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Inleiding
Nu we aan brochure nummer 555 zijn toegekomen, is dat een mijlpaal,
waarbij wij niet om het getal 5 heen kunnen. Vandaar deze brochure over
het getal 5 .......
Met getallen kun je goochelen. Toch is mathematica de enige exacte
wetenschap. Dat wil zeggen dat je ermee kunt aantonen wat er staat.
Alles is getal, zei Plato. De oude Grieken hadden van de Egyptenaren
veel geleerd over vormen en getallen. De vormen vallen onder de
geometrie. Plato beschreef reeds dat de aarde een zogenaamde ‘pentagrid’ had, dat is een hele grote dodecaëder, die om de aarde heen
gespannen zit. Een grid is een
energielijn in of boven de aarde.
Grids zijn holografisch, niet alleen
aanwezig op aarde, maar in heel het
universum. Ze zijn er om de
levensenergie te distribueren. Zij
vormen een fysieke uitdrukking van
de heilige code van onze Schepper
op de schepping. Het getal vijf speelt
hierin een hoofdrol. Zij hebben te
maken met ons bewustzijn. Alle
geschapen dingen zijn geconstrueerd
volgens een bepaalde blauwdruk,
voor hun opbouw en doel van bestaan. De grid doet dienst om alle
atomen, elektronen, positronen, kwarks, etc.
te besturen en te
organiseren, om alzo bouwstenen te vormen (dat zijn de 108 tot nog toe
bekende elementen) voor al het geschapene.
Hans Jenney, Masaru Emoto, laten ons o.a. in water de geometrische
figuren zien. Rond de aarde bestaat een grid die men ‘The Christ
Consciousness Grid’ noemt. Deze grid verschilt van de penta-grid van
Plato. De ‘Christ-grid’ verbindt de 12 centra van de penta-grid met
elkaar. Waarom noemt men deze de ‘Christ-grid’? Omdat mensen die
zich daarvan bewust zijn, zouden worden als Christus, dat houdt in:
volkomen zelfrealistisch, openhartig, zelfbewust, zelfverlicht.
De
‘Christ-grid’ heeft haar evenbeeld in ons lichaam, in ons bewustzijn, dat
zou wijzen op de hoogst door ons te bereiken eenheid. De dodecaëder is
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een afbeelding van die hoogste vorm van enkelvoudige eenheid, die de
cirkel weer het dichtst benaderd.
De Pentakubus of Dodecaëder
De dodecaëder heeft een fascinerende regelmatige vorm. Je ziet er 12
gelijkvormige vlakken, vijfhoeken. Ze is reeds vele eeuwen het symbool
van harmonie, symmetrie en perfectie. In de oudheid kende men er reeds
harmoniserende werkingen, van de kosmische energieën die ons
omgeven, aan toe.
Plato noemde de dodecaëder het ‘Vijfde
Wereldwonder’.
Wereldwijd zijn er veel archeologische
vondsten gedaan van deze soort pentakubussen. Zagen de oude culturen de
Dodekaëder soms als een afspiegeling
van het universum? Ook in ons land zijn
exemplaren ervan gevonden, die in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden
zijn te bezichtigen. De eerste christenen
en gnostici kenden de heilige geometrie.
In het boek van David Fideler ‘Jezus
Christus Sun of God’ wordt de kennis
die de eerste christenen bezaten
beschreven. Zij waren vergevorderd in
hun kennis aangaande Gematria
(getallen) in combinatie met de heilige geometrie. Gematria is de relatie
tussen letters en getallen. Getallen waren voor hen geen loze cijfers. In
het getal één zag men het principe van de éénheid, de vereniging. Dat is
de monad of enkele cirkel (mono = één). Het getal twee zag men als
dualiteit, de dyad en dubbele cirkel. Het getal drie of triad zag men als
een drieheid in één, drie cirkels in één.
Alle vormen die er zijn, komen voort uit de eerste cirkel als grondvorm.
Dit wees er volgens de eerste christenen op dat de Godheid als Vader
eens weer alles en in allen zal zijn. De vader van alle vormen is deswege
de cirkel! Uit de ene cirkel zijn álle andere vormen voort te brengen. In
Spreuken 8 is het de Schepper die geometriseert. Hij trok een cirkel.
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Door het Woord als logos, dat zouden
cirkels zijn in de eerste cirkel, krijgen de
dingen hun vormen. De eerste cirkel
dupliceert zich als vader en zoon, wat zich
oneindig kan voortzetten in een menigte
cirkels. Wanneer de ‘vader-cirkel’ zich
dupliceert in andere kleinere cirkels, dan
wordt deze de vader van een menigte zonen
en dochters. Wanneer men tussen de centra
van de kleine cirkels een hartlijn trekt,
ontstaan er vormen. De gnostici noemden de
vermeerdering van de kleine cirkels in de
grote vader-cirkel de ‘emanentie van de
Vader’. De Vader-cirkel is alles in alle
anderen. Alle vormen sluiten de eerste cirkel
in zich, en zó zag men de hemelse
Vader. Dit zijn op zichzelf hele
mooie gedachten en weergaven,
waarmee men ook foutieve kanten
op kan. Men is in later eeuwen de
Godheid o.a. in Egypte, de ‘vadercirkel’ met daarin twee andere
cirkels, gaan zien als een drieeenheid (triniteit).
Het
christendom heeft deze foutieve
Godsvoorstelling overgenomen als
dogma. Dat kostte Michael Servet
zijn leven, nadat hij door Calvijn
was uitgeleverd aan de Inquisitie.
Pentagonaal
Het voor ons onmetelijke universum is vijfvoudig (pentagonaal, of
dodecahedral). Veel kosmologen beweren dat het universum oneindig is
en plat. Anderen beweren dat het universum wél eindig is en de vorm
heeft van een dodecaëder. Volgens laatsten heeft het universum de vorm
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van een 12-vlakkige pentakubus. Zie:
www.goldenmean.info/gravitycause/
De groep wetenschappers die dit beweert komt
uit Frankrijk, en staat onder leiding van JeanPierre Luminet, verbonden aan het Parijse
Observatorium.
Vijfvoudige Symmetrie
Het pentagram (vijfpuntster) heeft een vijfvoudige symmetrie. Daarmee
is iets eigenaardigs aan de hand, nl. dat wij er ons niet van bewust zijn.
Slechts in ons onderbewustzijn leeft iets van deze vijfvoudige symmetrie.
Wij zien in de natuur wel deze vijfvoudige symmetrie voor ogen, o.a. in
bloemen en vruchten. In de organische zowel als in de anorganische
wereld komen wij deze vijfvoudige symmetrie tegen in kristallen. Men
noemt deze kristallen quasi-kristallen. Bij de normale opbouw van
kristallen kiest de natuur voor de structuren die het gemakkelijkst zijn.
Dat is bij quasi-kristallen niet het geval.
In de vijfhoek komen wij de Gulden Snede en de Fibonacci-getallen
tegen, die wij ook in de precessie van de aardas zien, nl.. 36, 54, 72,
108, 144, 180, 216, 432, etc. De bouwsteen van
het leven -het DNA- is gebaseerd op de Gulden
Snede-verhoudingen.
Een symbool heeft een doel, een betekenis. Het
is een teken dat een zekere energie uitbeeldt.
Reeds in het oude Mesopotamië gebruikte men
de vijfpuntster. In Israël stond de vijfpuntster
symbool voor de waarheid, de Torah, als vijf
boeken. Jeruzalem had als symbool de
vijfpuntster, met de letters YRSLM eromheen.
De echte Davidster zou een vijfpunt zijn. In
P=precessie; R=rotatie
Griekenland zag men de samenstelling van de
vijfpuntster als bestaande uit vijf A’s, en vandaar dat men hem de pentaalpha noemde. De school van Pythagoras beschouwde het pentagram als
symbool van perfectie, volmaaktheid.. Tijdens de Inquisitie werd het
pentagram een symbool van de satan. In de 19e eeuw werd het pentagram
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met de punt naar beneden gezien als symbool van de zwarte magie, van
Bafomet de bokgod.
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De Grieken noemden principes die door het getal vijf werden
gesymboliseerd een ‘pentade’, een niveau van kosmische vormgeving,
een symbool van het leven zelf. De penta-symmetrie wordt gezien als de
hoogste vorm van perfectie om ermee het leven zelf aan te duiden. Heel
veel levensvormen vertonen immers in hun structuur de pentade. De
ouden kenden vier oer-elementen: aarde, water, lucht en vuur. Daarbij
was voor hen het regenererend vermogen (matriarchaal) het 5e element.
Het pentragram is alzo het symbool van perfectie en macht, vandaar dat
meer dan 60 landen een vijfpuntster in hun nationale vlag hebben. Veel
bloemen en eetbare vruchten hebben vijf bloembladen of een
vijfhoekstructuur. Ook in het dierenrijk komen vijfhoeken voor, denk aan
de zeester. De vijfhoek behoort tot de
ingewikkeldste constructies, die men vanuit de
vesica piscis kan uitvoeren. In de natuur komen
wij structurele zelfsymmetrie tegen. Hiermee
bedoelen wij b.v. dat bladeren van een boom in
hetzelfde patroon op de takken staan, als de takken
op de boom staan. Symmetrie komt van het Grieks,
dat betekent ‘gelijke maten’. Deze zelfsymmetrie
vinden wij in het Pentagram in het bijzonder terug.
Men kan eindeloos de ster omkeren naar binnen of
naar buiten, waarbij men steeds wisselend een
pentagram en pentagon ziet. Dit regeneratieve principe wordt hier heel
mooi uitgedrukt en getoond.

hoger peil brengen, door hen erop te wijzen dat zij zich aan de goddelijke
orde der natuur dienen te houden. Muziek beschouwde men oudtijds als
het grootste geschenk aan ons van de goden. Muziek en ritme waren zelfs
in staat om materie te ontbinden, zoals het geval was bij de muren van
Jericho, die vielen. Wij zien eruit dat het aardse leven geordend dient te
worden, en wel volgens dezelfde orde en perfectie van de muziek. Wij
dienen als mensheid te leren dat wij niet alleen zijn, geen ik-systeem erop
na dienen te houden. Een muziek-orkest leert ons dat wij velen een wijstem vormen, waaruit de levenssymphonie voortkomt. Wij dienen voor
elkaar te zorgen als bloedverwanten. Er moet harmonie ontstaan, zodat
wij aansluiting krijgen op de natuur die vol van levensenergie zit. Vanuit
de kosmos komen levengevende stralingen, die weliswaar ook dodelijk
kunnen zijn. Ons levenslot hangt ervan af. Ons klimaat wordt kosmisch
bepaald door de zon, maan en
planeten. De natuur is een
eenheid en kan worden verstoord.
Doordat er weinig of geen kennis
meer is van de wezenlijke
natuurkrachten en levenswetten,
staan wij mensen -en ook de hoge
pieten- steeds weer voor raadsels,
voor o.a. natuurrampen. Natuur
en mens dienen samen te werken,
anders ontstaat chaos. De chaos die wij momenteel zien ontstaan op het
gebied van voeding, gezondheid, milieuvervuiling, overstromingen,
transport, etc. is een gevolg van onze onkunde en onwil, om te luisteren
naar de natuur.

Levensenergie
De Wijsheid heeft in de natuur haar stempel op al haar voortbrengselen
afgedrukt, zodat wij overal rondom ons heen dat waarmerk kunnen
aflezen. De natuur volgt wetten, de zogenaamde ‘natuurwetten’. Door
deze te bestuderen kunnen wij er groot voordeel van trekken en het
verloop van iets voorzeggen. De natuur is als een systeem van muziek.
Vandaar dat de Grieken en andere oude religies onderwezen in de wetten
der muziek. Daardoor kan men de levensuitingen van mensen op een

Volgens oude priesterkasten zijn er in de natuur 12 krachten werkzaam.
Hiervan leidde men het 12-voudige stelsel af. Ook dat zien we in de
muziek, waar een octaaf 7 witte en 5 zwarte toetsen omvat. De 7 witte
wijzen naar het zienlijke, het fysieke. De 5 zwarte wijzen naar het
onzienlijke, het geestelijke. Alle levensvormen worden uit trillingen
geboren. Goed bezien vertegenwoordigt elk wezen of ding in het
universum een bepaalde toon. Muziek en klank vormen de schakel
tussen het materiële en geestelijke, het immateriële. De toon of klank
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wordt voortgebracht via materiële dingen, waarna ze in de ruimte van het
heelal wordt opgelost, of opgeslagen. Klanken kunnen stimulerend en
harmonisch opwekkend zijn, maar ook afbrekend en dis-harmonisch. In
het muzieksysteem ligt een wetmatigheid, wanneer deze wordt toegepast
op alle maatschappelijke en menselijke verhoudingen, zal dat de chaos in
de wereld tot harmonie brengen.
Muziek kan echter ook tot chaos
brengen, wanklanken
voortbrengen (hardrock, etc).
De harmonie komt niet vanzelf,
maar moet door óns worden
ges chapen, nl . door de
natuurwetten toe te passen. Hoe
kunnen wij dat gestalte geven?
Wij zien immers niets anders
dan dat de mensen wereldwijd
de natuurwetten aan hun laars
lappen, de natuur verstoren en
de eenheid verbreken van het
samenwerkingsverband. De
symbiose of de samenwerking van de mensenwereld met de dieren- en
plantenwereld is ver zoek. Neem de overmatige boskap, waar men de
‘longen’ van de aarde opzettelijk beschadigd. Daardoor roepen wijzelf
natuurrampen over ons op. De natuur streeft immers naar evenwicht en
laat niet met zich spotten!
Vijf-symboliek
Symboliek laat ons op unieke wijze de diepste geheimen van ons bestaan
zien. Wij zijn levende wezens, die gevormd werden door het verleden,
maar leven in het heden en ons ontwikkelen voor de toekomst. Op die
wijze dragen wij allen op symbolische wijze de geschiedenis van de
mensheid met/in ons mee. In ons mensen ligt een geweldig groot
vermogen (potentieel), wat door ontwikkeling naar buiten kan treden. Er
is immers een voortgaande ontwikkeling. Wanneer wij de geschiedenis
van de mensheid volgen, hoe men in oude tijden via symbolen kennis van
generatie op generatie heeft overgedragen, valt het op dat er in de
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symbolen eveneens ontwikkeling zit. Het komt erop neer dat ons denken
-dus ook het denken van onze verre voorouders- berust op het ‘denken’
van onze Schepper. Van Hem lezen wij, dat Hij de werelden ‘dacht’, en
zij waren er. Dat is scheppend-denken. Hij heeft uitermate goed
nagedacht over Zijn scheppingen. Wanneer wij iets vernuftigs zien, of
zelfs simpele uitvindingen, zeggen wij: Er is over nagedacht!
Onze Schepper is de grote Eén. Om de eenheid symbolisch uit te drukken
plaatst men een stip op een vel papier. Wanneer wij de stip uitvergroten
krijgen wij een cirkel. Een cirkel trekt men met een passer, dus met twee
poten, waarvan er één op een vast punt staat. Met de andere poot trekt
men de ronde lijn. De cirkel
staat symbool voor de eenheid,
voor het enkelvoud, voor de
heelheid. De cirkel staat voor
de kleur wit. Wit bevat immers
alle kleuren, zodat we
hetzelfde zien in de cirkel, die
alle ruimtelijke lichamen en
vormen bevat. De cirkel bevat
het zaad, als zijnde de
ommanteling ervan. De cirkel
bevat de levensbloem. In de
organische natuur zien wij geen strakke of rechte lijnen. De ganse natuur
kromt zich als een bimetaal. In de anorganische natuur zien we wel
strakke lijnen, veelal door ons mensen ontworpen. Wij mensen hebben de
geo-vormen ontworpen, waarmee wij hebben getracht om de natuurlijke
irrationale verhoudingen na te bootsen. De organische natuur werkt niet
met hele getallen en strakke lijnen. Kijk maar naar
het getal Pi, dat in wezen oneindig is, en ook Phi.
Ons jaar is eveneens afgerond naar 365 dagen, maar
het is altijd net ietsje meer. In de organische natuur
is het getal 5 sterk vertegenwoordigd.
De geboorte van de vijfhoek en het pentagram geschiedt vanuit twee
cirkels -deze zijn gelijk aan de twee cellen, de mannelijke zaadcel en de
vrouwelijke eicel- die tot elkaar naderen en in elkaar overgaan. Tijdens
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dit proces zien wij de zogenoemde Vesica Piscis verschijnen. De pentade
is de introductie van het leven zelf, hoe het leven ontstaat door
samensmelting van de mannelijke zaadcel met de vrouwelijke eicel. Door
de Grieken werd het getal 5 een ‘pentade’ genoemd, zijnde het
mathematische midden. Er is eerst de punt, de stip, die uitvergroot een
cirkel is. Wanneer men de
cirkel openknipt en recht
buigt ontstaat de lijn, de
dyade. Daarna, wanneer wij
de lijn weer terugbuigen,
ontstaat als eerste vorm de
tetra, een ruimtelijk lichaam.
Weer verder terug naar de
oorspronkelijke cirkelvorm
krijgen wij het vierkant, de
kubus, en tenslotte krijgen
wij de vijfhoek, en de
dodecaëder of pentakubus. Laatste is de hoogste enkelvoudige vorm die
mogelijk is en de cirkel benaderd. De dodecaëder is de laatste in de rij
van de 5 regelmatige veelvlakken. De
Griekse filosofen noemden het de
kwintessens, het vijfde wezen. Alzo is het
pentagon en of pentagram het hoogste
symbool van het leven. In diverse
levensvormen zien wij dan ook deze vorm
veelvuldig terugkeren, zowel bij ons mensen
als bij dieren, mineralen en planten.
De

vijfpuntster

wijst naar perfectie,
voortreffelijkheid,
gezag, oprechtheid en waarheid Het wijst
eveneens naar regeneratie, gezondheid en is de
sleutel tot vruchtbaarheid. De vijfhoek behoort
tot de meest ingewikkelde constructies die men
met of via de vesica piscis kan uitvoeren. De
groei van vegetatie volgt een pulserend
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vijfvoudig ritme (o.a. broccoli) en volgt
een zelfreplicerende geometrie.
De werkwijze van JHWH in de natuur is
om met één en hetzelfde
zelfreproducerende grondplan een
oneindige variatie voort te brengen. Dat
zien we in het pentagram/pentagon in de
fractals, als deel wat het geheel in zich
bevat. Men noemt het ook wel de
regeneratie van de vijfhoek, de
zelfreplicerende geometrie. Het
pentagram drukt de geometrie uit van de zelfgelijkheid. De Gulden Snee
in het pentagram is Phi = 1.618, en is een verhouding die in het
pentagram 22 maal aanwezig is.
Geometrie in het ontstaan van de mens
De cirkel is een uitvergrootte stip of punt. In de schepping zien we heel
veel cirkels. De planeten zijn rond, en elke levensvorm begint als bol.
Het zaadje van de man is een heel klein bolletje, en ook het eitje (ovum)
van de vrouw is een bolletje. Het vrouwelijke eitje bepaalt welk
mannelijke zaadje -van de honderden die het ovum omringen- naar
binnen mag, namelijk dát pronucleus van het mannelijke zaadje wat exact
even groot is als de vrouwelijke pronucleus. Rondom
het zaadje en ook rondom het ovum zit een
membraan, en daar binnenin zit de pronucleus, zoals
in een kippenei een dooier inwendig zit. Wanneer de
pronucleus van het mannelijke zaadje niet evengroot
is als de pronucleus ontstaat er pertinent geen
bevruchting, geen zygote!
Tijdens de eerste negen celdelingen die na de
bevruchting plaatsvinden blijft de zygote wat betreft
afmetingen gelijk, zodat na elke celdeling de cellen steeds kleiner
worden. De groei van de cellen vindt aanvankelijk plaats binnen in de
zygote. Pas na acht celdelingen zijn het er 512 en hiermee zijn de cellen
op hun gemiddelde grootte aangekomen. Van de zygote, dus van de tweeeenheid, verloopt de celdeling van twee naar vier, van vier naar acht. De
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acht cellen vormen een kubus, het levensei. Deze acht cellen zijn cellen
die ons leven lang in tact blijven en zich niet vernieuwen. Daarna zet de
celdeling zich voort, en alle cellen die daarna ontstaan vernieuwen zich
om de vijf tot zeven jaar. De oorspronkelijke acht cellen vernieuwen zich
niet, maar blijven in leven totdat
wij sterven. Deze acht cellen
bevinden zich tussen onze anus
en scrotum/vagina.
Bij de
volgende celdeling krijgen wij
16 cellen, dus twee kubussen.
Daarna 32 cellen, die weer een
bol vormen. Daarvandaan
vormen de cellen zich tot 64, tot
128, tot 256, en tot 512 cellen.
Dan vormen zij een torus, die
lijkt op een appel of ronde band.
Het is een heel belangrijk of cruciaal moment wanneer een mannelijke
zaadcel en een vrouwelijke eicel zich verbinden, zodat een zygote of
nieuwe mens ontstaat. Die nieuwe mens is uniek en verschilt in sommige
opzichten altijd van zijn ouders. Toch draagt hij van zijn ouders in zijn
DNA hun ervaringen en verborgen codes mee. In werkelijkheid vindt hier
de echte geboorte van een mens plaats, namelijk wanneer de twee
celkernen van man en vrouw samensmelten. Daarna begint de celdeling
(mitosis). In enkele maanden tijd na de conceptie worden er ruim zeven
miljoen eicellen aangemaakt bij een vrouw, waarvan zij er ongeveer 400
overhoudt tijdens haar leven. Die zeven miljoen worden naar 400
teruggebracht, wat een soort selectieproces is, om de beste en gezondste
over te houden, en de slechtste te elimineren. Dus reeds in het embryo
van een vrouw vindt er een natuurlijk selectieproces plaats. Wat grootte
betreft verschillen de spermacel en de eicel soms behoorlijk van elkaar.
Alleen zaadcellen van de man die van gelijke grootte zijn als de eicellen
van de vrouw, worden binnen gelaten. Een vrouw komt er maar zuinigjes
af met haar 400 eicellen in haar hele leven. Een man maakt immers wel
400 miljoen zaadcellen aan per zaadlozing!
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Wanneer de mannelijke zaadcel en de vrouwelijke eicel bij elkaar komen
ontstaat het volgende probleem: De vrouwelijke eicel bevat twee XXchromosomen, terwijl de mannelijke zaadcel één XY-chromosoom bevat.
Er is hier sprake van een ongelijke hoeveelheid genetisch materiaal. Er
moet één X-chromosoom van de man of van de vrouw omgezet worden
door een zogenoemd XIST-gen in een Barr-lichaam. Wij kunnen een gen
van onze vader òf van onze moeder krijgen. Elk gen in ons lichaam komt
er 2x in voor, waarvan één van de vader en één van de moeder. Een gen
kan dominant zijn over de ander, wat een recessieve gen wordt genoemd.
Er bestaat een proces van chromosomen inprenting, wat betekent dat wij
alleen van de vader of van de moeder een bepaalde eigenschap
overerven. Deze eigenschappen zijn niet het product van vermenging van
beide ouders. Bij een volgende generatie zijn er steeds weer nieuwe
kansen. De eigenschappen van de vorige generatie worden niet
automatisch overgeërfd. Het DNA van de vader heeft als belang dat de
foetus zich goed ontwikkelt en goed van gewicht is, wat de kans op
overleven vergroot. In de
zaadcellen van de vader zijn
daartoe de genen uitgeschakeld die
de groei vertragen. In de eicellen
van de moeder zijn daarentegen de
genen uitgeschakeld die de groei
van de placenta bevorderen, dit om
de gezondheid van de vrouw veilig
te stellen, zodat zij meer dan één
kind ter wereld kan voortbrengen.
Direct na de conceptie kunnen wij
al spreken van een menselijk
wezen, een embryo. De
zaadcelkern en de eicelkern komen
naast elkaar te liggen en
versmelten tot één, dat is een zygote. Deze bevruchting duurt ongeveer
30 minuten, zodat binnen een half uur letterlijk álles van en voor een
nieuw mens ontstaat. Tijdens en na dit halve uur zijn álle genetische
eigenschappen van dat nieuwe mensje bepaald. Niet alleen de fysieke
eigenschappen, maar ook de geestelijke. Wat een wonder! In een half uur
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ligt álles vast, wat zich alleen nog maar behoeft te ontwikkelen. Van nu
af aan gaat de bevruchte eicel (de zygote) zich delen en ontstaat een
blastocyst (blaasje of kiem). Van één naar twee, van twee naar vier, van
vier naar acht. Deze acht cellen vormen het levensei.
Volgens laatste onderzoekingen zou de mannelijke zaadcel ongeveer
3000 RNA’‘s in de eicel brengen. Dat zijn de boodschappersmoleculen,
ter bevordering van een gezond embryo. Het embryo is nog onzijdig en
gaat na ongeveer zes weken kiezen of het een man of vrouw zal worden.
Bloed
De vrouw heeft de vier-weken-periode van 28 dagen in zich, dat is de
menstruatie-cyclus. Het vruchtbaar worden heeft met bloed te maken.
Hoe dat zo iets kan, is nog niet door de wetenschap te verklaren. Oude
culturen dachten dan ook dat de aarde
eveneens pas vruchtbaar kon worden
door middel van bloed in te drinken.
Momenteel verwerkt men ook bloed in
meststoffen. Wanneer de menstruatie
stopte, was de vrouw bevrucht en kwam
er een nieuw mensje na 10 perioden van
28 dagen. Vandaar dat men bloed in
verband bracht met nieuw leven. Bij
bloedvergieten stroomde het leven (de Een volwassene heeft 6 ltr bloed
levenskracht of ziel) weg, dus verloor
men leven. Op deze gedachte van bloed als vrucht voor nieuw leven, is
de oude offercultus gebaseerd. De latere offercultus is echter gebaseerd
op de gedachte dat
het bloed de
godheid zou
kunnen verzoenen.
Zie onze brochure
over mensenoffers
no. 553.
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Men zag immers dat bloed vrijkwam bij de ontmaagding, bij de
menstruatie én bij de geboorte. In de tijd van de moedergodin (het
matriarchale tijdvak) werden de priesters ontmand (tot eunuchen). Hun
geslachtsdelen offerden zij aan de moedergodin, waarna zij zich als
vrouwen kleedden, hun haar afschoren als teken van ontmanning. Dat
heeft tot op vandaag de dag effect gehad op de mannen, en vooral de
geestelijken, die hun haar afknippen en geen baard dragen, maar zich
dagelijks scheren. Men onderwerpt zich daardoor aan de moedergodin! In
Nederland werd de moedergodin vereerd als Nehellenia. Overigens is Isis
de meest bekende moedergodin.
Hoe het leven precies ontstaat is bij benadering te zeggen. DNA en water
hebben een vijfhoekstructuur. Het leven ontstaat door samenbundeling
van ladings-energie, waardoor een implosie. Dat nu is de symmetrie van
het leven. Lading in water is de sleutel tot leven, omdat leven met én uit
vocht bestaat. Water speelt een hoofdrol, samen met elektra. Het belang
van water kan men op een video bekijken, zie:
http://vimeo.com/14115579
In een DNA-molecuul van één menselijk chromosoom zijn ongeveer 50
miljoen paren nucleotiden aanwezig. Eén uitgerekt molecuul zou 2 tot 8
cm lang zijn. In sommige cellen is DNA zelfs 2 mtr lang. Een mens heeft
ongeveer 10 triljoen cellen, zodat de DNA-keten wel 20 miljard km lang
is. Dat is ongeveer 60 x de afstand heen en terug van de aarde naar de
zon. Wij bezitten ongeveer 90%
junk-DNA, en waarvoor dient
dat? De Russische biofysicus
Pjoter Garjajev verrichtte
baanbrekend onderzoek met een
aantal collega’s. Zij geloofden
niet dat de 90% junk-DNA geen
functie heeft. Ons DNA heeft
immers ook met bewustzijn te
maken, en hoe ons bewustzijn wordt gevoed. De info als
hypercommunicatie wordt interdimensionaal doorgegeven. Ons DNA
haalt de informatie op uit diverse dimensies. DNA kan over grote
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afstanden communiceren (denk aan telepathie). Ons DNA is gevoelig
voor wat er in het heelal plaatsvindt, zoals de zon en de melkweg. JunkDNA herbergt dus een waardevol geheim. Wanneer ons gehele DNA
eenmaal in het Godsrijk zal worden geactiveerd, zullen wij onszelf niet
meer terug kennen. Wij leven nu nog in een Luciferiaanse wereld waarin
de dualiteit heerst. Momenteel horen tegenstellingen nog bij elkaar in dit
dualistische tijdvak. Leven en dood, licht en duisternis, het wisselt zich
steeds af.
Lucifer
Algemeen wordt Lucifer gehouden voor de satan of duivel, de gevallen
hoofdengel, die een heel leger andere engelen met zich meesleepte.
Lucifer zou in opstand zijn gekomen met de schepper God. Hij zou met
zijn gevolg door JHWH uit de hemel zijn geworpen, om op aarde zijn
‘kunsten’ te tonen. Of deze gedachtegang correct is, is maar de vraag.
Wij komen ten eerste de naam Lucifer in de Bijbel niet tegen. Er wordt
wel aan een hoogstaand Lichtwezen gedacht. Er wordt in Jesaja 14 en in
Ezechiël 28 wel naar een hoogstaand wezen
verwezen. Dit Lichtwezen was geen rebel,
maar wel iemand die aan het experimenteren
is gegaan los van de Schepper. De engelen
ontvingen een vrije wil, net als Adam en Eva.
Zij konden zelf kiezen tussen goed en kwaad.
En wat dienen wij onder goed en kwaad te
verstaan? Door zelf te kiezen wordt openbaar
dat wij een vrije wil
hebben. De Schepper
schiep geen slaven, maar vrije wezens, die met
Hem in overleg zouden wandelen. Zij konden
echter wel ánders willen dan Hij wilde. Zij
konden zich aan de universele wetten en
gedragsregels van JHWH houden, en of die
verlaten. Hierdoor werd goed-doen én kwaaddoen een realiteit. De polariteit of dualiteit is
hierdoor geschapen. Men zou kunnen denken
dat onze Schepper een experiment op touw zette,
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om uit te testen of Zijn schepselen de vrije wil naar
behoren zouden gebruiken.
Het is echter geen
Goddelijke test, maar een test van engelen en mensen.
God vergiste zich niet.
Lucifer wist dat hij/zij voortreffelijk was, en vanuit een
rivaliteitsgevoel probeerde hij God te overtreffen. Dat
is op te maken uit Jesaja 14 en Ezechiël 28. Om dat te Merkaba
realiseren moest hij zich van God losmaken, want dan
pas kon hij zijn vrije wil uitproberen. Boven Lucifer stond niemand
waaraan hij zich kon meten. Nog nooit had iemand een poging
ondernomen om als God te zijn, of God te overtroeven. Lucifer wilde dat
experiment wel doen, maar wist niet wat de gevolgen ervan zouden zijn.
Op gelijke wijze wist de atoomfysicus Robert Oppenheimer niet wat de
uitwerking zou zijn van de proef met de eerste atoombom die in New
Mexico werd getest. Te CERN wist men ook niet wat de gevolgen
zouden zijn van het opstarten der machines in 2009. Het waren allen
waagstukken.
De Schepper is Liefde, schiep uit liefde. Lucifer
sloeg ook aan het scheppen, maar beschikte niet
meer over de Liefde Gods, daar hij zich van God
had losgemaakt. Lucifer kende de Goddelijke
scheppings-codes, en sloeg zelf aan het scheppen
via een zelf gecreëerd merkaba-veld. Lucifers
merkaba was kunstmatig, terwijl Gods merkabaveld reëel is. Een merkaba is een Goddelijk
lichtvoertuig dat roteert, of te wel: de troon van Pentakubus met merkaba
God. Mer = licht, Ka = geest, en Ba = de erin, het Nw Jeruzalem
werkelijkheid als interpretatie. Dit voertuig kan ons verplaatsen naar de
andere wereld van het Licht. Wanneer de liefde Gods in ons hart is, zijn
wijzelf een merkaba, de 8 cellen van het levensei, een kubus, net hoe men
er tegenaan kijkt. Door de rotatie van de merkaba zorgt deze ervoor dat er
5 punten zijn rond de cirkel nl.. het startpunt 1, en het kruis van de vier
windrichtingen erin, om weer bij punt 1 -dat is dan in wezen punt 5- te
eindigen. De virtuele werkelijkheid van de 8 cellen van ons levensei
vormen elektrische circuits, die naar onze 8 chakra’s leiden.
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Lucifer leek voor 100% op die van God, en hiermee
was Lucifers merkaba in zijn eigen ogen -en in de
ogen van zijn gevolg- gelijk aan God, of zelfs nog
hoger opgeklommen dan God. Wij zien eenzelfde
goden-verering in Noord Korea en andere dictaturen,
waar men de leiders als goden vereert.
De Schepper schiep Zelf de Levensboom De Levensbloem
(levensbloem), bestaande uit cirkels. Dat wijst op de Goddelijke eénheid
én oneindigheid. Uit de Eénheid volgt een oneindige reeks van veelheid.
Uit één cirkel volgen vele anderen, niet ongeordend, maar volgens een
vast patroon. God is een God van orde en regelmaat. De Geest of kracht
van God volgt zijn eigen weg, middelpuntvliedend, dus vanuit het
centrum, vanuit het hart van God. God cirkelt, of zoals wij lezen in
Genesis 1 dat de Geest op de wateren broedde. Het gaat om de ‘heilige
geometrie’. Geometrie is de enige exacte wetenschap die op realiteit
berust. Toen de Geest uit het middelpunt de eerste cirkel trok, zoals te
lezen in Spreuken 8 ontstond de ruimtelijke bol.
Spreuken 8:27 Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het
vlakke des afgronds beschreef;

God dacht en de werelden (planeten en sterren) waren er (bollen).
Lucifer moest, om God te overtroeven, eenzelfde, maar toch gewijzigde
weg inslaan via de geometrie. Lucifer cirkelde ook. Dat had hij op Gods
‘tekentafel’ gezien. De eerste cirkel die Lucifer trok gaf ook een bol te
zien, net echt, maar het was als een luchtballon, als je erin prikt blijft er
niets van over. God schiep uit liefde het levenslicht, als deel van hemzelf,
de materie als afgekoeld licht. Lucifer is de lichtdrager of vuurontsteker,
maar is reflecterend licht, niet inherent, en bezit geen vaste kern, maar is
lucht-licht-ledig. Lucifer volgde een gewijzigde geometrische koers en zo
ontstond een ánder grondplan, een andere levensbloem dan die van God
Zelf. Het Goddelijke grondplan is de perfecte levensbloem en levensei,
dat uit 8 cirkels bestaat. De Egyptische Farao’s ontwierpen op dezelfde
wijze het grondplan voor hun heiligdommen en paleizen. Zie o.a. farao
Djoser afbeelding:
De farao nam een priester en twee stokken en een koord, en zette één
stok in de grond, met een koord naar de andere stok, om zo een cirkel te
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trekken. Lucifer kon eveneens niet anders dan óók vanuit het levensei
van de 8 bollen beginnen, alleen beleefde hij de realiteit ervan anders.
Geometrie moet je immers beleven, ervaren. Het is dan ook maar net hóe
je er tegenaan kijkt en hoe je het ervaart. Hoe kijk je tegen het levensei
aan? Wanneer je het iets verdraait zie je het weer anders. Lucifer draaide
het levensei -zoals hij ook het pentagram
draaide met de 2 punten naar boven- zodat
er een andere dimensie ervan te zien was,
die nog weer mooier leek dan die van God.
Het dualisme lijkt mooier dan het
monisme, want dat overstijgt de eenheid.
Lucifers dualisme leek een grote uitdaging
te zijn met multi mogelijkheden. Het derde
deel der engelen was er diep van onder de
indruk en volgde Lucifer. Vanuit twee
middelpunten begon Lucifer te scheppen,
terwijl God uit één middelpunt schiep.
Lucifer schiep volgens de dualiteit (tegenstellingen), en daarom is zijn
huis verdeeld. De schepping van hem lijkt op die van JHWH, met dit
verschil dat zijn levensbloem niet één uitgangspunt of basis heeft, maar
twee. Het ware levenslicht ontbreekt erin.
God verkoos om deze aarde voor ons mensen te bereiden en plaatste ons
als Zijn ‘vrouwenzaad’ erop. Lucifer werd uit de hemel geworpen en
kwam op de aarde en plaatste er ook zijn zaad op, het Nachashzaad
(slangenzaad). Lucifer mocht op de aarde -als vaste vorm- er zijn
virtuele werkelijkheid uitproberen, en de Adam-mens op de proef stellen.
Hoe zou de Adam-mens de proef van Lucifer doorstaan? Er ontstond
vermenging, een koudbloedig en liefdeloos, moorddadig en gewelddadig
geslacht, zoals Kaïn. JHWH gaf Lucifer ruimschoots de tijd om zijn
proefnemingen te voltooien. Het uiteindelijke doel van JHWH achter
deze toelating van Lucifer om Zijn werken na te bootsen, is dat JHWH er
een nieuwe hemel en aarde door schept, met een uitgeselecteerd
vrouwenzaad als nieuwe mensheid, die volgens Zijn wetten leeft in liefde
en harmonie. Uit de Goddelijke these (stelling) tegenover de Luciferische
antithese (tegenstelling) volgt de Goddelijke synthese, de nieuwe hemel
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en aarde. De aarde is het centrum waar God Zijn plan uitwerkt, het
terrein waarop Hij via Zijn geometrie de levensbloem en levensboom
heeft gecirkeld. De ganse schepping zucht en is in barensnood vol
verwachting naar die nieuwe mensheid!
Door de vermenging ontstonden er twee
zaadlijnen. Het vrouwenzaad had nog verbinding
met God, met liefde, doordat hun twee
hersenhelften nog in tact bleven ook na de soortvermenging. Alleen het 3e oog van het
vrouwenzaad schrompelde in elkaar. Bij het
slangenzaad doofde de ene hersenhelft der liefde
totaal uit, zodat de andere hersenhelft -de
intelligentie- dubbel voedsel ontving en extra
Lucifers Octa, met merkaba
groeide. Zo ontstond er tussen deze twee
zaadlijnen een altoosdurende vijandschap, zie Genesis 3:15. De
Luciferianen onder ons zijn uiterst
intelligente en technologische
wezens, die technologie als hun
enige reddingsboei aangrijpen, ook
al verwoesten zij daarmee alle
andere wezens en de schepping.
Zij gebruiken (misbruiken)
dezelfde symbolen als JHWH,
maar dan omgekeerd, vanuit een
andere invalshoek, zie de penta waarin Bafomet is afgebeeld. De goede
engelen hebben levende merkaba-velden, vol liefde en licht. De kwade
engelen hebben techno-merkaba-velden, die leeg zijn, kunstmatig en
duister. In zijn technologische ontwikkeling heeft Lucifer de hele
mensheid meegesleurd, om tot zijn Nieuwe Wereld Orde te geraken. Dat
is een puur materialistische fascistische wereldorde. Maar wij verwachten
naar de belofte van JHWH een nieuwe hemel en aarde waarop
gerechtigheid woont, en waar de mensheid in liefde en harmonie zal
leven, volgens de wetten van JHWH.
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CERN en het getal vijf
Op 9 november aanstaande (09-11-2010) wil men te CERN het Castorproject opstarten, wat blijkt uit een uitgelekt intern rapport. Dan bestaat
er voor ongeveer 70% kans dat de opgewekte vreemde deeltjes een ijs-9
kettingreactie zullen produceren, die verantwoordelijk zijn voor een
ijstijd of super nova. Tijdens zo’n kettingreactie kan de aarde
condenseren tot een planeet die ongeveer 15 km groot is, tot een ultra
dichte ster. In brochure 559 wordt hierover uitgebreid geschreven. Ook in
CERN werkt men met het getal vijf en het pentagram/pentagon. Het logo
van CERN draagt het Lucifer-kenmerk, met de aanbidding van de god
Shiva.

Het logo van CERN bevat het getal van de mens, 666, wat wijst op een
sterrenpoort, om ermee tijdreizen te kunnen maken naar de sterren. De
figuren wijzen eveneens naar de grids (energielijnen) in en op de aarde,
die voor een hoger bewustzijn zullen
zorgen wanneer deze geactiveerd worden.
Daartoe staat de godin Isis als symbool.
Voor het CERN-gebouw staat een
standbeeld van de Hindu-god Shiva die
een kosmische dans uitvoert. Er staat een
tekst onder op een bord op het standbeeld:
‘Dit is het schoonste beeld van Gods
activiteit, zoals geen religie dat kan
uitdrukken’. Men weet dat er in de
schepping een ritme van verval en bloei te
Men denkt dat het Higgs Bosonzien is, o.a. in de seizoenen, in geboorte en
deeltje vijfhoekig is.
dood. Datzelfde ritme blijkt ook aanwezig
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te zijn in de in-organische materie. Shiva’s dans is dan
ook de dans van de sub-atomaire materie en symboliseert
de onzichtbare levenskracht. Die levenskracht wordt
uitgedrukt door middel van het getal vijf. Vijf is het getal
van de liefde Gods. Vijf is het getal of de sleutel tot de
levenskracht en vitaliteit van het ganse universum, van
het altoosdurende. De oude Egyptenaren zagen het getal
Zonnebloem met
vijf als het getal van de scheppingsdaad, en het getal vier
Pi- en Phials de substantialiteit. Het getal vijf is de hoogste vorm
spiralen
van éénheid die inwerkt op de oermaterie. Lucifer, zoals
we van de vorst of overdekkende cherub lezen in Ezechiël 28, is in
arrogantie in Gods stoel gaan zitten en verheft zich boven God, om God
te overtroeven. Hij weet dat God de vijfvoudige Eenheid vormt of is,
zoals Hij Zich aan Jakob te Pniël bekendmaakte. Pniël komt van peniel,
Pen = vijf, El = God, dus het vijf-voudige aanzien van God. Het
zogenaamde Higgs Boson-deeltje waar men te CERN naar zoekt heeft
men een vijfhoekvorm gegeven. In de Alice-machine is eveneens een
pentagon zichtbaar.

alice te
CERN

Alice te CERN, in het midden van de
cirkels een pentagon als kern.
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De getallen 6 en 9 lijken op elkaar en wijzen naar de phi- en pi-spiralen,
zoals deze o.a. in de zonnebloem aanwezig zijn. De phi-spiraal zien wij
bij de Gulden Snede, wat een verhouding weergeeft. De hoogste vorm
van eenheid die uitgedrukt wordt door het pentagon/pentagram, wordt
een dualiteit bij het getal zes. Dat zijn twee driehoeken over elkaar, de
zogenaamde ‘Davidster’. Het zijn twee geo-vormen die aan elkaar gelijk

zijn. Dat wilde de Schepper niet als vorm om de éénheid ermee te
demonstreren. Hij wilde een verhouding, zoals die in de Gulden Snede is
uitgedrukt, om daarmee Zijn hoogheid te demonstreren. Die verhouding
is 1 : 1.618. Dat zijn wel twee delen, maar ongelijk. Hiermee wordt Gods
oneindigheid uitgedrukt. Pi en Phi zijn oneindige reeksen. Het woord
‘getal’ komt van tellen, dus cijfers waarmee men kan tellen. Dat kan men
niet met Pi (3,141598-vv) en Phi (0,618033---vv). Met het getal 1 kan
men beginnen te tellen. Dat wijst op het grijpbare, het materiële. Met de
getallen van Pi en Phi kan men niet tellen. Dat wijst heen naar het
ongrijpbare, het Goddelijke. Alles is wel getal, maar met alle getallen
kunnen wij niet tellen. Met getallen kunnen wij meten en leren, maar niet
alle getallen lenen zich ervoor. Leren is een individuele zaak. De hogere
wijsheid die van Boven komt, is echter een geschenk, voor ons niet aan te
leren. Lucifer vergiste zich in zijn arrogantie, zoals te lezen in Ezechiël
28, door koophandel te drijven met en tussen de 9 vurige stenen. De
dualiteit zal eens weer worden opgeheven. Het Goddelijke mysterie van
de Schepping is te zien in de Eenheid die zich van Zichzelf bewust wordt
en zich ontvouwt in de schepping tot een veelheid. De oude Egyptenaren
zagen dit in en hun hele geschiedenis dienen wij te zien als een eerbewijs
aan dit Goddelijke mysterie. Te CERN wil men dit mysterie oplossen, en
dan gaat het fout, zoals het met de overdekkende cherub uit Ezechiël 28
fout ging.
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Het Absolute is de Schepper God -dat is het Goddeeltje waar men te
CERN naar zoekt- geeft door midel van getallen uitdrukking van
Zichzelf, zodat getallen in werkelijkheid de Goddelijke taal vormen. Ons
decimale stelsel deugt niet. Het Goddelijke of natuurlijke tel-systeem
vertoont verdubbeling. Dat ligt afgebeeld in ons eigen lichaam, als beeld
van God. Onze cellen vermeerderen zich door middel van deling, van 2
naar 4, van 4 naar 8, van 8 naar 16, etc. Dit noemt men de binaire
methode, volgens welke de oude Egyptenaren ook telden. Trouwens,
onze huidige computers werken volgens ditzelfde binaire tel-systeem.
Wij zien dan ook dat onze Schepper de grote Bouwmeester en
Kunstenaar is. Kunst is een middel om de menselijke vermogens op
zodanige wijze aan te spreken dat men erdoor bewust wordt dat er een
bovennatuurlijke werkelijkheid is. Kunst is er
niet voor ons genot,
maar om ons een dieper
inzicht te geven in de
realiteit, om ons oog te
verlichten. De meeste
kunst vandaag is geen
echte kunst. Moderne
kunstwerken laten zich
dan ook niet begrijpen.
De Vitruvius-man, cirkel,
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verdeling van het getal 5, terwijl het getal 5 in
de natuur juist op Gods rangschikking en
eenwording ziet. Wij mensen ontvingen 5
vingers per hand, 5 tenen per voet en 5
zintuigen. Sommige reuzen hadden 6 vingers en
6 tenen, als producten van de Nefilim,
vermengingen. Het Nieuwe hemelse Jeruzalem
heeft dan ook de beschrijving van een grote Pentakubus (dodecahedron).
Lucifer kan in deze Lichtstad niet deelnemen. De heerlijkheid Gods
verlicht haar, en de volken zullen bij haar licht wandelen.
http://vigilantcitizen.com/?p=986
Dit is een link naar afbeeldingen en beschrijvingen van de
Mormonentempel in Salt Lake City, waarin veel omgekeerde
pentagrammen zijn te zien.

driehoek en vierkant, met als
hoogste vorm de vijfpunt.

Alles is weliswaar getal, en het één is met het
andere verbonden, om een eenheid te vormen.
Lucifer kreeg de kans om met 9 stenen de 8 bollen van het levensei
voorbij te streven naar het getal 12, de koningsvolheid, maar dat lukte
hem niet vanwege zijn onrecht en koophandel, zie Ezechiël 28. De
kosmos is vijfvoudig (dodecahedron) gemaakt, als hoogste enkelvoudige
vorm die de cirkel benadert. De dualiteit overstijgt deze vorm wel, maar
zal weer verdwijnen. Lucifer en de illuminati probeerden het via de
piramide (octahedron) de verlichting te bereiken. Een piramide heeft wel
5 hoeken, maar berust op verdeling, terwijl de pentakubus (dodecaëder)
juist op eenwording ziet. Pir is in het koptisch verdeling, en peres in het
Aramees is breuk. In de Grote Piramide zien we dan ook veelvuldig de

Lidmaatschapkaart der Illuminati, getallen en
symboliek spreken boekdelen. Links de barcode 666,
erboven een ufo van de oude goden, in het midden de
Merovinger-piramide der illuminati, en rcchtsboven de
EU-sterren, en eronder het vrijmetselaarslogo.

