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Inleiding
In onze brochures 252, 543 en 584 is reeds over ons hart geschreven.
Deze brochure handelt over de geometrie van ons hart, met de vraag of
ons hart wel een pomp genoemd kan worden. In de geometrie spreken wij
over de vijf zogenoemde Platonische lichamen:
1. de tetraëder - staat voor ons hart, en staat voor het element vuur
2. de octaëder - staat voor onze longen, en staat voor het element lucht
3. de hexaëder (kubus), staat voor onze milt, en staat voor het element
aarde
4. de icosaëder, staat voor onze nieren, en staat voor het element water
5. de dodecaëder, staat voor onze lever, en staat voor het element aether,
de levenskracht, Akasha

De drie-dimensionale wereld waarin wij momenteel leven kunnen wij
terug vinden in deze vijf Platonische lichamen, namelijk in de hoeken,
lijnen en vlakken. Er is altijd aan ons verteld en geleerd dat we in de
dimensies hogerop zouden kunnen klimmen, naar de 4e, 5e en zelfs nog
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hoger sferen. Bij nader inzien kan dat volgens de geometrie niet. Wel
blijkt dat we terug kunnen naar onze oorsprong, naar de tweede en eerste
dimensie, volgens Johan Oldenkamp, waarmee wij kunnen instemmen.
Ons hart is uniek en wordt wel onze levensmotor genoemd. Wij worden
vanuit ons hart gebouwd, zie onze brochure 673 "Het komende
Kosmische Omslagpunt". Aan ons hart worden veel eigenschappen

toegekend, o.a. dat ons hart zich verheugd wanneer ons leven verloopt
volgens ritmische golven.
Ons hart is opgebouwd uit kamers, waarvan twee hoofdkamers en twee
kleine kamers (boezems). Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hart
In ons hart werken twee tegengestelde krachten, die zorgen voor twee
vortexen waardoor het bloed ronddraait tijdens de bloedstroom. De twee
vortexen draaien elk in tegengestelde richting van elkaar. Er is een punt
waarbij de twee bloedstromen elkaar ontmoeten en in elkaar opgaan.
Daarbij ontstaat een moment van stilstand tijdens de ontmoeting van die
twee in tegengestelde richting draaiende bloedstromen. Eén bloedstroom
moet zich gedwongen omkeren, en tijdens dat omkeerpunt is er volkomen
stilstand, rust, zoals wij dat ook kunnen waarnemen in het oog van een
orkaan. Deze rust vertegenwoordigt het Goddelijke in ons. Ons hart blijkt
niet slechts een simpele pomp te zijn, indien er al sprake van een pomp
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kan zijn. Ons hart blijkt meer een
orgaan te zijn dat de bloedstroom regelt,
vitaliseert en voort laat stuwen in
perfecte balans. Er is in ons hart
een samenwerking tussen materie
en geest, tussen vorm en geest.
Deze geest des levens wordt via
geometrie zichtbaar, aantoonbaar.
In de natuur, en dus ook in ons
hart, is een onzienlijke vorm
verborgen, die evenwel zichtbaar
gemaakt kan worden. Deze vorm
is de vorm van wat wij een vlieger 1. Rechter atrium (boezem), 2. Linker
atrium, 3. Bovenste holle ader, 4. Aorta,
noemen. Daarover straks meer.
5. Longslagader, 6. Longader, 7.
De levenskracht die ons bloed Mitralisklep, 8. Aortaklep, 9. Linker
door ons lichaam laat stromen is ventrikel (kamer), 10. Rechter ventrikel,
ook in de aarde aanwezig en actief 11. Onderste holle ader 12.
Tricuspidalisklep, 13. Pulmonalisklep,

werkzaam. De aarde is geen dood
ding, maar een levend wezen. De ronde ijzerkern in de aarde heeft een
kubus-achtige stalen structuur. De seismische golven in de aarde vertonen
vormen, namelijk de vorm van een vlieger. Aarde en mens bezitten een
kern, een hart, en de kern van de aarde en de kern van ons mensen staan in
relatie met elkaar. Beiden bezitten een verborgen levenskracht als
aandrijving van de levensstroom. Dat komt via de geometrie tot
uitdrukking in de vorm van een vlieger. Een vlieger stijgt op naar boven,
waar de levenskracht vandaan komt. De aarde zelf is ook niet exact rond,
maar meer ei-vormig. Ons hart is niet rond, maar meer wig-vormig, of
bezit meer de vorm van een vlieger, en wel asymmetrisch. De grote
kamers zijn ongelijk van grootte. Door de rechter kamer stroomt
zuurstofarm bloed rechtsom naar de longen, waar het zuurstofrijk bloed
opneemt en naar de linkerkamer vervoert. In de linkerkamer stroomt het
zuurstofrijke bloed al wervelend linksom de aorta in via uniek gevormde
bochten. Hierdoor ontstaan vortexen die het bloed vitaliseren. De
levenskracht in ons laat het bloed stromen, en ons hart helpt hierbij om
die stroom te reguleren. Wij als levende wezens hebben de vorm van de
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vlieger op bijna verborgen wijze
in ons, en ook de aarde bezit deze
vorm in zich. Het is de
Amerikaan Frank Chester die
deze vorm ook ontdekte en naar
zichzelf vernoemde, doordat
Frank er een nieuwe soort
ruimtelijke vorm mee
construeerde, de Chesterhedron.
De vliegervorm ontstaat vanuit en in- het pentagram/pentagon,
via de ruit-vorm. Deze ruitvorm
is de verborgen geometrische
vorm van de geestelijke of spirituele levenskracht van het licht. Deze
vorm vinden wij dus ook terug in de aarde en in ons hart en lichaam.
Rond het jaar 2000 ontdekte Frank Chester deze vorm en construeerde er
een ruimtelijk lichaam van, dat bestaat uit vier gelijksoortige driehoekvlakken en drie gelijksoortige vliegervorm- vlakken.
Wijzelf hadden de vliegervorm reeds rond 1988 ontdekt, maar er nog
geen ruimtelijk lichaam mee geconstrueerd. In ons bouw-object "De
Pentahof" hadden wij de ruit en vlieger reeds in 1989/1990 als symbool
aangebracht.
De vijf Platonische 3-D lichamen hebben hoeken, lijnen en vlakken met
steeds dezelfde lengte van de lijnen, steeds dezelfde hoeken en dezelfde
vorm van de vlakken. Dat is met de vlieger-Chesterhedron niet het geval.
In de Chesterhedron zijn twee verschillende vormen aanwezig, nl.. de
vlieger-vorm en de driehoek-vorm, en ook zijn de lijnen ongelijk van
lengte. Voor informatie over de Chesterhedron kan men op de websites
van Frank Chester er meer over vinden.
Zie: http://frankchester.com/
Wij zouden de Chesterhedron als het 7e Platonische lichaam kunnen
bezien. Het 6e Platonische lichaam is te zien in de bol, waarin de
levensbloem is aangebracht, zie figuur:
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De vlieger-vorm ontstaat vanuit en in het pentagram/pentagon, wat in de
ruit-vorm (drop) te zien is. De ruit-vorm is de verborgen geo-vorm van de
geestelijke levenskracht van het licht.

Bradford Riley schreef een
artikel over het hart en
citeert Rudolf Steiner, die
aan zijn leerlingen
voorhield dat het hart géén
pomp ko n zi j n . De
geheimen van ons hart zijn
groot en nog lang niet
allemaal opgelost. Rudolf
Steiner sprak reeds over de
zogenaamde ‘vijfde kamer’
van ons hart, als nieuw
orgaan waarmee wij de
levenskracht onder controle kunnen houden. Het betreft hier een etherisch
orgaan, waarmee wij de etherische Christus gewaar kunnen worden.
Bijen bezitten namelijk reeds een vijfde hartkamer. De bij heeft zijn
wortels in de zon. De bij
bezit een hexagonaal
leefsysteem, en dat
leefsysteem beweegt zich
door het bloed van de bij.
Niet alleen de bij, maar ook
veel planten bevatten een
hexagonaal leefsysteem. Bij
de bij komt dat hexagonale leefsysteem tot uiting in de bouw van de
honingraat, en in zijn zes pootjes, en ook in de hexagonale ogen is het te
zien. De bij is een levend wezen dat het bewijs van de hexagonale
levensstroom van het zonlicht in zich draagt. Planten maken ook zuurstof
aan door zonlicht om te zetten via chlorofyl. Ook in ons eigen bloed is de
levenskracht van het licht waar te nemen. Die levenskracht is het
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resultaat van de samenwerking tussen de 5 en de 7, tussen het pentagon en
heptagon, waarvan als resultaat de hexagon voortkomt. De levenskrachten
worden door de hexagonale structuren als basis van het leven gekenmerkt.
De bij is een zonne wezen dat weliswaar op de aarde leeft, maar het zonne
proces in zich draagt. Vandaar dat de bij geheel en al op de rotatie van de
zon is gericht, wat 25 - 27 dagen duurt.
Onze aarde roteert veel sneller, namelijk in
24 uur op z’n as. De bij houdt met de rotatie
van de aarde in die zin geen rekening. Ze
leeft bij en door de zonne krachten die op
verborgen wijze in de matrix van de aarde
stromen.
Het bloed in ons lichaam moet ergens door in beweging worden gebracht.
Wij noemen dat de levenskracht die de bloedstroom op gang houdt. In de
Bijbel wordt het ‘het zilveren koord’ genoemd. Ons hart tikt of slaat niet
doordat het een pomp zou zijn, maar doordat de bloedstroom erdoor heen
gaat. Er is iets dat ons bloed laat stromen
door ons lichaam, en daardoor gaat ons
hart als regulator tikken. Onze
bloedstroom wordt door bepaalde
krachten opgang gebracht in het embryo,
reeds voordat het hart gaat slaan. Er is
een voor ons onzichtbare levenskracht die
ons bloed in beweging brengt en laat
stromen. Een suggestie van mij is, dat het
ijzer in ons bloed wordt gebruikt als
middel voor elektromagnetische stromen
of straling ter voortstuwing. De aarde
bezit immers ook een ijzerkern die wordt
gebruikt zoals bij een elektromotor om
hem in beweging te brengen en te
houden.
Ons bloed zet ons hart in beweging, en
niet andersom. Steiner bestudeerde de
bijen en zag dat zij een open circulatie-
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systeem bezaten, waarbij het bloed vanuit het vijfkamerige hart in de
aorta stroomt.
Wij mensen bezitten een vierkamerig hart. Zo’n extra kamer geeft een
nieuwe instroom en uitstroom van etherische krachten. Ons hart weegt
ongeveer 300 gram, waardoorheen dagelijks 8000 liter bloed stroomt. Ons
hart zou een verbazingwekkende pomp zijn om deze hoeveelheid te
kunnen verwerken in zo korte tijd, en dat zonder uit te rusten. Ons bloed
is nog wel liefst vijfmaal dikker dan water, en ons hart zou in staat zijn
om ons bloed door de duizenden kilometers lange capillaire vaten te
pompen! Ons bloed ‘kruipt waar het niet gaan kan’.

The blood is poured into the body cavity below the brain
at the anterior opening of aorta. The organ systems freely
bathe in the blood in the body cavity. The muscle
movement of dorsal diaphragm helps in pumping the
blood, whereas ventral diaphragm beats in backward
direction.""
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Het ‘hart’ van de aarde, en het ‘hart’ van een land
Het hart van de aarde wordt gezien als de kern, de ijzerkern binnenin de
aarde. Het hart van een land wordt gezien als het midden van het land, het
centrum.

Het hart van Nederland is het exacte midden. Op de Lunterse berg ligt een
steen die aangeeft dat hier het geografische midden van Nederland is, en
tussen Garderen en Putten staat een steen dat hier het exacte geodetische
midden van ons land is, het zwaartepunt. In Kootwijkerbroek bevinden wij
ons in het midden van deze twee middelpunten.

Het middelpunt van Nederland is op de
Lindenboomsberg, nabij de Goudsberg te Lunteren
gelegen.
In deze afbeelding heeft men het getal 6 verwerkt. Ons
land zou 6 middelpunten tellen
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is hierbij betrokken, met name Lage Vuursche, waar Bea op Drakensteyn
gaat wonen. Gaat zij vandaar uit de Nieuwe Wereld Orde leiden?

Tussen Putten en Garderen

Lichtvoertuig
Merkaba

Bij de Goudsberg te Lunteren/Ede

Wat kan het voor ons als Nederlanders, en voor ons land te betekenen
hebben dat wij ons bevinden op een uniek stukje aarde? Wij bevinden ons
in een zogenaamd delta-gebied. De grote oude beschavingen vonden plaats
in deltagebieden, aangezien deze gebieden zeer vruchtbaar zijn. Ook ons
land is gezegend met een vruchtbare tamelijk vlakke grond, veelal uit klei
bestaande. Een delta heeft de vorm van een driehoek, zoals in de
Platonische lichamen de tetraéder bestaat uit vier gelijkzijdige driehoeken.

Nederland is één van de zeven uitgekozen landen om de World Shift (zie
Boek van Ervan Laslo World Shift 2012) te leiden. Ons land staat daarin
voor het HART, aldus Martin van Wieringen. Het hart van Nederland is
de Veluwe, een naam die afgeleid is van het Noorse Vigrid, de plaats van
de roemrijke helden uit de Germaanse mythologie. In de eindtijd zullen
deze helden zich in strijd stellen tegen de brute chaoskrachten. In Vigrid
(de Veluwe) zal een nieuwe leefwereld het eerste ontstaan. Ook Het Gooi

Merkabah
Het woord Merkaba is van oorsprong Egyptisch. Mer staat voor een
speciaal licht, dat tegen elkaar indraait, net als de bloedstroom in ons hart.
Ka is de geest van de mens, en Ba is het fysieke lichaam. De Merkaba is
een lichtvoertuig dat een mens verplaatst van de ene wereld naar de
andere, via aan tegengesteld draaiend licht. Het zijn twee roterende
tetraëders tegenover elkaar. Een Merkaba is dus een lichtvoertuig waarin
twee energievelden draaiend aanwezig zijn, die tegen elkaar indraaien in
de vorm van tetraëders en vortexen vormen. Het energieveld dat hierdoor
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ontstaat rondom ons is ongeveer 18 meter
groot van diameter.
Dat
energieveld werkt op ons lichaam
en onze geest tegelijkertijd in. De
Merkaba is aan ons lichaam
verbonden en kan door onze
ademhaling geactiveerd worden.
Liefde vanuit ons hart is hierbij de
In het Duitse Bottrop (Ruhrgebied)
sleutel. Wij ontvangen hierdoor een
staat dit kunstwerk
liefdevolle betrekking op onze
Schepper. Het verruimt ons
bewustzijn, het heelheid-bewustzijn. In Ezechiël 1 wordt de Merkaba
omschreven. God zelf vertoonde zich aan de profeet in een lichtvoertuig,
en later kon Ezechiël er zelf mee in hoger sferen reizen. De verbinding met
God en het Goddelijke wordt erdoor hersteld. De profeet spreekt over een
vierwielige troonwagen van JHWH, die door vier cherubijnen wordt
aangedreven. Er waren ook Seraphim, dat zijn branders (uitlaten?).
Geometrie is de drager van alles wat geschapen is. Geometrie is de
Goddelijke structuur in al het geschapene. Wij zien de geometrische
figuren en vormen in de natuur o.a. als bol, waaruit de levensbloem
voortkomt, en waarin alle vijf Platonische
lichamen aanwezig zijn. Daarin zien we weer
de Gulden Snede en Fibonaccireeks, en ook de
Pi en Phi-spiralen. Er is een oud gezegde dat
God de wereld schiep en de Nederlanders
Holland geschapen hebben. Dat kan dan ook
niet zónder de geometrische vormen, die dan
ook in ons land aanwezig moeten zijn. In het
hart van Nederland hebben wij daaraan
uitdrukking gegeven in De Pentahof, waarvan
op Youtube een video staat, waarin er uitleg De chesterhedron past exact
wordt gegeven over dit bouwwerk vol op de icosaëder
symboliek.
http://symbolen.jouwweb.nl/andere-symbolen
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Bij het Goetheanum van Rudolf Steiner

Nederland is het land van de 12 provinciën, waarvan 7 boven de Rijn en 5
onder de Rijn. De getallen 5 en 7 werken samen, en de 6 staat er middenin.
Het getal 7 wijst naar een octaaf in de muziek, en het wijst naar de 6
scheppingsdagen plus de rustdag. Waar werken en rusten in elkaar
overgaan heerst een moment stilte, net als waar zoetwater uit rivieren in
zout zeewater stroomt, daar vindt een botsing plaats. Hetzelfde fenomeen
vindt dus ook in de bloedstroom van ons hart plaats, zoals wij zagen.
Ontstaan van materie
Volgens de oude Egyptenaren is materie ontstaan door ‘bevroren muziek’.
Anderen zeggen dat materie een afgekoelde lichtenergie is. Licht en
muziek zijn vibraties, trillingen, die geometrische vormen aan kunnen
nemen. Tijdens de schepping was er licht én muziek. Zie Job 38:7
Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods
juichten.
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Het universum zou zijn gevormd door niet-materiële eather. Eather is een

soort onzichtbare supergeleidende vloeistof die alle materie doordringt. In
deze ‘vloeistof’ ontstaan net als in water vortexen, draaikolken, en deze
zouden de bouwstenen vormen van de materie. Deze stromingsvormen van
de eather komen ook voor in de natuur als vortexen, o.a. bij snel
wegstromend water in een gat, bij draaikolken, bij tornado’s, etc. Wanneer
twee vortexen met hun slurven samenkomen vormen ze een torus, een
donut. Een dubbele vortex is dus een torus, hetwelk een unieke stabiele
stromingsvorm is. Materie zou uit deze stabiele stromingsvorm van de
eather voortkomen, en daarbij geometrische vormen aannemen. In dit
proces lijkt het dat de elektronen en kerndeeltjes in het atoom gescheiden
zijn van het atoom. Dat berust echter op illusie. Elektronen draaien ook
geen rondjes rond de kern van het atoom, maar volgen staande
golfpatronen op zekere afstanden van de atoomkern.
Het atoom was tot voor kort het kleinste deel van
de materie. Het atoom is een bolletje. en ook ons
lichaam begint als een bolletje. Een bol staat
volgens Plato voor leegte, dat wil zeggen als een
ruimte waarin alle andere Platonische lichamen
passen. De bol staat voor eenheid en heelheid.
De cel is een bol, die het vermogen bezit zichzelf
te delen, te dupliceren, te groeien en zich te
vermenigvuldigen. De cellengroei is in brochure
673 op bladzij 16vv reeds besproken. Daar zagen wij hoe bij 512 cellen er
zich een torodiaal veld ontwikkelde dat hol is, wat het begin is van ons
hart. Wij bestaan voor een klein poosje in de baarmoeder geheel en alleen
als hart. Daarna wordt vanuit ons hart de rest van ons lichaam opgebouwd.
In ons hart zit alsdan een kleine ruimte waarin de levenskracht zetelt.
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In het embryo vormen hart en bloedvaten één der eerste orgaansystemen
die functies bezitten. In het embryo ontwikkelt zich het hart dus als een
soort rechte buis, een torodiaal veld, waarin nog geen kleppen aanwezig
zijn, zodat het bloed in principe terug zou kunnen stromen. Na enige tijd
ontwikkelt de buis zich tot een U-vorm, waarbij een linkerkamer en
rechterkamer ontstaan. Daarin ontstaan kleppen om terugstroming van het
bloed te voorkomen. Het hart en de kleppen regelen
de druk en zorgen er voor dat de bloedstroom in
dezelfde richting blijft gaan. In het embryo zit er
tijdens de groei van ons hart een klein gaatje tussen
de twee boezemkamers. Dit is omdat het bloed nog
niet door de longen hoeft te gaan voor
zuurstofopname. Nog voor de geboorte sluit het
schot zich dat tussen de twee hoofdkamers zit, en
kort na de geboorte sluit het gaatje tussen de twee
kleinere bovenste hartkamers, de boezems. Na de
geboorte dient het bloed door de aders van de longen
te circuleren.
In het prille stadium heeft ons hart dus slechts één kamer en één slagader.
In die ene slagader ontstaat een tussenschot, zodat deze zich in tweeën
verdeeld, in een rechter- en in een linkerkamer. Uit de linkerkamer die het
grootst is groeit de aorta, en uit de rechter groeit de longslagader. De
rechter hartkamer is kleiner aangezien daar de bloedstroom door de longen
loopt, die korter is dan de bloedstroom die via de aorta door het gehele
lichaam gaat. Ons hart is dus asymmetrisch.
Ons hart bezit tot hier aan toe vier kamers, maar is daarmee niet compleet.
De bijen bezitten 5 hartkamers. Ook wij mensen kunnen een 5e hartkamer
ontvangen of verkrijgen, nl. door in verbinding te komen met de zonne
krachten, de levengevende energieën van de natuur. De bijen bezitten
reeds van nature een systeem in zich om de gevoelige krachten van het
licht uit de eather op te vangen. Deze licht-levenskracht is een energie die
ons hart doortrekt en vervult met liefde. Daardoor zal deze liefde-energie
ons gehele lichaam doorstromen. Dat wordt in de Bijbel de ‘vernieuwing’
of ook wel de ‘besnijdenis des harten’ genoemd. Wat dat precies inhoudt
is reeds in brochures 252, 543 en 584 besproken. Die 5e kamer maakt van
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ons complete mensen, waardoor wij in verbinding komen met de
Schepper. De getallen 5 en 7 spelen in ons mens-zijn een belangrijke rol.
Dat kunt u lezen in onze brochure 555. De bouw van ‘De Pentahof ‘ heeft
als uitgangspunt deze twee getallen 5 en 7, met daarbij de centrale 6. De
basis van De Pentahof is de Levensbloem (flower of life) die basis is
expres niet geheel asymmetrisch, maar net als het hart ongelijke helften
bezit. Volkomen asymmetrie is in ons lichaam niet aanwezig.
In het bloed is de ziel, de levenskracht. Wat de ziel precies is, is niet te
benoemen. Zie hiervoor het boek van dr. Tjeu van de Berk over de ziel.
De levensenergie in het bloed is uniek en mag niet in de aarde
terechtkomen en daarin opgenomen worden. Alle bloed dat vers in de
aarde terechtkomt is verboden. Dat bloed roept om wraak. De mens als
mens keert weliswaar terug naar de aarde en wordt daarin weer ontbonden,
opgelost. Maar dan is het afgestorven bloed waaruit de levenskracht is
verdwenen. Bij moord en slacht is dat anders, dan stroomt het levende
bloed in de aarde, die het opneemt en de energie ervan verzameld. In
Jesaja 26 lezen wij het volgende erover:
20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u
toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.
21 Want ziet, JHWH zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van
de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed
ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.
Lukas 11:50 Opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de
profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.
Klaagliederen 4:13 Mem. Het is vanwege de zonden harer profeten, en de
misdaden harer priesteren, die in het midden van haar het bloed der
rechtvaardigen vergoten hebben.
Ezechiël 22:4 Door uw bloed, dat gij vergoten hebt, zijt gij schuldig
geworden, en met uw drekgoden, die gij gemaakt hebt, hebt gij u
verontreinigd, en hebt uw dagen doen naderen, en zijt tot uw jaren gekomen;
daarom heb Ik u den heidenen overgegeven tot een smaad, en allen landen
tot een spot.
Ezechiël 36:18 Daarom goot Ik Mijn grimmigheid over hen uit, om des
bloeds wil, dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden,
waarmede zij dat verontreinigd hadden.
Joël 3:19 Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een
woeste wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in
welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben.
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Mattheüs 23:35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is
op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen
Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon
van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den
tempel en het altaar.

De aarde zal al het onschuldig vergoten bloed der
martelaren, der oorlogsslachtoffers, der abortussen,
etc. niet langer bedekt houden. De energie die
daardoor in de aarde is opgebouwd zal zorgen voor
een dermate grote calamiteit, dat de aarde erdoor
zal openbarsten. De ongerechtigheid drukt zwaar
op de aarde, zoals in Jesaja 28 staat, wat niet alleen
de ongerechtigheid inhoudt van atoomproeven en CERN-proeven, maar
ook die van het onschuldig vergoten bloed van mensen en dieren.
Bloed is de drager van de Goddelijke levensenergie, dat niet straffeloos
kan worden vergoten, noch mag worden vermengd.
Opbouw van het embryo en het hart
Het Arabische woord alaqah heeft drie betekenissen. Het betekent zowel
bloedklomp, bloedzuiger en iets dat ophoopt.
In het zeer prille moment van het embryo is er zelfs grote gelijkenis tussen
het embryo en de bloedzuiger, zie afbeelding. Het embryo is in dat
stadium dan ook een vruchtje dat zich met het bloed van de moeder voedt.
Het
vruchtje
is
tegelijkertijd iets dat
ophangt
in
de
baarmoederwand. Verder
is het vruchtje in het begin
een soort bloedklomp,
gezien de grote hoeveelheid
bloed die erin aanwezig is.
Het vruchtje is gedurig aan
verandering onderhevig.
In drie weken tijd na de
bevruchting is het vruchtje ongeveer 2 millimeter groot. Dan hebben er

19 De Geometrie van het Hart

No. 684

20 De Geometrie van het Hart

No. 684

zich drie kiembladen ontwikkeld waaruit de gehele mens zal ontstaan.
Juist op de plek waar het amnion en chorion elkaar raken wordt het
vruchtje gevormd. Daar vormt zich het ectoderm rond het amnion, en het
endoderm rond het chorion, zodat er een dubbele laag ontstaat. Na enkele
dagen gaan enkele cellen van het ectoderm op reis en vormen een laagje
dat tussen het ectoderm en endoderm ingeklemd zit, wat men het
mesoderm noemt, zie afbeeldingen:
Uit alle drie de kiembladen groeien lichaamsdelen. Uit het ectoderm komt
oa. de bovenhuid, de nagels, het haar, de talg-, zweet-, traan- en
speekselklieren, het reukorgaan, de lens en het binnenoor, en de voorkwab
van de hypofyse.
Libelles maken een hart

http://home.planet.nl/~gruit037/tamara/kiemlagen.htm
Hierna volgen enkele voorbeelden hoe in de natuur de hart-vorm
Bijen maken een hart-vorm

A heart shaped rock formation in Nevada. These extraordinary images, taken by
photographers across the globe, show Mother Nature celebrating the big day with
iconic heart shapes appearing all over the natural world. The charming pictures
capture Mother Natures romantic side and feature several signs of love including an
adorable fluffy penguin with a white heart emblazoned on its chest. Other natural
displays include a flamingo creating a heart

...

voorkomt.
Eiland voor de kust van Australië
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Een gat in een boomstam hart-vorming

De neus als hart-vorm

Het blad van de anthurtium
Het colletje als hart-vorm

Mangrove Yves arthus-Bertrand

Een kever met een hart–vorm

Deze poes heeft zelfs twee hartvormen, de neus én de col

De hemelen verkondigen Gods eer, zie
Psalm 19:1
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Het kalf met een col op z’n kop

Na de bevruchting is er sprake van een nieuw vruchtje (embryo), een cel
waarin het vrouwelijke en mannelijke zijn samengesmolten. Bij die
versmelting liggen de kernen naast elkaar, waarvan hun inhoud in elkaar
overgaat. Dit proces duurt ongeveer een half uur. In dat vruchtje van de
nieuwe mens zijn na een half uur álle genetische eigenschappen bepaald.
Hierna hoeft alleen nog de verdere ontwikkeling te komen door middel
van de celdeling en groei.
Verloopt het wordingsproces van de nieuwe aarde en nieuwe mensheid
evengelijk volgens dit Goddelijk scheppingsproces? Dat lijkt er wel op,
aangezien de natuurwetten zich niet laten wijzigen. Het gaat in de
volgende tekst wel niet over de verwekking, maar over de geboorte van
een nieuw land en volk, wat ook zeer snel zal gaan.
Jesaja 66:8 Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou
een land kunnen geboren worden op een enigen dag? Zou een volk kunnen
geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeen gekregen, en zij
heeft haar zonen gebaard.

Wanneer het vruchtje (embryo) twee weken oud is begint zich uit weefsel
(ectoderm) het zenuwstelsel te ontwikkelen. Het hart is eerst gevormd, en
uit het hart wordt de verdere mens opgebouwd. Dat zenuwstelsel begint
als een soort rechte schijf, wat de neurale plaat wordt genoemd. Deze
rechte plaat gaat zich in korte tijd ombuigen of omkrullen, zodat bij de 3e
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week de uiteinden bij elkaar komen en er een buis wordt gevormd. Voorin
deze neurale buis ontwikkelen zich de hersenen.
Opmerkelijk hierbij is dat alles in de schepping uit de Schepper is
voortgekomen, welk proces we in de cirkel afgebeeld zien. De cirkel staat
voor heelheid, is leeg en vol tegelijk, dus vol-ledig. Wanneer de cirkel
doorbroken wordt en rechtgebogen, ontstaat de tijdlijn. In de natuur en
schepping kromt zich alles, aangezien niets rechtlijnig is. Net als bi-metaal
kromt zich alles terug naar de cirkelvorm. Daarbij ontstaan eerst
driehoeken, daarna vierkanten en tenslotte vijfhoeken, die de cirkel het
dichtst benaderen. Wonderlijk dat dit geometrisch proces zich in de eerste
weken van ons bestaan als vruchtje reeds voltrekt.

Ectoderm, de lijn, en de terug buiging tot
cirkel
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De loop der dingen op aarde, de
geschiedenis met alle voorvallen en
gebeurtenissen is dan ook niet rechtlijnig,
maar cirkelvormig, en niet vlak, maar
concentrisch, torus-vormig. Tot uiteindelijk
de vorm weer terug is bij haar oorsprong,
waar ons woord eisprong op lijkt. De
oorsprong is onze Schepper Zelf, de
levengever die ons van levensenergie
voorziet. Het leven keert zich tot Hem
terug in vollere vorm, vervolmaking en
perfectie. De dualiteit zal wegvallen, het
negatieve is slechts tijdelijk. Wat overblijft
is heelheid, warmte en liefde. Al het andere
wat niet tot de vervolmaking dient, valt af
als een blad van de boom in de herfst.
De geschiedenis is dan ook een tocht die
ontspringt vanuit het ‘hart’ van God, en
weer tot Hem terugkeert. Wij gaan allen mee op deze HartsTocht
Het hart ligt ons na aan het hart, het ligt op onze tong, die als eerste uit ons
hart zich ontwikkelt, waarmee wij iemand een riem onder het hart steken,
of we houden ons hart vast. We vertoefden tijdelijk in het hartje van de
winter, maar de zomer nadert snel. Het is nu de tijd voor een
ontboezeming over dit fascinerende scheppings-wonder.
De natuur laat zich niet onbesproken, er gaat een stille sprake van uit en
wel via geometrische vormen, schitterende kleuren, en getallen. Dit alles
wilden wij u graag laten zien in deze brochure, waarna wij in
verwondering en aanbidding de volgende verzen uit het boek der Psalmen
eraan toevooegen:
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Psalm 19: 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De
hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen
werk.
2 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den
nacht toont wetenschap.
3 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.
4 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het
einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon.
5 En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk
als een held, om het pad te lopen.
6 Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de
einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.
Psalm 139:13 Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders
buik bedekt.
14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk
gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel.
15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene
gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben, in de nederste delen der
aarde.
16 Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen
waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden
worden, toen nog geen van die was.
17 Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig
veel zijn haar sommen!
18 Zoude ik ze tellen? Harer is meer, dan des zands; word ik wakker, zo
ben ik nog bij U.

Psalm 108:1 berijmd:
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en Lof bereid;
‘k Zal zingen voor den Opperheer,
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer!
In een volgende brochure zullen wij DV de geometrie van het leven, en
die van het hart, en de heelheid in het universum behandelen. Universum
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= heel - lied, dus het hele (liefdes) lied van de schepping en Schepper,
gebaseerd op het heelheids principe.
Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend'lijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand
'k Heb u lief mijn Nederland
'k Heb u lief mijn Nederland
Waar het lachend groen der heuvels
't Kleed der stille heide omzoomd
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant:
Klinkt mijn lied op oude trant:
'k Heb u lief mijn Nederland
'k Heb u lief mijn Nederland
Blijf gezegend, land der vaad'ren
Make u eendracht sterk en groot
Blijve 't volk der koninginne
Houw en trouw in nood en dood
Doe zo ieder 't woord gestand
Doe zo ieder 't woord gestand
'k Heb u lief mijn Nederland
'k Heb u lief mijn Nederland
J. Kroonenberg / C.A. Mangold

