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Inleiding 
 
Wij beginnen deze keer met het tonen van een afbeelding, waaronder een 
uitspraak is geplaatst van Johannes Kepler: 
 

 
 
Waar materie is, daar is geometrie.  Geometrie betekent letterlijk aard-
meetkunde, het meten van de aarde. Het gaat om afmetingen, vormen en 
figuren zoals deze op aarde voorkomen. Meetkunde is één van de oudste 
wetenschappen. Het is de enige exacte wetenschap die niet uitgaat van 
aannames, maar van zekerheden. In oude kunstwerken is veel geometrie 
aanwezig. Moderne kunst heeft weinig meer op met geometrie. In de 
schepping is geometrie overal aanwezig, of zoals Kepler stelt dat waar er 
materie is, daar is ook geometrie. Wijzelf maakten diverse kunstwerken 
groot en klein, waarin met name de vijfhoek als geometrische vorm 
aanwezig is. Op bijgaande foto’s kunt u een werkstuk zien dat 
aanvankelijk gemaakt is van speksteen en later van roestvaststaal. Het 
zijn twee vijfhoeken of pentagons die tegen elkaar aan zijn geplaatst, de 
één naar links wijzend, de ander naar rechts wijzend, als concave en 

Het Penta-boek der Natuur                               No.1042 
 

4 
 

convexe.  Er zijn twee gaten in geboord, als twee ogen om mee te kijken, 
te kijken naar de wereld, te zien hoe de schepping en materie geometrisch 
in elkaar zit. Hoe kijken wij naar de wereld, naar het leven, naar 
kunstwerken? 
Wij kunnen horizontaal kijken, zoals in afbeelding 1. Dan lijkt het 
werkstuk op een locomotief, een stukje mechaniek dat zich voort kan 
bewegen door de tijd, dus actie.  
Wanneer wij het werkstuk een kwart slag draaien en het vertikaal bezien, 
komt er iets dynamisch tevoorschijn, een levend wezen, een dier.   
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Uit de nieuwsbrief van Marja de Vries, de schrijfster van een aantal 
belangrijke boeken, nemen wij onderstaande over ter informatie: 
Als iets in lijn is met de universele wetmatigheden, functioneert het 
optimaal, komt het overeen met wie we in essentie zijn, is het in balans 
en harmonie met het grotere geheel en draagt het bij aan het welzijn  
van alles en iedereen. 
‘Samenlevingen in Balans’ is de term waarmee ik verwijs naar 
samenlevingen waarvoor geldt dat inzicht in de werking van de 
universele wetmatigheden een inherent onderdeel is van alle aspecten 
van de cultuur. 
  
Lieve mensen,  
Hier is weer een nieuwe nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rond 
mijn boeken De Hele Olifant in  Beeld en Samenlevingen in Balans en 
mijn streven om bij te dragen aan de transformatie van leren en  
onderwijs, en dat alles op zo’n manier dat we een wereld kunnen creëren 
die bijdraagt aan het wereldwijd  welzijn van alles en iedereen, dus 
zonder iets of iemand buiten te sluiten of over het hoofd te zien, en dat  
niet alleen op de korte termijn maar vooral ook op de lange termijn en 
voor de komende zeven generaties. 
 
De Hele Olifant in Beeld en de Gulden Snede Verhouding  
In De Hele Olifant in Beeld (2007) schrijf ik dat de westerse wetenschap 
– en aanvankelijk vooral in Russische landen - op steeds meer plekken 
de Gulden Snede verhouding op het spoor komt en dat te verwachten is  
dat dit proces in de komende tijd door zal gaan. Nu, inmiddels 9 jaar nadat 
ik mij manuscript bij de uitgeverij  inleverde, vond ik daar een 
indrukwekkende bevestiging van op de website van het door de Britse 
biofysica  Mae-Wan Ho opgerichte Institute of Science in Society (ISIS)  
De Gulden Snede verhouding en de Nobel Prijs voor scheikunde in 2011  
Allereerst is daar een artikel van Mae-Wan Ho te vinden waarin ze 
vermeldt (wat mij was ontgaan) dat in  2011 Daniel Shechtman de Nobel 
Prijs voor Scheikunde heeft ontvangen voor het ontdekken van de op de  
Gulden Snede verhouding gebaseerde 'quasicrystals' (ook bekend als 
quasi periodic crystals). Terwijl  kristallen een 2, 3, 4 of 6 voudige 
symmetrie kennen, had zijn quasicrystal die hij al in 1982 creëerde een  
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5-voudige symmetrie. Iets wat op dat moment voor onmogelijk werd 
gehouden. Daarom wilde niemand  hem aanvankelijk geloven en kreeg 
hij te horen: “There is no such thing as quasicrystals, only 
quasiscientists.”  
 
Inmiddels is echter duidelijk dat quasicrystals gekenmerkt worden door 
het feit dat de structuur gebaseerd  is op de Gulden Snede verhouding met 
als gevolg dat – in lijn met de werking van de universele wetten – 
het 'minimumenergiestructuren' zijn. Hier is het hele verhaal te lezen.  
De Gulden Snede verhouding ligt aan de basis van al het leven 
Maar bovendien en waar ik vooral heel blij van word beschrijft biofysica 
Mae-Wan Ho in een serie van 7 artikelen die in 2014 en 2015 verschenen 
zijn hoe de Gulden Snede verhouding aan de basis van al het  leven 
ligt! Ze baseert zich hierbij zowel haar eigen inzichten als op de inzichten 
van diverse andere wetenschappers. Het werk van een aantal 
wetenschappers dat ze in deze artikelen noemt, noem ik ook in  De Hele 
Olifant in Beeld. Zij gaat echter nog een heel stuk verder. Zo beschrijft 
ze ook de Gulden Snede verhouding in relatie tot hersengolven en maken 
volgens haar de bijzondere kenmerken van het irrationele  
getal Phi (1, 618...) het bovendien eindelijk mogelijk om de inzichten in 
de kwantumfysica met de relativiteitstheorie van Albert Einstein te 
verenigen. De artikelen zijn voor de leek niet allemaal even  
eenvoudig te lezen, maar voor wie het interesseert zijn hier de linken naar 
de eerste 6 artikelen:  
Part 1 'The mathematics' 
 
Part 2 'Watching the Daisies Grow' 
 
Part 3 'Golden Music of the Brain' 
 
Part 4 'Golden Cycles & Organic Spacetime' 
 
part 5 'Golden Geometry of E-Infinity Fractal Spacetime' 
 
Part 6 'E-Infinity Spacetime, Quantum Paradoxes and Quantum Gravity' 
 
De Gulden Snede verhouding ook aan de basis van de structuur van water 
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En in het 7e artikel, het meest recente artikel van Mae-Wan Ho dat in 
maart 2015 verscheen, beschrijft ze dat wetenschappers onlangs ook 
ontdekt hebben dat de Gulden Snede verhouding aan de basis ligt van de 
structuur van water! Hier is de link naar dat 7e artikel: 'Water Structured 
in the Golden Ratio' 
 
 

 
 
R . Merrick  
https://timothytrespas.wordpress.com/2015/05/26/frequencies-sacred-
harmonic-geometry-understanding-resonance-cymatics-and-the-
chakras/ 
 

The Gibraltar Star 

In "The Twin Pillars of Hercules," I discussed how the mountains either 
side of the Strait of Gibraltar could have symbolized two golden ratios in 
a musical tone where a standing wave will naturally damp out 
enharmonic or fractional waves, thus enabling the piggyback formation 
of harmonics. While it is a musical example, the same physics applies to 
a vibrating container regardless of whether we're discussing a guitar 
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string, an octave, a circular plate of vibrating sand or even our solar 
system. 
 
I also suggested that this knowledge was known in ancient times and 
could have been behind the mythology that a mountain (personified as 
Atlas) was located at the western end of the Mediterranean Sea and that 
Hercules cleaved it in half, opening up the Strait of Gibraltar to Atlantis 
(Atlas = Atlantis = Atlantic). I even suggested that the shape of the two 
mountains could have been seen as a physical symbol or archetype for 
the pattern created by harmonics over an octave. 
 
Well, I'm now going to provide more evidence to support my hypothesis. 
 
If you type 'Strait of Gibraltar' into Google Earth, it will take you very 
close to the Rock of Gibraltar. If you then scroll over and hover your 
mouse over the tip of this giant rock and look to see the latitude reading 
at the bottom, you will notice that it reads EXACTLY 36 degrees. Not 
approximate - exact. Since there are 180 degrees latitude running north-
south from the equator through the north pole and back to the equator, 
the rock of Gibraltar is located precisely one-tenth of the circumference 
of the Earth running through the poles. In fact, the entire Mediterranean 
appears to balanced around this 36 degree latitude, passing through Malta 
until it reaches a small town in Turkey on the eastern most end of the 
Mediterranean. 
 
So, what does this have to do with harmonics and damping? The golden 
ratio is calculated as (1 + sqrt(5)) / 2 and is represented geometrically as 
the intersections of a 5-pointed pentagram. If you consider the entire 
Earth as a giant pentagram and Gibraltar (and even the entire 
Mediterranean Sea) as one of its points, it could be considered at a natural 
damping proportion between two of the pentagram's other points at 72N 
(over the north pole) and 36S below the equator. These latitudes happen 
to correspond respectively to the Bering Strait (between Alaska and 
Russia) and the southern most point of Africa known as the Cape of Good 
Hope. 
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Is this a coincidence or does the Earth resonate harmonically, creating 
breaks or gaps in the crust exactly at pentagonal proportions centered on 
the equator? Could the separation of land mass that is the Mediterranean 
Sea have been carved out by harmonic damping in the resonating sphere 
of the Earth's interior (like a cymatic pattern) and could the ancients have 
even known that Gibraltar - the mythological location of Atlas holding 
up the world - have been a key damping proportion? 
 
It is a well known fact that the ancient Greeks knew the world was a 
sphere, as many of their statues represent this. The flat-Earth policy was 
a much later invention of the Roman Church. If the ancients could 
calculate the circumference of the world and their distance from the 
equator, they could have known this fact. 
 
One last point - the Grand Canyon and Hoover dam are also located at 
36-degree latitude as is Big Sur in California. I could go on, but I think 
it's clear that harmonic resonance is involved in the Earth's geography 
and that the ancients might have recorded this in their stories about 
Gibraltar. 

 
Rusland 
De Lakhta-toren in St. Petersburg in Rusland is vijfhoekig. 
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462 meter hoog, 330.000 m2 complex op 17 hectasre, van Gazprom. 
 
http://oddstuffmagazine.com/buildings-slope.html 

 
 
 
 

 

 

15 planten die ons de vijfhoek-geometrie laten zien 
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Geplaatst door: Redactie Earth Matters 

Bron: Zen Gardner 

Zen Gardner | Josh Richardson) Plant growth is governed by the 
Fibonacci sequence, which can be understood as a law of accumulation. 
The role of the Fibonacci sequence in the growth of plants is an intriguing 
example of the unifying order behind all creation. These patterns exist at 
all levels and permeate the universe, reminding us that the same swirling 
energy is shaping, sunflowers, whirlpools, spinning galaxies, and our 
own DNA. Sacred Geometry is the meeting of science and spirituality, 
‘the blueprint, the structure of spacetime that organizes matter.’ It is an 
ancient science that explores and explains the language or building blocks 
of all things in our Universe. In an overwhelming number of plants, a 
given branch or leaf will grow out of the stem approximately 137.5 
degrees around the stem relative to the prior branch. In other words, after 
a branch grows out of the plant, the plant grows up some amount and then 
sends out another branch rotated 137.5 degrees relative to the direction 
that the first branch grew out of. 
 

              

 
Here are fifteen plants that perfectly demonstrate this principle: 

Het Penta-boek der Natuur                               No.1042 
 

12 
 

Sunflower                                                                                   Aloe 

           

  

 

Romanesque brocolli / cauliflower                                             Red 
Cabbage Fractal 

      

  
Pelecyphora aselliformis - Peyotillo                                           Dahlia 
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Crassula Buddha’s Temple Plant                                               Artichoke 
flowers 

 

        

Unfolding fern                                                                             Pine cone 
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Euphorbia                                                                                   Drosophyllum 
Lusitanicum 

 

     

Pineapple                                                                                   Succulents 
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Koru 

 Osiris 

 

Het Penta-boek der Natuur                               No.1042 
 

16 
 

 

https://rgdn.info/en/gipoteza_idsz_ikosaedro-
dodekaedricheskaya_struktura_zemli._mnogogranniki 

https://www.youtube.com/watch?v=RBedNj8S8Ww 

Source: Zen Gardner  The Greatest Mystery of Earth Revealed! Ezekiels 
Wheels Unveiled Ezekiels vision revealed - Gods grand design of our 
Earth unveiled. Stonehenge decoded - CERN unveiled - The movement 
of the Sun and Moon unveiled - Rings within rings decoded - Aztec 
mysteries decoded - The Gateway found on the $20.00 bill revealed!  

https://www.youtube.com/watch?v=NIqsYvLo6Ts&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=eUsKrulPnTE 
https://www.youtube.com/watch?v=iZMCZynnybQ 
https://www.youtube.com/watch?v=R49N8KBgk5o 
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De Pentakubus 
H.P. Blavatsky schrijft in Isis Ontsluierd dat op de Dodecahedron (de 
pentakubus)  het heelal gebouwd is.  Dat behoort tot de 
scheppingsgeheimen, die slechts in oude tijden aan ingewijden werd 
doorgegeven in de mysteriescholen. Zij bouwden aan de tempel der 
kennis en geheimen van de wetenschap.  In Egypte kreeg een ingewijde 
een vierkant hoofddeksel. Deze vierkante hoeden worden nog steeds door 
Armeense priesters gedragen. Ook op universiteiten o.a. in Amerika 
worden dit soort vierkante hoofddeksel door geslaagden gedragen, als 
symbool van het niet op te lossen raadsel: Het vierkantmaken van de 
cirkel. In de kaballa wordt de koning messias als vertolker en 
openbaarder van het mysterie genoemd, dat hij de 5e emanatie is (in de 
Bijbel wordt hij Zerubbabel genoemd).. Hij wordt daar dikwijls 
aangeduid als Dag of Nun (de visgod Dagon).  Kerkvader Clemens van 
Alexandrië gaf de raad aan de eerste gelovigen om op de stenen van hun 
ringen de volgende afbeeldingen als symbolen te laten graveren: een duif, 
of een zeilschip, of een vis. De naam Jozua de zoon van Nun, betekent: 
Zoon van de visgod. De myters wijzen naar de visbek, naar Dagon.  
 
Het Boek der Natuur 
Het Boek der Natuur is voor ons aller ogen opengeslagen, maar er zijn 
slechts weinigen die hetgeen ze daarin lezen echt begrijpen, verstaan. Dat 
was de vraag van Filippus aan de kamerling: Verstaat gij ook wat gij daar 
leest? 
De mensheid in algemene zin slaapt in een roes. Dat is de ’doodsnatuur’ 
waarin de mensheid nog vertoeft, maar waaraan spoedig een einde zal 
komen.  De mensheid stevent in sneltreinvaart af op een groot kantelpunt, 
op ontwaking en/of op haar eigen ondergang door zelfvernietiging.  
Tekenen dat dit kantelpunt nadert zijn o.a. het uitsterven van planten, 
dier- en menssoorten, en vervolgens dat het mensdom in-en-in ziek is, 
zichzelf omzeep brengt door allerlei vervuilingen en technische 
vindingen, straling, etc. Heel de aarde met al wat erop leeft verkeert in 
een staat van degeneratie. De miserabele staat waarin de aarde verkeert 
heeft invloed op het universum, dat bezig is zich te herstellen, waardoor 
de aarde en een klein overblijfsel der mensen zal worden genezen.  Ons 
lichaam bezit hetzelfde herstelmechanisme. Wat wij innemen aan 
voedsel, daarvan wordt het bruikbare opgenomen in ons lichaam en 
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bloed, en wat niet bruikbaar is wordt afgescheiden als uitwerpsel. Ook 
bij ontstekingen werpt ons lichaam de troep of etter eruit. 
 
De zon, het huidige licht is nog als energie voor slechts eenvierde deel 
aanwezig. Dat is frappant genoeg ook zo afgebeeld in het Barneveldse 
wapenschild. Alles op aarde en in het universum dient gereinigd te 
worden en ontsmet te worden door vuur. Die reiniging begint o,.a. in het 
aarde-magnetische veld. Wij balanceren als mensheid momenteel op de 
rand van zelfvernietiging, en dienen over te hellen naar algehele 
vernieuwing.  De mensheid beweegt zich momenteel in twee tegenover 
elkaar gestelde richtingen. Een klein deel richt zich op algehele 
geestelijke en fysieke vernieuwing, maar het grootste deel zoekt het nog 
steeds in het oude op bedrog gevestigde Babylonische systeem van geld, 
macht, dwang, geweldpleging en bedrog.  Vanuit de kosmos zijn 
herstellende en corrigerende electromagnetische energiën  reeds bezig 
om op het aarde-magnetisch veld en de mensheid in te werken. Die twee 
velden raken elkaar, en de stralingen van het sterkste veld dringen reeds 
door tot in de kern van het zwakste veld, zodat het zwakste veld zich 
noodzakelijk moet wijzigen en aanpassen. Dit proces gaat gepaard met 
vernieuwing, verwarring, gekte en weerstand. Die gekte uit zich oa. in de 
abstracte kunst, in de mode, in de religieuze en politieke waanzin, etc.  
Maar ook in de wetenschap en het zoeken naar waarheid. De volle 
waarheid kan echter niet intellectueel gekend worden, dwz de absolute 
waarheid. Vandaar dat men met alle geleerdheid van de universiteiten 
geen millimeter dichter komt bij de kennis van de oude wijsbegeerte, die 
de Chinezen de Tao noemden, aldus J van Rijckenborgh.  Op leerscholen 
wordt begrip gevormd, maar een begrepen God is geen God. Een 
begrepen universum is geen unversum meer. Het ligt in de de aard van 
het verstand om aan ’t begrip te blijven hangen, aldus prof. dr. A.J.Th 
Jonker.   
 
De planet Venus  The most obvious is the resonant orbit of Venus to 
Earth. 
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 Duidelijk is dat in de groei van planten en 
bloemen de Fibonaccireeks en Gulden snede 
aanwezig is. Ook in ons DNA en in veel 
andere dingen is deze reeks en Gouden 
Sectie aanwezig. De Fibonaccireeks toont 
aan hoe de groei zich voltrekt, en het blijkt 
dat elk ding in het universum dezelfde weg 
volgt om te groeien, dus volgens hetzelfde 
principe van de geometrie.  De bladeren van 
een plant rondom een stam staan 137,5 
graad van elkaar af. Op die wijze ontvangt de 
plant en het blad  het maximale zonlicht. Om 
de diepste verbinding die wij hebben met de 
natuur te bezien, is het nodig om de geometrie van ons lichaam te 
kennen. Wij hebben er zelf meestal maar weinig oog voor en weinig 
besef van waarom de vormen en afmetingen van ons lichaam zijn zoals 
ze zijn.  De enige zogenaamd wetenschappelijke uiteenzetting van de 
schepping en het ontstaan ervan die wij momenteel hebben is die van 
evolutie  en intelligent design.   De vraag blijft op welke wijze zich onze 
groei begint en zich voltrekt?  Alle leven op aarde is tot nog toe 
samengesteld voor 99% uit Koolstof-12 en water. Koolstof-12 
verbindingen resoneren met de meest simpele elementen in het 
universum.  
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Harmonically guided evolution, Part 1 - the real missing link? 
 
As for invertebrates like jellyfish, all the way down to bacteria and 
viruses, all manifest a morphology of simple, periodic geometries, such 
as spheres, rings, toruses, tubes, helixes, stars and even icosahedrons. 
Plants and fungi are much the same, branching or spiraling as groups of 
about 62% and 38% into the extruded, regular geometries of fruits, 
vegetables and flowers (Fig 2).  
 

 
Figure 2. Pentagonal geometry of life: upper line shows the golden spiral 
of a Nautilus pompilius converging to the square root of 5; lower line 
indicates the inner seed geometry of an apple growing according to the 
same pentagonal recursion.  
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Figure 3. Carbon-12 molecular geometry resonates up from the 
dodecahedral packing and spacing of particles in an individual carbon 
atom to the dodecahedral architecture of a sixty-atom fullerene molecule.  
 
This idea of life as a crystallization process is a good one because just as 
minerals align under pressure into lattices, coils of amino acids fold under 
pressure into three-dimensional, protein structures, aligning into the 
familiar helical lattice of DNA. It is the geometric pressure of hydrogen 
atoms in water that helps create the lattice and give DNA its twist.  
 

 
Figure 4. Water’s molecular geometry begins as interlocking 
tetrahedrons of water molecules that combine into icosahedral clusters 
and pentagonal superclusters at the mesoscopic scale.  
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Figure 5. Endohedral carbon-84 Fullerene Egg shown warping into the 
quasi-crystal geometry of a common hen’s egg.  
 
 

 
Figure 6. Dodecahedral geometry of the musical octave as a universal 
model for carbon-water bonding.  



Het Penta-boek der Natuur                               No.1042 
 

25 
 

 
 

 
Figure 7. Mark White’s ‘G-Ball’ DNA dodecahedron model showing the 
20 standard amino acids organized in space according to water affinity.  
From this, protein bonds into sequences of amino acid tetrahedrons, 
forming into a 12-sided, dodecahedral framework that is then twisted by 
hydrogen around a fixed polar backbone to produce the 10-step, spatial 
symmetry of the DNA double helix (Fig 8). (6)  
 

De Voetbal 

Een voetbal is samengesteld uit geometrische vijfhoeken en zeshoeken. 
Er bestaat een harmonische balans tussen de vijfhoek en zeshoek, ook in 
de moleculaire geometrie, waar het zelforganiserende proces van het 
leven begint. De evolutie van het leven verloopt  door middel van deze 
geometrische harmonie.  Er is een vijfvoudige inwaartse geometrie van 
water, wat als het ware een drukvat vormt voor de uitwaartse explosie 
van de koolstof-12 atomen. Men kan dit proces omschrijven als een 
‘biologische muziek’, zie afbeelding  6.  Pythagoras noemde het de 
‘Musica Universalis’. De Griekse filosofen zagen de natuurkrachten aan 
voor goden en godinnen, vandaar dat Apollo de god der muziek werd 
genoemd.  Het leven borrelt zo te zien op uit de atomische wereld als 
levensmuziek. Wij mensen staan ogenschijnlijk op de hoogste trede van 
de evolutionaire ontwikkeling en kunnen zelfs over ons eigen bestaan en 
ontstaan nadenken. Wij mensen ontdekten dat in de geometrie van ons 
DNA de 12:5 code van de pentakubus aanwezig is, zie figuur 7.  Het 
archetype van het leven is dus 12:5  pentagonaal. Een dodecahedron of 
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pentakubus heeft 12 vijfhoeken-vlakken, zoals ook de afmetingen van het 
Nieuwe hemelse Jerusalem daar naar wijzen.  Wanneer wij als mensheid 
willen overleven, zullen wij de natuurwetten  opnieuw opsporen en 
ernaar gaan leven. Er bestaan geen losse wetenschappen als theologie, 
filosofie, biologie, psychologie, fysica, etc, aangezien alles in het 
universum één groot samenhangend geheel vormt en een 
samenwerkingsverband is. Het echte leven omvat alle wetenschappen, 
waarbij het denken der mensen zich geheel zal moeten richten op de 
natuurwetten, de heilige geometrie en de waarheid van het muziekale 
universum. De 12:5 geometrie is een universele constante zo goed als Pi, 
Phi en de Gouden Snede. Het Griekse dodeca betekent 12, en hedron 
betekent facet, vlak.   

 

 
Figure 8. DNA double helix modeled as a dodecahedron rotated around 
a central axis.  
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Figure 10. Cymatic resonance patterns in a circular container of water 
show how harmonics interfere to produce regular geometries.  
 
Today’s conventional wisdom that ‘restarting life on Earth (or another 
planet) would turn out completely different’ would be replaced by a 
deeper understanding that 12:5 geometry is as much a universal constant 
as the circular resonance of Pi or the square, damping action of the 
Golden Ratio, woven into the very fabric of space itself (Fig 12).  
 

 
Figure 12. The universal spacing constant of harmonic evolution  
 
Water en koolstof-12 zijn dus de twee hoofdelementen in de schepping 
waaruit alles is samengesteld. Ons lichaam bestaat voor het grootste 
gedeelte uit water, en ook van de aarde is het wateroppervlak groter dan 
van het land.  Zoek maar op Internet bij Water and Sacred Geometry, 
sound and the formation of hexagonal and pentagonal relationships.  
Zeewater en ons bloed zijn wat betreft chemische samenstelling 
nagenoeg gelijk, zodat een mens geen bloedtransfusie nodig heeft, maar 
alleen zeewater  in noodgevallen voldoende is. Er zijn chirurgen die 
duizenden operaties hebben uitgevoerd en nooit bloed hebben 
toegediend, maar een saline-zoutoplossing, wat goede resultaten gaf.  
Water als levenssymbool heeft een pentastructuur als het vloeibaar is, en 
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bij vaste vorm krijgt het een hexa-structuur, zeshoekig te zien in de 
sneeuwvlokken. Het blijkt dat het getal 5 het getal van het leven is.  

Voor zie Engels kan lezen is het onderstaande toegevoegd.  
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In the second part of the Star. The Golden Ratio we shall mostly discuss 
polyhedrons. Please, note this is a hypothesis, i.e. not a generally adopted 
scientific fact; hence, there are both opponents and supporters of this 
idea.  

DESCRIPTION OF THE SYSTEM 

“So, the system of triangles is an 
icosahedron projected on the globe, two 
vertices of which are matched with the 
Earth’s poles. At that, 20 regular spherical 
triangles with angles of 72° each, the 
edges of which are formed by the shortest 
curves (geodesic lines), cover the globe 
with three belts: 5 triangles are around 
each of the poles and 10 are along the 
equator. The triangles are connected with 
each other at 12 vertex points. 30 rhombuses form of the triangles (with 
the axes: north-south, west-east, and sloping axes). Junction of triangle 
centres with one another produces 12 regular pentagons. 

Thus, the system is triune: triangles, rhombuses, pentagons. 

It turns out not only seats of cultures, but also some language formation 
centres and ancient human settlements correspond to the system.” 
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Let’s look at this system. So, there are triangles with vertex angles 
of 72 degrees; we’ve written a lot about the number 72 in different 
articles. Each of the triangles has 7 points: 3 vertex points, 3 points in the 
middle of triangle edges, and the 7th point is the triangle centre, which 
will be the vertex of the regular pentagon. The regular pentagon is an 
interesting figure: all its angles are 108 degrees on the flat. 

If we consider the rhombus in this system, we get 6*72 = 432, another 
interesting number. 

As for the regular pentagon, if anyone is interested, you can read about 
Koroviakov’s hydrodynamic spinning top (quite an interesting thing). 
The spinning top design is very simple: it has transparent bottom and lid, 
and is filled with liquid containing numerous particles similar to tiny 
tealeaves. If you begin to spin the spinning top and then brake it, the 
“tealeaves” rotating round the spinning top axis will start gathering 
towards the centre, forming a rather distinct pentagon shape.  

ICOSAHEDRON. DODECAHEDRON. INTERESTING FACTS 

Icosahedron (from ancient Greek εἴκοσι – “twenty” and ἕδρον – “seat”, 
“base”) is a regular convex polyhedron with 20 faces, one of the Platonic 
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solids. Each of its 20 faces represents an equilateral triangle. It has 30 
edges and 12 vertices. There are 59 stellate icosahedral shapes. 

   

  

Dodecahedron (from ancient Greek δώδεκα – “twelve” and εδρον – 
“facet”) is one of the five available regular polygons. A dodecahedron 
consists of twelve regular pentagons representing its faces. Every 
dodecahedron vertex is the vertex of three regular pentagons. Thus, a 
dodecahedron has 12 faces (pentagonal), 30 edges and 20 vertices (3 
edges meet at each vertex). 
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WATER 

The nucleus of oxygen in the water molecule also has a shape of a 
Platonic solid (tetrahedron).”  

  

  

In the article Angkor Wat. Architecture, frescoes and sacral numbers 7 
and 72 it was mentioned that “the human DNA molecule represents a 
revolving cube. When a cube consecutively revolves by 72 degrees 
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according to a certain model, an icosahedron emerges which in turn 
makes a couple for a dodecahedron. Thus, the DNA double helix is built 
by the principle of double-sided equivalence: an icosahedron is followed 
by a dodecahedron; then emerges an icosahedron again, and so on. Such 
consecutive rotation via the cube by 72 degrees creates the DNA 
molecule...” 

THE CRYSTALLINE HEART OF THE EARTH 

Here’s what the authors of the IDSE hypothesis write: “Having analysed 
and compared phenomena and processes associated with lattices of each 
of the two IDSE polyhedrons, we discovered that in some aspects they 
“fulfil” directly opposite functions. Thus, at icosahedron edges and 
junctions the relief is often low, crust flexures and accumulation of 
precipitation is observed; that is, such areas behave as geosynclines at 
different development stages. At dodecahedron edges and junctions, on 
the contrary, the relief is high or shows a rising trend. Here, the substance 
rises from the Earth’s bowels, the so-called rift zones form, and the 
substance from the bowels penetrate the crust. 

An important observation was made that the crust substance movement 
takes place mostly from dodecahedron edges and vertices towards 
icosahedron edges and vertices. Incidentally, such movements include 
the Arabian Peninsula shifts to the northeast, the Earth’s crust shifts from 
LakeBaikal towards Pakistan, Hindustan shifts to Pakistan (causing the 
ongoing rise of the Himalayas), separation of the Baja 
CaliforniaPeninsula from the American continent, etc. 

Thus, 20 regions of the planet (dodecahedron vertices) are the centres of 
ascending substance flows, whereas 12 regions (icosahedron vertices) are 
the centres of descending flows. The total number of convection cells is 
60. The ascending substance areas as if pull the Earth’s crust into 12 equal 
structural “plates”, i.e. the planet surface tends to gain a dodecahedral 
symmetry (Figure 5). 
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Figure 5. Mechanism of the Earth’s crust substance horizontal movement 
according to the IDSE, by example of the “Pakistan Plate” formation 

Based on Curie-Shafranovsky symmetry principle of the crystal-
environment interaction, we have 
assumed that the planet’s inner core 
represents a growing dodecahedron-
shaped crystal, the growth of which 
ensures symmetry in the planet’s shells, 
including the Earth’s crust. The supposed 
“engine” of the all-planetary mechanism, 
which forms symmetry of a 
dodecahedron crystal in the Earth’s crust, 
has been thoroughly proved theoretically 
in the process of analysis of recent 
achievements in crystallography. According to obtained data, the crystal 
germ surface already has its own potential, the range of which increases 
along with the crystal faces growth, thus increasing the extension of its 
own force field. It has been proved that no involvement of external forces 
is needed for the crystal to grow: the crystal itself is an active and major 
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participant of the phenomenon, arranging the growth process and creating 
quasicrystal structures at a certain distance from the crystal surface in 
accordance with its symmetry. 

Vertical flows of the substance of all the Earth’s shells are as if threaded 
on joint radiuses that “hedgehog-like” diverge from the Earth’s centre 
and emerge at the surface as nodes of the IDSE force frame. A part of the 
substance of under-crust shell flows penetrates the Earth’s crust, while 
the bulk of every flow is closed within the asthenosphere. On priority 
directions, the flow under-crust movement is marked with a surface rise 
of sedimentary rocks of former geosynclinal zones (the Alpine folding) 
or rise and cracking of platform parts (e.g. the East African Rift). 

The bowels substance which penetrates the Earth’s crust along 
dodecahedron edges promotes transformation of vertical pressures into 
horizontal shifts of crust blocks from dodecahedron edges (rift zones) 
towards icosahedron edges, tending to create 12 pentagonal lithospheric 
plates. Rises of the continental crust in the centres of triangles and along 
dodecahedron edges promote shifts of surface water flows – rivers and 
substance particles as well in the same directions, i.e. from the triangle 
centres to the triangle vertices.” 

  

In conclusion I’d like to say I was not endeavouring to provide thorough 
analysis of this hypothesis; I’ve just touched upon certain points that are 
interesting in my opinion, while readers will decide for themselves 
whether the hypothesis is of interest to them or not. At that, my attitude 
to this hypothesis is neutral. The authors’ idea is interesting; the patterns 
identified are interesting as well, though there is a lack of inner essence. 
However, with the emergence or rather restoration of the primordial 
knowledge humanity now has a chance to do much more, and I am 
confident we will do, and above all not harmfully, but beneficially for 
ourselves and those who will live after us. 
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http://www.miwishesh.com/media/k2/items/src/PENTAGONAL-
src.jpg 

http://www.collective-evolution.com/2013/12/10/the-secret-to-how-
the-universe-works-lies-within-this-geometrical-pattern-what-is-
the-flower-of-life/ 

 


