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Inleiding

Geometrie-mathematica en biologie

Met getallen kun je goochelen zoveel als je maar wilt.                  

Mathematica/wiskunde/geometrie echter is de enige exacte wetenschap.

Dat wil zeggen dat je ermee kunt aantonen wat  er staat. Met andere

wetenschappen kun je jezelf en anderen van alles en nog wat op de

mouw spelden. Met religie en geloven kun je hele goe-gemeentes

jarenlang zoet houden. Via religie heeft Rome een gigantisch kerkelijk-

bedrijf al eeuwenlang in stand weten te houden. 

Alles is getal, zei Plato. De oude Grieken hadden van de Egyptenaren

veel geleerd over vormen en getallen. De vormen vallen onder de

geometrie. Plato beschreef reeds in zijn tijd dat de aarde een

zogenaamde ‘penta-grid’ had, dat is een hele grote dodecaëder, die om

de aarde heen gespannen zit als een soort onzichtbaar veld. Een grid is

een energielijn in of boven de aarde. Grids zijn holografisch, niet alleen

aanwezig op aarde, maar in heel het universum. Ze zijn er om de

levensenergie te distribueren. Zij vormen een fysieke uitdrukking van

de heilige code van onze Schepper op de schepping. Zij hebben te
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maken met ons bewustzijn, zeker met ons Israël-bewustzijn. Vandaar

dat de Illuminati deze penta-grid willen vernietigen, wat men eerst

getracht heeft te doen met atoomproeven, en nu later met HAARP

vanuit Alaska. Zie op Internet de websites over HAARP. 

http://www.pimath.de/magnetfeld/

http://www.akasha.de/~aton/NUWinds.html

http://www.psychicchildren.co.uk/earthstar.html

Alle geschapen dingen zijn

geconstrueerd volgens een

bepaalde blauwdruk, voor

hun opbouw en doel van

bestaan.  De grid doet dienst

om alle atomen, elektronen,

positronen, kwarks, etc.  te

besturen en te organiseren,

om alzo bouwstenen te

vormen (de 108 tot nog toe

bekende elementen) voor al

het geschapene. 

Hans Jenney is een specialist en Masaru Emoto is een expert in water,

zij laten ons de geometrische figuren zien van water, etc.. Rond de aarde

bestaat een grid die men ‘The Christ Consciousness Grid’ noemt. Deze

grid verschilt van de penta-

grid van Plato. De ‘Christ-

grid’ verbindt de 12 centra

van de penta-grid met elkaar.

Waarom noemt men deze de

‘Christ-grid’?  Omdat mensen

die zich daarvan bewust zijn,

zouden zijn of worden als

Christus, dat houdt in:

volkomen zelfrealistisch,

openhar t ig,  zel fbewust ,

zelfverlicht. Het is waar,
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Gizeh als middelpunt der

aarde, waaruit een pentagon

is getekend.

  Oude gevonden dodecaëder

Jesjoea wilde geen volgelingen maken als robots, maar

zelfgedisciplineerden. De ‘Christ-grid’ heeft haar evenbeeld in ons

lichaam, in ons bewustzijn, dat zou wijzen op de hoogst door ons te

bereiken eenheid. De dodecaëder is een afbeelding van die hoogste

vorm van enkelvoudige eenheid, die de cirkel weer het dichtst benadert. 

De Pentakubus of Dodecaëder

De dodecaëder heeft een fascinerende

regelmatige vorm. Je ziet er 12 gelijkvormige

vlakken, vijfhoeken. Ze is reeds vele eeuwen

het symbool van harmonie, symmetrie en

perfectie. In de oudheid kende men er reeds

harmoniserende werkingen van de kosmische

energiën die ons omgeven aan toe.  Plato

noemde de dodecaëder het ‘Vijfde

Wereldwonder’. 

Wereldwijd zijn er veel archeologische

vondsten gedaan van deze soort penta-

kubussen.  Zagen de oude culturen de

dodecaeder soms als een afspiegeling van het

universum? Ook in ons land zijn exemplaren ervan gevonden, die in het

Rijksmuseum van Oudheden te Leiden te zien zijn.  In Tongeren in

Belgie in het Gallo-Romeins museum zijn er ook drie te bewonderen.

De eerste christenen en gnostici

kenden de heilige geometrie. In het

boek van David Fideler ‘Jezus

Christus Sun of God’ wordt de kennis

die de eerste christenen ervan bezaten

beschreven. Zij waren vergevorderd in

hun kennis aangaande Gematria

(getallen) in combinatie met de heilige

geometrie. Gematria is de relatie

tussen letters en getallen. Getallen

waren voor hen geen loze cijfers. In

het getal één zag men het principe van

de éénheid, de vereniging. Dat is de
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De Schepper trekt met

een passer een cirkel

monad of enkele cirkel (mono = één). Het getal twee zag men als

dualiteit, de dyad en dubbele cirkel. Het getal drie of triad zag men als

een drieheid in één, drie cirkels in één. Etc. etc. 

Alle vormen die er zijn, komen voort uit de eerste cirkel als grondvorm.

Dit wees er volgens de eerste christenen op dat de Vader eens weer alles

en in allen zal zijn. De vader van alle vormen is deswege de cirkel! Uit

de ene cirkel zijn álle andere vormen voort te brengen. In Spreuken 8 is

het de Schepper die geometriseerd. Hij trok een cirkel, zie vers 
Spreuken 8:27  Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een

cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;  

Door het Woord als logos -dat zouden cirkels zijn in

de eerste cirkel- krijgen de dingen hun vormen. De

eerste cirkel dupliceert zich als Vader en Zoon, wat

zich oneindig kan voortzetten in een menigte

cirkels. Wanneer de ‘vader-cirkel’ zich dupliceert in

andere kleinere cirkels, dan wordt deze de vader van

een menigte zonen en dochters. Wanneer men

tussen de centra van de kleine cirkels een hartlijn

trekt, ontstaan er vormen. De gnostici noemden de

vermeerdering van de kleine cirkels in de grote vader-cirkel de

emanentie van de Vader. De Vader is alles in alle anderen. Alle vormen

sluiten de eerste cirkel in zich, en zó is onze hemelse Vader. Dit zijn op

zichzelf hele mooie gedachten en weergaven, waarmee men ook

foutieve kanten op kan. Men is in later eeuwen de Godheid, de ‘vader-

cirkel’ met daarin twee andere cirkels, gaan zien als een drie-eenheid

(triniteit). 

Wat wij in Spreuken 8 en 9 lezen wijst erop dat de Almacht als

Schepper vanuit de cirkel als oorsprong de ganse schepping heeft

opgebouwd. De bol is alzo het Goddelijke bolwerk, waaruit alle dingen

ontsproten zijn. Dat is geometrisch aantoonbaar.

De Wijsheid bouwde Haar huis op 7 pilaren, platforms of zo men wil

cirkels. Wanneer wij een cirkel tekenen en de straal van de passer op de

buitenste lijn van de cirkel zetten en er op die wijze steeds een nieuwe

cirkel bij maken, ontstaan er exact 6 buitencirkels op de ene
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binnencirkel. Het figuur dat alzo ontstaat noemt men algemeen het

‘levensei’. 

De Levensbloem

De levensbloem is een patroon dat ontstaat wanneer wij een cirkel

trekken, en vervolgens op de getrokken cirkel met dezelfde straal van de

cirkel nieuwe cirkels gaan trekken. Dat is

exact 6x mogelijk. Het patroon dat alsdan

ontstaat noemt men algemeen het

‘genesispatroon’, ook wel de ‘levensbloem’ of

‘flower of life’. In de heilige geometrie heeft

deze levensbloem een hele belangrijke

functie. In de levensbloem is een

zespunt/zeshoek aanwezig, ten onrechte

dikwijls ’Davidster’ genaamd. De zionisten

hebben dit symbool als één van hun belangrijkste herkeningssymbolen

genomen. De Davidster heeft echter niets met koning David te maken,

maar is veel en veel ouder dan koning David. Ook heeft deze ster niets

met joden te maken, want in oud Egypte was deze ster reeds lang

bekend als levenssymbool.  De levensbloem is een ontwerp van onze

Schepper, zoals Hij de werelden dacht en zij

waren er. Het is het meest sprekende

symbool van de ‘heilige geometrie’.  Je ziet

eruit hoe uit de éénheid de veelheid

ontspruit en hoe alles in elkaar past en aan

elkaar verbonden is in de gehele schepping.

Elke  c i rke l  in  de  l evensbloem

vertegenwoordigt een sfeer, een cel. Alle

leven begint met het delen van cellen, om

nieuwe cellen voort te brengen, wat exact

verloopt via de fibonaccireeks/volgorde.  De

levensbloem wordt door 19 cirkels

gevormd, en met nog eens 14 extra cirkels heeft men de bloem

compleet, 33 totaal. In het midden zijn 13 cirkels te zien als hart van de

bloem. Dertien is het getal wat men stelt voor het ‘christus-bewustzijn’.

Wij weten dat de vrijmetselaren in hoofdzaak werken met de getallen 3,
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13 en 33 in hun graden. Hebben zij de levensbloem hiervoor als basis

genomen? 

De oude wijsheid

w i s t  d a t  d e

macrokosmos en

de microkosmos

met elkaar in

v e r b i n d i n g

stonden, en zo het

boven is, zo is het

ook beneden op

aarde. Vandaar

b o u w d e n  d e

Egyptenaren hun

tempels naar de

kosmische maten

van de sterrenmoeder Noet. Men zag in de kosmos de geometrie, en

deze heeft men met de bouwkunst verbonden sinds oude tijden. (Sacred

Geometry)

Hoe men de kosmische zaken op aardse projecteerde, kunnen wij zien

op een oude figuur, hoe de godin Safeh (of Seshet als godin van

constructies en fundamenten, zie het boek van Robert Temple 'Die

Kristal Sonne') met de Farao een grondplan maakte voor een nieuw

bouwwerk. Ieder had een roede (staf) in de hand, die met een koord aan

elkaar waren verbonden, zodat men cirkels kon trekken.

Het was een oeroude ceremonie dat de Farao het grondplan voor een

nieuw te bouwen tempel uitzette via het teken van cirkels (de

levensbloem) op de grond.

Safeh als godin ziet op een ster/planeet (waarschijnlijk de planeet

Jupiter en of Saturnus, waarover straks meer, of Sirius). Op deze

ster/planeet is het grondplan gericht. Men cirkelde het grondplan uit. De

Farao heette dan ook de koordspanner. Op deze manier bepaalde men de

hoekpunten van het te bouwen Godshuis. (kaftor = omcirkelen)

http://www.world-mysteries.com/alignments/mpl_al4.htm
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Als men  de cirkel getrokken had, plaatste

men op de ronde lijn een roede of staf, en

trok men door het hart van de cirkel een

nieuwe cirkel, tot zesmaal toe, en zo ontstond het hexagram (flower of

life).

De cirkel is 360" en kan 6x verdeeld in 60".

De Hexa is dualistisch, zijnde twee driehoeken over elkaar, de

Merkabah. Hoe kon men tot de  Penta komen, de hoogste vorm van

enkelvoud? Het doel van de tempel was immers om in contact te komen

met de Hogere Eenheid.

Uit de figuren van de Da Vinci-cirkel zien wij hoe uit de Hexa  de

Penta voortkomt, waarin de mensengestalte is

geprojecteerd.

Het grondplan van de tempel was de sterrenmoeder

Noet, uitgestrekt met de handen omhoog, in liggende

vorm. Het is de liggende mens (die nog slaapt of

dood is). Dat is eveneens uitgebeeld in de plattegrond

van de Ark van Noach, in de Tabernakel en in de

Tempel, identiek zoals de Egyptenaren dat deden.

Dit toont de drieledigheid van de mens, n.l.:

de voorhof, het Heilige en Heilige der heiligen.

*de voorhof voor oningewijden --

*het Heilige voor de ingewijden

*het Heilige der Heiligen voor de Hogepriester.

Van de voeten gaat het naar het hoofd, waar de zetel
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is voor het kosmische bewustzijn (ons derde oog). Gericht op de Zon en

zonnekracht verwerkelijkte de Farao zijn IK, en dat IK is de herrezen

opgestane mens. (Zei Jesjoea  niet dat Hij de Opstanding en het Leven

was?)

Nu is de mens tot een vierledig wezen geworden: fysiek, etherisch,

astraal én een ik. Daaraan moet nog een hoger zelf worden toegevoegd

ter completering, en dat is de Penta (dodecaëder), het 5e deel of

kosmische bewustzijn. Momenteel is men op zoek naar de 5e dimensie,

en men is er bijna om deze te ontdekken.

De tempels waren horizontaal gemaakt

naar het grondplan vanuit de cosmos, en

de verticale opbouw symboliseerde de

opstanding of het ontwaken van de

mens, de groei naar volwassenheid.

De mens wordt ingeschakeld en loopt

het pad naar die vervolmaaktheid. Farao

Djoser voert dan ook de ‘heilige

schrede’ uit, of te wel de ‘heilige maat’,

(de EFA).

 

 

Op gelijke wijze was ook de Tempel van Salomo een toekomstbeeld

voor de Nieuwe Mens (Christus, en in Christus de Nieuwe Mensheid).

Door de dood heen kon die nieuwe gestalte zichtbaar worden. Door het

afsterven van de rups/pop kan de vlinder zich ontpoppen, de nieuwe
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In deze levensbloem is de Metatron

zichtbaar, en deze bevat alle platonische

lichamen In de Vesica Piscus

ontstaat de ruit

hoogste vorm. Dan komt de  Pentagonale structuur uit de Hexagonale

voort. De dualiteit sterft weg en de eenheid komt daaruit voort.

De  Pentagon dodecaëder is alzo de nieuwe grondsteen geworden.

Deze vijfhoek wordt ook wel Salomonszegel genoemd, en zat in de

Tempel verborgen, als ingang tot het Heilige der Heiligen.

De stelling van Pythagoras bevestigt dat uit de Hexa de Penta

voortkomt. Een voetbal heeft ook zeshoeken met vijfhoeken.

      

      

      

             

                     

           

De Hoeksteen draagt het beeld van de macrokosmos, zoals Jupiter en

Saturnus samen in 60 jaar een zespunt beschrijven, en deze zespunt er

2640 jaar over doet om zich langs de dierenriem te bewegen.  De

zespunt van Jupiter en Saturnus staat deze tegenover Venus die iedere 8

jaar een vijfpunt beschrijft, en deze vijfpunt zich in 1200 jaar langs de

dierenriem verplaatst.

Levensbloem en scheppingsverhaal

Het scheppingsverhaal is volgens oude Egyptische informatie ontstaan

in de mysterie-school van het ‘rechteroog van Horus’, en dat verhaal

zou door de god Thoth zijn opgeschreven. In dat verhaal is het de grote
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 Bloem des levens
 De Metatron-kubus

God als Schepper die uit het niets als brandpunt een bol maakte. Een

stip of bol, net hoe men het wil zien. Aan de rand van de bol nam ‘God’

een nieuw brandpunt en schiep er een 2e bol bij. Op die wijze worden

de bollen over elkaar heen getrokken en aan elkaar verbonden tot een

geheel. Wanneer de eerste met de tweede bol wordt verbonden, ontstaat

er een vesica piscis (een mandorla, dat is een figuur die op een

amandelnoot gelijkt).  De vesica piscis of mandorla wordt vanouds

gezien als de baarmoeder. Vandaar dat wij dit symbool in de heilige

geometrie veel terugzien, in en op schilderijen, poorten van kerken en

kathedralen, etc.

Wanneer men op de rand van de bol een 2e, 3e,

4e, 5e en 6e brandpunt neemt en vandaaruit

cirkels trekt, ontstaat ten laatste de figuur van de

levensbloem. Dat zijn in totaal 7 cirkels, die

terug zouden wijzen naar de 7 scheppingsdagen. Zoals wij zagen is de

Schepper inderdaad bezig geweest met het trekken van cirkels, naar

Spreuken 8 en 9.  Genesis betekent ‘wording’, en al cirkelend zien wij

de levensbloem worden, vorm krijgen. Die vorm komen wij overal ter

wereld tegen als een soort basisvorm.

Wanneer wij nog weer verder gaan met cirkelen op de buitenste cirkels-

brandpunten, ontstaat wat men noemt de ‘levensvrucht’. De

levensvrucht die alsdan ontstaat heeft ronde vormen en is vrouwelijk.

Wanneer wij tussen de brandpunten rechte lijnen trekken ontstaat de

zogeheten kubus van Metatron. Deze kubus bevat in zich alle vijf
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platonische lichamen in zich, n.l. de tetraëder, de kubus, de octaëder, de

dodecaëder en de icosaëder. 

In de levensbloem is álle kennis van

de schepping vervat (dus ook van

JHWH Zijn volk Israel), en tevens

alles wat met polariteit te maken

heeft, dus met mannelijk en

vrouwelijk. Ook alle andere

aspecten van het leven zijn

ingesloten. Die aspecten zijn o.a.

wis- en natuurkunde, biologie,

gematria, genetica, muzikale

harmonie, etc.  In de natuur volgt alles immers zijn vaste weg.  Van

zaad gaat het naar stengel of stam, en van stam gaat het naar bloesem,

en van bloesem naar vrucht, en de vrucht sluit het nieuwe zaad in zich.

Dit zijn de vijf levensniveaus die wij in deel 1 van deze serie over het

Israël-geheim bespraken. 

Wij zien dat: 

1. Het levenszaad 7 cirkels telt.                        

2. De levensboom ontstaat in de tekening van

het levenszaad, zoals deze door de

kabbalisten in gebruik is, maar veel ouder is

dan hun geschriften.  

3. De levensbloem bevat in totaal 19 cirkels.

4. De levensvrucht telt 13 cirkels. Deze vorm

is één der meeste heilige vormen op aarde, die

men wereldwijd overal ziet en tegenkomt. 

Door de middelpunten van de levensvrucht met elkaar te verbinden

ontstaat de zogeheten kubus van Metatron.  Dit figuur is één der

belangrijkste om er het scheppingspatroon mee uit te beelden. De bol

plus de vijf platonsiche lichamen vormen de bouwstenen voor het

gehele uiversum. Volgens de Egyptische god Thoth zijn er op aarde vijf

verschillende levensniveaus die elk menselijk wezen doorloopt, om

daarna te transformeren. Elk nieuw niveau verschilt van het vorige, en

bij de 5e ondergaat men een transformatie.  Op de eerste dag werd de
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6 werkdagen, de 7e dag sabbat

bol geschapen, daarna op de 2e dag 2 bollen, waarin de Vesica Piscis

aanwezig is. Daarna 3 bollen, waarin de tetra zichtbaar wordt, etc. 

In de biologie vinden wij eveneens de vijf levensniveaus terug, zoals we

deze zagen in de vijf platonische ruimte-lichamen. 

http://www.charlesgilchrist.com/SGEO/Gal1301.html

http://www.spiraloflight.com/ls_images.html

http://www.spiraloflight.com/ls_sacred.html

http://3rddimension.online.fr/metatron_cube.htm

http://www.sacred-geometry.com/chi-ometry/Sacred_Geometry_Forms.

htm

http://www.decirkelvzw.be/merkaba.html

http://www.klarblicker.de/wissen/heiligegeometrie.html

De levensbloem

toont de weg

naar binnen én

de weg naar

buiten. In de

levensbloem is

letterlijk álles

vervat van de

g e h e l e

schepping, alle

kennis van de

heilige geometrie en elk aspect van het

leven. De levensbloem is de taal van het licht. Dat wisten de oude

Egyptenaren. De Grote Pyramide was dan o.a. een instrument om het

licht te meten. De 2e tempel van Osiris te Abydos heeft als plattegrond

twee penta’s tegenover elkaar. Men wist dat de dodecaëder het model

was van het zogenaamde ‘Christus-bewustzijns-rasterwerk’ rond de

aarde. Zonder dit rasterwerk zou er nooit een nieuw en hoger bewustzijn

in ons mensen kunnen oprijzen. De twee tegenover elkaar aangelegde

pentagons in het grondplan van de tempel van Osiris wijzen naar de
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wederopstanding van ons mensen en het verkrijgen van een hoger

bewustzijn. Dat de Illuminati en Luciferiaanse machten willen

verhinderen dat wij als Israëlieten een herschapen bewustzijn zullen

ontvangen of reeds ontvangen hebben als eerstelingen, is duidelijk.

Daaraan werkt men via HAARP en andere technologie om het

‘Christus-bewustzijns-rasterwerk’ te verstoren en mogelijk te

vernietigen. Het zal hen niet gelukken, daar alle instrument dat tegen

ons in het geweer wordt gerbacht, gedoemd is te mislukken. Dát is onze

erfenis, zie 
Jesaja 54:17  Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet

gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij

verdoemen; dit is de erve der knechten van JHWH, en hun gerechtigheid

is uit Mij, spreekt JHWH.

  

Israël volk van het Licht

De God van Israël wordt wel de Licht-god genoemd. Dat komt doordat

Hij Zich in veel gevallen in vuur manifesteert. JHWH wordt ook wel

een Licht genoemd, zie:
1 Johannes 1:5  En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord

hebben, en wij u verkondigen, dat El een Licht is, en gans geen duisternis

in Hem is.  

Oudtijds zag men de zon als bron van alle licht en vereerde deze als een

god. Vandaar de oude zonnediensten en

het ontstaan van een dag ter ere van de

zon, de zon-dag. De meeste christenen

hebben deze dag die gewijd werd aan de

zon -dus die occult is- overgenomen en

proberen de zondag op allerlei wijze te

verdedigen. Het getal voor de zonnecyclus

van het licht is 555. Wij mensen zien de

lichtsnelheid als een constant iets, maar

dat zou het volgens wetenschappers niet

zijn. Vanwege de lichtsnelheid worden

wij in de waan gebracht dat er substantie is. De lichtsnelheid en

lichtdeeltjes (fotons) zijn reflecties van een hoger hiërarchisch systeem

die gematerialiseerd zijn. Materie zou afgekoeld licht zijn. Licht bestaat
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uit frequenties, en de vraag is welke frequenties voor ons mensen goed

zijn en welke niet goed zijn. Wij dienen die frequenties te ontvangen die

harmonisch zijn met onze natuur. Doctor Ronald Rife heeft dat ontdekt

en van Hem is de multi-wave-machine om ons de juiste frequenties te

geven voor een goede gezondheid. Wie hiervan meer wil weten moet op

de volgende website van prof. C. Thijs kijken: 

http://www.jufo.freeserve.co.uk/kt3.htm

Het heeft te maken met Venus en de rotatie van deze planeet.

JHWH staat borg en garant voor Israëls welzijn en gezondheid bij

gehoorzaamheid aan Zijn wetten. Hij heeft ons gemaakt op een

voortreffelijke wijze volgens biologische wetten. In de biologie vinden

wij de vijf levensniveaus terug, zoals in deel 1 besproken, nl. 1. Het

zaad dat er eerst is. 2. Daarna het ontkiemen waaruit de steel of stam

voortkomt. 3. Daarna de bloesem. 4. Dan de vrucht, waarin als 5e het

nieuwe zaad zit.  Alzo zijn er ook vijf chemische stadia in relatie tot de

levensfuncties. Die vijf stadia vinden wij terug in de samenstelling van

ons DNA.  De DNA-molecule heeft een dubbele spiraal, met een

positieve (mannelijke) en negatieve (vrouwelijke) geladen ketting, die

nodig is voor de groei en in

standhouding van het leven. Alle

genetische informatie zit opgeslagen in

4 substanties, die wij nucleotiden

noemen. Zij worden als volgt genoemd:

Guanine, Thymine, Cytosine en

Adenine. De volgorde van deze 4

substanties bepalen de levens-

karakteristieken. JHWH heeft aan Zijn

zaadlijn een speciale volgorde gegeven,

die niet gewijzigd mag worden. Via

vermenging van soorten of rassen gaat

deze specifieke volgorde verloren. Vandaar het verbod voor Israël zich

niet te vermengen met vreemde volkeren. Bileam gaf de raad om

vreemde vrouwen naar Israël te zenden, want dat was de enige manier

om het volk stuk te maken.

De 4 nucleotiden bestaan uit twee zeshoekige ringen en twee zes-en-

vijfhoekige ringen. Aan een vijfhoekige ring zit altijd een zeshoekige
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Silica Tetra 4 zuustofatomen

en 1 silicium

gekoppeld. Op die wijze is een DNA-molecule een spiegelbeeld van het

getal 6 van de levensbloem, met eraan gekoppeld het dynamische aspect

ervan dat uitgedrukt wordt door het getal 5.  In het getal vier van de

fasen wordt de ontwikkeling van ons leven uitgedrukt. 

Aardse mineralen zijn kristalvormen, waaruit

blijkt hoe de atomen ervan inwendig zijn

gerangschikt. Silicium en zuurstof zijn de

meest voorkomende elementen in de

aardkorst. Quartz of kristal is pure silica,

vereniging van silicium met zuurstof. De 4

zuurstofatomen en 1 siliciumatoom vormen

een tetrahedron (het eerste der Platonische

lichamen, zie pagina 11 van deze brochure).

Dit is het vrouwelijke principe van de aarde,

waarin tevens het mannelijke principe

aanwezig is voor het zaad ter bevruchting.

Wanneer de vijf en zes elkaar bevruchten ontstaat de 7, het getal voor

het Goddelijk heilige en volmaakte, de rust.  Zie de leerzame website:

 http://www.unifiedworlds.com/male-female.htm

 De menselijke hand is het beste voorbeeld om de vijf levensniveaus te

illustreren. De vijf verschillende levensniveas zagen wij in de biologie

als: 1. Zaad. 2. Stengel. 3. Bloesem. 4. Vrucht. 5. Het nieuwe zaad.

In de menselijke hand zijn de vier vingers apart gezet door onze

Schepper van de duim. Tezamen maken de vijf vingers de 5 sferen van

een spiraal, die we terugzien in de Fibonaccireeks. Deze spiraal begint

bij nul graden en loopt naar 120, daarna naar 190, daarna naar 240 en

280 graden om bij 360 de cirkel weer rond te maken.  
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Zie: http://www.celestialclock.com/SG.htm                                             

De scheppende levenskracht van onze Schepper in het heelal is de spir-

al of spiraal (spirit = geest). De kracht van de Geest. Bovenstaande

afbeelding werd in oud-Egypte gezien als de twee rechterhanden van de

grote God, het zonnestelsel van de zon met 9 planeten. Twee handen

geven 10 vingers. De vier vingers zouden op koude perioden wijzen en

de duim op een warme periode
Psalmen 111:7. De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel  

Psalmen 19:2. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel

verkondigt Zijner handen werk.  

Zijn handen zullen ons als Zijn volk Israël beschermen in alle

tijdvakken. Het grote geheim van ons als Zijn volk ligt in Zijn handen.

Dat mogen wij zingen in het lied dat kinderen dikwijls zingen:

‘k Stel mijn vertrouwen op JHWH mijn God, want in Zijn hand is

heel mijn levenslot. etc. 

Hoe Hij ons leidt van dag tot dag, en hoe Hij ons beschermt en

beschermen zal in de toekomst, hopen wij in een volgende brochure te

bespreken. Daarin zal het gaan over het geheim van Israël met

betrekking tot de Vuur- en Wolkkolom en Ark des verbonds.

Psalmen 48:14  Want deze El is onze God eeuwiglijk en

altoos; Hij zal ons geleiden tot den dood toe.  


