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Mezi melodií a rytmem hudby vzniká harmonie. Pythagoras řekl, že lyra je skrytý 
symbol člověka, kde tělo nástroje je forma, struny jsou nervy a hudebník je duch. 
Kdysi velmi dávno se pro zápis hudby používala notová osnova o jedenácti 
linkách. Každá linka je planetární orbita. Znamená to, že v dávné minulosti byla 
celá sluneční soustava notovou osnovou pro ladění a formování harmonického 
obrazu podoby člověka. 

Nyní je pro vývoj člověka vyhrazeno sedm posvátných planet, o kterých se 
v řecké mytologii, jakožto dceřiné ve vztahu k mytologii hyperborejské, mluví 
jako o sedmistrunné lyře Apollónově, kde se znamení zvířetníku považovala za 
rezonanční desku té kosmické harfy a sedm planet za její struny. 

Ve starém Egyptě se číslo jedenáct považovalo za hvězdnou bránu, která otevírá 
průchod do Božského světa. Božský svět byl považován za hvězdu Vševidoucího 
oka na vrcholu velké pyramidy. 

Číslo jedenáct se skládá ze dvou jedniček. První jednička je Bůh a druhá je člověk. 
Jejich spojení znamená, že v jednotě je člověk roven Bohu a dosahuje svého 
přerodu do boholidského statusu. Přerod je dosažení božskosti, které probíhá 
v desáté sféře Stromu života sluneční soustavy, v sefíře Keter (planeta Uran). A 
potom je portál přechodu do Božského světa, kde Otec dávno očekává své děti, 
směřující z devítipaprskového chrismonu Trojice do desáté sféry zrodu světla, kde 
získávají korunu králů světa. 

Když se lidé stanou bohy, děti se již nerodí a neumírají, ale prostě mění těla 
v souladu s tou situací, kterou je nezbytné rozřešit v zájmu uspořádaného 
světlonosného kosmu. 

Kdo si zasloužil korunu králů, ten se podle ustanovení Bible stal solí Země. 
Termín SŮL jakožto minerál je hloupost překladatele. V originálu se mluví o 
„Melech Erec“. Melech Erec není sůl, i když takový význam je také možný, ale 
králové státu. Jsou to ti králové, kdo mají korunu od 24 starců, to znamená vládců. 
V každé takto členěné koruně je šest zubů. Jestli šest násobíme dvaceti čtyřmi, 
získáme sakrální číslo 144, což znamená 144 oblasti zbožštěného vědomí. 


