun, Moon and five planets
having all finished their courses have returned to the same positions relative to one another. The length of this
period is hotly debated, but it must necessarily be a fixed and definite time.”

It was Sir Isaac Newton who first noticed the fact that the stars and the sky are moving one degree in every 72
years. These factors form the function of the Great year: the period of 72 years and 360 degrees. When we multiply
those together, we get 72 x 360 = 25 920 years. Using this logic, we can also calculate the Great Months to be 25
920 / 12 = 2160 years.

The number 72 is highly related to Leonardo da Vinci and even more so to Mona Lisa. According to several
sources (e.g. Daily Mail article by Pisa and Salked “The real-life Da Vinci Code: Historians discover tiny numbers
and letters in the eyes of the Mona Lisa”) Leonardo drew the number 72 on the arch of the bridge in the background
of Mona Lisa. It is worth noting that Leonardo positioned the number 72 on the arch, as it was positioned a few
hundred years later on the arch of the Eiffel Tower.

The Great Year is related to Zodiac signs and the Zodiac wheel. There are 12 Zodiac signs in total, which are also
the most well-known star constellations of modern time (Signs & Symbols, 2008). Jesus is said to have represented
the age of Pisces, and his mother, Mary, represented the opposite of Pisces in the Zodiac wheel - the Virgo. Moses,
in turn, ended the era of Taurus at Mount Sinai, when he forbade the worship of the Golden Calf and of idols
(Exodus 32, 33 and 34). The sign of Moses is Aries, which was introduced already in Egypt, when God told Moses
to instruct his people to mark their doorways with the blood of Aries. We can also point out that even earlier,
Adam and Eve were separated into two from one person (Genesis 2:21-22), and thus theirs is the era of Gemini.
The sign of Gemini (Twins) is often used to symbolize the beginning in Scripture.
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The history of these zodiac signs refers to ancient Egypt, where the first zodiac wheel, called the Dendera zodiac,
was found. The Dendera zodiac is formed of 36 different shapes, which are actually star constellations, and include
the 12 zodiac signs familiar to us even today. The Dendera zodiac is sculptured into the roof of the Hathor temple
at Dendera, dedicated to Osiris. The Dendera zodiac is characterized as "the only complete map that we have of
an ancient sky". (Rogers, 1998; Markkanen, 2009) A modern copy of the Dendera zodiac can be found at the
Louvre.

36 engravings on the roof
As at the temple at Dendera, the Zodiac is also depicted on the roof in the Last Supper. On the right side of Christ,
a man points to the roof of the building. On the roof, there are 36 engravings, just as there are 36 different decans
- groups of stars - in the Dendera Zodiac. Some might consider the 36 engravings only a coincidence. However,
our knowledge of Leonardo indicates that his actions were always carefully premeditated. In Leonardo’s own
words: “Realize that everything connects to everything else.”

Mathematically, the value of the summation of 36 is 666 (∑36=666). It is highly significant that in the Literary
Works of Leonardo da Vinci, art historian Jean Paul Richter (1888) refers to Leonardo’s sketch of the Last Supper
with the number 666.

It is no coincidence that the number 666 is also a part of the Mona Lisa’s hidden code. In fact, the number 666
was also marked on the bottom left corner of the second Mona Lisa, held at Museo del Prado. In symbolic language,
the number 666 stands for Life. It is a symbol of Mother and Nature, all things created and all that moves and
refines by nature. 666 is a significant part of the secret code of the Mona Lisa, which Leonardo painted as an Image
of God. In Hebrew language, the word K-Elohim – God-like – has the numerical value of 666. John states in the
Book of Revelation that number 666 is also the number of Man. Man was expelled from Paradise because he tried
becoming like God. This idea hidden behind the number 666 is also found in the Last Supper: it is stated in
Leonardo’s sketch number 880, “…certainly those who have chosen to worship men as gods – as Jove, Saturn,
Mars and the like – have fallen into the gravest error..”.

Figure 2. The interior of the Pantheon (Roma), by Giovanni Paolo Panini, and the roof of the Last Supper
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There is also a striking similarity between the roofs of the Last Supper and that of the Roman Pantheon. As we
can see in Figure 2, the engravings match. We know that the Pantheon is also a type of a calendar, where the
sunlight travels and points out the days of the solar year. According to the Oxford Dictionary, the name Pantheon
means the temple of all gods (which, interestingly, are all illustrated in the Last Supper).

The Roman Pantheon, the Dendera Zodiac, and the Last Supper by Leonardo da Vinci all represent solar-lunar
calendars. This solar-lunar theme is visible in the Last Supper, when we examine the far sides of the painting. The
left side is dark with shadows on the wall, while right side is filled with sunlight. In other words, the Pantheon, the
Dendera Zodiac and the Last Supper all have one mutual purpose: they remind us of a forgotten but an extremely
important concept of measuring time – the Great Year.

Elements of the Last Supper
The elements of the Last Supper are (University of the Arts, London, 2013):
Width = 880 cm,
Height = 460 cm
The width and the height of the Last Supper lead us to the Great Pyramid of Giza. It is a known fact that also the
Great Pyramid relates to time. It has four sides, each of which can be divided into two. With these measurements,
mathematicians have revealed that a half of the circumference of the pyramid (880 Royal Cubits), together with
its height (280 Royal Cubits), can be used to calculate a very good value of π: 1760/2 = 880, thus 880 / 280 ≈ 3,
142857. (Warren, 1903)

As we already know, 880 is the exact half of the circumference of the pyramid in Royal Cubits. The height of the
Last Supper is 460, which is the exact same length as 880 Royal Cubits, but expressed as a different unit of
measurement.

Half of circumference of the Great Pyramid

880 Royal Cubits

Width of the Last Supper

460 m

880 cm

Height of the Last Supper

460 cm

Table LS- 1. Common numbers related to the elements of the Last Supper and the Great Pyramid of Giza

Leonardo recorded these significant numbers and measurements in the Last Supper to remind us of the wisdom of
ancient cultures, e.g. Egyptians and Romans. The ancient Egyptians used the human body to calculate the units of
measurement. The Cubit was six palms, and the Royal Cubit was formed by adding one more palm (6 + 1 = 7) to
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the regular Cubit. The proof that Leonardo studied these measurements very carefully is recorded by Leonardo
himself in his famous sketch – the Vitruvian Man (Leonardo Drawings. 60 Works by Leoanardo da Vinci, 1980).

Hands of Christ
The four fingers form a hand, or a palm. One of Jesus’ palms faces upwards and the other downwards. As the
finger pointing upwards to the roof provided us with an important clue, so do the hands of Christ. As a symbol,
these hands refer to the famous Indian goddess Lakshmi. In the Hindu religion, Lakshmi symbolizes knowledge −
as does the Vitruvian Man (Signs & Symbols, 2008).

Figure 3. The hands of the goddess Lakshmi, and the hands of Christ in the Last Supper

The second certain connection between the Last Supper and the goddess Lakshmi can be found in the form of one
sacred geometric shape – the Star of Lakshmi. The Star of Lakshmi is formed by two squares uniting into a single
structure, producing eight angles. It can also be considered as an octagon, with each side forming an equilateral
triangle. The goddess Lakshmi is said to have eight forms of abundance, which are clearly symbolized by the Star
of Lakshmi (Signs and Symbols, 2008). Interestingly, Leonardo drew an octagon in the First sketch of the Last
Supper.

The Star of Lakshmi itself is clearly depicted in the journals of Leonardo da Vinci in the section which studies
the shapes of sacred geometry and mathematical properties of Nature (in Codex Atlanticus 264 r, and 432 v).
(Biblioteca Leonardiana, 2007)
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Figure 4. On the left: The First sketch for the Last Supper, by Leonardo da Vinci. The Royal Collection © 2005, Her Majesty
Queen Elizabeth II. On the right: Lakshmi Star in Leonardo’s journals (Codex Atlanticus 264 r, and Codex Atlanticus 432 v)

The Lesser Conclusion
Thus far we have introduced several concepts related to interpreting the message of the Last Supper: the Great
Year, the Great Pyramid, the Roman Pantheon, the Dendera Zodiac, the Star of Lakshmi, the hands of Christ, the
Disciple’s finger pointing upwards, and the 36 engravings on the roof of the painting. In the manner of the Lakshmi
Star, which is made by merging two squares (remember two palms is two times four fingers), we shall try to merge
the Star into the Dendera Zodiac and into the Roman Pantheon.

Figure 5. The Star of Lakshmi in the Dendera zodiac, and in the Roman Pantheon

In the Dendera Zodiac, the twelve gods now hold the eight peaks of the geometric figure – which also locks
perfectly into the empty slots of the Roman Pantheon.

What is the true meaning of this symbol, and why was it used in Egypt and in Rome? The Star of Lakshmi is
related to the Moon. It demonstrates the Lunar cycle, or as we can call it, the Lunar month. As the Lakshmi has
eight forms, the Moon goes through eight phases every month. It is suggested here that eight is the number, and
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the Star of Lakshmi is the geometric shape, which symbolize the Moon in ancient scripture and in ancient
buildings.

The second piece of evidence in favor of the lunar theme is the fact that there are actually 12,368746 synodic new
moons every year. (The Binary Research Institute) This number approximates the value of √153. We can also
note that the moon revolutions (sidereal) are 13,368746, which is exactly 1 bigger than the number of synodic new
moons. With this new information the tale about 153 fishes in the Bible will have a logical explanation.

The number 153 and the miraculous catch of fish are mentioned e.g. in Luke 5:1-11, and especially in John 21:114. In John’s version the following important details are mentioned:
-

153 fishes
The side of the boat
1 fish already in the fire on the burning coals

As a part of this conclusion we remember that 153 is a number of a triangle with 17 rows. The Greek word for
‘side’, pleuran, has a numerical value of 666. The number 666 is a number of a triangle with 36 rows. If we read
the same story with astrological eyes, we have 153 fishes in the net (√) + one fish already in the fire on the burning
coals. On the burning coals there is also ‘some bread’, which refers once again to the Moon, because of color
white, and in the language of symbolism the bread equals Father. All of this refers to astronomical calendar, which
contains the equation:
13.368746 − √153 ≈ 1, as shown above.

In sum, calculating the cycle of the Great Year is based on the Sun, the Moon and five planets. Leonardo and Jesus
must have understood the Star of Lakshmi in this context, which is why Leonardo drew these symbols in his
journals and refers to them in the Last Supper. We can consider Christ to be the Sun, and correspondingly his
hands to signify the Moon. The only thing which is currently missing is the group of five gods. This quintet leads
to the second theme of this study.

Men as Gods in the Last Supper
In the sketch number 880 (Richter, 1888) Leonardo writes that no man should be considered a god, but that the
Sun is bigger than any living man could ever be. The three window-holes behind Christ in the Last Supper are also
related to the Sun. These three windows are symbols of ancient sacred buildings, such as the early temples of
Jerusalem, which met every cardinal direction with triple gates. These triple gates welcomed the Sun every
morning and parted with it in the evening. Following this symbolism, also the Disciples are divided into groups of
three in the painting.
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Roman trio of gods
In his sketch number 880 Leonardo writes: “and certainly those who have chosen to worship men as gods—as
Jove, Saturn, Mars and the like—have fallen into the gravest error”. If this sketch is related to the Last Supper, it
surely bears a revolutionary message from Leonardo. Leonardo named three gods: Jove, Saturn and Mars. These
three are all Roman gods, and they are definitely a part of the Roman Pantheon.

As we take a deeper look at the Last Supper, the Roman trio appears. When we further compare historical artwork
to the characters depicted in the Last Supper, we find definite similarities.

Figure 6. On the left: Mars and Venus. Naples National Archaeological MuseumLink. Sala LXXIII. Photographer: Marie-Lan
Nguyen. On the right: The Last Supper

Figure 7. On the left: Statue of Jupiter Late 1st century AD, marble. Source: originally posted to Flickr as 8646 - St Petersburg Hermitage – Jupiter. Author: Andrew B. On the right: The Last Supper
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Figures 6 and 7 present the resemblance between Mars and Jupiter, as depicted by artists before Leonardo, and
certain characters in the Last Supper. Of the third Roman god, Saturn, or his Greek equivalent, Cronus, there are
not many descriptions available. In certain artistic accounts of Saturn, he is described as a bolding man. It is also
said that Cronus is the god of grain and the sickle that he carries to harvest crops, has become his symbol. However,
the sickle was later replaced by a scythe, symbolic of the death and destruction preceding rebirth (Signs &
Symbols, 2009).

In the Last Supper, next to the figure who is suggested here to be Saturn (the one farthest on the right) there is a
variety of crops and flowers on the wall, although they are not visible in the Last Supper in Milan. However, they
are depicted in the most famous copy of the painting by Giampietrino, a well-known associate of Leonardo da
Vinci. This painting was the primary source for the twenty-year restoration of Leonardo´s original masterpiece in
1978-1998.

Figure 8. The Last Supper, by Giampietrino c. 1520

Another interesting fact is related to the holiday called Saturnalia. The roots of the Western Christmas tradition lie
in Saturnalia. Poet Horace calls Saturnalia "December liberty” (Horaces, Satires 2.7.4, libertas Decembri; Mueller,
"Saturn," in The Oxford Encyclopedia of Ancient Greece and Rome, pp. 221–222.), because it offers slaves the
right to act like masters. It is said: “For at this festival, in houses that keep to proper religious usage, they first of
all honor the slaves with a dinner prepared as if for the master; and only afterwards is the table set again for the
head of the household. So, then, the chief slave came in to announce the time of dinner and to summon the masters
to the table." (Macrobius, Saturnalia 1.24.22–23)

There are even some traditional tales that state Saturn to be the god who washed the feet of his followers at
Saturnalia, thus honoring them. This detail is highly related to the Last Supper, during which Jesus washed his
Disciple’s feet, as depicted in John 13:12.
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Evidence number 153
The three Roman gods can be pointed out in the Last Supper with the number 153. The number 153 is famous
from e.g. the Bible from the tale of “Jesus and the Miraculous Catch of Fish” in John 21:1-14. In the story, the
Disciples catch 153 fish following the instructions of Jesus. Thus, the number 153 also becomes a symbol of Jesus
himself.

The number 153 is repeated as Jesus’ symbolic number in John 6:35. Here, Jesus says: “I am the bread of life. He
who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty.” The numerical value of
“bread” (Hebrew:  ַמצָה, matza or matzah) is 135. The value of “life” or “living” (Hebrew: חי, Chai) is 18. The
“bread of life”, becomes, therefore, 135 + 18 = 153. Leonardo was familiar with these Hebrew words, because he
painted the bread on the table of the Last Supper exactly 135 cm from the lower edge of the painting, and of course
we still remember Leonardo’s own words: “Let no man who is not a Mathematician read the elements of my work.”

In studying the number 153 in relation to the Last Supper, it is also important to understand the mathematical
features of the number 153. In certain esoteric contexts, number 153 is called lesser - whereas the number 666
(∑36=666) is correspondingly called bigger, or greater.

153 is also a so-called triangular number, because its sum forms a triangle from one to seventeen (∑17=153). The
significance of the number 153 in relation to the Last Supper lies with the triangle which is formed when the
painting is folded a certain way. When we unite the points of the painting which are exactly 153 cm from the edges
of the painting, into a new picture, we see the Roman trio of gods together: Mars, Jupiter and Saturn. These are
exactly the characters which were earlier suggested to be the Roman gods.

Figure 9. Folding the Last Supper
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Figure 10 below represents the new picture that results in the folding of the
painting (phase 2 in the process described in Figure 9).

This triangle of Roman gods, whose side length is 153 cm, is the critical piece
to both forms of this painting described in Figure 9 in phases 3 and 4. The first
geometrical form of the Last Supper we call the Holy Grail. In the Holy Grail,
there is a triangle below, united by its top angle to the geometric symbol of
Vesica Pisces (Figure 9. Part 3). Notice that the Vesica Pisces symbol has
throughout history been considered the symbol of Jesus Christ and of Pisces.

Figure 10. The triangle of Roman
gods

Figure 11. Vesica Pisces is formed
of two intersecting circles

There has been much speculation about the man in Last Supper pointing
upwards with one finger. When folded up into the shape of Vesica Pisces, the
finger actually points at the viewer. Perhaps Leonardo painted this character as a
clue to finding the right angle from which to fold and study the painting.

The Vesica Pisces symbol is formed of two intersecting circles, and in the
language of sacred geometry this symbol begins the creation work of God.
Scientifically speaking, Vesica Pisces is linked to theorizing the most optimal
way to connect any two circles to each other, tested for instance with soap
bubbles (see e.g. Stevens, 1974 and Burns, 2004). It is also the optimal way to
start forming hexagons, found in nature e.g. in beehives (Hales, 1999).

The second folded form of the Last Supper is called the
Sword in the Stone. Here, the triangle is folded on the
inside, while the outside of the painting forms a perfect
circle. Symbolically, these two images are connected
to the physical origin of man, wherein a sword-shaped
sperm enters the golden-colored egg cell of a woman.
These are the smallest and the biggest human cells,
leaving out the nerve cells. In a way, it could be said
that man is formed by the opposites.

Again, we might consider the numbers related to these
symbols. In Hebrew, the word for ‘sword’ (Chereb,
 )חרבhas a numerical value of 210, which is also a triangular number, and a sum of the first twenty natural numbers
(∑20=210). Nevertheless, the Hebrew word for ‘stone’ (Even,  )אבןhas numerical value of 703, which is also a
triangular number and a sum of the first 37 numbers (∑37=703=666+37). With these numbers and Figures 11, 12
Figure 12. The Holy Grail of the Last Supper
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and 13, is possible to begin understand the hidden meaning of the Last Supper. It is quite geometric and esoteric
piece of art.

Figure 13. The Sword in the Stone of the Last Supper

From Jove to Muhammad
At this point we already have four gods – Jesus (or Lakshmi) and the Roman trio - in the Last Supper. From
Leonardo’s notebooks we will discover the fifth one.

Jupiter is probably the most well-known of the Roman gods and goddesses, who obviously is also depicted in the
ancient Roman Pantheon. Furthermore, Jupiter the planet is also needed in calculating the Great Year. Jupiter is
called Jove by Leonardo, as we already saw in the excerpt from his notebooks (Annex 1). Jove is a rare character
in the notebooks of Leonardo, but there is one more story that deserves further study.

Sketch number 1282 in Leonardo’s notebooks (Annex 2; Richter, 1888) presents an interesting, symbolic tale
about wine, the table of Mahomet (Muhammad), Jove, and the concept of “killing one’s friends”. As we know,
the story of the last supper in the Bible is the scene where Jesus acknowledges that he knew who among the
Disciples would betray him, which would lead to his killing. The scene in the Bible takes place with everyone
gathered around the table drinking wine. The table and the wine connect the Last Supper to Leonardo’s sketch
about Jove and Muhammad.

It is suggested here that the dark character in the Last Supper is Muhammad. This person is also considered, by
certain art historians, to be Judas. From the early copy of the Last Supper by Giampietrino we can see that this
character is holding a purse in his hand. This may have reference to both 1.) Judas, as he sold the whereabouts of
Jesus and was the master of their collective purse. 2.) Muhammad, as before becoming a prophet he represented
the caste of commerce, and was widely known as an honest salesman.
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In considering whether there might be a connection between
Muhammad and the Last Supper, we note that the Star of
Lakshmi is also recognized in the Islamic tradition as the Rub
el Hizb symbol, and its adaptation is specifically associated
with al-Quds (i.e. Jerusalem).

If Leonardo did hide a message in the Last Supper related to
Muhammad, it is highly possible that he used the Quran to
hide his thoughts from the public. There are two sketches
related to the Last Supper, which include the numbers that
are written by Leonardo himself. In the First sketch of the
Last Supper, also featuring the octagon, Leonardo wrote the
Figure 14. Muhammad in the Last Supper
number 65. If we use the number 65 in reference to the Quran,
we will find in 6:5: “For they had denied the truth when it came to them, but there is going to reach them the news
of what they used to ridicule.” From the sketch representing the unidentified character (Judas/Muhammad), we
find the number 35. In the Quran 3:5: “Indeed, from Allah nothing is hidden in the earth nor in the heaven.”

Interestingly, in his notebook on page number 684 (Annex 3; Richter, 1888), Leonardo also discusses the same
topic − the truth − and uses the phrase “nothing is hidden” in one of his most familiar sentences: “Nothing is
hidden under the sun.” Taking these cues, we might recall that Leonardo contrasted “men as gods” to the Sun in
his notebooks, on page number 880.

As soon as we take a deeper look at the persons in the painting, we can state they are all, apart from Christ, divided
into groups of three. Mathematically thinking we can present the arrangement as 3 + 3 + 1 + 3 + 3, and we can
even say that there is a “12 around 1” formation. In this vein, we will next take a look at Quran 33:33: “And abide
in your houses and do not display yourselves as [was] the display of the former times of ignorance. And establish
prayer and give zakah and obey Allah and His Messenger. Allah intends only to remove from you the impurity [of
sin], O people of the [Prophet's] household, and to purify you with [extensive] purification.”

This excerpt bears similarity with the former paragraph from Quran, speaking about the truth and extensive
purification. In fact, this is the same statement expressed only in different words. But that is not all. This same
chapter 33:33 in the Quran is also the chapter that is highly debated by the two major groups of Islam - the Sunni
and the Shia. Their debate is about the term the Prophet’s household and about the number five: some say that
there are only five sinless people who are the Prophet’s household, and some other say that there are more.

Without taking part in this debate, we rather take a look at how the number 5 can be identified in the Last Supper.
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The number 5 relates to the Last Supper painting in many ways:
-

-

-

It is marked on a pillar on the left side of the
painting.
There are five pillars of Islam in the Islamic
religion.
The fifth Surah 5. Al-Ma'ida in the Quran is
called “The Table, or The Table Spread”.
If we fold the Last Supper into a geometric
structure of the Star of Lakshmi (Rub el Hizb),
there will be 16 sides in the star, and each side’s
length is 55 cm (880 / 16 = 55).
In ancient Egypt, the Solar year was 360 days,
but at the end of every year, there were five days
which were dedicated to the five gods (Pinch, Figure 15. The number 5 in the Last Supper
2002; Chace, 1927).
In the Denderah Zodiac and in the Roman Pantheon there are also clear marks for these five day periods,
because of the five days for five gods in the Denderah Zodiac, and these same five days are marked in the
Roman Pantheon, onto the circle on the lower wall level.

Next, we connect the number 5 to the Last Supper and the Quran. If we choose the fifth Surah, and take all the
men around Christ (12), and together with Christ (13), what shall we have? The Quran 5:12-13:

“(12.) And Allah had already taken a covenant from the Children of Israel, and We delegated from among them
twelve leaders. And Allah said, "I am with you. If you establish prayer and give zakah and believe in My
messengers and support them and loan Allah a goodly loan, I will surely remove from you your misdeeds and
admit you to gardens beneath which rivers flow. But whoever of you disbelieves after that has certainly strayed
from the soundness of the way.
(13.) So for their breaking of the covenant We cursed them and made their hearts hard. They distort words from
their [proper] usages and have forgotten a portion of that of which they were reminded. And you will still observe
deceit among them, except a few of them. But pardon them and overlook [their misdeeds]. Indeed, Allah loves the
doers of good.”

These passages take us, once again, back to our theme men as gods, or acting on behalf of God. Our theme is also
about the truth and the doers of good. This text is about the twelve leaders who were not able to save the words
from distortion. It is possible that Leonardo here refers to the Christian church, as later did Sir Isaac Newton in his
study “Two Notable Corruptions of Scripture” (Source: Ms. 361(4), New College Library, Oxford, UK). In fact,
if we think about Leonardo’s moment in time, at the turn of the 16th century, it could indeed be argued that he
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probably wished to be able to communicate this message. The people of the Christian church were using the pages
of Scripture for their own purposes. The Church was willing and, all too often, capable, of murdering anyone who
disagreed with its doctrine.

The Greater Conclusion
Judged by his notebooks alone, Leonardo da Vinci had a huge amount of knowledge about Cosmos. It is almost
impossible to even begin to analyse the works of Leonardo without an understanding of the variety and depth of
sophistication which he had acquired in his lifetime. All of the artwork and his journals are highly connected, as
Leonardo openly points out in his sketches: “Principles for the Development of a Complete Mind: Study the science
of art. Study the art of science. Develop your senses − especially learn how to see. Realize that everything connects
to everything else.” As it was said at the beginning of this study, Leonardo has, indeed, included references to
Islam, Hinduism, Christianity, Astrology and Roman mythology, together with mathematics and geometry, in the
Last Supper.

For the entire mankind, the Last Supper, together with the Mona Lisa, offers an important lesson to learn. Leonardo
da Vinci wanted to point out that all men are equal. It is obvious that Leonardo knew the secret of the Lakshmi
Star and its relationship to the first Zodiac in ancient Egypt in Denderah, and even to the well-known temple of all
gods – the Roman Pantheon. The secret is simply, that they all are not only star maps, but also calendars – offering
guidelines to calculating the famous Great Year, and therefore the eras of mankind. Mars, Jupiter and Saturn are
needed, among other planets and the Sun and the Moon, in calculating the Great Year.

In terms of the concept of “men as gods” it is possible to disagree with Leonardo. Apparently his opinion is that
no man or woman can achieve a divine status while living. Another guideline for considering men as gods is quite
simple. If a person is motivated by the deadly sins, he should not be followed, and correspondingly if a person is
motivated by virtue, he should be supported and followed. This same lesson was told by Jesus over two thousand
years ago in the form of the parable about false prophets and their fruits, and there is no reason to disagree with
him.

In leaving us these messages, carefully encoded in symbols, we realize that Leonardo must have been scared for
his life. At his time, the church took the lives of the brave men who fought against the evil and corrupt information.
There were religious and scientific martyrs, and we shall remember them all – equally.

There is one certain geometric ‘puzzle’ that unites the mutual thoughts of Leonardo da Vinci, Jesus Christ and
Prophet Muhammad. This figure also supports the thoughts represented in this study.
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Figure 16. The mystery triangle

All of the numbers in this mystery triangle are related to the Last Supper by
Leonardo da Vinci. They reflect the relationship between the Sun and the
Moon, and there are also the numbers 5 from the pillar in the Last Supper, the
12 Disciples, and the 13 persons in total, counting Jesus. These same numbers
also relate to the message from the Quran 5:12-13, as shown above. It is
worth noting that Leonardo teaches us that the ordinary man is evil, and that
there are only a few of those who live with a pure heart.

Again, Leonardo’s own words support our suggestions in sketch number 1293 (Richter, 1888): “(Of Christians.)
Many who hold the faith of the Son only build temples in the name of the Mother.” Those, who are already familiar
with the eternal language of symbolism, realize that the Mother is Nature and thus, just like Pythagoras said,
woman, or the feminine aspect (Nature) is evil and beast-kind. Also Leonardo compared humans and their nature
to animals in his notebooks (e.g. chapters 1220-1264).

To get a better understanding of this whole concept, we shall remember the words of Moses in the Book of Genesis,
where he uses the word ‘God-like’ (Hebrew: K-Elohim )כאֱֹלהִים, which has a numerical value of 666. This number
is an answer to the challenge by John in Revelation 13:18, where he states that: “This calls for wisdom. Let the
person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666.”

So, the number of a man is 666 and the number of someone who is like God is 666. If Nature is evil, who, then, is
good? There is only one answer to that question – Father. It is an eternal truth that everything which refines and
moves is from Nature and thus originates from the Mother, feminine and the evil aspect of the All. The other aspect
is correspondingly Father, the only eternal and permanent aspect of the All. Mother and Father together is FatherMother, which Jesus and Nag Hammadi texts call Holy-Spirit, or as “everything with the alpha and omega”. Thus
it is reasonable to call it the All, because it is all the things and nothing, together in Oneness.

Table of Annexes (The Last Supper)
(1) Notebook page number 880
“But I wonder greatly that Socrates should have depreciated that solar body, saying that it was of the nature of
incandescent stone, and the one who opposed him as to that error was not far wrong. But I only wish I had
words to serve me to blame those who are fain to extol the worship of men more than that of the sun; for in the
whole universe there is nowhere to be seen a body of greater magnitude and power than the sun. Its light gives
light to all the celestial bodies which are distributed throughout the universe; and from it descends all vital
force, for the heat that is in living beings comes from the soul [vital spark]; and there is no other centre of heat
and light in the universe as will be shown in Book 4; and certainly those who have chosen to worship men as
gods—as Jove, Saturn, Mars and the like—have fallen into the gravest error, seeing that even if a man were as
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large as our earth, he would look no bigger than a little star which appears but as a speck in the universe; and
seeing again that these men are mortal, and putrid and corrupt in their sepulchers.
Marcellus and many others praise the sun.”

(2) Notebook page number 1282
“Wine, the divine juice of the grape, finding itself in a golden and richly wrought cup, on the table of Mahomet,
was puffed up with pride at so much honour; when suddenly it was struck by a contrary reflection, saying to
itself: "What am I about, that I should rejoice, and not perceive that I am now near to my death and shall leave
my golden abode in this cup to enter into the foul and fetid caverns of the human body, and to be transmuted
from a fragrant and delicious liquor into a foul and base one. Nay, and as though so much evil as this were not
enough, I must for a long time lie in hideous receptacles, together with other fetid and corrupt matter, cast out
from human intestines." And it cried to Heaven, imploring vengeance for so much insult, and that an end might
henceforth be put to such contempt; and that, since that country produced the finest and best grapes in the whole
world, at least they should not be turned into wine. Then Jove made that wine drunk by Mahomet to rise in spirit
to his brain; and that in so deleterious a manner that it made him mad, and gave birth to so many follies that
when he had recovered himself, he made a law that no Asiatic should drink wine, and henceforth the vine and its
fruit were left free.
As soon as wine has entered the stomach it begins to ferment and swell; then the spirit of that man begins to
abandon his body, rising as it were skywards, and the brain finds itself parting from the body. Then it begins to
degrade him, and make him rave like a madman, and then he does irreparable evil, killing his friends.”

(3) Notebook page number 684
Truth the sun. falsehood a mask. innocence, malignity.
Fire destroys falsehood, that is sophistry, and restores truth, driving out darkness.
Fire may be represented as the destroy of all sophistry, and as the image and demonstration of truth; because it
is light and drives out darkness which conceals all essences [or subtle things].
[Footnote: See PI. LXIII. L. 1-8 are in the middle of the page; 1. 9-14 to the right below; 1. 15-22 below in the
middle column. The rest of the text is below the sketches on the left. There are some other passages on this page
relating to geometry.]
TRUTH.
Fire destroys all sophistry, that is deceit; and maintains truth alone, that is gold.
Truth at last cannot be hidden. Dissimulation is of no avail. Dissimulation is to no purpose before so great a
judge. Falsehood puts on a mask. Nothing is hidden under the sun.
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Fire is to represent truth because it destroys all sophistry and lies; and the mask is for lying and falsehood
which conceal truth.

Liite 11. Joukko-oppi (matemaattista logiikkaa)
Matematiikan Joukko-oppi on tehokas tapa tarkastella ja ymmärtää
asioiden tai ominaisuuksien välisiä suhteita. Tässä yhteydessä esitetään
Joukko-opista vain kaikista yksinkertaisimmat, mutta silti tärkeimmät
tulokset, eli perusteet. Joukko-oppi sopii erittäin hyvin osaksi loogista
ajattelutapaa, joka jokaisen ihmisen kannattaa opetella.

Kuva 79. Joukot A ja B sekä leikkaus
A∩B korostettuna

Tässä esimerkissä käytetään vain kahta joukkoa, joita merkitään isoilla
kirjaimilla A ja B. Joukoissa voi olla jäseniä (alkioita), joita merkitään
vastaavasti pienillä kirjaimilla.

Olkoon joukko A kaikki amerikkalaiset, sekä olkoon joukko B kaikki eurooppalaiset.
1. Unionit
Jos valitsemme tarkastella sekä amerikkalaisia että eurooppalaisia, silloin tutkimme molempia joukkoja A ja B.
Tällöin käytetään termiä unioni. Eli joukkojen A ja B unionia merkitään 𝐴 ∪ 𝐵 ja se tarkoittaa, että molempia
joukkoja tarkastellaan yhtä aikaa. Unioniin kuuluvat jäsenet, jotka kuuluvat joukkoon A, tai B, tai molempiin.
2. Komplementit
Jos henkilö on amerikkalainen, mutta ei eurooppalainen, hän kuuluu joukkoon A. Myös jos henkilö on
eurooppalainen, mutta ei amerikkalainen hän kuuluu joukkoon B. Jos kaikki tarkastelemamme ihmiset kuuluisivat
joko joukkoon A tai B, ei kukaan molempiin joukkoihin A ja B yhtä aikaa, niin silloin joukot A ja B olisivat
toistensa komplementteja. Komplementti tarkoittaa, että joukoilla ei ole yhtään yhteistä jäsentä.
Komplementtijoukkoa merkitään yleensä 𝐴𝑐 , mikä tarkoittaa joukon A komplementtijoukkoa.
3. Leikkaukset
Jos olisi olemassa henkilö x, joka on sekä amerikkalainen että eurooppalainen (kaksi kansalaisuutta), tällöin
sanoisimme, että x kuuluu joukkojen A ja B leikkaukseen – eli x kuuluu molempiin joukkoihin A ja B. Leikkaukset
merkitään yleensä 𝐴 ∩ 𝐵, mikä tarkoittaa joukkojen A ja B leikkausta.
4. Tyhjä joukko
Sitten jos valitsemme tarkastella vain jäsentä y, joka on aasialainen henkilö, tällöin tietäisimme silti joukkojen A
ja B yhä olevan olemassa, mutta koska tarkastelemme vain jäsentä y, voisi sanoa, että joukot A ja B ovat tyhjiä

136

joukkoja – niissä ei ole yhtään jäsentä. Tyhjää joukkoa merkitään yleensä ∅. Tällöin jos tarkastelisimme vain
amerikkalaisia, pätisivät seuraavat merkinnät: 𝐴 ≠ ∅, 𝑗𝑎 𝐵 = ∅, eli A ei ole tyhjä joukko ja B on tyhjä joukko.
5. Osajoukot
Seuraavaksi jos olisi hypoteettinen sota, jossa eurooppalaiset valloittaisivat amerikkalaiset, niin tämän sodan
jälkeen joukko B kuuluisi joukkoon A, eli joukko B olisi joukon A osajoukko. Tällöin olisi voimassa fakta, että
jokainen joukon A jäsen kuuluisi joukkoon B, mikä on ehto osajoukolle. Osajoukkoa merkitään A ⊂ B, eli joukko
A kuuluu joukkoon B. Osajoukkoihin liittyvä huomio on eräs matemaattinen todistusmenetelmä, jossa todetaan,
että jos joukko A kuuluu joukkoon B ja samalla joukko B kuuluu joukkoon A, tällöin joukko A on joukko B.

Liite 12. Peilikirjoituksesta
Peilikirjoittaminen tarkoittaa kirjoittamista vastakkaiseen suuntaan niin sanotun tavallisen kirjoittamisen kanssa.
Siitä käytetään nimitystä peilikirjoitus, koska se on tavallisen kirjoituksen peilikuva ja sitä voi lukea normaalin
kirjoituksen tavoin käyttämällä peiliä.

Tietosanakirjojen mukaan peilikirjoitusta käytetään joskus koodina ja salakielenä, mutta jätetään jokaisen
myöhempään harkintaan kuinka todennäköistä tällainen toiminta on. Nykyään varmasti paras esimerkki löytää
käytännön peilikirjoitusta on ambulanssin etupaneeli, johon teksti ambulanssi on yleensä kirjoitettu
peilikirjoituksella. Tämä auttaa autoilijoita lukemaan taustapeilinsä välityksellä, mikä ajoneuvo takaapäin on
ohitustilanteeseen tulossa.

Peilikirjoitus tieteellisesti
Esikouluikäiset lapset omaavat joskus kyvyn peilikirjoittaa. Jostain syystä tutkijat ovat kuitenkin yhdistäneet
tämän taidon sairauksiin. Tiedossa on tapauksia, joissa vasenkätinen lapsi kirjoittaa sanoja peilikirjoituksena, ja
joissa oikeakätinen lapsi kirjoittaa ennen lopullista käden valintaansa peilikirjoitusta vasemmalla kädellä. Joissain
tapauksissa peilikirjoittamiseen kykenevät lapset todettiin muita taiteellisemmiksi ja heidän luova-ajattelu oli
selvästi keskiarvon yläpuolella.

Anna Salleh tieteellisestä uutispalvelusta (ABC News in Science) pohtii erästä australialaista peilikirjoitus
tutkimusta artikkelissaan ”Peilikirjoitus: geenini sai sen aikaan”.

“The ability to write backwards in the form of mirror writing is probably inherited and the trait is likely associated
with atypical language organisation in the brain", Dr. Iain Mathewson suggests. Mathewson was also interested
in exploring the neural pathways involved in mirror writing. He found that there were more left-handed mirror
writers than right-handed ones. And as many left-handed people have atypical language centres, Mathewson
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hypothesised that the gene associated with mirror writing was also responsible for the way the brain was
developed for language skills. "I'm sure these people have language centres on both sides of the brain with
interconnections between them," he says. "In most people the language centre is on the left side of the brain, which
also controls motor activities on the right side of the body.”

Kuten lainaus artikkelista osoittaa, tutkijat olettavat peilikirjoituksen olevan perinnöllinen ominaisuus ja seuraus
harvinaisesta muodostumisesta aivojen lingvistisessä osiossa. Tätä tietysti tukee se, että puolet peilikirjoituksen
taitaneista lapsista omasi vanhemmat, joilta löytyi sama kyky.

Japanilainen ryhmä asiantuntijoita (The Department of Neurosurgery of the Japanese Hokkaido University)
Hokkaidon yliopistosta on saanut tutkimuksissaan tuloksen, että peilikirjoittaminen on seuraus aivovammasta tai
jostain muusta neurologisesta sairaudesta kuten Parkinsonin taudista. Onneksi tutkimuksessa huomioitiin se, että
on myös tapauksia, joissa niin sanotut normaalit lapset ovat oppineet peilikirjoittamisen taidon sattuman kautta.

Tällä hetkellä tiede ei osaa selittää ihmisen kykyä peilikirjoittaa.

Leonardo da Vinci – tunnettu peilikirjoittaja
On yleisesti tunnettu fakta, että Leonardo da Vinci omasi kyvyn peilikirjoittaa. Nimittäin suuri osa hänen
luonnoksiaan ja päiväkirjojen sivuja sisältävät peilikirjoitusta. Tämä on aiheuttanut paljon erilaisia teorioita
Leonardoa tutkineiden ihmisten keskuudessa. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että Leonardo halusi salata salaisia
tutkimuksiaan muilta tutkijoilta, ja käytti tässä salaamisessa hyväksi peilikirjoitusta. Mielestäni tämä väite on
absurdi, koska lähes 100 % ihmisistä kykenee lukemaan peilikirjoitusta ilman peiliä. Osaatko sinä lukea oheisen
tekstin?

Kuten sanottu, melkein jokainen pystyy lukemaan peilikirjoitusta ilman peiliä apunaan. Jos tämä oli
renessanssiajan yleisneron keino salata tutkimuksiaan, sen täytyy olla historian huonoin ratkaisu. Ehkä juuri tämän
vuoksi monet tutkijat ovat päätelleet peilikirjoituksen syyksi jotain muuta. On muun muassa ehdotettu, että
vasenkätisenä Leonardo ei olisi halunnut sotkea tuoretta mustetta ja siksi oli kuin pakotettu kirjoittamaan oikealta
vasemmalle. Kuitenkaan yksimielisyyttä tai mitään varmaa syytä ei ole Leonardon käyttäytymiselle osattu antaa.
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Uusi hypoteesi peilikirjoitukseen liittyen sekä käytännöllinen koe
Kun aloitamme koulun 5-7 vuoden iässä, edessä on valintatilanne. Ihmisen ego pakottaa meidän valitsemaan,
kumpaa kättä tulemme pääasiassa käyttämään tästä eteenpäin. Aikuiset opettavat ja jopa pakottavat lapset
valitsemaan vain toisen käden – jokainen on vain oikea- tai vasenkätinen. Mitä tapahtuisi, jos emme tekisikään
valintaa käsiimme liittyen, vaan pyrkisimme säilyttämään molempien käsien kanssa luonnollisen tasapainon? Mitä
vaikutuksia tällä olisi aivoillemme, ajatuksillemme ja käyttäytymisellemme? Ja mikä tärkeintä, mitä seurauksia
olisi taidosta käyttää molempia käsiä tasapuolisesti?

Kun käyttää yhtä aikaa kahta kynää ja kirjoittaa toisella kädellä normaalia kirjoitusta sekä toisella kädellä kuin
peilaa toisen käden kirjoitusta yhtä aikaa, huomaa että peilikirjoitus on täysin luonnollista. Jokainen osaa
peilikirjoittaa. Kun taitoa harjoittelee tällä tavalla, on ehkä mielenkiintoista pitää päiväkirjaa omasta
käyttäytymisestä ja mahdollisista uusista tai oudoista asioista. Näyttää nimittäin siltä, että kun aivoja
tasapainotetaan, henkilökohtainen luovuus ja uusien asioiden oppiminen tai kokeileminen saattavat tuntua paljon
luonnollisemmalta kuin koskaan aiemmin.149

Tällä hetkellä yli 10 ihmistä on osallistunut pieneen käytännönkokeeseen. Ihmiset ovat olleet molemmista
sukupuolista ja iältään 10 vuodesta yli 50 vuoteen. Koehenkilöiden taustat ovat olleet hyvin erilaisia, eikä
kenelläkään ole ollut kykyä peilikirjoittaa ennen varsinaista koetta.

Hypoteesini oli, että pystyisin opettamaan kenet tahansa peilikirjoittamaan vain muutaman minuutin kuluessa, ja
kun taito on kerran opittu, se olisi yhtä pysyvä kuin pyörällä ajotaito.

Tähän mennessä jokainen testattu henkilö on todistanut hypoteesin todeksi. Kaikki ovat siis oppineet
peilikirjoittamisen ja taito on ollut pysyvä. Tämä suorittamani koe on vastoin kaikkia muita tieteellisiä tuloksia
peilikirjoitukseen liittyen. Näyttääkin siltä, että peilikirjoitus on luonnolliseen symmetriaan perustuva kyky, johon
jokaisen ihmisen aivot on luotu jo valmiiksi. Olisi hienoa ja mielenkiintoista motivoida alan tutkijoita tarttumaan
tähän aiheeseen ja testaamaan varsinkin peilikirjoituksen vaikutuksia luovuuteen ja muihin mentaalisiin kykyihin.

Viitteet peilikirjoitukseen liittyen:
Angelillo, VG. et al: Persistent left unilateral mirror writing: A neuropsychological case study. In Brain and
Language 2010 Sep 114(3): 157-63.
Gottfried, JA. et al: Acquired mirror writing and reading: evidence for reflected graphemic representations.
In Neuropsychologia 2003, 41(1), 96-107.
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Lue lisää kokemuksista ja peilikirjoituksesta www.houseoftruth.education.
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Mathewson, I: Mirror writing ability is genetic and probably transmitted as a sex-linked dominant trait: it is
hypothesised that mirror writers have bilateral language centres with a callosal interconnection. In Medical
Hypotheses 2004, 62(5), 733-739.
Schott, G D: Mirror writing: neurological reflections on an unusual phenomenon. In Journal of Neurology,
Neurosurgery & Psychiatry 2007 January; 78(1): 5–13.
Tashiro, K. et al: Etiology of Mirror Writing in Japanese. In Arch Neurol. 2005;62(5):834-835.
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Psychiatry 1987;50:1572-1578.
Vasari, G: Lives of the most eminent painters, sculptors and architects. Published in English in 1908. Torrentino
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Liite 13. The Emerald Tablet – Smaragditaulu
Translation, by Sir Isaac Newton, found among his alchemist papers as reported by B. J. Dobbs in
modern spelling (Dobbs, 1988):
1. Tis true without lying, certain most true.
2. That which is below is like that which is above that which is above is like that which is below to do the
miracles of one only thing.
3. And as all things have been arose from one by the mediation of one: so all things have their birth from this one
thing by adaptation.
4. The Sun is its father, the moon its mother,
5. The wind hath carried it in its belly, the earth its nurse.
6. The father of all perfection in the whole world is here.
7. Its force or power is entire if it be converted into earth.150
- Separate thou the earth from the fire, the subtle from the gross sweetly with great industry.
8. It ascends from the earth to the heaven again it descends to the earth and receives the force of things superior
and inferior.
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Olisi hyvin mielenkiintoista tietää, onko tämä lause toiminut alulle panijana Newtonin ajatusketjussa, joka sai hänet päättelemään painovoiman
toimintaperiaatteita. Huomioi siis, että Sir Isaac Newton on tämän kirjoituksen kääntäjä.
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9. By this means ye shall have the glory of the whole world thereby all obscurity shall fly from you.
10. Its force is above all force. for it vanquishes every subtle thing and penetrates every solid thing.
- So was the world created.
11. From this are and do come admirable adaptations whereof the means (Or process) is here in this.
12. Hence I am called Hermes Trismegist, having the three parts of the philosophy of the whole world.
13. That which I have said of the operation of the Sun is accomplished and ended.

Smaragditaulu. Käännös suomeksi Totuuden talo (2015): Smaragditaulun tulkinta Tiedon ja pyhien
kirjoitusten pohjalta (sisältää egyptiläiset vihjeet)

1. Tämä on (ja Minä Olen) alkuperäinen Totuus, liikkumaton, muuttumaton ja ajaton (Ogdoadi ja Isä-Nu).
2. Ylhäällä ja Alhaalla sekä Ulkona ja Sisällä ovat toistensa kaltaisia, ja siten toteuttavat Ykseyden (RaHorakhty) Lait (Ma'AT, aiemmin SHu-TeFNuT).
3. Kuten Kaikkeus (Isä-Äiti) on lähtenyt Ykseyden Ajatuksesta: siten Luomisen Lakien mukaan kaikki asiat ovat
syntyessään jaettu tai monikerrottu tästä Yhdestä (tai sen kyljestä). (aTuM, SHu-TeFNuT)
4. Sen feminiiniset vanhemmat (ja silmät) ovat Aurinko ja Kuu (Horus Vanhempi).
5. Taivas (NuT) piilotti sen kaari-vatsaansa Ylhäällä, ja Maa (GeB) antoi sille sijan Alhaalla.
6. Kaikkeuden (Isä-Äiti) täydellinen Isä on täällä (aTuM, sekä hänen SHu-osa).
7. Isän Voima (eli Tieto) ja Valo (eli Tahto, Poika, Horus) on tullut kokonaiseksi heti, kun se on kääntynyt
Maata (GeB) kohti. (Horus nimen saaminen)
7.2. Opi erottamaan toisistaan Maa ja Tuli, hienovarainen (tietoisuus) karkeasta (kehon tiedostumattomuudesta)
huolellisella toimeliaisuudella aina (Ylhäältä Tiedosta ja Taivaasta, Alas Elämään ja Maahan) Viisaudeksi asti
(GeB, NuT, Tulinen Silmä, ja 7 Kau).
8. Kuin Salama se liikkuu Alhaalta Ylös asti ja Ylhäältä Alas asti saaden näin sekä Ulkoiset että Sisäiset voimat
työskentelemään yhdessä, tasapainossa (HoRus, SeTH ja WaS-sauva elektrum versiona).
9. Tällä tavoin Kaikkeus alkaa hohtaa Kaikkitietävää Valoa, ja erottamaan hyvän ja pahan lisäksi oikean Tiedon
väärästä. (Todistuksen antaminen; Elämänkirjan saaminen)
10. Kaikkeuden suurin Voima (Rakkaus, Tulikasteen Ankaruus) etenee pienistä suuriin, polttaen kaiken,
voittamalla hienojakoisuuden ja tunkeutumalla kiinteäänkin, paljastaen Tien ja maailmankaikkeuden luomisen
(NeBTy-nimen saaminen; Re jumalan Aurinkolaiva, jossa Hu, SiA, HeKaT, GeB ja WePWaWeT).
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10.2. Sekä Kaikkeus että makrokosmos ja mikrokosmos on luotu saman Lain (Ma’AT) mukaan (aTuM,
KHePRi, ja Ra).
11. Tästä Laista ovat lähtöisin, sekä sitä tulevat aina seuraamaan, kaikki hyveelliset ja totuudelliset tarkoitukset
ja toimintatavat (SHu, 42 jumalaa).
12. Siksi olen Hermes (= ”tuntematon”, ”kivikasa”) Trismegist (= ”Kolmesti Suuri”), sillä tunnen Kaikkeuden
kolme osaa (kylkeä, kastetta) (Ra-Horakhty, jolla käsinään THoTH; HeH, KuK, ja aMeN; Suun avaamisen
rituaali; Valtaistuin-nimen saaminen).
13. Näin toimivat Hyve, Aurinko ja Poika. He ovat tulleet täytetyksi (Kultaisen Horus-nimen saaminen).
Tämä on miljoona kertaa totta.

Liite 14. Egyptiläinen Kuolleiden kirja - 42 Negatiivista tunnustusta
Kuten Egyptiläinen Kuolleiden Kirja on toiminut esikuvana esimerkiksi Raamatulle ja Koraanille, voidaan 42
kielteistä tunnustusta ajatella toimineen esikuvana esimerkiksi Raamatun 10 käskylle. Tässä yhteydessä tulee
muistaa Jeesuksen opetukset, jossa hän mainitsee Mooseksen antaneen ihmisille vain osan koko Laista. Ja tämä
on totta, sillä 10 käskyä ovat osa tätä kokonaista Lakia, joka yhteensä koostuu 42 käskystä. 42 käskyä on laadittu
suurella ymmärryksellä kieltomuotoon, jotta niiden lausuja ei voi ottaa kunniaa itselleen mistään omista teoistaan,
vaan hän ainoastaan kertoo mitä ei ole tehnyt. Kielteinen rakenne on siis kunnianosoitus suurimmalle ja ylimmälle
Jumalalle.

Kielteiset tunnustukset annetaan Kuolleiden Kirjan kappaleessa, jossa on kuvailtu ihmisen Sydämen
punnitseminen. Kun ihmisen Sydän punnitaan, on sen vertailukohtana hieroglyfi ”sulka”, joka voidaan lukea esim.
Ma'AT. Tämän voisi kääntää vaikkapa ”leipään meneminen” tai ”leiväksi tuleminen”. Hieroglyfi ”T” on ilmaistu
kuvana ”leipä”, joka tarkoittaa myös sanaa ”isä” hieroglyfeissä. Tämä on hyvin luonnollinen selite sille, miksi
Jeesus opetti ihmiskuntaa Totuudesta nimellä ”Isä” ja käytti hänestä usein symbolina ”leipää”. Aiheen puolesta
puhuu myös se, että usein sama hieroglyfi ”sulka” luetaan vain ”Shu”, joka on eräs vanhimpia Isä-Jumalan nimiä.
Heprealainen tulkinta hieroglyfille ”sulka” on lukea se vain ”B” kirjaimena, ja tälle kyllä on myös perusteena se,
että latinalainen B-kirjain omaa juuret juurikin tuossa hieroglyfissä. Jos B-kirjainta jatkaisi edes hieman suoran
laidan kohdalta alaspäin, tulisi kirjaimesta täsmälleen sama ”sulka”. Heprealaiset lukevat kirjaimen ”B” [ʌv], eli
he lausuvat B:n V:ksi käyttäen apuna etuvokaalia ”a”. Myös heprealainen sana ”av” tarkoittaa 'isää'. Ja sama toimii
arabiaksi, jossa ”ab” tarkoittaa ”isää”. Eli, kun ihmisen Sydän punnitaan Kuolleiden Kirjassa kuvatussa Ma'at
Salissa, se punnitaan itseään Isää (eli Tietoa ja Totuutta) vastaan.

42 kielteistä tunnustusta löytyy kahdesta eri lähteestä Kuolleiden Kirjasta. Nämä lähteet ovat nimeltään Anin
Papyrus ja Nun Papyrus. Termi ”Ani” voidaan kääntää sanaksi ”minä” ja vastaavasti ”Nu” voidaan kääntää
sanaksi ”Isä-Jumala Nu”. Nu on Raamatun Nooaa vastaava jumalhahmo, jolla on kolme poikaa ja jonka vaimoilla
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ei ole omaa nimeä. Kuten Nooa myös Nu matkustaa poikiensa ja vaimojensa kanssa Yö-Arkissa, joka symboloi
Tietoa maailmankaikkeuden hengellisestä rakenteesta. Totuuden tiellä tästä käytetään nimeä Vesikaste.

Egyptiläinen Kuolleiden Kirja; 42 kielteistä tunnustusta; Anin Papyrus
Lähde: The Book of the Dead Translated by E.A. Wallis Budge (240 BCE)
Käännös ja kommentääri. Totuuden talo (2015)

En ole tehnyt syntiä. (Olen pyytänyt anteeksi ja katunut perisyntiäni.)
En ole tehnyt väkivaltaista ryöstöä. (En ole mentaalisesti hyökännyt toisen ihmisen päälle ja pakottanut hänet
uskomaan minun mielipiteeni tai säikähdyksestä tai pelosta johtuen luopumaan omasta mielipiteestään.)
En ole varastanut. (fyysistä tai mentaalista)
En ole tappanut miehiä tai naisia. (huom. ”mies” on myös ”keho” ja ”nainen” on ”sielu”)
En ole varastanut viljaa. (”vilja” on lähes sama kuin ”raha” on nykypäivänä)
En ole varastanut uhrilahjasta. (En ole koittanut itse hyötyä jonkun toisen minulle opettamasta Totuudesta.)
En ole varastanut mitään Jumalien omaa. (Koskee lähinnä Totuutta ja Tietoa)
En ole valehdellut. (tai antanut väärää todistusta esim. lähimmäisen puolesta)
En ole varastanut ruokaa.
En ole langettanut kirousta kenenkään päälle. (En ole käyttänyt niin sanottua ”pahaa silmää”, eli en ole kateudessa
tai ylpeydessä toivonut muille mitään pahaa.)
En ole tehnyt aviorikosta, en ole maannut samaan sukupuolta olevien kanssa. (Jos olen solminut avioliiton, olen
sitoutunut kunnioittamaan liittoa. Liitto pätee myös mentaalisesti, eli en ole himoiten etsinyt edes ajatuksissani
muita kumppaneita – miehiä tai naisia.)
En ole saattanut ketään itkemään.
En ole syönyt sydäntä. (esim. surrut turhaan tai katunut turhaan)
En ole hyökännyt ketään vastaan. (vaan olen kääntänyt aina toisen posken)
En ole tehnyt petoksia.
En ole varastanut viljeltyä maata. (En ole pyrkinyt hyötymään toisen ihmisen valmiiksi tekemästä työstä.)
En ole salakuunnellut ketään.
En ole herjannut ketään.
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En ole ollut vihainen ilman syytä. (Ja jos olen ollut vihainen, olen mietiskellyt ja tutkinut syyn vihalleni.)
En ole vietellyt kenenkään aviopuolisoa. (Fyysisessä mielessä)
En ole vietellyt kenenkään aviopuolisoa. (Rukous kohdistettu eri jumalalle. Voidaan ymmärtää mentaalisesti etten
ole koittanut erottaa kenenkään ihmisen Sielua Hengestä.)
En ole saastuttanut itseäni.
En ole terrorisoinut ketään. (Eli en ole aiheuttanut kauhua.)
En ole rikkonut lakia. (Yhteiskunnan niin sanottua ”maallista lakia”)
En ole ollut täynnä vihaa. (En ole jäänyt lietsomaan sisäistä vihaa, vaan pyrkinyt aina mahdollisimman nopeasti
käsittelemään kaikki negatiiviset tunteet ja ajatukset.)
En ole ollut kuuro Totuuden sanoille. (Vaan jos en ole joskus ymmärtänyt jotain, olen siitä aktiivisesti ottanut
selvää ja vasta todellisen ymmärryksen jälkeen muodostanut uskomuksista vapaan käsityksen asiasta.)
En ole pilkannut Jumalaa. (vrt. Pyhän Hengen pilkka Raamatussa Matteus 12:31-32)
En ole väkivaltainen ihminen.
En ole lietsonut kiistoja (konflikteja). (En ole antanut ihmisille yhteisiä vihollisia manipuloidakseni heitä.)
En ole käyttäytynyt (ja tuominnut) kohtuuttoman kiireen vallassa. (Tärkeissä asioissa olen miettinyt aina 1-3
päivää ennen päätöstä.)
En ole urkkinut muiden asioita. (En ole antanut uteliaisuudelleni valtaa muiden ihmisten asioissa.)
En ole liioitellut puheissani. (En ole yleistänyt, vääristänyt, poisjättänyt tai lisännyt puheisiini ja kirjoituksiini
mitään.)
En ole tehnyt vääryyttä kenellekään, en ole tehnyt mitään pahaa. (En ole myöskään todistanut pahoja tekoja ja
siten antanut niille hyväksyntääni.)
En ole manannut Kuningasta vastaan. (En ole ollut katkera siitä vaiheesta, jossa olen itse valitsemallani Totuuden
tiellä. En ole manannut kotimaani hallitsijoita/päätöksentekoelimiä vastaan.)
En ole koskaan pysäyttänyt veden virtaamista. (En ole tukkinut ikuista virtaa - esim. Taoa – vaan olen antanut
asioiden tapahtua kuten ne tapahtuvat. En ole ”pessyt” Jumalan Kuvaa pois itsestäni.)
En ole korottanut ääntäni (ylimielisesti tai vihaisesti tai puhuakseni muiden päälle).
En ole kironnut tai manannut Jumalaa. (En ole suorittanut Pyhän Hengen kirousta.)
En ole käyttäytynyt pahuuden raivossa. (Olen aina ensin rauhoittunut ja vasta sitten toiminut.)
En ole varastanut Jumalten leipää. (Eli en ole ottanut kunniaa Tiedosta itselleni tai koittanut kaupallistaa sitä
omaksi edukseni; ns. Juudas-vaikutus.)
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En ole vienyt pois Khenfu-kakkuja kuolleilta sieluilta. (En ole varastanut kenenkään tietämättömän ihmisen
aikaansaannoksia ja siksi en ole rikas kuin oman ”työni” kautta.)
En ole napannut Lapselta Leipää, enkä halveksinut kaupunkini jumalaa. (En ole ottanut vasta Tiedon saaneelta
tietoa pois esim. kateudesta. En ole halveksinut minkään seitsemän sydämen/sielun osan – kaupungin – vastuujumalaa.)
En ole teurastanut Jumalalle kuuluvaa karjaa. (En ole hyökännyt tai muuten toiminut ketään Tiedossa kehittynyttä
- esim. tulikasteessa olevaa - ihmistä vastaan.)

Egyptiläinen Kuolleiden Kirja; 42 kielteistä tunnustusta; Nun Papyrus
Lähde: The Book of the Dead Translated by E.A. Wallis Budge Brit. Mus. No. 10477, Sheet 22
Käännös ja kommentääri. Totuuden talo (2015)

[SEURAAVAT] SANAT TULEE LAUSUA ISÄ-JUMALA NU:N – JONKA SANA ON TOTUUS - SINETIN
VARTIJAN TOIMESTA, KUN HÄN TULEE MAAT(I) SALIIN, JOTTA HÄN VOI EROTTAUTUA
JOKAISESTA TEKEMÄSTÄÄN SYNNISTÄ, JA JOTTA HÄN VOI KATSOA JUMALTEN KASVOJA.

Osiris Nu, jonka sana on totuus, sanoi: Kunnia sinulle, oi suuri Jumala, Maat(i):n Herra! Olen tullut sinun luoksesi,
oi Herrani, ja olen tuonut itseni tänne, jotta voin katsella kauneuttasi. Minä tunnen sinut, minä tunnen sinun nimesi,
minä tunnen 42 jumalan nimet, jotka asuvat kanssasi Maat(i) Salissa, ja jotka elävät vartioidakseen synnintekijöitä,
ja jotka nauttivat synnintekijöiden veren sinä päivänä, jona ihmisten omatunnoista tehdään tiliä Un-Nefer Jumalan
edessä. Totuudessa sinun nimesi on Rehti-Merti-Nebti-Maati. Totuudessa olen tullut sinun luoksesi, olen tuonut
Maat(i):n (kaksi totuutta) sinulle. Olen tehnyt tyhjäksi synnin sinun vuoksesi.

En ole tehnyt syntiä ihmisiä vastaan. (Tekoni ovat rakkaudessa puhtaita, ovat ne sitten armollisia tai ankaria.)
En ole vastustanut perhettäni ja maskuliinisia sukulaisiani. (Pyhä Jumalperheeni on kaiken lähtökohta. Myös esim.
Buddhan Jalo Suku, tai Raamatun Daavidin Suku)
En ole toiminut petollisesti (tai tekopyhästi) Totuuden Istuimessa. (Koska olen Totuuden Istuin, eli minulla on
Vesikasteessa saatu Tieto, en ole käyttänyt sitä omiin tarkoitusperiini, vaan olen kieltänyt itseni ja siten
puhdistumiseni kautta toiminut yhä paremmin ja pyhemmin.)
En ole tavannut ketään, joka olisi arvoton. (Jokaisessa ihmisessä on, vaikkakin joskus syvällä alitajunnan piilossa,
Tieto ja Elämä.)
En ole tehnyt pahaa.
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En ole vaatinut että päivän tärkeimpänä asiana pidetään tarpeettoman työn tekemistä minua varten. (En ole
valjastanut muita ihmisiä toimimaan puhdistumattoman osani hyväksi, vaan jos joku on halunnut uhrata, olen
ohjannut uhrin Totuudelle.)
En ole tuonut nimeäni esiin kunnian saamiseksi. (En ole väittänyt itse keksineeni Tietoa. Se, joka vaatii kunniaa
itselleen ja nimelleen, ei ole lähtöisin Totuudesta ja Isästä.)
En ole yrittänyt ohjata palvelijoita (tai orjia). (Jos joku ”tietämätön” ihminen toimissaan osoittaa olevansa
kypsymätön kulkemaan Totuuden tietä, en ole puuttunut hänen käyttäytymiseen tai ajatuksiin.)
En ole väheksynyt Jumalaa. (Jolta Tieto tulee, sille kuuluu kunnia Tiedosta.)
En ole huijannut nöyrältä mieheltä hänen omaisuuttaan. (fyysistä tai mentaalista)
En ole tehnyt sellaista mitä jumalat kammoksuvat (tai inhoavat). (Jumalat kammoksuvat pahuutta, eli
tietämättömyyttä ja petomaisuutta.)
En ole parjannut orjaa hänen isännälleen. (En ole parjannut Jumalalle rukouksissani ketään tietämätöntä ihmistä,
vaan olen rukoillut heidän tietämättömyytensä puolesta ja vedoten siihen. Ks. Luukas 23:34)
En ole aiheuttanut tuskaa.
En ole aiheuttanut kenellekään nälkäiseksi tulemista. (Vaikka itse elän puutteessa, en ole aiheuttanut muille samaa
puutetta.)
En ole saattanut ketään suremaan.
En ole murhannut ketään. (Pitää huomioida myös mentaalinen murha, jossa ihminen poistetaan elämästä ilman
todellista syytä tai itsekkäästä syystä, kuten hänet olisi murhattu.)
En ole antanut käskyä murhata ketään. (Myös tässä tulee huomioida mentaalinen murha, eli en ole käskenyt
muiden poistaa jotain ihmistä elämästään ilman todellista syytä tai itsekkäästä syystä.)
En ole aiheuttanut kurjuutta kenellekään miehelle tai naiselle. (Huom. ”mies” on ”keho” ja ”nainen” on ”sielu”)
En ole ryöstänyt uhrilahjoja temppelistä. (Olen pyhittänyt tekoni Totuudelle ja siksi kaikki mitä ”temppelini” eli
”kehoni” kanssa teen, on uhrilahjaa ylimmälle Jumalalle.)
En ole huijannut jumalilta heidän kakku-uhrilahjojaan. (Jokainen jumala on ”leipä” tai ”kakku”. En ole jättänyt
jumalallisen järjestyksen mukaan yhtään jumalan osaa tai nimeä väliin, vaan olen käynyt ne kaikki läpi.)
En ole vienyt pois fenkhu-kakkuja, joita on tarjottu hengille. (Ks. yllä)
En ole tehnyt huorin (haureutta). (Vrt. myös huoraaminen Elämän kanssa. Ks. Ilmestyskirja 17:5)
En ole masturboinut (Jumalani kaupungin pyhätöissä). (Fyysisesti luostarisäännös, mutta henkisesti huomioitava
se, että ”masturbointi” liittyy jumalattareen nimeltä Neith, joka voidaan ajatella jossain määrin Luojana ja Elämänä
itsenään. Tässä siis viitataan, että olen pitänyt eron kahden Pyhän Hengen puolikkaan – Tiedon ja Elämän –
kesken.)
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En ole pienentänyt mittoja (vakassa). (Olen geometrisesti opetellut luomaan oikeilla suhteilla ja oppinut
ymmärtämään Totuuden mittayksiköiden takana.)
En ole pihistänyt naapurini maita ja lisännyt niitä omiin maihini. (Mentaalisesti tulee huomioida, että en laske
naapurini/oppilaitteni/puolisoni hyveitä omiksi hyveikseni, vaan lasken pelkästään omat hyveeni.)
En ole tunkeutunut muiden maille. (Ajatustasolla en ole mennyt toisen ihmisen alitajuntaan, esim. muuttamaan
hänen uskomuksiaan ja arvojaan ilman hänen lupaansa ja tahtoansa.)
En ole lisännyt painoja vaakaan. (Liittyy Sydämen punnitsemiseen ja omien tekojen Totuudelliseen näkemiseen.
Tulikaste on ankaruuden aikaa ja on äärimmäisen kivuliasta olla pienentämättä Totuuden punnuksia omaksi
edukseen.)
En ole painanut alaspäin vaa’an osoittajaa. (Kun olen oppinut itse olemaan vaaka, en ole ollut liian armollinen tai
ankara.)
En ole vienyt pois maitoa lasten suusta. (En ole ottanut pois tai neuvonut pidättäytymään pyhistä kirjoituksista
ketään Vesikasteen saanutta ihmistä.)
En ole ajanut pois karjaa niiden laidunmaalta. (Kuin yllä, mutta Tulikasteen saanutta ihmistä.)
En ole pyydystänyt hanhia jumalten hanhi-aitauksissa. (Kun jokin Sydämen osani on tullut puhtaaksi, en ole sen
jälkeen puuttunut alitajuntani toimintaan siinä osassa.)
En ole pyydystänyt kalaa vieheillä, jotka ovat tehty saman kalalajin toisista yksilöistä. (En ole koittanut hallita
Muistia Luovuudella, vaan olen hallinnut sitä Tunteella. En ole koittanut hallita Luovuutta Muistilla, vaan olen
hallinnut sitä Järjellä. Samaa pätee päinvastoin.)
En ole pysäyttänyt vettä, kun sen on pitänyt virrata. (Kun saan yhteyden kautta Tietoa, otan sitä vastaan. Kun näen
että joku toinen ihminen saa yhteyden kautta Tietoa, annan hänen ottaa sitä vastaan.)
En ole rikkonut virtaavan veden kanaalin seiniä. (Olen oppinut hallitsemaan Tietoa kuin kanaali hallitsee vettä.)
En ole tukahduttanut tulta, kun sen on pitänyt palaa. (Kun uskomukseni, arvoni ja identiteettini on palanut pois,
en ole vastustanut sitä, vaan ottanut kaikki kärsimykset vastaan suurella kiitoksella ja antaumuksella. Sama pätee
muihin ihmisiin.)
En ole rikkonut valittujen lihauhrien uhraamisen aikatauluja. (Olen kunnioittanut pyhiä säädöksiä ajan suhteen.
Esim. 150 päivää ja 1260 päivää.)
En ole ajanut pois karjaa jumalten tiluksilta. (En ole antanut yhdenkään Sydämen osan joutua pois Totuudesta.)
En ole kääntänyt selkääni Jumalan ilmestyksille. (Kun huomaan Jumalan puhuvat itseni tai muiden ihmisten
kautta, suhtaudun asiaan aina riittävällä vakavuudella ja saatan saamaamme Tietoa ihmiskunnan hyväksi.)

Minä olen puhdas. Minä olen puhdas. Minä olen puhdas. Minun puhtaat uhraukset ovat Hensussa majailevan
Suuren Bennun (feeniks) puhtaita uhrauksia. Tietäkää tämä, Minä Olen Neb-Nefu:n (Ilman Herra) nenä, joka antoi
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ravinnon koko ihmiskunnalle sinä päivänä, jolloin Utchat (kaikkinäkevä silmä) täytettiin Anussa, Pert-kauden
toisena kuukautena, kuukauden viimeisenä (tämän Maan Herran läsnä ollessa). Olen nähnyt Anussa miten Utchat
täytettiin, siksi älköön kurjuutta tulko minulle tässä maassa, tai Maat(i) Salissa, sillä minä tiedän siellä olevien
jumalten nimet [, ja heidän jotka ovat Suuren Jumalan seuraajia].

Viimeinen Liite 15. Kutsu Tiedonpuulle
Maailman tunnetuin yksittäinen piirros on luultavasti Leonardo da Vincin Vitruviuksen mies. Piirrokseen liittyy
kuitenkin valtayleisöltä piilossa olevia asioita. Leonardo nimittäin nostaa esille Vitruviuksen laskuvirheen:
ihminen ei voi olla sekä 7 jalkaa että 4 cubittia yhtä aikaa, koska
𝐼ℎ𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 = 7 𝑗𝑎𝑙𝑘𝑎𝑎 = 28 𝑘ä𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡ä ≠ 24 𝑘ä𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡ä = 4 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑡𝑡𝑖𝑎 = 𝐼ℎ𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛.
Leonardo varmasti löysi tämän saman laskuvirheen, sillä hän opettaa meitä käyttämään 7 kämmentä cubitin
mitassa 6 sijaan. Kun tämä korjaus suoritetaan, saadaan laskuunkin yhtäpitävyys voimaan:
𝐼ℎ𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛 = 7 𝑗𝑎𝑙𝑘𝑎𝑎 = 28 𝑘ä𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡ä = 4 𝑟𝑜𝑦𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑡𝑡𝑖𝑎 = 𝐼ℎ𝑚𝑖𝑛𝑒𝑛.
Tämä ei kuitenkaan ole piirroksen ainoa tiedonjyvänen. Toinen piilotettu asia käsittelee Ikuista Isää itseään. Hänen
symbolinsa on geometrinen muoto Lakshmin tähti (Lakshmi Star, myös Rub el’hizb), jossa kaksi neliötä
yhdistyvät. Tämä on myös Nooan Arkin ja Nun Yö-arkin symboli, sillä arkeissa tunnetusti oli mukana neljä kertaa
kaksi ihmistä. Seuraavassa kahdeksanosaisessa polussa käytetään apuna Jumalan Kuvaa – Mona Lisaa.

Kuva 80. Mona Lisa muuttuu Vitruviuksen mieheksi

Koska kohdat (1) ja (2) ovat neliöitä, ne muodostavat Lakshmi Tähden muodon (kohta 3); tämä on alkupiste.
Seuraavaksi (4) muodostetaan jana, joka lähtee kohdan (1) alaosan keskipisteestä ja menee aina kohdan (2) yläosan
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kulmaan asti. Tämä jana on halkaisija (punainen viiva). Seuraavaksi piirretään ympyrä kyseiselle halkaisijalle (5).
Sitten kohta (1) korostetaan ja lisätään kohtaan (5); Tämä on kohta (6). Sitten palautetaan mieleen Vitruviuksen
miehen geometrinen muoto (7). Ja lopuksi lisätään kohdan (6) neliö ja ympyrä kohtaan (7); näin lopputulos on
kohta (8). Geometrisesti kyseessä on 100 % yhteensopivuus. Mona Lisa siis pystyi rakentamaan meille mystisen
Vitruviuksen miehen geometrisen kuvion. Ja itse asiassa Kuva 81 vielä osoittaa Leonardon olleen takuuvarmasti
tietoinen esim. Lakshmi Tähden olemassaolosta – tämä rajaa taas sattuman todennäköisyyden minimaaliseksi.

Kuva 81. Lakshmin Tähti ja "neljä ympyrää"
Leonardon itsensä piirtäminä

Vitruviuksen mies on maailman tunnetuin Tiedon symboli.
"Leonardo envisaged the great picture chart of the human
body he had produced through his anatomical drawings and
Vitruvian Man as a cosmografia del minor mondo
(cosmography of the microcosm). He believed the workings of
the human body to be an analogy for the workings of the
universe." (Encyclopædia Britannica, 2014) Myös Kuvan 80
ajatteluprosessi yhdessä symbolien kielen ja geometrian
kanssa allekirjoittavat tietosanakirjan huomion – ihminen on
rakennettu maailmankaikkeuden pienoismalliksi. Jäljellä on
kuitenkin vielä yksi suuri kysymys – tarkalleen ottaen mikä tai
mitä on Tieto? Muinaiset egyptiläiset antoivat meille tarkan
vastauksen. Tieto on hengellinen Isämme.

Jotta ihminen kykenee tietoisesti näkemään Isän, tarvitaan siihen molempia silmiä. Vasen silmä on ikuinen hengen
ja Isän itsensä silmä ja sitä kutsutaan Yö-Arkiksi ja Nooan Arkiksi. Koska hengellä on vain kaksi pääominaisuutta
– Tieto ja Elämä – on vasemman silmän luku kaksi (2). Vasemman silmän vastakohtana oikea silmä on aina
liikkeessä ja se jalostuu – kyseessä on siis sielun silmä. Sitä on kutsuttu myös Horuksen oikeaksi silmäksi sekä
ihmisen sieluksi. Sielussa nimittäin on seitsemän ominaisuutta – tietoisuus, muisti, luovuus, tahto, järki, tunne,
alitajunta. Tämän vuoksi oikea silmä on luku (7). Heti kun ihminen on saanut molemmat silmänsä, hän tuntee
Jumalan kasvoista kasvoihin – kuten Lapsi tuntee Isänsä. Tämän vuoksi Mona Lisan taustaan on maalattu
jättimäiset numerot – luku 2 taulun vasemmalle puolelle (hengen silmä) sekä luku 7 oikealla puolelle (sielun
silmä). Ja koska Mona Lisalla on nämä molemmat silmät, ovat ne yhdessä hänen ”terve” kaikkinäkevä silmä.

Mona Lisa on Jumalan Kuva.
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Kuvien ja lainausten lähteet
Kuva 1. Leonardo da Vincin Mona Lisa. Leonardo di ser Piero da Vinci, known as LEONARDO DA VINCI
(Vinci, 1452 - Amboise, 1519). Portrait of Lisa Gherardini, wife of Francesco del Giocondo, known as the
Mona Lisa (the Joconde in French). c. 1503–19. URL: http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/mona-lisaportrait-lisa-gherardini-wife-francesco-del-giocondo
Kuva 7. Piirros Mona Lisasta ruoko-kasvi kädessä (ruoko korostettu). "Design for the Mona Lisa made
about 1499 and attributed to Leonardo da Vinci", "Dimensions of canvas 25.50 by 20.50 inches", "In the
collection of Giuseppe Vallardi, Florence" A charcoal and graphite study of the Mona Lisa attributed to
Leonardo is in the Hyde Collection, in Glens Falls, NY. Attributed to Leonardo da Vinci, Italian (1452-1519),
Study of the Mona Lisa, c. 1503, charcoal and graphite, 24 1/8 x 20 1/8 in., The Hyde Collection, 1971.71”
Kuva 8. Numero 666 Mona Lisa del Pradon vasemmassa alakulmassa. Mona Lisa. Anónimo (Taller de
Leonardo da Vinci). Cronología 1503 – 1519. URL: https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-online/galeria-on-line/obra/mona-lisa-o-la-gioconda/
Kuva 9. Alaston Mona Lisa (kädet ja rinnat korostettuna). Current location: Louvre Museum.
Source/Photographer: scanned from: Klasycy sztuki, t.4: Da Vinci, pod red. A. Gogut, wyd. Arkady, Warszawa
2006.
Kuva 12. Vasen: Lehmä Mehet Weret (Suuri Tulva). The Ancient Egyptian Book of the Dead (Faulkner,
2011, p. 47).
Kuva 17. Kaikkinäkevän silmän pyramidi dollarin setelissä. No copyrights, see URL:
http://diplomacy.state.gov/documents/organization/101217.pdf
Kuva 21. Erilaisia Hamsa symboleita. Vasemmalta luettuna: 1st: Image from the Symboldictionary.net a visual
glossary. http://symboldictionary.net/?p=1949. 2nd: Found from pintarest.com by dina tita. Original source:
http://judaism.about.com/od/judaismbasics/a/whatisahamsa.htm. 3rd: Image: A hand of Miriam charm, with fish
on. Taken from The Dangerously Truthful Diary of a Sicilian Housewife.
http://siciliangodmother.com/2013/12/02/how-to-protect-yourself-against-the-evil-eye/. 4th: Taken from original
description of the image: icon for wikipedia WikiProject Visual arts - I created it and release it to public domain.
Author: Fluff. 5th: Images from the website http://www.luckymojo.com/mojocatamulets.html by Lucky Mojo
Curio Co.
Kuva 22. Mano Pantea symboli. The Mano Pantea symbol by Frederick Thomas Elworthy, The Evil Eye
[1895], at sacred-texts.com.
Kuva 24. Luolamadonnat stereogrammi kuvana. Vasen: Leonardo di ser Piero DA VINCI, dit Léonard de
Vinci (Vinci, 1452 - Amboise, 1519), La Vierge aux rochers. URL: http://www.louvre.fr/en/oeuvrenotices/virgin-rocks. Oikea: The Virgin of the Rocks, about 1491/2-9 and 1506-8, Leonardo da Vinci. URL:
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/leonardo-da-vinci-the-virgin-of-the-rocks
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Kuva 35. Vasen: Maa ja Kuu maileissa. Oikea: Mitat yksinkertaistettu (jaettu luvulla 720). Netissä on
paljon verkkosivuja, joissa ihmiset väittävät itse löytäneensä näitä lainalaisuuksia ja siten olleensa ensimmäisiä,
jotka ovat piirtäneet kuvaan vastaavan geometrisen muodon. Ajalta ennen internettiä ks. esim. Warren, C (1903):
The Ancient Cubit and our weights and measures. London: The committee of the Palestine exploration fund.
Kuva 40. Katso! -todistus Pythagoraan Lauseelle. Image source: Harvard Extension Math for Teaching
Capstone Project. http://harvardcapstone.weebly.com/definition-and-proofs.html
Kuva 44. Stonehenge (Encyclopædia Britannica, 2014) ja Jumalan Kuva. Encyclopædia Britannica Inc.
(2014). Stonehenge (from top) c. 3100 bce, c. 2100 bce, and c. 1550 bce, near Salisbury in Wiltshire, Eng.
Retrieved 3 6, 2014, from © English Heritage. URL:
http://www.britannica.com/EBchecked/media/127417/Diagram-of-Stonehenge-as-it-appeared-1550BCE?topicId=567331
Kuva 48. Anima Sol seitsenkulmaisessa alkemian symbolissa. Title: Azoth, sive aureliae occcultae
philosophorum, materiam primam, et decantatum illum lapidem philosophorum filiis hermetis solide, perspicue
& dilucide explicantes, per aenigma philosophicum, colloquium parabolicum, tabulam smaragdinam hermetis,
symbola, parabolas & figuras Saturni, F. Basilii Vicentini / Georgio Beato interprete. (Image on the page 66).
Author: Beatus, Georg [1580-ca. 1632]; Basilius < Valentinus, Benediktiner > [1394-ca. 1450]. Printed:
Francofurti, MDCXIII [1613]. URL: http://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-24886
Kuva 50. Kristus näyttää Mano Pantea merkkiä ja pitelee kristallipalloa. Source: Salvator Mundi by
Leonardo da Vinci. Artdaily.org: London National Gallery Says It will Show Lost Leonardo. By: Deepti Hajela,
Associated Press; Ula Ilnytzky, Associated Press.
Kuva 51. Mona Lisa kolminaisuus – Äiti-Isä-Lapsi. Mona Lisa of Louvre, ks. Kuva 1 ja Mona Lisa del Prado,
ks. Kuva 8. Mona Lisa Isleworth, unknown painter after Leonardo da Vinci. In Private collection of the Mona
Lisa Foundation Switzerland. URL: http://monalisa.org/wp-content/themes/monalisa/assets/images/new_large.jpg
Kuva 52. Mona Lisa ja luonnos Vanhasta miehestä ovat harmoniassa. Leonardo da Vinci, presumed Selfportrait, c. 1512. URL: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/leonardo/08heads/12selfpo.html
Kuva 63. Vasen: Allegorioita (Kateus ratsastaa Kuolemalla), n. 1484-6. Oikea: Allegorioita (mielihyvä ja
mielipaha), n. 1484-6. These pictures are from the Library of Christ Church College, Oxford (inv. JBS 17r &
17v). Also found in e.g. (Suh, 2005; Maiorino, 1992; Nicholl, 2005).
Kuva 65. Johannes Kastaja, joka oli aiemmin Bacchus. Workshop of Leonardo da Vinci (1452–1519), Saint
John the Baptist, known as Bacchus, the Musée du Louvre. Image via Wikimedia Commons. URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacchus (painting).jpg
Kuva 66. Leonardon maalaus Pyhä Ehtoollinen, josta taiteltu esiin kolme jumalaa (Liite 10). The Last
Supper by Leonardo da Vinci, location: Convent of Santa Maria delle Grazie, Milan. Image via Wikimedia
Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%9Altima_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg
Kuva 67. Leonardon maalaus Johannes Kastaja. Saint John the Baptist by Leonardo da Vinci. Musée du
Louvre, Atlas database: entry 13846. Image vie Wikimedia Commons. URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Vinci_-_Saint_John_the_Baptist_C2RMF_retouched.jpg
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Kuva 68. Vasen: Leonardo da Vinci: Johannes Kastaja. Oikea: Leonardon ateljee: Lihaksi tullut enkeli.
Vasen: Ks. Kuva 67. Oikea: The Angel in the Flesh, recto and verso (with three Greek words) c. 1513-1515.
Private collection. See e.g. Vezzosi, Alessandro (2004): Leonardo e lo sport: arte, scienza, tecnica e mito, p. 18.
Firenze, Italy. ISBN: 8809038541, 9788809038547.
Kuva 69. Osiriksen vinjetti - Isä jumala, pohjan Kallio korostettuna, JA Kuva 70. Udjat-silmä hieroglyfin
päällä, joka tarkoittaa “kultaa”, JA Kuva 72. Loitsu 185, JA Kuva 74. Loitsu 125, JA Kuva 75 Loitsut 185
ja 186. Faulkner, R. (2011). The Ancient Egyptian Book of the Dead. London: The Trustees of the British
Museum.
Kuva 73. Horuksen nimi. Adkins, L., & Adkins, R. (2003). The Little Book of Egyptian Hieroglyphs. (J.
Toivari-Viitala, Trans.) Keuruu: Atena Kustannus Oy, Otavan Kirjapaino Oy.
Kuva 76. Vasen: Leonardo da Vincin piirustus: Pyhä Anna itse kolmantena. The Virgin and Child with
Saint Anne and the Infant Saint John the Baptist ('The Burlington House Cartoon'). Leonardo da Vinci. The
National Gallery, London 2015. (Image NG6337). URL: http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/leonardoda-vinci-the-burlington-house-cartoon
Kuva 78. Sydämen yhdeksen osaa (seitsemän sielun osaa ja kaksi hengen osaa).Kuvan 78 taustan on tehnyt
K Vohsen. Muutoin ks. www.houseoftruth.education, 2015.
Kuva 80. Mona Lisa muuttuu Vitruviuksen Mieheksi. Vitruviuksen Miehen lähde: Leonardo da Vinci,
“Uomo Vitruviano” Gallerie dell’Accademia, Venezia, 228r. URL:
http://brunelleschi.imss.fi.it/stampa_leonardo/pages/uomo_vitruviano_accademia_venezia.html
Kuva 81. Lakshmin tähti ja “neljä ympyrää” korostettuna. Lähde: History of Science and Technology
Digital Archive, Biblioteca Leonardiana, 2007. URL: http://www.leonardodigitale.com/index.php Original
source: Codex Atlanticus 264r and 432v.
Muut kuvat: Kaikki muut kuvat on tehty Totuuden talossa.
Lainaukset: Kaikki Leonardon suomenkieliset lainaukset ovat Lahdensuun (2009) kirjasta Leonardo da Vinci
Työpäiväkirjat, tai ne ovat Totuuden talon käännöksiä, sekä englanniksi Richterin (1888) kirjasta The Literary
Works of Leonardo Da Vinci.
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Totuuden talo
Totuuden talossa tutkitaan Tietoa ja Elämää, maailmankaikkeuden kahta rakenneosaa, jotka esiintyvät eri
muodoissaan tieteessä ja pyhissä kirjoituksissa. Opimme, mikä on ihminen, sydän, elämän tarkoitus, hyvä ja paha,
totuus ja kaikkeuden kuva. Samoja aiheita käsiteltiin mm. Aleksandrian Museionissa ja Platonin akatemiassa.
Jokaista maanpäällä kulkevaa ihmistä yhdistää toisiinsa yksi ja sama ikuinen tie. Tie johtaa sinut totuuden juurille,
missä kaikki asiat liittyvät toisiinsa.

Totuuden talo on kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa voi hiljentyä opiskelemaan ajattomia asioita. Opetus on
ilmaista, sillä jokaisella ihmisellä tulee olla yhdenvertainen oikeus ja mahdollisuus kulkea Totuuden tietä. Voit
kaikessa rauhassa tutkia itseksesi verkkosivustoa tai voit tulla opiskelijaksi, jolloin saat säännöllisesti myös
Totuuden talon uutiskirjeen. Mennäksesi vieläkin syvemmälle hengellisiin asioihin ja henkilökohtaiseen kasvuun
voit ottaa yhteyttä Totuuden taloon ja kertoa toiveistasi.

Totuuden talossa opetetaan totuutta Totuuden tien muodossa. Tien edetessä vaihe vaiheelta ihmisen ymmärrys
itsestä ja ympäröivästä maailmasta syvenee kohti olemattomuutta. Totuuden tietä on kuvattu eri sanoin eri
aikakausina: ”Tie, Totuus ja Elämä” (Jeesus), ”Neljä jaloa totuutta” (Buddha), ”Totuuden uskonto” (Muhammed)
ja ”kuinka edetä valon ohjaamana” (muinainen Egypti). Nämä kaikki symboliset käsitteet viittaavat samaan
ikuiseen Tiehen, joka johtaa meidät itsemme ja Kaikkeuden alkuun.
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