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Ex-Paus Benedictus 
In de Barneveldse krant van 1 februari 2008 stond de volgende  uitspraak 
van de emeritus-paus Benedictus/Ratzinger, nl.. dat ‘Geen enkele 
wetenschap kan zeggen wie de mens is, vanwaar hij komt en waarheen 
hij gaat’.  
Waarlijk, indien de paus gelijk heeft, leven wij wat betreft onze herkomst 
en toekomst in volslagen onwetendheid. Het is alsdan droevig gesteld 
met onze kennis aangaande ons ontstaan, ons bestaan en doel van het 
leven, indien wij af zouden moeten gaan op de uitspraken van deze ex-
leider van één der grote wereldgodsdiensten.   
 
Wanneer deze paus gelijk heeft zijn wij gelijk 
aan vondelingen, die als zwervers door iemand 
op de aarde achter zijn gelaten, om een poosje 
op de aarde te vertoeven, om daarna weer in 
totale vergetelheid in de aarde een laatste 
rustplaats te ontvangen. Ja, wie anders dan een 
‘plaatsvervanger van Christus’ op aarde kan ons vertellen waar wij 
vandaan zouden zijn gekomen, en wat wij tijdelijk op de aarde dienen te 
doen, en wat onze toekomst zal zijn?  Deze ex-opperherder van de 
R.K.kerk weet blijkbaar niet hoe zijn schapen op de wereld zijn gezet, 
wat hun doel is, en of zij slechts leven om er ruimschoots van te 
profiteren, om hen daarna als slachtvee te consumeren. Hecht deze ex-
paus dan geen enkele waarde meer aan de visie op de mens vanuit de 
Bijbel, die wat betreft het N.T. nota bene door zijn kerk ooit werd 
samengesteld en gecanoniseerd?  Wat heeft religie voor zin wanneer de 
mens in algehele onwetendheid zijn korte leven op aarde moet 
doorbrengen, zonder dat daaraan enige betekenis gegeven is?  Is er voor 
de mens dan nergens geborgenheid, rust en vrede te vinden op aarde, 
waar nog zoveel leed, geweld, onrecht, en allerlei ongeregeldheden 
plaatsvinden?  Een paus hoeft voortaan zijn schapen ook niet meer te 
dreigen met een brandende hel na dit leven voor zondaren, en hoeft de 
‘heiligen’ ook niet langer lekker te maken met het vooruitzicht op een 
heerlijke hemel. Pausen weten het immers zelf niet. En wie zal het ons 
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dan wél kunnen vertellen? Wanneer de paus ons niet verder kan helpen 
met de vraag van onze oorsprong en toekomst, dan kan wellicht het 
universum zélf ons een handje helpen in de juiste richting. 
Mieke Telkamp zingt het volgende lied: Waarheen, waarvoor……. 
https://www.youtube.com/watch?v=ojrrO7HuKME     
En van Dana Winner met hetzelfde lied:  
https://www.youtube.com/watch?v=DvVHtleipVY  
  
 
Pentagonaal 
Het voor ons onmetelijke universum is vijfvoudig (pentagonaal, of 
dodecahedral). Veel kosmologen beweren dat het universum oneindig is 
en plat. Anderen beweren dat het universum wél eindig is en de vorm 
heeft van een dodecaëder. Volgens laatsten heeft het universum de vorm 
van een 12-vlakkige pentakubus.  Zie: 
 www.goldenmean.info/gravitycause/ 
      
De groep wetenschappers die dit beweert komt uit Frankrijk, en staat 
onder leiding van Jean-Pierre Luminet, verbonden aan het Parijse 
Observatorium.  Bekijk ook de wondere wereld der moleculen, van dr. S. 
Immel:   csi.chemie.tu-darmstadt.de/.../images/index.html 
        
Vijfvoudige Symmetrie 
Het pentagram (vijfpuntster) heeft een vijfvoudige symmetrie. Daarmee 
is iets eigenaardigs aan de hand, nl. dat wij ons van deze vijfvoudige 
symmetrie niet bewust zijn. Slechts in ons onderbewustzijn leeft iets van 
deze vijfvoudige symmetrie. Wij zien in de natuur wel deze vijfvoudige 
symmetrie voor ogen, o.a. in bloemen en vruchten. In de organische 
zowel als in de anorganische wereld komen wij deze vijfvoudige 
symmetrie tegen in kristallen. Men noemt deze kristallen quasi-kristallen. 
Bij de normale opbouw van kristallen kiest de natuur voor de structuren 
die het gemakkelijkst zijn. Dat is bij quasi-kristallen niet het geval.  
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In de vijfhoek komen wij de Gulden Snede en de 
Fibonacci-getallen1 tegen, die wij ook in de 
precessie van de aardas zien, nl..  36, 54, 72, 108, 
144, 180, 216, 432, etc.  De bouwsteen van het 
leven  -het DNA- is gebaseerd op de Gulden 
Snede-verhoudingen.  
Een symbool heeft een doel, een betekenis. Het is 
een teken dat een zekere energie uitbeeldt. Reeds 
in het oude Mesopotamië gebruikte men de 
vijfpuntster. In Israël stond de vijfpuntster 
symbool voor de waarheid, de Torah. Jeruzalem 
had als symbool de vijfpuntster, met de letters 
eromheen YRSLM. De echte Davidster zou een 
vijfpunt zijn en geen zespunt. De zespunt is het Salomonszegel. In 
Griekenland zag men de samenstelling van de vijfpuntster als bestaande 
uit vijf A’s, en vandaar dat men hem de penta-alpha noemde. De school 
van Pythagoras beschouwde het pentagram als symbool van perfectie, 
volmaaktheid.  Tijdens de Inquisitie werd het pentagram een symbool 
van de satan. In de 19e eeuw werd het pentagram met de punt naar 
beneden gezien als symbool van de zwarte magie, van Bafomet de 
bokgod.  
     
De Grieken noemden principes die door het getal vijf werden 
gesymboliseerd een ‘pentade’, een niveau van kosmische vormgeving, 

                                                           
1De Italiaanse Wiskundige Fibonacci is bekend om de "Fibonacci-reeks". Dat is de som van de 

twee voorgaande getallen die het derde getal vormt: 
1-1-2-3-5-8-13-21-34 
Maar dat is niet de enige reden waarom deze reeks bekend staat. Dat heeft nog een reden. Als je 
namelijk twee getallen door elkaar deelt krijg je een waarde nabij phi. 5 : 3 = 1,660; 8 : 5 = 1,600; 
13 : 8 = 1,625; 21 : 13 = 1,615; 34 : 21 = 1,619 etc.  
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een symbool van het leven zelf. De penta-symmetrie wordt gezien als de 
hoogste vorm van perfectie om ermee het leven zelf aan te duiden. Heel 
veel levensvormen vertonen immers in hun structuur de pentade. De 
ouden kenden vier oer-elementen: aarde, water, lucht en vuur. Daarbij 
was voor hen het regenererend vermogen (matriarchaal) het 5e element 
(plasma).  Het pentragram is alzo het symbool van perfectie en macht, 
vandaar dat meer dan 60 landen een vijfpuntster in hun nationale vlag 
hebben. Veel bloemen en eetbare vruchten hebben vijf bloembladen of 
een vijfhoekstructuur. Ook in het dierenrijk komen vijfhoeken voor, denk 
aan de zeester.  

 
 
De vijfhoek behoort tot de ingewikkeldste constructies, die men vanuit 
de vesica piscis kan uitvoeren.  In de natuur komen wij structurele 
zelfsymmetrie tegen. Hiermee bedoelen wij b.v. dat bladeren van een 
boom in hetzelfde patroon op de takken staan, als de takken op de boom 
staan. Symmetrie komt van het Grieks, dat betekent ‘gelijke maten’.  
Deze zelfsymmetrie vinden wij in het Pentagram in het bijzonder terug. 



Het universum en het getal vijf                                                               No.1250 
 

7 
 
 

Men kan eindeloos de ster omkeren naar binnen of naar buiten, waarbij 
men steeds wisselend een pentagram en pentagon ziet. Dit regeneratieve 
principe wordt hier heel mooi uitgedrukt en getoond.  
 
Levensenergie 
De Wijsheid heeft in de natuur haar stempel op al haar voortbrengselen 
afgedrukt, zodat wij overal rondom ons heen dat waarmerk kunnen 
aflezen. De natuur volgt wetten, de zogenaamde ‘natuurwetten’. Door 
deze te bestuderen kunnen wij er groot voordeel van trekken en het 
verloop van iets voorzeggen. De natuur is als een systeem van muziek. 
Vandaar dat de Grieken en andere oude religies onderwezen in de wetten 
der muziek. Daardoor kan men de levensuitingen van mensen op een 
hoger peil brengen, door hen erop te wijzen dat zij zich aan de goddelijke 
orde der natuur dienen te houden. Muziek beschouwde men oudtijds als 
het grootste geschenk aan ons van de goden.  
 
 
Muziek was zelfs in staat om materie te 
ontbinden, zoals het geval was bij de muren 
van Jericho, die vielen.  Wij zien eruit dat 
het aardse leven geordend dient te worden, 
en wel volgens dezelfde orde en perfectie 
als de muziek. Wij dienen als mensheid te 
leren dat wij niet alleen zijn, geen ik-
systeem erop na dienen te houden. Een 
orkest leert ons dat wij velen een wij-stem vormen, waaruit de 
levenssymphonie voortkomt. Wij dienen voor elkaar te zorgen, als 
bloedverwanten. Er moet harmonie ontstaan, zodat wij aansluiting 
krijgen op de natuur die vol levensenergie zit.  Vanuit de kosmos komen 
levengevende stralingen, die weliswaar ook dodelijk kunnen zijn. Ons 
levenslot hangt ervan af. Ons klimaat wordt kosmisch bepaald door de 
zon, maan en planeten. De natuur is een eenheid en kan worden 
verstoord. Doordat er weinig of geen kennis meer is van de wezenlijke 
natuurkrachten en levenswetten, staan wij mensen -en ook de hoge heren- 
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steeds weer voor raadsels, voor o.a. natuurrampen.  Natuur en mens 
dienen samen te werken, anders ontstaat chaos. De chaos die wij 
momenteel zien ontstaan op het gebied van voeding, gezondheid, 
milieuvervuiling, transport, etc. is een gevolg van onze onkunde en 
onwil, om te luisteren naar de natuur. Die chaos kan mede ontstaan door 
genetisch manipulatie, gedaan door lieden die slechts grote winsten 
beogen. 
 
Volgens oude priesterkasten zijn er in de 
natuur 12 krachten werkzaam. Hiervan leidde 
men het 12-voudige stelsel af. Ook dat zien 
we in de muziek, waar een octaaf 7 witte en 5 
zwarte toetsen omvat. De 7 witte wijzen naar 
het zienlijke, het fysieke. De 5 zwarte wijzen 
naar het onzienlijke, het geestelijke.  Alle 
levensvormen worden uit trillingen geboren. 
Goed beschouwt vertegenwoordigt elk wezen 
of ding in het universum een bepaalde toon.  Muziek en klank is de 
schakel tussen het materiële en geestelijke, het immateriële. De toon of 
klank wordt voortgebracht via materiële dingen, waarna ze in de ruimte 
van het heelal wordt opgelost, of opgeslagen. Klanken kunnen 
stimulerend en harmonisch opwekkend zijn, maar ook afbrekend en dis-
harmonisch. In het muzieksysteem ligt een wetmatigheid, wanneer deze 
wordt toegepast op alle maatschappelijke en menselijke verhoudingen, 
zal dat de chaos in de wereld tot harmonie leiden. Muziek kan echter ook 
tot chaos brengen, wanklanken voortbrengen.  De harmonie komt niet 
vanzelf, maar moet door óns worden geschapen.  Door de natuurwetten 
toe te passen kunnen wij dat gestalte geven.  Wij zien immers dat de 
mensen overwegend wereldwijd de natuurwetten aan hun laars lappen, 
de natuur verstoren en de eenheid verbreken van het 
samenwerkingsverband. De symbiose of de samenwerking van de 
mensenwereld met de dieren- en plantenwereld is ver te zoeken. Neem 
de overmatige boskap, waar men de ‘longen’ van de aarde opzettelijk 
beschadigd. Het zuurstofgehalte mag nooit beneden de 21% dalen. 
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Daardoor roepen wijzelf natuurrampen over ons op. De natuur streeft 
immers naar evenwicht en laat niet met zich spotten! 
   
Vijfvoudige symmetrie 
Symboliek laat ons op unieke wijze de diepste geheimen van ons bestaan 
zien. Wij zijn levende wezens, die gevormd werden door het verleden, 
maar leven in het heden en ontwikkelen ons voor de toekomst. Op die 
wijze dragen wij allen op symbolische wijze de geschiedenis van de 
mensheid met/in ons mee. Zie website: 
  www.egoproject.nl/star/72%20DNA.htm 
 
In ons mensen ligt een geweldig groot vermogen (potentieel), wat door 
ontwikkeling naar buiten kan treden. Er is immers een voortgaande 
ontwikkeling.  Wanneer wij de geschiedenis van de mensheid volgen, 
hoe men in oude tijden via symbolen kennis van generatie op generatie 
heeft overgedragen, valt het op dat er in de symbolen eveneens 
ontwikkeling zit.  Het komt erop neer dat ons denken -dus ook het denken 
van onze verre voorouders- berust op het ‘denken’ van onze Schepper. 
Van Hem lezen wij, dat Hij de werelden ‘dacht’, en zij waren er. Dat is 
scheppend-denken. Hij heeft uitermate goed nagedacht over Zijn 
scheppingen. Wanneer wij iets vernuftigs zien, of zelfs simpele 
uitvindingen, zeggen wij: Er is over nagedacht!                 
Onze Schepper is de grote Eén. Om de 
eenheid symbolisch uit te drukken plaatst 
men een stip op een vel papier. Wanneer wij 
de stip uitvergroten krijgen wij een cirkel. 
Een cirkel trekt men met een passer, dus met 
twee poten, waarvan er één op een vast punt 
staat. Met de andere poot trekt men de ronde 
lijn. De cirkel staat symbool voor de eenheid, voor het enkelvoud, voor 
de heelheid. De cirkel staat voor de kleur wit. Wit bevat immers alle 
kleuren, zodat we hetzelfde zien in de cirkel, die alle ruimtelijke lichamen 
en vormen bevat. De cirkel bevat het zaad, als zijnde de ommanteling 
ervan. De cirkel bevat de levensbloem. In de organische natuur zien wij 
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geen strakke of rechte lijnen. De ganse natuur kromt zich als een 
bimetaal. In de anorganische natuur zien we wel strakke lijnen, veelal 
door ons mensen ontworpen. Wij mensen hebben de geo-vormen 
ontworpen, waarmee wij hebben getracht om de natuurlijke irrationale 
verhoudingen na te bootsen. De organische natuur werkt niet met hele 
getallen en strakke lijnen. Kijk maar naar het getal Pi, dat in wezen 
oneindig is, en ook Phi.  
Zie:    www.jainmathemagics.com/newsletter_lookup.asp... 
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Ons jaar is eveneens afgerond naar 365 dagen, maar het is altijd net ietsje 
meer.  In de organische natuur is het getal 5 sterk vertegenwoordigd.   
www.mathsisfun.com/numbers/nature-golden-rati... 
 
In de zonnebloem zijn Pi- en Phi-spiralen aanwezig.     
 
 
Nieuwe Jeruzalem 
Wanneer de Franse wetenschappers gelijk hebben dat het universum 
vijfvoudig is, pentagonaal, dan is het logisch dat eveneens het Nieuwe 
Hemelse Jeruzalem deze pentagonale vorm heeft, hetwelk wij in 
brochure no.26  hebben uiteengezet.  
Vanzelfsprekend zal dan ook het nieuwe Bedehuis (Tempel of Altaar) 
van JHWH in de eindtijd deze geo-vorm demonstreren. De vijfhoek is 
immers de hoogste vorm van enkelvoudige geo-vormen. Deze vorm 
benadert de cirkel. 
Zie brochures no.431, 432 over de patronen van de schepping. 
 
Hartmann Lijnen en Leylijnen 
Leylijnen zijn energielijnen (banen) die energie rond de aarde 
transporteren. Sommige van deze banen kruisen elkaar of komen ergens 
bij elkaar. Op deze plaatsen is de energie sterker. Vandaar dat men op 
deze kruispunten veelal heiligdommen bouwde. De banen kunnen 
positief of negatief zijn, mannelijk of vrouwelijk. Ze zijn soms kilometers 
lang. De Hartmannlijnen zijn goed, maar Curreylijnen zijn slecht.  
Rondom de aarde vormen ze een universeel netwerk. De banen zijn 
meestal 35cm tot 75cm breed, maar uitzonderingen van 2.25cm breed 
zijn er ook. Menselijke en dierlijke activiteit is van invloed op deze 
banen.  De aarde gedraagt zich alzo als een enorm groot elektrisch circuit. 
Het hele universum is elektrisch geladen.  
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Wonderbaar is dat er structuur in deze banen zit, nl.. een vijfhoekige 
structuur, zoals door Russen werd ontdekt. Vanaf de aarde tot in de 
ongeveer 55km hoge ionosfeer vinden er op elk moment van de dag 
ongeveer 1000 ontladingen plaats. Een lezenswaardig boek van Hans 
Volland ‘Atmosferische Electrodynamica’ geeft er uitleg aan. De aarde 
heeft een bepaalde ‘hartslag’, dat men wel de Schumann Resonantie 
noemt. Vele eeuwenlang is deze hartslag 7,8 cycli, maar sinds 1980 is 
deze gerezen tot 12, en zal stoppen bij 13. Wij zijn er dus bijna. Bij 13 
cycli zijn we bij het nulpunt aangekomen van het aardmagnetisch veld. 
Dan stopt de rotatie van de aarde, om binnen drie dagen in tegengestelde 
richting op te starten. De zon zal alsdan in het Westen opkomen en in het 
Oosten ondergaan. Die drie dagen zal het volslagen duister zijn, zie 
brochure 457 en 571.  De meeste technologiën en wapens zullen straks 
totaal waardeloos zijn. De Kaïn-Ezauproducten zullen in het komende 
nieuwe tijdvak geen rol meer spelen. Wij zullen nieuwe, schone en 
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goedkope energie krijgen, met natuurlijke technologie via vrije energie. 
Ook ons lichaam zal grote veranderingen ondergaan, zie: 
www.feb.se/.../genotoxic/Genotoxic-EMR-paper.htm 
 
Het is zo goed als zeker dat wij binnen afzienbare tijd deze nieuwe 
dimensie binnen zullen gaan! JHWH heeft rondom de aarde een 
‘netwerk’ gespannen van energielijnen, in vijfhoekige vorm, zie 
afbeeldingen. www.bibliotecapleyades.net 
 www.bibliotecapleyades.net/ciencia/antigravit. 
 
 
Volkomen elektromagnetische bescherming 
JHWH heeft voor Zijn volk een plaats besteld waar het veilig zal wonen, 
zie 2Sam.7 
JHWH heeft de natuurwetten in Zijn hand om ons daardoor te 
beschermen, hoe machtig ook de tegenstanders zullen zijn via 
gebruikmaking van hun technieken. Zij zijn beperkt en kunnen niet boven 
de natuurwetten uitkomen. Zij kunnen wel 
de natuurwetten ge(mis)bruiken, maar 
uiteindelijk is de Schepper Zelf de alleen 
Beheerser ervan. In oude tijden wisten de 
natuurvolkeren de natuurwetten nog toe te 
passen in hun voordeel.  Wanneer de 
Aboriginals hun gezamenlijke rituelen en 
zang uitvoerden, werd daardoor 
opgewekte energie naar de aardgrids 
(energielijnen in en op de aarde) 
gezonden. Die grid noemde men wel de 'aard-zanglijn'. Hun zang had in 
het bijzonder invloed op het ontkiemen van het oude blauwe korenzaad.  
De aarde werkte op deze wijze piëzo-elektrisch, via rotsen en bergen als 
geleiders. Vandaar dat men naar de bergen ging om aldaar hun rituelen 
en religieuze samenkomsten te houden, zodat de magnetische lijnen in en 
op de aarde werden gevoed. Er is een leerzaam boek van Gregg Braden 
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over te lezen, genaamd "Het Jesaja-effect".  De Druïden hielden vanwege 
dezelfde doeleinden hun zogenaamde 'pendragonspelen'.  Gezamenlijk 
vormden de deelnemers een collectief magnetisch lichaam, om wat men 
noemde de 'magnetische wind' op te wekken. Men stelde dat de ware 
Goddelijke liefde 'wandelde' op deze wind. In de Bijbel lezen wij 
inderdaad dat JHWH Zich 
via de wind kenbaar 
maakte, zoals bij David en 
Elia.   
 
De oude natuurvolkeren 
ervaarden hun rituelen als 
een zegen van de goden, 
maar deze zegen dienden 
ze wel zelf te 
bewerkstelligen. Er 
ontstond regen en 
vruchtbaarheid, zoals 
eveneens door Wilhelm Reich met zijn Orgon-experimenten. De 
magnetische werking in en boven de aarde zorgt ervoor dat er nieuwe 
wolken ontstaan, waardoor de regen komt. Het blijkt dat de ouden nog de 
fysica van de aarde kenden. Zij konden ook staande magnetische golven 
creëren, wat de enige manier is om geheugen erin op te slaan. Dat deed 
men via de geometrische vorm van de Gouden Snede. Niet alleen het 
klimaat werd erdoor beïnvloed, maar ook het menselijk bewustzijn, ter 
verlichting van het verstand. Een belangrijk moment in de verhoging van 
het hart-magnetisme is wanneer  er een steeds herhaalde omkering 
plaatsvindt. De aboriginals hebben een naam voor de plaatsen waar zij de 
magnetische energie het hoogste kunnen voortbrengen, nl. 'Injalak', wat 
vertaald zoiets is als 'plaats van de vis- of vogeldromen'.  Het opgewekte 
magnetisme geeft immers bepaalde vormen te zien, waarin men 
dierfiguren ontwaarde.  
In de landen en bij de volken rond oud Israël gebruikte men 
rechtopstaande torens of obelisken, de amygdala's. Maria Magdalena 
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kwam van een plaats waar een Magdala of Mygdala stond. Via de 
hoogten of torens zocht men naar hoger bewustzijn (verlichting van het 
3e oog). Daardoor dacht men een gezalfde (een karast, krist of christos) 
te worden. Mag of magnetisme komt uit het aard-ijzer. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3Fy4jVgjrH4      
Het volk Israël had veel van de heidense rituelen overgenomen. Zij 
rookten op de hoogten en offerden op de bergen. Ook onder alle groene 
boom hield men rituelen. Bomen -vooral de sparrenbomen-  hebben 
elektrostatische ladingen. Men rookte veel onder de eikenbomen, zie 
Hosea 4:13., Ez. 6:13,  Deut.12:2, 1Kon.14:23. 
Zie tevens Jesaja 65:3,7, Jeremia 1:16, 7:9, 11:13, 19:13, 23:29, etc.  Men 
rookte ook op de daken der huizen.  Bij het roken gebruikte men cannabis 
of hasj, geestverruimende middelen die een negatieve uitwerking hadden. 
Het waren vooral de mannen die eraan deelnamen, om in extase te 
kunnen geraken. Toegang tot extase was bij hen 
vooral toegang tot de goden en politieke macht.  
    
Zoals gezegd is het gezang der vogels ook van 
invloed op de energielijnen van de aarde. In de vroege 
morgen beginnen de vogels reeds hun orkestrale 
zang, wat indrukwekkend mooi is om te horen. Die 
zang is niet tevergeefs, ook al dringt het vanwege  
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onze slaap nog niet goed tot ons door.  De energielijnen van de aarde 
worden door de microgolven die de vogels via hun gezang uitzenden 
gevoed. En dat zorgt weer voor de regulatie van het klimaat. We zien dat 
de schepping één groot samenwerkingsverband is. In de oudheid lette 
men er dan ook streng op dat iedereen meedeed aan de rituelen, want hoe 
meer deelnemers, des te meer energie kon er opgewekt worden. Personen 
die zich onttrokken aan de gezamenlijke deelname kregen ervan langs.  
Vandaag de dag zijn het niet de priesters en aboriginals, maar zijn het de 
Illuminaten die via de Tesla-technieken (HAARP) het klimaat 
beïnvloeden. Oudtijds wist men ook van de zonne-uitbarstingen die 
sterke magnetische winden veroorzaakten, waartegen men anti-krachten 
opwekte via rituelen. Men wist dat er balans moest blijven om te 
overleven. In ons hart zag men de mooiste vorm van balans, van 
symmetrie, en ons bloed geeft de mooiste piëzo-zang voor energie-
opwekking, n.l.  wanneer ons DNA geladen is met de hartslag van de 
liefde. Haat verkoelt en is negatief.  Liefdeloze personen legden dan ook 
het loodje.  Dat klopt, want alleen de rechtvaardigen zullen het gezegend 
aardrijk beërven. In ons bloed en lichaam is ijzer aanwezig. Magnetische 
velden werken hierop in, hetzij positief of negatief. De aarde is als een 
groot lichaam met een ijzerkern, en waarvan het zeewater als het ware 
het bloed is.  Het bewustzijn van de aarde wordt mede gevoed door het 
‘zingen’ van de dolfijnen en walvissen.    
Oudtijds werden tijdens de rituelen grote onbewerkte stenen gebruikt, of 
stenen altaren.  Dat gaf goede aarding, contact met de beneden wereld.  
Het zenuwsysteem (de grids) van de 
aarde zorgt voor beter bewustzijn 
van de mensen indien zij via de 
steen (of met het altaar)  in contact 
staan. Jakob sliep op een steen te 
Bethel, en ervaarde een geopende 
hemel. Ook de borstlap van de 
Hogepriester was gevuld met 12 
edelstenen, die het hart van de 
Hogepriester beschermden wanneer 
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hij in het Heilige der Heiligen het reinigings-ritueel deed. Jaarlijks 
moesten alle mannen der Israëlieten 3x in het jaar naar de grote Feesten 
van JHWH, om aldaar gezamenlijke energie op te bouwen. De feesten 
waren gerelateerd aan de landbouw, dus voor de vruchtbaarheid der 
gewassen. Vandaag de dag meent de mens het in eigen hand te hebben 
via technische hulpmiddelen, o.a. kunstmest en beregening. Er is 
momenteel veel negatieve energie vanwege al het lawaai van 
verbrandingsmotoren, met veel vervuiling. Ons voedsel is ontwaard, 
bewerkt en vol schadelijke E-nummers. 
Gemeenschappelijke rituelen hebben dus een hoger doel. Vandaar de 
commune bij Rome, om elektromagnetisme op te wekken, zie brochure 
311 over de 'magie der sacramenten'.  
Vanuit de aantrekkingskracht van de aarde kan een mens elektrische 
stroom opwekken via implosie. Het lichaam heeft polen, een polis, een 
magnetische pool. Het woord ‘politiek’ is hiervan afkomstig. Wanneer 
onze aura rond ons lichaam wordt geladen, kan deze worden genavigeerd, 
gestuurd. En dus ook wanneer er een groot aantal mensen bij elkaar zijn, 
kan deze totaal-energie worden genavigeerd. Zonder emotie bezitten wij 
geen lichaams-polis. Vandaar dat volksdemagogen het volk proberen op 
te zwepen, om hun emoties in beweging te brengen, zodat er veel energie 
hun ten goede los wordt gemaakt. Zie brochure 474 hoe het Vaticaan is 
gebouwd als zonne-energie altaar. 
 
 
Nederland als bestelde plaats 
Nederland heeft géén rotsbodem, dus geen aarding met de tectonische 
platen van de continenten. Geen contact met de onderwereld, maar wel 
met de bovenwereld, daar wij een uniek land 

zijn met een zand- 
en kleibodem, waar 
zeer veel wateren 
zijn. Ons land wordt 
verzwolgen door 
rivieren, sloten, 
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meren, en allerlei wateren. Troebel water is een goede geleider. Ook 
vinden er in ons land veel gemeenschappelijke samenkomsten plaats, 
waar gemeenschappelijke energie wordt opgewekt, ook al weet men 
daarin de meeste gevallen niets meer van.  Er wordt in ons land nog veel 
gezamenlijk gezongen, o.a. psalmen en gezangen. Dat levert de nodige 
energie op. Loopt de 'aard-zanglijn' in Nederland diagonaal van Zeeland 
naar de Achterhoek? Het is voor velen een raadsel waarom de lijnen in 
de Friese vlag diagonaal lopen, terwijl nagenoeg in alle vlaggen van de 
wereld de lijnen horizontaal of verticaal lopen. En dan de 7 harten of 
pompebladeren in de Friese vlag. Dat kan wijzen op de volmaakte liefde 
van het hart, via de 'aard-zanglijn' (ook wel Bijbel-belt  genoemd). 
Het zingen van psalmen ter ere van JHWH is een Israël-kenmerk van ons 
land. De kennis van de natuur en van de werking van de natuurwetten 
zijn we verloren. JHWH zal ons deze kennis teruggeven. Het volk Israël 
had het land Kanaän, waar een rotsbodem is,  voorwaardelijk gekregen. 
Zij hebben niet aan de voorwaarden voldaan door het Verbond (de Wet) 
te schenden en zijn uit het land geworpen. Zij hebben op alle bergen en 
onder alle groene bomen afgoderij gepleegd. JHWH beloofde een nieuwe 
plaats met de belofte van een besneden hart tot gehoorzaamheid aan 
JHWH.   
 
Samenwerking     
De ganse kosmos berust op samenwerking. Wanneer er echter krachten 
zijn die niet aan de samenwerking willen deelnemen, maar tegengesteld 
gaan werken, ontstaat er chaos. Wij zien die negatieve krachten zich 
openbaren in Kaïn en Ezau en hun 
nageslachten.  De vijfpuntster is sterk 
dynamisch (vrouwelijk) van karakter, terwijl 
de zespuntster juist stabiliteit uitdrukt. Deze 
twee sterren kunnen wat betreft hun symmetrie 
en geo-vorm gemakkelijk samenwerken. Dat is 
in ons lichaam en in de schepping goed 
zichtbaar. Ons DNA heeft beide vormen.   
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De voetbal geeft eveneens dit patroon te zien. Het is 
een ‘spel’, en juist in dat spel dient het om 
samenwerking te gaan. Momenteel is ‘koning voetbal’ 
gelijk aan oorlog, en niet aan spel. Het gaat de spelers 
en de voetbalfans om overwinning, niet om 
coöperatie. Er mogen echter geen winnaars en ook 
geen verliezers zijn. Ieder individu is voor JHWH 
kostbaar. Helaas, daarvoor is geen oog in dit ons 
rivaliserend tijdperk. Er dient echter in de dynamisch 
scheppende wereld waarin wij leven wel een stabiele 

basis te zijn. Kaïn en Ezau-nazaten willen deze basis via geweld aan 
Jakob en zijn nazaten afdwingen, vandaar hun zogenaamde Davidster als 
symbool. Er zou goede samenwerking mogelijk zijn, indien er maar geen 
jaloezie en afgunst in Kaïn en Ezau zou gevonden worden. Helaas, het 
blijkt dat samenwerking niet mogelijk is. Kaïn en Ezau willen 
overheersen. Zij leven vanuit de dualiteit, de tegenstelling, en niet vanuit 
de heelheid, zoals uitgedrukt in het pentagram, de hoogste vorm van 
enkelvoudige geo-lichamen. Een cirkel of bol bevat als ronde vorm een 
aantal geo-lichamen in rechte vormen, o.a. de tetra, de kubus, de octa, de 
dodekaëder en isocaeder. Men schrijft deze geo-vormen toe aan Plato, 
hoewel ze reeds veel ouder in culturen ontdekt waren. Het gaat JHWH in 
de Schepping om de samenwerking, om het volmaakte, de cirkel, waarin 
geen tegenstellingen meer aanwezig zijn. Daaraan willen Kaïn en Ezau 
niet deelnemen. Zij gaan hun eigen weg, een weg die in chaos zal 
eindigen. Het einde van deze eeuw is aan Ezau, wat wij duidelijk 
waarnemen aan de huidige gang van zaken in deze wereld. Het begin van 
de toekomende eeuw is voor Jakob, en daar is onze hoop op gevestigd.   
Het berust op misleiding dat de paus, zoals in het begin gezegd, niet weet 
waar wij vandaan zijn gekomen en ook niet weet waar wij naar toe reizen.  
Rome weet het drommels goed, wat in de vormgeving van het Vaticaan 
tot uiting komt, zie brochures 471, 345, 311, 446. Immers, het goede zaad 
is van JHWH, is Goddelijk, zie Psalm 8 en 139. Wij keren tot Hem terug, 
naar onze Oorsprong. Het kwade zaad is van de Boze, en zal vergaan.  
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Het nieuwe tijdperk komt elke dag versneld dichterbij. De tijd wordt 
ingekort, gezien de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en de 
dreiging van totale ondergang voor Jakob weggenomen moet worden. De 
nieuwe tijd komt waarin JHWH in het midden van Zijn volk zal wonen, 
in een nieuw huis voor Zijn heerlijkheid. Daarin zullen de vijfvoudige 
structuren van het universum tot uiting komen, waarover wij het in 
brochure 464 over zullen hebben.  Hij de God der aard, is die hulde 
waard!  

https://www.youtube.com/watch?v=1PsiBVGfMh4 schumann-veranderingen 
http://divinecosmos.com/resources/scienceofoneness/11.html 

    
 
 


