
MENNESKEHETENS TEMPEL
Det åttende underverk?

Av Henning Jon Grini
hjgrini@online.no

TA EN VIRTUEL TUR I TEMPELET!

The Labyrinth

The Hall of Earth - 1

Nå kan du selv besøke de fleste hal-
lene i tempelet i Damanhur via PC-en. 
Seks av hallene i tempelet er det nå 
muligheter for å besøke. Går du inn på 
en av dem får du et 360 graders pano-
ramabilde av hallen. Her kan du bevege 
deg i alle retninger, høyre, venstre, opp 
og ned. Du kan også zoome inn og ut. 
Oppe i høyre hjørnet av skjermen er det 
en liten knapp du kan trykke på. Den 
heter MAP og viser et lite bilde (lik det 
lille til høyre) som gir en oversikt over 
hvilken hall du er i.

Bildene under er tatt via PC-en (skjerm-
bilde) og er fra hvert av de seks forskjel-
lige hallene. Direktelink rett til bildene:
www.thetemples.org/tour

FAKTA OM THE TEMPLES OF 
HUMANKIND

På en fjelltopp 
nord for Torino i 
Italia i 1978 hadde 
Oberto Airaudi 
(Falco) en visjon 
om et hellig 
tempel bygget inni 
fjellet. Tempelet 
forble en hem-
melighet i 20 år 
mens kunstnere, 
håndverkere og 
bygningsarbei-
dere gravde ut og 
bygget.

I dag er tempelet 
fyllt med nydelige  veggmalerier, skulp-
turer, vakre mosaikkgulv og gigantiske 
glasmalerier i taket. Mange har kalt 
tempelet verdens åttende underverk.

”Tempelet er et mesterverk av men-
neskelige oppfinnelser, inspirasjon og 
engasjement. Det er et monument som 
vitner om kraften i et samfunn av men-
nesker som vier seg til søken etter høy-
ere bevissthet og sann spiritualitet.”

- Ervin Laszlo

Damanhur, hvor tempelet ligger, er et 
stort økologisk og spirituelt samfunn. 
Damanhur representerer en kollektiv 
drøm som er transformert til en realitet 
takket være den kreative kraften av 
positive tanker til de involverte. Det er 
et laboratorium for fremtiden, et frø som 
har vokst i over tretti år og som konstant 
transformerer og fornyer seg.

Formålet til Damanhur er ikke bare 
å skape et spirituelt samfunn og et 
kompleks av templer. Visjonen er lik til 
så mange andre spirituelle tenkere og 
bevegelser, det involverer transforme-
ring av det sosiale og politiske systemet 
på planeten vår.

Info om tempelet:
www.thetemples.org
Info om Damanhur:
www.damanhur.org

Den tidligere 
presidenten for 
Sovjetunionen 

Mikhail Gorbatsjov 
mottar boken
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FREMTIDENS TEMPEL

Det jobbes nå med utvidelses-
planer i form av et nytt tempel:

FOLKETS TEMPEL

Dette tempelet vil huse et moderne 
teater med mer enn 1000 plasser. 
Deler av den originale fjellveggen 
vil beholdes for å skape en spesiell 
akustisk og energetisk effekt.

Den vil inneholde et bibliotek med 
hellig og spirituell tekst og moder-
ne og kreative rom for forskning 
og kunst. Det nye rommet vil bli 
plassert inni en enorm dome, kon-
struert med innovative teknologier. 
Tempelet skal bli rikt med kunst, 
slik at kunstnere fra hele verden 
kan delta i realiseringen av denne 
store drømmen.

Dette tempelet skal bli laget av 
mange mennesker fra mange raser 
og kulturer, noe som vil gjøre at 
disse menneskene vil ta med til-
bake sine inntrykk til sitt samfunn. 
Det vil skape betydelige kontakter 
og forbindelser over hele jorden.

Målet er at dette tempelet skal bli 
en møteplass for kunst, vitenskap 
og politikk hvor innflytelsesrike 
personer fra hele verden kan møtes 
som mennesker i en atmosfære av 
forståelse. Det skal bli et sted for å 
inspirere til nytt håp og tro på den 
dype etiske naturen til menneske-
heten. Et nytt fundament hvor man 
kan konstruere originale veier mot 
en planet i fred og harmoni.

The Hall of Spheres

The Hall of Water

The Hall of Earth - 2

The Hall of Mirrors


