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Inleiding 

De Pentahof is een symbool vol symboliek en symbolische betekenis. Het 

gaat in deze om het zogenoemde SMAI-symbool, wat afgeleid is van 

Sema, Senum of sperm. SMAI wijst naar de vereniging van twee delen 

tot één, zoals onze twee longen in één luchtpijp samenkomen. En ook 

zoals de mannelijke spermacel zich verenigd met de vrouwelijke eicel tot 

een zygote. Ook ons brein, de twee hersenhelften. En de longen staan 

weer in verband met de hersenen. De eenheid of vereniging is 

noodzakelijk om te kunnen ademen, dus om te kunnen leven. De adem 

des levens voorziet onze hersenen van zuurstof, je heel ons lichaam wordt 

erdoor gevoed met levenskracht.  De hersenen vormen één geheel met 

ons lichaam. Wij vormen een totaliteit, een levende ziel, een mens.  

Het SMAI-symbool is een symbool 

voor het leven, het fysieke leven. Het 

symbool wijst naar onze eerste 

ademtocht na onze geboorte. Het 

ANKH-symbool wijst eveneens op 

geboorte en bekrachtiging van ons 

bewustzijn. De adem des levens is de levenskracht van ons hart. In de 

rechter ventrikel van ons hart is het fysieke zaad Atum aanwezig. Ons 

lichaam is een soort motor-machine, een lucht-gasmotor. Deze motor 

loopt gedeeltelijk op lucht. De adem waardoor zuurstof wordt 

opgenomen in ons bloed is voedsel voor onze hersenen waardoor hoger 

bewustzijn tot stand kan komen. Deze levensadem  geeft ons kracht om 

ons lichaam te verenigen met onze hersenen. Het SMAI-symbool heeft 

een knoop in het midden, wat wijst naar ons hart. Ons hart is het centrum 

van ons totale bestaan als mens. Nadat de eerste celdeling in gang is gezet 

na de mytose wordt ons hart gevormd, en uit ons hart komt als eerste onze 

tong voort. Zie onze brochures die over het hart gaan. Zie afbeelding  
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De Egyptische priesters werden onderwezen tot praktische genezers. 

Egypte ligt in Afrika, dat is Af – Ra – Ka.  Ra wijst naar de zonnegod en 

Ka naar de ziel of geest. De priesters leerden 7 algemene kunsten, de 

geheimen van talen en getallen en de 9 niveaus van de magische 

wetenschappen. Men leerde dat ordo ontstond uit of na chaos. Dat weten 

de illuminati eveneens.  Men kende de Ennead, de 9 goden van de orde, 

Atum en de Schepper als Tehuti (JHWH), de Demiurg als Jehova.  

 

Inwijding 

Het ging in oud-Egypte vooreerst en vooral om inwijding of zalving 

waardoor men een Krst werd, een Christ of gezalfde.  Dat wil zeggen dat 

het om hogere bewustwording ging of te wel de opening van het derde 

oog.  Daarbij kende men drie hoofdfeesten en één heilige dag.  

1. De geboorte van Heru (Christ) op 21 december, de terugkeer van 

het licht, als symbool de witte kandelaar. 

2. Het tijdperk van de passover van Heru, de overwinning van het 

licht over de duisternis, met als symbool de groene kandelaar. 

3. Het grote herstel van Heru, het volle licht op 21 juni, met als 

symbool de gouden kandelaar. 

4. Het vertrek van het licht op 21/22 september, met als symbool de 

zwarte kandelaar. 

 

Verder kende men drie geboden: 

1. Liefde (Ma’at als godin) zonder discriminatie, en geen negatieve 

gedachten 

2. Doe niemand kwaad en help iedereen. 

3. Werk aan je innerlijke en uiterlijke vrede. 

 

De kennis van de adem activeert de opening van ons 3e oog, de slapende 

ziel, waardoor het lagere zelf met het hogere zelf wordt verenigd, te zien 

in de vereniging van de twee landen, van Heru en Set, van de twee 

principes of tegenstellingen.  

Dat alles werd afgebeeld door de SMAI-Tawi, dat is de eenwording van 

de twee landen, beneden-Egypte (dat ligt voor ons boven) en boven-
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Egypte (dat ligt voor ons beneden waar de Nijl begint). Nederland kent 

ook de Rijn als scheidslijn voor boven-Rijns en beneden-Rijns.  

De scheppergod heeft volgens de oude Egyptenaren donkerte (zwarte 

materie zoals in beneden-Egypte)  gebruikt om de schepping te formeren. 

Zij noemen de Schepper Ta Meri of Hehu (JHWH), en deze vier letters 

vertegenwoordigen het ANKH-symbool, dat is A voor Amen, Nun, Kek 

en Hehu, de vier basisletters van ons DNA, de eiwitten ATGC.  Leven is 

onzichtbaar en begint in de staat van duisternis waarin wij ons bevinden. 

Ausur is Osiris, Auset is Isis, Heru is Horus, Set is Seth.  

 

 
 

De Pentahof is eveneens uitgelijnd op de zon en Orion als symbool van 

regeneratie, eenwording, vernieuwing en hoger bewustzijn.  Het gaat 

hierbij om de oude kennis levend te houden, de oerkennis van de 
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Schepper en de schepping met al wat bestaat. De Pentahof is dan ook een 

soort gedachtenis-altaar, dit om de aloude kennis in gedachten te brengen 

door middel van symbolen. Uit de Schepper als eenheid (de cirkel)  

waarin het mannelijke en vrouwelijke verenigd zijn is álles 

voortgekomen.  De Schepper is de volle Lichtbron, aangezien in Hem 

gans geen duisternis is, geen zwarte materie, die alleen kan ontstaan door 

afkoeling van het volle licht.  De huidige schepping bestaat volgens 

wetenschappers slechts uit 7% licht en 93 % duisternis.  Om die 7% licht 

tot uitdrukking te brengen hebben wij de Pentahof ontworpen uit 7 

vijfhoeken die tesamen een eenheid vormen, uit de lucht gezien een 

vlinder, zoals afgebeeld in het oude Barneveldse wapenschild. Wij 

hebben de Pentahof-hart-as uitgelijnd op de zon als licht- en levensbron. 

Op 21-25 december is de diagonale hart-as van De Pentahof gericht op 

de ondergaande zijn of hori-zon, wintersolstitium. Op 21 juni-25 juni 

komt de zon op in het Oosten en laat haar lichtstralen vallen op de spiegel 

in het tuinhuis, maar ook in de schuine lengterichting van de 7 

geschakelde vijfhoeken. De rechtervleugel van De Pentahof wijst naar 

het Westen waar de zon ondergaat. De linkervleugel wijst naar de 

opkomende zon in het Oosten. De zon 

in het oude Barneveldse wapen heeft 

vijfhoekige stralen, vandaar de 

vijfhoekige segmenten van De 

Pentahof. De twee delen of vleugels 

zijn gelijk aan het SMAI-symbool, de 

twee longen die samen in het luchtpijp 

uitmonden en de zuurstof uit de lucht 

als levengevende stof naar binnen 

halen, wat door ons bloed wordt opgenomen en naar onze hersenen wordt 

vervoerd, ter verlichting van ons derde oog. De zuurstof zorgt tevens voor 

de voeding van al onze lichaamscellen.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=BYSRFIY4ygY 

Bekijk de prachtige presentatie van René van de Brink over Netherlands 

op bovenstaande site.  
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Koordspannen 

Het koordspannen is een ritueel dat in oud-Egypte werd uitgevoerd om 

de locatie en uitlijning te bepalen waar er een nieuw heuligdom zou 

worden gebouwd. Het gaat hierbij op het uitlijnen en afmeten van het 

fundament dat gericht moest zijn op de planeten en sterrenconstellaties. 

De godin Seshat en de koning of farao spanden samen een koord tussen 

twee stokken en trokken daarmee cirkels, en bepaalden alzo de as van het 

te bouwen heiligdom. Dat noemde men pedj –sesh©.  Seshat was gekleed 

in een huid van een luipaard, dus gevlekt, wat heenwees naar de 

sterenhemel. Verder had men nog meer simpele maar doeltreffende 

meetinstrumenten gemaakt. De bekende tempels te Edfu en Denderah 

staan uitgelijnd op de Grote Beer (steelpan). Zie hierna hoe men dat deed:     
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Figure 1: Determining true north using simultaneous transit. 

According to a theory by Kate Spence, at the time the Great Pyramid 

was built, Mizar and Kochab straddled the pole. By holding up a 

plumb line and waiting for both stars to transit behind it, they could 

approximately determine true north. Thuban, the pole star, was about 

2 degrees from the celestial pole at that time. 

The simultaneous transit method is illustrated in fig. 1. Kate Spence of 

the University of Cambridge noted that two bright stars, Kochab in the 

Little Dipper and Mizar in the Big Dipper, straddled the celestial pole in 

the Egyptian Fourth Dynasty, the time when the Great Pyramid was 

built. In fact, in 2467 BC a chord drawn through the two stars would 

have passed directly through the celestial pole. [4] An observer could 

have held up a plumb line and waited for the two stars to transit behind 

it. At that moment, the line between the observers’ pupil and the plumb 

line would have been true north. 

The pole star method is illustrated in fig. 2 and 3. In the Fourth 

Dynasty, the pole star was Thuban in the constellation Draco. In fig. 3, 

an observer sits behind a bench, looking through a movable sight 

towards the pole star. To the north is a tall plumb line. The observer 

tracks the pole star, moving the sight along the bench until the star 

disappears behind the plumb line as viewed through the center of the 

sight. The observer continues to 

observe the star until it moves to its 

maximum east and west elongations, 

marking both positions on the bench. 

Using a straight edge, the observer 

then marks a point on the bench 

midway between the other two. The 

line between that point and the 

plumb line is true north. 

Figure 2: Sighting a star using the pole star method. A wall running 

approximately north-south holds a plumb line. A moveable sight is set 

on a bench and is moved to the left or right until the star disappears 

behind the plumb line as viewed through the center of the sight. At 
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that moment the center of the sight, the plumb line and the star are 

aligned. 

 

Figure 3: Finding true north using the pole star method. The pole 

star, Polaris today and Thuban at the time of the Great Pyramid, is 

tracked using a plumb line and moveable sight. When the star reaches 

its maximum eastern and western elongations, those positions are 

marked on a bench. The line connecting the midpoint between those 

two markings and the plumb line is true north. 

The solar gnomon method uses a vertical rod (a gnomon) to track the 

movement of the sun over the course of a day (fig. 4). At the end of the 

day, an observer takes a string and draws a circle around the base of the 

rod. The circle intercepts the shadow arc at two points. Those points run 

east-west. A line drawn perpendicular to them runs north-south. 

Figure 4: The solar gnomon method. An observer marks the location 

of the shadow produced by the vertical rod, the gnomon, over the 

course of the day. At the end of the day, a string is used to draw a 

circle around the base of the rod. The two points of intersection lie on 

a line running directly east-west. (Illustration by Wilma Wetterstrom) 
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Whatever method they used, the Egyptians 

still needed to extend the line with high 

accuracy. Martin Isler proposed a method 

based on the ceremony known as 

“Stretching the Cord.” Stretching the Cord 

was part of temple foundation rites dating 

back at least to the reign of Khasekhemwy 

in the Second Dynasty (ca. 2770-2649 

BCE). [5, 6] In fig. 5, the king stands 

opposite the goddess Seshat each holding 

onto a device which consists of two vertical 

poles wrapped with rope. We do not know 

the device’s exact purpose. The King and 

the goddess may simply have been marking 

off a predefined distance — a survey technique known as “chaining” we 

still use today. Others think the device could have been used to set the 

angles or orientation of a pyramid or temple. [7] 

 

Figure 5: The “Streching the Cord” 

ceremony from the Temple of Edfu. 

(Isler 2001, fig.7-11) 

In Isler’s view, the ceremony could be modified to explain how the 

Egyptians lengthened the line. [8] In his illustration in fig. 6, Isler 
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shows the king at one end of a long loop with a priest or priestess in the 

role of Seshat at the other. The loop extends around two stakes which 

were set into the ground using the solar gnomon method. If the rope 

bends around either stake, then the priest or priestess moves to the left 

or right until the rope just touches both. At that point the stake held by 

the king, the two intermediate stakes and the stake held by the priest or 

priestess are aligned. In order for Isler’s method to work, however, the 

two stakes must be exactly the same diameter and exactly vertical. Even 

then, if may be impractical to extend the line with accuracy over long 

distances owing to the weight of the rope and the effects of wind. 

 

 Figure 6: Isler’s method for extending the line. A rope is looped 

around two stakes aligned with cardinal points. If the looped line just 

touches the sides of each stake, the endpoints of the loop are exactly 

aligned with the stakes. (Isler 2001, figs. 8.20 and 8.21) 

Inspired by an experiment performed by Geoffrey Kolbe in testing the 

simultaneous transit method [9], I suggest a different technique. First, 

determine two points on the ground in a cardinal direction using one of 

the above methods. Set a plumb line 

over one of the points and center a sight 

over the other (fig.7). Once that is done, 

leave the sight and plumb line fixed and 

at dusk or when it is dark have an 

assistant walk into the field beyond the 

plumb line while holding a lamp. In 

essence, the lamp light serves as an 

“artificial star.” Direct the assistant to 

the left or right until the lamp light 

disappears behind plumb line as viewed 

through the center of the sight. At that 
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point, the sight, the plumb line and the “far point” (the lamp light) are 

aligned. 

Figure 7: Extending the line using an “artificial star.” The center of 

the sight and the plumb line are set over two previously determined 

cardinally aligned points. A person holding a lamp walks in the field 

beyond the plumb line. When the lamp light disappears behind the 

plumb line as viewed through the sight, the three points, the center of 

the sight, the plumb line and the lamp’s flame are aligned. 

(Illustration by Joan Dash) 
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Standaard procedure 

Het was een vaste gewoonte om het grondplan van een nieuw heiligdom 

of paleis op de zon aan de horizon te richten. Maar ook op andere 

hemellichamen of sterrengroepen.  Wanneer de koning of de farao en de 

godin Seshat het koord tussen de twee polen strekten (spanden) las een 

ceremoniemeester een heilige tekst voor, waarna de fundamentsteen of 

hoeksteen werd gelegd.  De meest indrukwekkende zonnetempel is die 

van Amun-Ra te Karnak. Deze tempel is gericht op de rijzende of 

opkomende zon tijdens zomer solstitium 21-25 juni 2045 BC.  Aan de 

hand van de tempellocatie hield men de kalender bij. 

       
De godin Seshat heeft dikwijls een jurk aan van een cheetah-vel, gevlekt, 

maar soms staat ze naakt op de afbeeldingen. Die cheetah-jurk kan naar 

de aegis wijzen, de rok die Adam en ook Eva kreeg. Op haar hoofd heeft 

Seshat een veemd geval als kroon, wat bij nader inzien een roset is met 7 

spaken. Het lijkt op een hennepblad. Er boven is een halve cirkel als 

paraplu, een dome, en daarop nog twee rechtopstaande stroken. Het 

geheel wijst naar een draagbaar astronomisch meetinstrument. In het 

Romeinse rijk noemde men dit instrument een gromaticus waarmee men 

de vier hoeken van een nieuw heiligdom bepaalde.  

Verder gebruikte men de Meskhethyu wat een soort ploeg lijkt, en de 

Merkhet. 
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http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/whentimebegan/images/when

ti59.jpg 
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Orientation Ceremonies 

The care taken by the ancient Egyptians in the orientation of their 

temples, when an astronomical use was intended, is shown by the 

inscription, in which the foundation ceremonies are described with great 

minuteness.  Dr. G.E. Hale in a chapter on “The Oriental Ancestry of 

the Telescope” (George Ellery Hale, Beyond the Milky Way, 1926, pp 1-

38) dealing with astronomy in Egypt, describes the measuring 

instrument used for sighting on the sun or stars, known as the 

“Merkhet.” 

http://www.iltempiodiermes.com/Files/Ufficiali/Merkhet%2002.jpg  

 
http://www.moonmission.co.uk/images/astrology.gif 
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http://web.arte.unipi.it/salvatori/didattica/vecchiprog/storiadeltempo/im

m/merkhet2.jpg 

It was a type of instrument used in the orientation of the early Egyptian 

Temples.  A complete example described by Borchardt dates from the 

6th century BC.  This consists of a sight vane, made from the middle rib 

of a palm leaf, with a narrow slot at the top, through which the observer 

looked, and a plumb line suspended from an ivory (or ebony) support, 

with which the object observed was bisected.   

One of the hieroglyphic inscriptions on the instrument reads, “I know 

the path of the sun, moon and stars, each to its place.” 

A meridian line was fixed by an observer sighting north through the slot 

(close to the eye) towards the plumb line, which was held at arm’s 

length, and moved east or west until it coincided with a star near the 

celestial pole.  In the case of an observation of the sun on the horizon, 

the solar disk would be bisected by the plumb line.  Considerable 

accuracy, probably within 1’-2’ of arc could be obtained by an observer 

in an orientation directed towards the setting sun at the solstice.  Such 

an observation is perfectly easy, and today, even a school boy could be 

relied upon to obtain an accurate result in this simple manner. 

 

Egypte stretching the chord 

 

De Pentahof-vlinder uit het Barneveldse gemeente-

wapenschild 
De Pentahof vanuit de lucht, dus de plattegrond,  heeft de vorm van 

een vlinder of libelle.  

Dit is het toonbeeld van dualiteit en symmetrie. Dualiteit kende men 

reeds in oude culturen. In Egypte wist men ervan en verstond men 

waartoe de dualiteit bestond, n.l. om weer terug te keren tot éénheid.  In 

het midden van de dualiteit of tegenstellingen is er balans, zo goed als in 

het midden van een orkaan zich een oog vormt waarin het volkomen stil 

is. Het wijst naar ons 3e oog, de pijnappelklier. Ons lichaam dient in 
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balans te zijn watbetreft de energie-huishouding in ons om tot hoger 

bewustzijn te kunnen geraken. Onze ruggengraat is de geleider waarlangs 

de energie van beneden naar boven gaat, waarvan de oude Egyptenaren 

de Nijl als symbool zagen. De Ida en 

Pingala stromen langs de ruggengraat 

omhoog, waarin balans dient te zijn, 

anders kan ons 3e oog niet opengaan. In 

Egypte trachtte men de dualiteit te 

harmoniseren. Daartoe verdeelden zij 

hun land in twee delen, Boven- Egypte en 

Beneden-Egypte, waarbij de Nijl als een 

soort scheidslijn diende.  Boven-Egypte 

lag beneden en was tamelijk vlak, en 

Beneden-Egypte was kort en breed en lag 

voor ons gevoel bovenin hetland Egypte als Deltagebied.  Men sprak dan 

ook van twee landen, twee koninkrijken. Boven-Egypte had als symbool 

de lotus of witte kroon, en Benden-Egypte had als symbool het papyrus, 

of de rode kroon. Het getal drie stond voor de vereniging van deze 

tweelanden tot één harmonisch koninkrijk. 

 

 

  
 

In de Bijbel zien wij dat de twee bergtoppen n.l.  de Horeb en de Sinai de 

manifestasties zijn van electra. Horeb en Sinai wijzen naar de twee 

organen of klieren n.l de pijnappelklier en de Pituitary. Dat zijn de 

iwendige poorten  waardoor wij van ons hogere zelf bewust worden 

waarmee wij kunnen communiceren met de hogere dimensies.  
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De Nijl verheeldde de tocht naar het centrum in onze hersenen volgens 

de oude Egyptenaren. Men kende de Witte, de Blauwe en de Rode  Nijl. 

De kleuren rood, wit en blauw zien wij in veel nationale vlaggen terug. 

Deze drie kleuren zouden wijzen naar genetische afkomst en de daaruit 

voortkomende vermenging van soorten of bloedlijnen.  De blauwe 

bloedlijnen van de Annunaki’s vermengden zich met de blanke 

Adammensen, en vervolgens met de rode bloedlijnen. Mozes deed reeds 

de Nijl in rood water veranderen als symbool van deze vermegingen.  De 

drie grote zogenaamde monotheistische wereldreligies komen uit één 

vermengde bron voort.  Wij leven immers in een 3D-wereld waarin de 

matrix door de maan wordt bepaald. De maammatrix houdt het 

rechterhersendeel van ons gevangen, zodat wij met ons linker hersendeel 

niet goed kunnen denken. Mars en Betelgeuze kleuren ook rood, waar 

vergevorderde samenlevingen zouden hebben gewoond die zich ook 

vermengden. Ezau of Edom betekent rood, en Amelek betekent A-me-

leukos, dat is verhoerd bloed.  

Pineal and Pituitary as INTERFACE between 2 Brain 
hemispheres, and Portal to the higher Crown Chakra   (CLICK 

TO ENLARGE) 
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White and Blue Nile watershed topograph 

*Below Goro Adachi shows how the Nile River is a fractal 

operation within the 3D topography* 

http://www.goroadachi.com/timerivers/ 

But the Nile River also holds other layers of fractal symbology, 

such as the ones I have proposed before: 

    

The RED Knights Templar Cross, and a few other high 

illuminati level symbols attached to its secret meaning, 

concerning this last Hybridization of humans on 3D Earth and 

its “Omega Point” 

Beneden Egypte is een deltagebied van de Nijl, netals ons deltagebied in 

de provincie Zeeland en Zuid Holland. De Farao’s noemden zich de 

“Heer van de twee landen” voor duizenden jaren. Fara’’s droegen zelfs 

een dubbele kroon, wat wijst op de hereniging van de twee landen. Deze 

dubbele kroon noemde men Pschent  

En de kroon vertoont gelijkenis met het oog van Horus. De betekenis 

ervan is dat in de vereniging van de twee landen het verborgen 3e oog dat 
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zich in de kroon in het hoofd  bevindt geactiveerd wordt . 

         
Op de afbeelding van koning Senka-Amen-Seken  slacht de koning de 

gevangenen symbolisch af, wat wijst naar het doden van zijn inwendige 

vijanden, nl demonen, driften, eigen ego, etc. Vijf stuks gevangenen aan 

de ene en vijf aan de andere kant.  De rokken van die gevangenen vormen 

driehoeken, wat er op zou wijzen dat de gevangenen zelf wel in balans 

zouden zijn. De ronde bal in de kroon wijst naar het 3e oog, de 

pijnappalklier.  De luchtpijp vertakt zich naar de twee longen, en deze 

wijst ook naar de vereniging van de twee landen, of de eenwording van 

de dualiteiten. De mens dient niet gespleten te blijven, maar geheeld te 

worden. Dát is ook de symboliek die afebeeld is in De Pentahof, de 

eenwording aller dingen.  Op de Sema Tawy glyph staan zowel de longen 

als de ruggengraat afgebeeld.  De tweelingen Hapi tonen ook dezxe 

eenwording. Horus en Set vormen tegenstellingen, die de planten van 
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Boven Egyte en van Beneden Egypte door middel van een knoop met 

elkaar verbinden. Dat is de Tying the Knot. De tweeling Hapi binden de 

Twee Landen samen met een snoer, wat de eenwording symboliseerd van 

het land. Een patroon van heilige kracht. Heru en Suth worden op een 

zelfde wijze afgebeeld waarbij zij de Twee Landen verenigen. 

 

Aten  is het symbool van het 3e oog, wat wij dan ook afgebeeld zien in 

de meeste afbeeldingen van Aten. Aten is de zonnegod in de mens, nl. 

ons derde oog, udjat genaamd. Om zelf inbalans te zijn met de 

tegenstellingen of dualiteiten in het leven, is de boodschap vanuit oud-

Egypte dat wij in harmonie moeten komen met het universum. Men zag 

dat er in het universum wél harmonie en eenwording plaatsvond, nl. in 

de eclipsen,in de uitlijningen van planeten, etc. Het universum zag men 

als de makrokosmos, de buitenzijde, en de mens als microkosmos als de 

binnenzijde. Problemen vanaf de buitenzijde vragen aandacht voor de 

binnenzijde, die door middel van ons 3e oog in harmonie kunen woren 

gebracht.  De slangen, de demonen, de onheilige begeerten en andere 

oneerbare zaken dienen in bedwang te worden gehouden, zie de oude 

afbeeldingen van twee slangen met twee kronen, wat daarop wijst. Aten 

is dus veel meer dan een gewone zon in het hemelruim.  Aten wijst naar 

ons ego dat onttroont moet worden om plaats te maken voor harmonie en 

eenheid.  De drie-in-een  komen wij in veel religies tegen, en zeker in 

oud-Egypte.  Ta Meri dat zijn de oude tempels in Egypte die allen ten 

doel hadden om het 3e oog te openenen, 

de Os-Iris. Daarmee kon men het 

hemelse landschap zien. Kem = het 

zwarte land. Ta Meri = het mooie land.  

Het symbool  ervoor is het Alziend Oog, 

wat wij bij de iluminati en 

vrijmetselaren terugvinden.  Ta Meri 

wijst naar de vier krachten of goddelijke 

eigenschappen die men Hehu (JHWH) 

noemde, of te wel ANKH. De A van 

Amen, de N van Nun, de K van Kek en de H van Heh.  ANKH is weer 

gebaseerd op de vier aminozuren van ons DNA ATCG, de vier eiwitten, 
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de vier elementen aarde, lucht, water en vuur, die vertegenwoordigt zijn 

door de vier goden Ausus, Auset, Henu en Set, of te wel Osiris Isis, Horus 

en Set. 

  
Figuur 1 Ta Meri is het Hemelse land 

 De oud-Egyptische cultuur was er één van angst, vrees, slavernij, dood 

en ziekten, waarboven een dictatoriale farao stond, althans volgens veel 

Egyptologen.  Of dat helemaal klopt is maar de vraag, want het waren 

juist deze mensen die het 3e oog en de opening ervan als bron van 

inspiratie kenden en dat vervolgens in hun kunstwerken tot uitdrukking 

brachten. Het Hiduïsme kende eveneens de feiten reeds rond het 3e oog, 

te zien in de donkere tip die zij op hun voorhoofd verfden, en dat wordt 

er heden nog gedaan. Met het 3e oog kan men met de ziel zien, het hogere 

zelf, de godsvonk.   
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Om het 3e oog te openen gaat de slangenkracht (elektra) door onze 

ruggengraat en de 7 onzichtare energiecentra in ons lichaam omhoog en 

achtveert ons 3e oog. Men vergeleek dat wel bij de maan. Donkerte wees 

naar onwetendheid. Licht of zon wees naar kennis, en zoals in Maleachi 

4 staat dat de won der gerechtigheid zal opgaan, wijst naar verlichting 

van ons 3e oog.  

Eye of Horus as secret diagram for the Brain   

        
MONARCH “Butterfly” at the center of the Brain 
 

 
Figuur 2      De Pentahof uit de lucht als Monarch vlinder 
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https://grahamhancock.com/cassaror2/ 

 

         
Figuur 3 Op 21 juni zonsopkomst schijnt de zon exact in de spiegel -het hart-  van de 

vlinder 

 
Figuur 4 Het mysterie van de ANHK wijst naar de baarmoeder en eierstokken van de 

vrouw 

 

Smai Tawi – Smai symbol of ancient Kemet, YHWH Yoga breath from Africa, it is the 

neshemah of the Hebrew body! InI heart, mind and breath are linked in triunity!  
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De Egyptische Drie-eenheid waarvan de christelijke drie-eenheid 

afkomstig is: Osiris + Isis = Horus       Isis = Hathor = Baarmoeder 
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Figuur 5Hart hart van de Grote Piramide is de Koningskamer, wat wijst naar het 3e oog. 

Wanneer werden Boven- en Beneden-Egypte verenigd tot één rijk?  

Als we het over het oude Egypte hebben, dan bedoelen we niet 

hetzelfde gebied als de tegenwoordige staat Egypte. Eigenlijk beperkte 

de bewoning zich tot het stroomgebied van de Nijl. Aanvankelijk waren 

er twee rijken: Boven- of Opper-Egypte strekte zich uit van de Eerste 

Cataract (stroomversnelling) nabij het huidige Aswan totaan het begin 

van de Nijldelta. Beneden- of Neder-Egypte strekte zich uit over de 

Nijldelta: van iets ten zuiden van het huidige Caïro tot de Middellandse 

Zee. 

Wanneer werden die twee rijken aaneengesmeed tot één rijk onder één 

farao? Heel precies weten we het niet, maar dat moet ongeveer 3000 

v.Chr. geweest zijn. Volgens de Egyptische overlevering heette de 
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eerste koning van Boven- én Beneden-Egypte Menes en was hij de 

stichter van de stad Memphis, op de grens van de twee rijken. Op grond 

van archeologisch materiaal neemt men tegenwoordig vaak aan dat de 

eerste koning Narmer heette. En dan zijn er ook nog Egyptologen die 

denken dat Menes en Narmer één en dezelfde persoon waren. 

 
 

Het Narmerpalet herdenkt de vereniging van Boven- en Beneden-Egypte 

onder één heerser, Narmer 
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De landbouw en de meetkunde 

 

Egypte heeft 3 jaargetijden: Overstromingstijd- Zaaitijd-Oogsttijd. De 

priesters deelden het jaar in volgens hun sterrenkunde in 12 manen; elke 

maan telde 28 dagen. Onze kalender komt uit Egypte. Ook wij hebben 

nog steeds het zonnejaar(plus minus 360 dagen) en de maanmaand (plus 

minus 30 dagen. 

Na de overstroming van de Nijl waren alle grenzen tussen de landerijen 

uitgewist. Alle land moest opnieuw gemeten  en verdeeld worden. Zo 

ontstond de meetkunde, die alleen door priesters en hun helpers mocht 

worden beoefend. Met stokken, verbonden door een touw, werden 

cirkels in de vochtige grond getrokken. Figuren met rechte hoeken 

maakte men met het 12 knopen touw. 

In de juiste volgorde verdeeld leverde dit touw de Egyptische “heilige 

driehoek” op, waarvan de zijden “Osiris” (3), “Isis” (4-)en “Horus”(5) 

heetten. Elk ontving na de meting een rechthoekig stuk land. Het 

ploegen gebeurde eerst met een hakstok, al spoedig echter werd een 

ploeg gebruikt met ossen. Om iedere akker groef men een greppel, die 

steeds vol water werd gehouden. Uit de kanalen en de Nijl haalde men 

’t water omhoog en goot het in de greppels met een SHADUF, een soort 

machine om emmers omhoog te hijsen. De shaduf gebruikt men nog 

steeds in Egypte. 

Egypte was het eerste grote landbouwgebied v.d. oudheid. Men 

verbouwde : gerst, tarwe, spelt en vlas in grote hoeveelheden. Als 

huisdieren hadden de Egyptenaren: ossen, koeien, ezels en geiten. 

Bijzonder geliefd was de kat, die als heilig dier werd beschouwd; maar 

ook de hond stond als huisdier in ere. 
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The “Eye of Light” at the Melbourne 
Shrine of Remembrance  

Eye of Light at the Shrine of Remembrance, 

Melbourne, Australia 

first opened 11 a.m., 11th November, 1932 
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Het Oog dat Licht geeft (de zon) en verlicht 

De aardas staat 23,5 graad schuin. Ons hart staat 23,5 graad schuin in 

onze borstkas. En nog veel en veel meer zaken die exact 23,5 graad 

schuin staan, o.a. de vlinder in het Barneveldse wapen die zich op de zon 

richt. Wij laten hierna enkele voorbeelden ervan zien: 
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The Earth’s Axis of Rotation inclined at 23.5 Degrees from the 

Ecliptic. (The River Nile is highlighted). 

(Taken From)  http://www.freewebs.com/garyosborn/235degrees.htm 

 

        
 

      
 

De reden waarom de aardas 23,5 graad schuin staat is om een leefbaar 

klimaat te verkrijgen, niet te koud en niet te warm. De Schepper heeft het 

volgens Job 38;4-5 exact goed afgemeten, zodat wij kunnen spreken van 

een Goddelijke asstand van de aarde en van ons hart en andere zaken. 
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In de mythe is Jezus de hersteller en wederoprichter, om de aardas te 

herstellen in de oorspronkelijke stand van voor de zondvloed 



De Pentahof als symbool                                                         No.947 

35 
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Maria Magdalene en het kruisdrama, de aarde gekruisigd op de as van de 

Melkweg op 21-12-2012 
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http://garyosborn.moonfruit.com/the-great-pyramid-angle/4569120816 
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the slope angle of the Great Pyramid is 51.84° degrees.  On a hunch I 

added up the total seconds in the number of days of Creation.  6 days = 

518,400 seconds.  Since zero is a scalar placeholder the symbolism for 
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these two numbers remains the same.  This is just one of the countless 

synchronicities that arises when analyzing this great ancient 

structure.  It’s mystery remains slightly out of reach for the common 

understanding of modern man. 
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Nederland toekomstig Sion  51 – 52 graden breedtegraden  

Markering in de vloer van de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort die 

het oude kadastrale nulpunt aangeeft 

 

  
Mercator projectie vanuit de Grote 

Piramide wijst naar Nederland, en wij 

hebben De Pentahof in het Midden van 

Nederland gebouwd, tussen het 

geodetisch midden (zwaartepunt)  in 

Putten en het geometrisch midden in 

Lunteren en het geografisch middelpunt 

is de Onze Lieve Vrouwenkerk in 

Amersfoort.  

 

Herstel en Wederoprichting 

De aardas zal weer recht worden gezet, 

en alles wat omgevallen is zal weer 

worden opgericht. De rups die zich in een doodskleed wikkelt zoals 

afgebeeld in het oude Barneveldse Wapenschild, wordt door de warmte 

van de zon omgevormd tot een vlinder met vleugels. Dit vleugelprincipe 

vinden wij afgebeeld in de planeet Nibiru, zie hierna: 
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http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10463:de-

gevleugelde-planeet-is-op-komst&catid=37:wereld&Itemid=50 

 
Figuur 6 Het Laatste Avondmaal, Jezus in het midden en aan elke zijde of vleugel 6 

disciepelen. Hier zien we de symmetrie en het vleugelprincipe. 

Het vleugelprincipe wijst naar vrijheid in het komende nieuwe gouden 

tijdperk. Van dat nieuwe tijdperk vol vrede en vrijheid is De Pentahof 

een symbool, op basis van het oude Barneveldse Wapenschild.  U ziet 

op de volgende bladzij de dodecaëder (Pentakubus)  in de levensbloem 

afgebeeld, dat is de vorm van het Nieuwe Jeruzalem zoals Johannes 

daarvan de afmetingen opgeeft in het Bijbelboek Openbaringen. 
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De puzzlestukjes vallen samen en passen in elkaar, zodat het plaatje 

duidelijker wordt wat het Godsplan met de aarde is, met de mensheid, 

met Nederland, met het midden van 

Nederland waar De Pentahof gebouwd is. 

Barneveld de eierplaats van Nederland, 

en hierna een afbeelding uit het boek van 

Richard Merrick “The Venus Blueprint”. 

Venus beschrijft in het hemelruim in 8 

jaar tijd een vijfpuntster, een pentagram.  

Het pentagram en pentagon zijn 

geometrische figuren, zoals in het oude 

Barneveldse wapen de zonnestralen in 

vijfhoeken zijn getekend.  Waar gaat het 

nu precies om in het Barneveldse Wapen? Waar gaat of ging het de oude 

Egyptenaren precies om met hun Piramides, met hun mythen over Osiris, 

Isis en Horus?  Waar gaat het nu precies om in de oude en in wezen ook 

in de nieuwe religies?  Waar gaat het nu precies om in de bouw van De 

Pentahof?   Het gaat in alle vragen en zaken om de opening van ons derde 

oog, de pijnappelklier, de verlichting om hoger bewustzijn te verkrijgen. 

Daartoe is een metamorfose, gedaantewisseling of vernieuwing 

noodzakelijk, een afleggen van het oude en het aantrekken van het 

nieuwe.  De veelvratige rups zoals afgebeeld in het Barneveldse wapen 

trekt z’n doodskleed aan, sterft en wordt op wonderbare wijze 

omgevormd tot een vlinder, een vrij vliegend symetrisch beestje. Daar 

naar toe wordt in de Bijbel in allerlei kleuren verwezen, met name naar 

het Nieuwe Jeruzalem  dat uit de hemel neerdaalt. Dat is geen fysieke 

stad die op aarde ergens neer zal strijken. Het wijst naar het nieuwe 

lichtlichaam (de Merkabah), een mens waarin het 3e oog geopend is. Dat 

3e oog is een sterrenpoort waardoor wij in verbinding treden met andere 

en hogere dimensies, het Goddelijke. Wij kijken via het geopende 3e oog 

naar buiten maar ook naar binnen. Wij zien er de eenheid aller dingen 

mee, de liefde Gods die alles samenbindt.  Het geopende 3e oog wordt 

wel het Christus-bewustzijn genoemd, in het Egyptisch Krst of karast, dat 

is christ, gezalfde. Het wijst naar de nieuwe mens en de ééngeworden 
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nieuwe mensheid op de vernieuwde aarde waarop gerechtigheid zal 

wonen.    

 

 


