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Inleiding
Wij lezen in de Bijbel diverse malen dat JHWH spreekt. Aan Hem wordt
een spraakvermogen toegekend in figuurlijke zin. In Psalm 29 lezen wij
hoe JHWH o.a. spreekt:
1 Een psalm van David. Geeft JHWH, gij kinderen der machtigen!
geeft JHWH eer en sterkte.
2 Geeft JHWH de eer Zijns Naams, aanbidt JHWH in de heerlijkheid des
heiligdoms.
3 De stem van JHWH is op de wateren, de God der ere dondert; JHWH is
op de grote wateren.
4 De stem van JHWH is met kracht, de stem van JHWH is met
heerlijkheid.
5 De stem van JHWH breekt de cederen; ja, JHWH verbreekt de cederen
van Libanon.
6 En Hij doet ze huppelen als een kalf, den Libanon en Sirjon als een
jongen eenhoorn.
7 De stem van JHWH houwt er vlammen vuurs uit.
8 De stem van JHWH doet de woestijn beven; JHWH doet de woestijn
Kades beven.
9 De stem van JHWH doet de hinden jongen werpen, en ontbloot de
wouden; maar in Zijn tempel zegt Hem een iegelijk eer.
10 JHWH heeft gezeten over den watervloed; ja, JHWH zit, Koning in
eeuwigheid.
11 JHWH zal Zijn volk sterkte geven; JHWH zal Zijn volk zegenen met
vrede.

De natuur is een groot boek van de Schepper wat niet
kan liegen. Mensen, schrijverij van mensen, van
profeten, priesters en koningen is feilbaar. Het enige
onfeilbare door de Schepper Zelf geschreven boek is
het boek der Schepping, der natuur. In de Nederlandse
Geloofsbelijdenis staat het volgende:
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Hoe wij God kennen

Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping,
onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze
ogen als een prachtig boek, waarin alle
schepselen, groot en klein, de letters zijn,
die ons te aanschouwen geven wat van God
niet gezien kan worden, namelijk zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de
apostel Paulus zegt in Rom. 1 : 20. Dit alles
is voldoende om de mensen te overtuigen en
hun elke verontschuldiging te ontnemen.
Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog
duidelijker en volkomener aan ons bekend
door zijn heilig en goddelijk Woord,
namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot
behoud van de zijnen.

Over dit ‘ten tweede’ van de NGB kunt u de brochure 705 erop nalezen.
Alles in de schepping heeft een frequentie, een trillingsgetal. Of het nu
muziek betreft, of spraak, of ons lichaam, of fysieke dingen, álles trilt.
Trillingen geven geluid. De universele grondtoon van het universum is
432 Hertz. Duidelijk is dat dit getal van groot belang voor ons is, voor de
werkelijkheid waarin wij leven. Het getal 432 is ónze werkelijkheid, wat
blijkt uit de volgende feiten, zie het blad Frontier mei/juni 2013. Zie
achterin toelichting. Aristoteles zei: "De dingen zijn getallen; de gehele
hemel is harmonie en getal’. Het gaat in ons onderzoek in deze brochure
om de taal van onze Schepper, de taal van het universum, over vormen,
getallen, frequenties, en alles wat daarmee verband houdt.
Geometrie
Geo = aarde. Metrie = meten. Dus het meten op en van de
aarde (meetkunde).
Heilige Geometrie wordt wel
‘Gewijde Architectuur’ genoemd, en deze houdt zich
bezig met de krachten van vormen en getallen in een
ruimtelijke structuur. Architectuur komt van arch, dat is
een vlamboog of cirkel die men trekt met een passer.
Wanneer men spreekt van de kwadratuur van een cirkel, gaat het om een
wiskundig vraagstuk dat door de oude Grieken werd geformuleerd en
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bestudeerd. De vraag hierbij is of het mogelijk is om alleen met een passer
en liniaal een vierkant te construeren, dat exact dezelfde oppervlakte heeft
als van een cirkel. Dit vraagstuk heeft reeds vele eeuwen wiskundigen en
leken beziggehouden. In 1882 werd door Ferdinand von Lindemann
bewezen dat dit vraagstuk niet op te lossen is.
Reeds de oude Egyptenaren hebben zich met dit vraagstuk beziggehouden,
hetwelk in de bouw van de Grote Piramide te Gizeh wordt aangetoond.
Men spreekt dan ook wel van de ‘Cirkel van Cheops’. De basis van de
Grote Piramide is vierkant, en op de halve basis plaatst men de passerpunt
om een cirkel te trekken, zie afbeelding, zodat men de hoogte van de
piramide heeft.
De Grote Piramide is een inwijdingsplaats in de mysteries van het leven,
waarvan het vraagstuk van het vierkant maken van de cirkel er één is. De
oude Egyptenaren wisten dat de oppervlakte van de cirkel nagenoeg gelijk
is aan de oppervlakte van de rechthoekige driehoek, zie afbeelding:
De Grote Piramide is 146,7 m hoog.
Het vierkant maken van de cirkel wordt wel de ‘kwadratuur van de cirkel’
genoemd, wat wijst naar het scheppingshuwelijk tussen hemel en aarde.
Het probleem van het vierkant maken van de cirkel kan dus door ons op
aarde niet worden opgelost met precisie. Dat komt doordat het getal pi
(3,14) een oneindige getallenreeks bezit. Dat noemt men irrationeel.
Slechts bij benadering is het vraagstuk toe te lichten. In
mathematische zin is de omtrek van de cirkel en de
omtrek van het vierkant nooit gelijk, aangezien pi een
oneindig getal vormt. De omtrek van een cirkel berekend
men met het getal pi (3,14) maal diameter.
Het blijkt dus dat cirkel en vierkant slechts bij benadering
met elkaar te verbinden zijn. Dit staat symbool voor het
huwelijk tussen hemel en aarde, tussen geest en materie.
Het oneindige laat zich moeilijk koppelen aan het eindige.
De Heilige Geometrie is echter niet alleen een aloude bezigheid van
mysteriescholen, architecten, filosofen en wetenschappers. Nee, het lijkt er
sterk op dat in de huidige post-kwamtumfysica de Heilige Geometrie ook
een sleutelrol vervult. Ook de huidige graancirkels tonen ontwerpen die
van hogere intelligenties afkomstig moeten zijn. Er zijn wel nep-
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graancirkels, maar er zijn ook meerdere echte graancirkels, waardoor wij
meer inzicht verkrijgen in de heilige Geometrie. In het oude Egypte paste
men de Heilige Geometrie o.a. toe in de bouw van de Grote Piramide.
Destijds had men er twee mysteriescholen, één die van het linkeroog van
Horus, die handelde over de vrouwelijke
principes in de schepping, en de ander die
van het rechteroog van Horus, die
handelde over de mannelijke principes.
Om Heilige Geometrie te bedrijven zijn
slechts twee instrumenten nodig, nl.. de
passer en de winkelhaak. Dit is te zien in het logo van de vrijmetselaren.
De Schepper van hemel en aarde blijkt een Geometrist te zijn, zie
brochures 555 en 685. Alles heeft een begin gehad, en het blijkt dat de
beginsels ronde vormen hebben, denk aan zaden, cellen en planeten. Met
de passer zijn cirkels te maken, o.a.
de levensbloem, het zogenaamde
‘Genesis-patroon’. Na het ‘niets’
schiep God de eerste cirkel (bol),
daarna de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, waarna
Hij rustte op de 7e dag (periode).
Het gaat om één cirkel, met op de
lijn van de cirkel de straal uitgezet
en er 6 nieuwe cirkels van bij te
maken. Dan ontstaat het ‘levensei’.
Trekt men buitenom nog meer
cirkels, dan ontstaat de levensbloem.
Deze figuur vinden we wereldwijd
overal terug op tempels,
monumenten en voorwerpen.
Levensvormen beginnen immers rond, als bol. In de bol zijn alle
zogenaamde Platonische lichamen aanwezig.

De Levensbloem (flower of life)
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tussen hemel en aarde. De Vitruviusman toont
eveneens aan dat de Grote Piramide een bijna
perfecte relatie heeft met de kwadratuur van
de cirkel. De basishoek van de Grote Piramide
is hierbij 51 graden, 51 minuten en 51
seconden. De Merovinger-piramide op het
Amerikaanse Grootzegel wijkt hiervan iets af,
om een jaarcirkel van 390 dagen te verkrijgen.
Vandaar dat ze 51 graden heeft, en 51 minuten
De Vitruviusman van L. da
en 14,3 seconden.
Vinci

De Tempel van Salomo bevat ook veel van de heilige Geometrie. In het
bijbelboek: 2 Kronieken vinden wij er een goede beschrijving van. In de
Tempel vinden wij drie verwijzingen naar het getal Pi (= 3,14.....).
1. In de grote cirkel die een diameter van 20 heeft
2. Het inwendige volume meet 10 diameter
3. Het vierkant van de grote cirkel heeft een lengte en breedte van
17.74139044 ......., en 2 maal dit getal levert 3,14.7569347...... op.
De Griekse letter Pi om er de omtrek van de cirkel mee aan te geven, is
afgeleid van het Griekse woord periphereia, dat betekent omtrek.
Bij het probleem van het vierkant maken van een cirkel, zoekt men naar de
mogelijkheid om een vierkant te maken met exact hetzelfde oppervlak als
van een cirkel. De vraag is of men een vierkant kan construeren met exact
dezelfde oppervlakte als van een cirkel? Dat blijkt echter onmogelijk te
zijn voor ons mensen.
De vrijmetselaren en illuminati hebben op deze gegevens het Amerikaanse
Grootzegel ontworpen, waarin de getallen 13 en 33 centraal staan. De helft
van 13.33 = 6.665, en omdat men daarmee niet uit de voeten kon vanwege
de oneindigheid van deling, heeft men 1776 gekozen en niet 1774. Bij 1776
ontstaat een stabiele deling, nl.. 1776 = 2 x 888, of 16 x 111. Het getal
13.33 is de basis van de verborgen piramide in het Heilige der Heiligen van
de Tempel van Salomo, wat een kubus-vorm heeft.
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Studenten dragen een rond hoofddeksel met een vierkant erbovenop,
wat wijst naar het vraagstuk van het vierkant maken van de cirkel
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Gods Geheime Code
Kosmos betekent: de schone orde der dingen. Alle leven is en blijft voor
ons mensen -zelfs voor specialisten- een eindeloos groot raadsel. God heeft
als Schepper een harmonische verdeling (verhouding) gehanteerd, die
mensen de naam hebben gegeven van ‘Gulden Snede’. Een lijn of vlak
wordt hierbij in twee ongelijke delen verdeeld, en het ene deel verhoudt
zich tot het andere deel, wat een speciale maat is die we overal in de
schepping terugvinden, ook in ons eigen lichaam. Die maat of verhouding
is 1 : 1.618, en wordt aangeduid door de Griekse letter Phi.Φ Door de
eeuwen heen zijn veel bekende filosofen, architecten, dichters,
bouwmeesters, kunstenaars, wiskundigen, staatslieden, etc. onder de
indruk geweest van de Gouden Snede (Golden Section, of Divine Section).
Deze maat -de Gulden Snede- wijst op de relatie van de kosmos met de
aarde, namelijk dat het grote verwant is met het kleine, en omgekeerd dat
het kleine betrekking heeft op het grote. Die verwantschap wijst naar
harmonie, evenwicht en is dynamisch van aard. Phi geeft de relatie weer
van een geheel dat staat tot de delen ervan. Het blijkt een volmaakte
verhouding te zijn. De delen kunnen op volmaakte wijze herenigd worden
tot een harmonisch geheel. Wanneer wij een
cirkel doorknippen en recht buigen ontstaat
een lijn, ook wel de tijdlijn genoemd. Een lijn
heeft een begin en einde, van A naar B. De
Griek Euclides beschreef het als volgt: A-----C--B. De verhouding van de gehele lijn AB
tot het AC-deel is gelijk als de verhouding
van AC tot het kleinste deel BC. Dat is in
cijfers zoveel als 1.618 staat tot 1.
Wie voor het eerst de Gulden Snede ontdekt heeft, is onbekend. Wel weten
wij dat er steeds nieuwe ontdekkingen zijn geweest, zoals Leonardo van
Pisa, die de fibonaccireeks ontdekte. Verder heeft Leonardo da Vinci in
zijn schilderijen en tekeningen blijk gegeven dat hij de Goddelijke
verhoudingen kende en veelvuldig toepaste. De Griek Pythagoras wordt
wel de eerste échte wiskundige genoemd. Hij kwam erachter dat getallen
een geheim bevatten, en dat het hulpmiddelen kunnen zijn om het
onverklaarbare in de schepping te verduidelijken. Wetenschappelijk
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onderzoek heeft aangetoond dat mens- en diersoorten zónder opleidingen te
hebben genoten van één tot vier kunnen tellen. Alles wat daar boven komt
moet ons onderwezen worden. Mens en dier bezitten wel cijferbegrip, maar
dat is aanvankelijk beperkt. Pythagoras ontdekte een stelling die naar hem
is genoemd. De leerlingen van Pythagoras zagen in dat de werkelijkheid
waarin wij leven in haar wezen wiskundig van aard is, en wij als mensen
een eenheid kunnen (dienen te) vormen met het Goddelijke. De stelling van
Pythagoras was weliswaar reeds eerder al bekend in sommige landen, en
luidt: a² + b² = c²
Eindigheid en Oneindigheid
Alles op aarde lijkt voor ons een begin en einde te hebben, een middelpunt
en een omtrek. Het middelpunt wordt door een stip aangegeven, de omtrek
door een cirkel rondom de stip. De cirkel met stip wijst naar het enkelvoud,
de eenheid of monade genoemd. De duade wordt door twee elkaar
overlappende cirkels aangegeven, waarbij in het midden de vesica piscis
ontstaat. De eenheid (monade) is de basis van alles in de kosmos, álles is
één, daar de Schepper de grote Eén zelf is. Uit de duade komen de getallen
voort, de vormen, lijnen en vlakken. Ruimtelijk gezien is de cirkel een bol.
Wij leven in een bolvormig universum. Alle leven begint en zet zich voort
op bolvormige wijze. Hemellichamen, de aarde, cellen, ze zijn allen
bolvormig. De bolvorm is de meest sterke en stabiele vorm die er is. Door
afsplitsing, afscheiding of spiegeling vermenigvuldigt de cirkel zich en
ontstaat de dualiteit en veelvoud. Hier zien wij de geboorte van vormen
verschijnen, van de vesica piscis (mandorla of amygdala), de driehoek, het
vierkant en de vijfhoek. De vijfhoek (pentagon/pentagram) is het symbool
voor het leven, een vorm die we in de vegetatie in de natuur veelvuldig
tegenkomen. De vijfhoek staat ook symbool voor regeneratie, aangezien de
Gulden Snede er 22 x in voorkomt. m k o
Het pentagram/pentagon was voor de Pythagoreërs het symbool voor
volmaaktheid, perfectie. Het menselijk lichaam kan men in een cirkel
tekenen als cirkelvormig, zoals Leonardo da Vinci heeft gedaan in zijn
tekening van de Vitruviusman. Tegelijkertijd kan het menselijk lichaam in
een vierkant worden geplaatst, waar de lengte van de bovenkant van het
hoofd tot de voetzolen, gelijk is aan de lengte van de uitgestrekte armen.
Wij mensen bezitten iets kosmisch-hemels, en zijn toch aards en uit de
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aarde opgebouwd. Cirkel en vierkant geven tezamen ons de Gulden Snede,
de Goddelijke verhouding te kennen. Wanneer wij een vierkant tekenen, en
één lijn ervan in tweeën delen, en met een passerpunt in het midden van die
lijn gaan staan, en de andere
passerpunt op de uithoek plaatsen van
het vierkant, en dan een cirkel trekken,
dan hebben wij de Gulden Snede
gemaakt. Op het vierkant tekenen wij
vervolgens een rechthoek vanuit de
cirkel omtrek, waarna wij de Gulden
Snede als verhouding duidelijk zien,
wat de geheime code is van de
schepping, de Divine Proportion
genaamd.
Twee cirkels naast elkaar vormen een 8, en liggend 4, wat men een
lemniscaat noemt, wat het symbool is voor oneindigheid. Wij leven in een
eindige wereld, waarin de oneindigheid zich aan het verwerkelijken is. Het
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Het voorbeeld in de natuur
hiervan is in de kwal aan ons gegeven. Het regeneratieve voorbeeld is aan
ons gegeven in de rups die tot vlinder wordt, en het voorbeeld van
onsterfelijkheid is aan ons -wonderlijk genoeg- gegeven in de kwal. De
normale levensloop van mensen en dieren is, om na volwassenheid en
ouderdom te sterven. Voor zover bekend is er één dier dat niet sterft, maar
zijn eigen lichaam steeds opnieuw regenereert (vernieuwd). Op stranden
zien we dit dier, de kwal. Deze kwal herprogrammeert zijn eigen
lichaamscellen en wordt opnieuw jong. Bij een rups is er nog wel sprake
van een zekere afsterving, waarbij gedaantewisseling plaatsheeft. Een
arend vernieuwd ook zijn jeugd, maar deze dieren zijn niet onsterfelijk. De
kwal is de enige ‘onsterfelijke’ levensvorm, waarvan de cellen zich
vernieuwen tot andere cellen, hetwelk tegen alle bio-wetten indruist. Deze
transdifferentiatie komt ook wel voor bij zeesterren en salamanders.
Organische dood komt bij kwallen niet voor.
Wij leven in een bolvormig universum, drie dimensies, namelijk lengte,
breedte en hoogte. De cirkel heeft alsdan een bolvorm, de driehoek een
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tetraëder-vorm, het vierkant een kubus-vorm, en het pentagon een
dodecaëder-vorm. Dat noemt men de ‘Platonische ruimtelijke
enkelvoudige lichamen’.
Van de vijf Platonische lichamen is de dodecaëder de hoogste vorm van
enkelvoudige lichamen die de bolvorm het dichtst benadert.
De
dodecaëder bestaat uit 12 vijfhoekvlakken, die volgens Plato het heelal
symboliseren. Rondom de aarde bevindt zich een raster dat eveneens de
vorm heeft van de dodecaëder. Zie onze brochure 555 .
De natuur handelt altijd eerlijk, oprecht, zoals blijkt uit de Gulden Snede,
waarin wij de natuur op de meest volmaakte wijze harmonisch zien.
Muziek is een echo van deze
Goddelijke harmonie. Muziek
staat dan ook in verband met
de Gulden Snede, volgens
Plato. De harp als
muzi eki ns t r u me n t heef t
enigszins de vorm van een
half pentagon, waarbij de
muziek als het hemels
oneindige verbonden is
aan het aardse eindige. De
kathedralen zijn enorm
hoog gebouwd, wat het
doel had om een echo te
verkrijgen van beneden
wanneer er gezongen
werd. Er zit alsdan een korte tijd tussen het
gezang en de weerklank naar boven en het
horen ervan. Bij Gregoriaanse zang lijkt het
of de engelen via de echo terug zingen naar de
aarde, een antwoord geven op de zang van
beneden. Hemel en aarde worden op die wijze
met elkaar verbonden. Muziek is iets
wonderbaarlijks, het leeft, is onzichtbaar, ongrijpbaar, maar je kunt het
horen als gevolg van de trillingen die de muziek maken. Kunst en vormen
zijn statisch, muziek is dynamisch. Pythagoras ontdekte het verband tussen

14

Geometrie: De taal van onze Schepper

No. 704

muziek en wiskunde. Wij gaan nu toch wel inzien dat de natuur vol van
goddelijkheid, genialiteit, eenvoud, veelvoud, harmonie en volmaaktheid
is. Kijk eens naar jezelf en anderen. Onze zintuigen, en de organen
waarmee wij onze zintuigen gebruiken, zijn uniek. Ons oog is
cirkelvormig, zelfs bolvormig, met eromheen onze oogleden die een vesica
piscis vormen. Ons oor heeft de vorm van een spiraal, denk aan de phi- en
pi-spiraal zoals in de zonnebloem en in andere vruchten en cactussen
aanwezig is. Onze mond heeft ook de vorm van een vesica piscis. Onze
neus heeft de vorm van een driehoek en tetraëder. Ons gevoel is
onzichtbaar, net als muziek, en het doortrekt ons gehele lichaam. Muziek is
bevroren licht, het licht dat we via onze ogen en huid in ons omzetten in
energie en vitaminen. Positieve muziek tilt ons op, of drukt ons neer indien
negatief geladen. ‘s Morgens vroeg start het vogel-orkest reeds met een
veelkleurig gezang om ons mensen te laten ontwaken in een positieve
stemming.
We zien wel dat de schepping vol is van wonderen en mysteries. Wij letten
er veel te weinig op. Er staat ergens geschreven in de Bijbel dat Filippus
aan de kamerling de vraag stelt: Verstaat gij wat ge leest? Wij kunnen
elkaar de volgende vragen wel stellen: Verstaan wij wel wat we de vogels
horen zingen ‘s morgens vroeg? Verstaan wij wat we zien aan vormen,
kleuren en getallen rondom ons heen, ja zelfs van ons eigen lichaam?
In de rechthoek van de Gulden Snede is de
Gulden Spiraal te construeren vanuit de
fibonaccireeks. De Gulden Spiraal vinden
we in de natuur in veel vormen terug, o.a.
in schelpen, orkanen, planten, bomen,
bloemen, vruchten, zonne- en
melkwegstelsels, draaikolken, DNA,
mensen en dieren, zoals oren, hoornen, etc.
De Gulden Hoek vinden wij terug in de
roos, waar de blaadjes onder een hoek van
137,5 graad groeien. Zie afbeelding :
De Gelderse Roos
Wanneer wij de 360 graden van een cirkel
vermenigvuldigen met het phi-getal 0,618 geeft dat 137,5. Van bovenaf
gezien geeft de roos spiralen te zien.
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http://www.scientias.nl/fibonacci-in-de-natuur/53783
De Taal of Architectuur van het universum
Onze Schepper heeft op elk geschapen ding Zijn stempel gedrukt, als
waarmerk van echtheid. Alle dingen in het universum volgen dan ook een
vast plan, hebben een code, een blauwdruk. Wij kunnen dat heel duidelijk
zien in bloemen, kristallen, menselijk DNA, lichaamsvormen van mensen
en dieren, etc.
Vanaf het atoom, de molecule, tot het grootste
hemellichaam, overal kunnen wij het waarmerk van onze Schepper
terugvinden. Voorwaarde is dat we daar oog voor hebben en kennis van de
eigenschappen van dat waarmerk
verworven hebben. Het blijkt immers dat
de kennis van dit Goddelijk waarmerk
onder de mensen uiterst gering is. Zij die
er kennis van omdragen spreken wel over
de Goddelijke baarmoeder waaruit al het
geschapene is voortgebracht. Wij mensen
hebben van onze Schepper het vermogen
ontvangen om Zijn werken na te speuren.
In de Zonnebloem zijn de pi- en phi- Het Goddelijk waarmerk is bijzonder
spiralen aanwezig
sterk, zoals o.a. blijkt uit het DNA van
een fruitvliegje. Het DNA van dit vliegje
was ooit gewijzigd door onderzoekers, maar na vijf generaties herstelde het
zichzelf. Het blijkt dat onze Schepper in de schepping een factor ‘herstel’
heeft ingebouwd.
In en via basis-vormen heeft onze Schepper van Zichzelf Zijn waarmerk
vrijgegeven. Wij zien dat waarmerk terug o.a. in de zogeheten Platonische
ruimtelijke lichamen, waarvan de ‘heilige geometrie’ gebruik maakt. Al
het geschapene heeft basisvormen waaruit alle verdere vormen zijn
ontstaan. Zoals gezegd ontdekte Pythagoras de samenhang van de
mathematische symmetrie tussen kunst, muziek en vormen van materie. De
vijf Platonische lichamen zijn enkelvoudige geometrische ruimtelijke
lichamen, die de basis vormen van alle andere vormen op aarde en in het
heelal. Het gehele universum zou de vorm bezitten, volgens
wetenschappers, van een dodecaëder, en ook volgens de laatste
onderzoeken van CERN in Genève. Wanneer wij de zogenaamde
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‘Metatron kubus’ bekijken, zijn alle Platonische lichamen daarin vervat.
Fractals zijn vormen die dezelfde vorm
vertonen van een bestaande vorm, maar dan
steeds kleiner en of steeds groter worden.
Met andere woorden: een fractal is een fractie
van een oorspronkelijke vorm. De weg hoe
gassen zich bewegen, hoe kanker
voortwoekert, hoe virussen zich ontwikkelen,
botfracturen ontstaan, hartinfarcten
plaatsvinden, volgt alles eenzelfde
fractalpatroon.
Alle begin echter is cirkelvormig, bolvormig, en uit de cirkel of bol
ontwikkelen zich de anderen levensvormen. Midden in concentrische
cirkels is er een plaats van stilte, rust, zoals het oog van een orkaan, waar
men spreekt van het ‘leven-geven’ (tripod of life). Daarna geeft de 2e
cirkel een grotere cirkel te zien, die het zogenaamde ‘zaad des levens’
afbeeldt. Tenslotte geeft de 3e cirkel de levensbloem te zien. De 4e cirkel
geeft de levensvruchten te zien (tetractys). De levensvrucht
vertegenwoordigt alle Platonische lichamen, en wordt wel de Metatron
kubus genoemd.
Mannelijke en vrouwelijke principes vinden wij in heel de schepping terug.
In het atoom vinden wij het proton en neutron, wat omringd wordt door het
elektron. Het proton is mannelijk, het elektron is vrouwelijk, en het neutron
is androgeen, tweeslachtig. Het vrouwelijk aspect zorgt voor de beweging
en de wisseling van de ene vorm tot de andere. Het zijn de elektronen die
zorgen voor chemische reacties, en dat is dus een vrouwelijk proces. Het
mannelijke aspect staat voor kracht en ego, en het vrouwelijke staat voor
samenbinding. Elektriciteit is vrouwelijk, magnetisme is mannelijk, en
elektromagnetisme is androgeen (vrouw-mannelijk).
De elektrische ontladingen der elektronen die het magnetisme bereiken,
laten een onzichtbare kracht ontstaan, het elektromagnetisme. Heel de
kosmos is elektromagnetisch. De zon is de kern, bestaande uit protonen
(mannelijk) en de neutronen (man-vrouwelijk) en de planeten zijn de
elektronen (vrouwelijk). Vandaar dat de zon in oud Egypte werd gezien als
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de vader-god Ré. De aarde zag men als moeder, lichaam ter wedergeboorte.
Geometrische vormen worden gezien als vrouwelijk, en energie als
mannelijk. De vijf Platonische lichamen zijn componenten van
energievelden rond en in ons lichaam en rond en in de aarde. De tetraeder
staat voor het element vuur, de kubus staat voor het element aarde, de
octaëder staat voor het element lucht, de icosaëder staat voor het element
water, en de dodecaëder staat voor aether.
Zie afbeeldingen: www.sunstar-solutions.com/male-female.htm
De Fibonacci-reeks
In deze reeks wordt één plus één twee, en twee plus de vorige één wordt
drie, en drie plus de vorige twee wordt vijf, en vijf plus de vorige drie
wordt 8, etc. Hierdoor ontstaat de Fibonaccireeks, die het getal phi
benadert van de Gulden Snede 1.6180339887..........
Het getal 2 wijst hierbij naar de 1e stap in de schepping, twee cirkels die
elkaar overlappen. Wanneer men een cirkel doorknipt en de lijn rechtbuigt,
is er een begin en einde, een dualiteit, met twee
polen Noord en Zuid. De diameter in de cirkel is
eveneens een lijn, die de cirkel in twee gelijke
stukken verdeelt. Van de schepping wordt gezegd
dat God als Schepper uit niets alles heeft
voortgebracht. Men kan beter zeggen: ná niets. Wij
kunnen de schepping als volgt weergeven, als de
cirkel, het Goddelijke, dat verdeeld wordt in twee
delen, een plus 1 en een min 1, dus 0 = 1 + -1 = 0
De volgende stap in de schepping is drie cirkels, een driehoek als derde
dimensie. De piramiden hebben deze driehoekvorm, met als fundament een
vierkant. Het vierkant symboliseert de vorming van de materie, het
vierkant maken van de cirkel, de vier windrichtingen. De vijfhoek
symboliseert bewustzijn in de materie, het menselijk bewustzijn als
hoogste vorm van harmonie. De vijf-vorm is in de schepping dominant, te
zien in de vele vormen die de natuur vertoont, in bloemen, in zaden, in
vruchten, etc. Alle bloemen van vruchtdragende planten, en de roos, de
orchidee en passiebloem vertonen een vijf-structuur, als wonderschone gift
van onze Schepper, een koninklijk waarmerk. Niet alleen in de natuur,
maar ook in de bouwkunst, zoals in de Grote Piramide te Gizeh zijn enorm
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grote schatten van de meetkunde aanwezig,
namelijk
de
stelling
van
Pythagoras en de Gulden Snede. In de
Koningskamer (resonatiekamer) zijn de twee
driehoeken van de stelling van Pythagoras
aanwezig (zie het leerzame boek van W.
Witteveen: De Grote Piramide van Gizeh
p.153-155). Ook in de afdalende en stijgende
gangen is de Gulden Snede verhouding
aanwezig. Verder is door de architecten van
de kathedralen veelvuldig gebruik gemaakt
van de Gulden Snede en stelling van
Pythagoras.
Zie in het voornoemde boek van Witteveen p.189 zijn uiteenzetting over de
‘stem van God’. Er bestaat niet alleen een Gulden Snede, maar ook een
Gulden Frequentie, en die is 16,2 Hertz, en 81 Hz is een hogere
harmonische van deze Gulden Frequentie, zoals deze in Egypte werd
toegepast. Het getal 81 is een bijzonder getal in relatie tot de
Schumannfrequentie van de aarde, die 8,1 Hz is, maar ook is het getal 81 in
relatie met de Gulden Snede. 16,2 Hz is tweemaal de Schumannfrequentie
van 8,1 Hz. De Gulden Frequentie wordt zo genoemd vanwege de
overeenkomst met het Phi-getal van de Gulden Snede 1.618 (afgerond
1,62). De grondtoon van muziek is 432 Hz, waarop de muziekinstrumenten
in oud Egypte waren afgestemd. Bijzonder is dat de Grote Piramide 9 lagen
bevat van 16,2 meter dik. Vijf maal 16,2 = 81 Hz. 432:5 = 86,400, de
diameter van de zon in mijlen. Het geluid van de schepping als grondtoon
bedraagt dus 81 Hz.
http://www.world-mysteries.com/mpl_2.htm
http://www.hyperflight.com/golden_numbers-proportion.htm

Toelichting getal 432:
Bij een gezond hart dat 60 slagen per minuut geeft, is dat 86.400 maal per
dag. 200 x 432 = 86.400
De diameter van de maan is 2160 zeemijl, dat is 5 x 432
De diameter van de zon is 864.000 zeemijl, dat is 2000 x 432
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De omtrek van de aarde is 21.600 zeemijl,
dat is 50 x 432
De Grote Jaarcirkel (precessiecyclus) is
25.920 jaar, dat is 60 x 432
432 x 432 = 186.624, dat is bij benadering
de lichtsnelheid
12 x 360 = 4321
De tetractys driehoek geeft 10 stippen te
zien als eenheid, en loopt van 4 - 3 - 2 naar
1. De kracht van het getal 10 ligt volgens
Pythagoras in het getal 4.
Geometrie is geen geloof
Geometrie, mathematica en of meetkunde vormen géén geloof, maar tonen
ons de werkelijkheid. Elk geschapen ding, of dat nu een dier is, een plant,
bloem, zaad, blad, vrucht, atoom, planeet of mens, állen hebben unieke
kenmerken meegekregen van de Schepper. Geen twee dingen zijn op aarde
gelijk. Geen bloedgroep, bloedbeeld, boomblad, vingerafdruk, oog, niets is
identiek aan een ander. Er bestaat een oneindige variatie. Uit het Ene komt
het vele, en het vele draagt altijd het kenmerk van de Ene. Het Ene is de
Schepper en is onzienlijk, en het bestaan van deze Ene kan slechts worden
afgeleid uit het vele dat Hij heeft voortgebracht. De Ene is onveranderlijk,
en het vele is aan gedurige verandering onderhevig. Het Ene onzienlijke is
verborgen achter het vele zienlijke, en wordt slechts gekend uit de
wezenskenmerken die Hij
daaraan gaf. Uit en of na de
Ene cirkel ontstaan er vele,
zoals te zien in de levensbloem
(uitdijing). Plato zei dat wij het
vele niet zonder het Ene kunnen
bevatten. En omgekeerd kunnen
wij het Ene niet zonder het vele
bevatten. De cirkel is de
moederschoot waarin alle
andere levensvormen en materiele vormen zich bevinden en uit
ontwikkelen. De cirkel beeldt het onbegrensde én tegelijk het begrensde af
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in één vorm. Overal in de natuur zijn verschillen te zien. De levende natuur
wordt voornamelijk gekenmerkt door de vijfhoek, zoals in bloemen,
vruchten, DNA en elektromagnetische energielijnen in en rond de aarde.
De zeshoekvorm behoort typisch tot de levenloze natuur. De Ene
onzienlijke blijkt de Grote Kunstenaar te zijn, waar wij als de velen ook
zelf kunst mogen voortbrengen. De ware kunstenaar zal zich toeleggen om
de vormen van de Schepper in zijn kunstwerken weer te geven.
Galileï schreef het volgende in 1611: (zie het boek van M. Schneider .....
p.18:
“Filosofie is in dit grootse boek geschreven -ik
bedoel het universum- dat zich voortdurend opent
voor onze blik, maar het kan niet worden
begrepen tenzij men eerst de taal leert begrijpen
en de tekens leert interpreteren waarin het is
geschreven. Het is geschreven in de taal van
wiskunde en zijn tekens zijn driehoeken, cirkels en
andere meetkundige figuren, zonder welke het
menselijk gezien onmogelijk is ook maar een
enkel woord ervan te begrijpen: zonder deze zwerven we door een
donker labyrint”.
Hierna volgt een citaat van Michael S. Schneider:
"Het lezen van het boek der natuur vereist om te beginnen bekendheid met
zijn alfabet van meetkundige tekens. We staan onder invloed van de tekst
van de natuur in de natuurlijke vormen om ons heen, maar we herkennen
die niet als iets wat we kunnen ‘lezen’. Het identificeren van vormen en
patronen en weten welke principes ze vertegenwoordigen, maakt het
mogelijk te begrijpen wat de natuur in een bepaalde situatie en waarom
deze principes op menselijke zaken worden toegepast. Waarom zijn borden
en pijpen en planeten rond? Waarom vormen orkanen, haarkrullen, atomen
en dennenappels spiralen? Waarom hebben wij niet op school geleerd dat
als we dezelfde spiraalvorm in schelpen, sterrenstelsels en draaikolken
zien, we getuige zijn van de principes van evenwicht in beweging? Of dat
de zeshoekige cellen van honingraten zoveel mogelijk ruimte vullen met ze
weinig mogelijk materiaal? De natuur etiketteert alles met een kosmische
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kalligrafie, maar van het bestaan van die taal hebben we zelfs geen
vermoeden. Het is een openbaar geheim, geheel in het zicht liggend, maar
meestal onopgemerkt blijvend. Zoals klinkers en medeklinkers, getallen,
vormen en hun patronen alomtegenwoordige principes symboliseren, zoals
die van heelheid, polariteit, structuur, evenwicht, cycli, ritme en harmonie.
Iedere vorm vertegenwoordigt een
andere probleemoplossende strategie
in de kosmische economie. Om
dieper in dit ontwerpalfabet te kijken,
moeten we bedreven zijn in de
moedertaal van de natuur, de taal van
de symbolische wiskunde. Dit boek
gaat voornamelijk over symbolische
wiskunde, aldus Michael S.
Schneider, in zijn boek “Ontdek en Creëer zelf het Universum”.
Samenwerken met de natuur
De natuur bevat zoals wij gezien hebben in deze brochure archetypische
bouwstenen waarmee en waarop alle zienlijke en onzienlijke dingen zijn
gebouwd. De natuur zelf kan het ons leren hoe wij met haar kunnen
(dienen) samen te werken, waardoor wederzijds nut ontstaat. Wij dienen
daartoe de basisstenen en basispatronen van de natuur te kennen. Patronen
en cycli in de natuur zijn harmonieus. Harmonia betekent: in elkaar passen
(denk aan puzzelstukjes). Kosmos betekent zoveel als ‘borduursel’.
Universum betekent zoveel als: heel het scheppingslied.
Het kosmische scheppingsproces ligt niet slechts buiten ons, maar ligt ook
in ons, en dat zal via onze handen naar buiten kunnen treden. Wij kunnen
met onze handen tekenen en werken. Om te kunnen tekenen hebben wij
papier, potlood, liniaal, passer en driehoek nodig. Deze voorwerpen werden
door onze ouden als goddelijke hulpmiddelen gezien, waarmee wij de
patronen van de schepping konden tekenen. In Psalm 85 lezen wij dat de
waarheid uit de aarde zal voortspruiten. De waarheid betreft het
scheppingsplan, de gedachten Gods, het waarmerk wat Hij overal opdrukte,
om dat na te speuren en uit te beelden, weer te geven op papier. Deze
waarheid is statisch én dynamisch, één en tegelijk in velen, om terug te
voeren naar die Grote Eén, de Schepper Zelf.
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Het volk Israël is door JHWH verkoren om modelvolk te zijn voor Zijn
wereldplan, om Zijn
borduursel (kosmos)
te vormen, in elkaar
te passen (harmonia)
e n
e r
e e n
scheppingslied
(universum) van te
maken als universeel
volkslied. Helaas,
Israël heeft niet
voldaan aan wat
onze Schepper van
haar verwachtte.
David en Salomo
hebben niet de
G o d d e l i j k e
bouwstenen en
basispatronen
gebruikt in de bouw
van het zogenaamde
‘Huis voor God’,
maar hebben de Phoenicische vorst en hooggraadvrijmetselaar Hiram
geraadpleegd als architect en bouwmeester voor de Tempel. Echter, de tijd
komt en is daar dat God opnieuw het herstelde Israël van de twaalf
stammen in de verstrooiing zal bijeen vergaderen, en het nogmaals een
kans zal geven voor Hem een ‘woning’ te bouwen die wél beantwoordt aan
Zijn inzichten. Daartoe is Zerubbabel volgens de profeet Zacharia in de
eindtijd de aangewezen persoon. Het gaat niet om een Godshuis, want de
Allerhoogste woont niet in tempels die met handen zijn gemaakt, maar het
gaat om een gedachtenis-altaar voor Hem, waarin en waardoor Zijn
scheppingscode tot uitdrukking is gebracht.
Zoals wij gezien hebben is heel de schepping opgebouwd uit geovormen,
namelijk vijf grondvormen, de dodekaëder, de kubus, de icosaeder, de
tetraeder en octaeder. Deze vormen behoren tot de allerhoogste energie en
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zijn uniek, en hierdoor houdt de schepping stand. De dodekaëder met zijn
12 vlakken is wel de meest unieke en tevens geheimzinnige van alle vijf
geo-vormen. Alle 12 hoekpunten raken namelijk de bol. Deze pentavorm
past geheel in een bol, een rond lichaam. De bol in 2D is de cirkel, en
doorgeknipt en rechtgebogen ontstaat de lijn, die wanneer men het
terugbuigt tot cirkel eerst de driehoek/tetraeder te zien geeft, daarna de
kubus, icosaeder, octaeder en uiteindelijk de dodekaëder. In en rondom de
aarde bestaan energielijnen in de vorm van de dodekaëder om de 12
bewustzijnslagen vast te houden wanneer er duistere perioden (aionen)
over de aarde zouden komen. Alleen ingewijden wisten dit geheim, en een
ieder die vóór het jaar 1200 over de dodekaëder sprak kon erdoor zelfs
worden vermoord.
Tezamen maken deze vijf geo-lichamen deel uit van de Metatronkubus. De
schepping wordt gedragen door deze vijf geovormen, dus door de ‘heilige
geometrie’. De bron van de schepping noemen wij het ‘Goddelijke’,
waaraan de Soemeriërs een symbool gaven, een 8-spaakkruis in 2D. Dat is
het symbool van licht. De Schepper is Licht, en licht splitst zich via een
prisma. Licht als scheppingsbron, wat afkoelt tot materie. In 3D is dit
Soemerische symbool een kubus. Het blijkt ook uit Spreuken 8 dat aan de
basis van de schepping geovormen staan. Het zienlijke en onzienlijke is er
door gevormd. Wij ervaren licht als leegte, maar dat is het niet. Licht is
straling, trilling, frequentie en bevat enorm veel energie. Het levenslicht
lijkt leeg en wordt wel aether genoemd, een soort gas/vloeistof. Dat is het
niet, en licht is beter weer te geven door tijd/ruimte, een krachtveld van
Goddelijke lichtenergie. In de Bijbel wordt gesproken over het
Ontoegankelijke licht. Licht lijkt leeg, de schepping is niet leeg. Het
universum is gevuld, is één groot muziekstuk, en tegelijk een bron van
energie die onuitputtelijk is. Voor ons op aarde wisselt de sterkte van
energie. De ene tijd is ze op aarde sterker aanwezig dan een andere tijd.
Wij bevinden ons momenteel in een opgaande lijn, mede afhankelijk van
de zon. Wij worden gevoed met energie vanuit de onzienlijke wereld.
Tijdens de Galactische kruisen op 21-12-2012 is er verhoogde energie
ontstaan, wat zorgt voor ontwaking en hogere bewustwording. Wij hebben
gezien in deze brochure dat tussen de zienlijke en onzienlijke wereld de
Heilige Geometrie instaat, wat de bouwstenen vormen van de Schepping.
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Laten wij daar zuinig mee omgaan en er zeer dankbaar voor zijn dat we
daar oog voor hebben gekregen.
Ps 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.
7 De wet van JHWH is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis van JHWH is
gewis, den slechten wijsheid gevende.
8 De bevelen van JHWH zijn recht, verblijdende het hart; het gebod van JHWH is
zuiver, verlichtende de ogen.
9 De vreze van JHWH is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten van JHWH
zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.
10 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en
honigzeem.
11 Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden van die
is grote loon.
12 Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen.
13 Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan
zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding.
14 Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk
zijn voor Uw aangezicht, o JHWH, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!
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Psalm 104:1 Loof JHWH, mijn ziel! O JHWH, mijn God! Gij zijt zeer
groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid.
2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een
gordijn.
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3 Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Die van de wolken Zijn wagen maakt,
Die op de vleugelen des winds wandelt.
4 Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.
5 Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch
eeuwiglijk wankelen.
6 Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de
bergen.
7 Van Uw schelden vloden zij, zij haastten zich weg voor de stem Uws donders.
8 De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse, die Gij voor hen gegrond hadt.
9 Gij hebt een paal gesteld, dien zij niet overgaan zullen; zij zullen de aarde niet
weder bedekken.
10 Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten henen
wandelen.
11 Zij drenken al het gedierte des velds; de woudezels breken er hun dorst mede.
12 Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stem gevende van tussen de
takken.
13 Hij drenkt de bergen uit Zijn opperzalen; de aarde wordt verzadigd van de
vrucht Uwer werken.
14 Hij doet het gras uitspruiten voor de beesten, en het kruid tot dienst des mensen,
doende het brood uit de aarde voortkomen.
15 En den wijn, die het hart des mensen verheugt, doende het aangezicht blinken
van olie; en het brood, dat het hart des mensen sterkt.
16 De bomen van JHWH worden verzadigd, de cederbomen van Libanon, die Hij
geplant heeft;
17 Alwaar de vogeltjes nestelen; des ooievaars huis zijn de dennebomen.
18 De hoge bergen zijn voor de steenbokken; de steenrotsen zijn een vertrek voor
de konijnen.
19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.
20 Gij beschikt de duisternis, en het wordt nacht, in denwelken al het gedierte des
wouds uittreedt:
21 De jonge leeuwen, briesende om een roof, en om hun spijs van God te zoeken.
22 De zon opgaande, maken zij zich weg, en liggen neder in hun holen.
23 De mens gaat dan uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot den avond toe.
24 Hoe groot zijn Uw werken, o JHWH! Gij hebt ze alle met wijsheid
gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.
25 Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en
dat zonder getal, kleine gedierten met grote.
26 Daar wandelen de schepen, en de Leviathan, dien Gij geformeerd hebt, om
daarin te spelen.
27 Zij allen wachten op U, dat Gij hun hun spijze geeft te zijner tijd.
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28 Geeft Gij ze hun, zij vergaderen ze; doet Gij Uw hand open, zij worden met
goed verzadigd.
29 Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Gij hun adem weg,
zij sterven, en zij keren weder tot hun stof.
30 Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het gelaat
des aardrijks.
31 De heerlijkheid van JHWH zij tot in der eeuwigheid; JHWH verblijde
Zich in Zijn werken.
32 Als Hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij; als Hij de bergen aanroert, zo roken
zij.
33 Ik zal JHWH zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog
ben.
34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in JHWH verblijden.
35 De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet
meer zijn. Loof JHWH, mijn ziel! Hallelujah!

Slot
De Gulden Snede is in figuurlijke zin een taal waarmee wij het universum
kunnen omschrijven. Wij kennen de schrijftaal en de spreektaal. Onze
Schepper heeft door Zijn ‘spreken’-in figuurlijke zin- en door Zijn
‘schrijven’ -ook in figuurlijke zin- al het zichtbare en onzichtbare tot
aanzijn geroepen. In Genesis 1 lezen wij immers het volgende:
En God zeide: Er zij licht, etc.
Uit de vormen in de schepping kunnen wij de hand van de Schepper volgen,
zoals Johannes Kepler eens opmerkte: "De geometrie heeft twee schatten:
de ene is de stelling van Pythagoras, de ander is de verdeling van een
lijnstuk in een uiterste en middelste reden (de Gulden Snede). De eerste
kunnen we vergelijken met een klomp goud, de tweede met een kostbaar
juweel".
Wij mensen hebben de taak om kennis te vergaren, zodat wij de ‘taal’ van
onze Schepper kunnen vertalen op een wijze, dat deze voor onze volgende
generaties duidelijk te begrijpen is. Dat is het doel van deze brochures, en
wij hopen daartoe een bijdrage te hebben geleverd.

