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Alhoewel ik geloof dat Heilige Geometrie in de toekomst een steeds grotere plaats zal 
krijgen in gemeenschappen, religie, wetenschap en culturen, moeten we haar wel een juiste 
plaats in het Geheel geven. 
Gedachten over de Goddelijke oermodellen en Heilige Geometrie worden via onze Hogere 
mind doorgegeven om mee te werken. Maar de hogere vormen van emoties zoals liefde en 
compassie die door het Hogere emotionele lichaam (buddhi) doorgegeven kunnen worden 
zijn minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. 
Iedereen zal begrijpen dat we een hongerig jongetje in Afrika niet zullen kunnen helpen met 
Heilige Geometrie want daar is Liefde en Compassie voor nodig en dat is wellicht de 
belangrijkste waarde die we in het universum hebben. We kunnen geen mooie dingen doen 
of dat nu iets met Heilige Geometrie is of iets anders als Liefde ontbreekt. Liefde is de 
samenbindende factor. Het houdt alles bij elkaar van zonnestelsel tot de kleinste cellen in 
ons lichaam. Sommige ideeën of oermodellen helpen je wel dat te begrijpen. En als je het 
begrijpt kun je het ook leren voelen! Dan weet je het echt met alles in je. 
Het idee van het Kosmisch Web is daar een mooi voorbeeld van. Het Kosmisch Web is een 
mooi voorbeeld van het feit dat alles in de Kosmos verbinding met elkaar heeft. Het leert ons 
dat we in overeenstemming met de Kosmos (of God) zijn als we liefdevolle verbindingen met 
elkaar maken. Als deze verbindingen bewust gemaakt worden is het mogelijk elkaar iets te 
geven en ook iets te ontvangen. Zonder verbinding geen wisselwerking en geen voeding. Dat 
betekent dat er gewerkt moet worden aan deze verbindingen b.v. door dat je niet alleen van 
jezelf uitgaat, maar ook vanuit het Geheel. 
Een drietal dromen over de Levensboom (die ook het Kosmisch Web symboliseert) vertelde 
ons meer over het idee “verbinding”. Allereerst droomde ik zelf dat ik met een auraspray 
van de taxusboom werd besproeid (zie vorige brief) waardoor mijn energieën in de aura 
meer vermengd en verbonden werden. Ik zat toen in Nepal. Tegelijkertijd droomde Helga H. 
dat ik (Searching Deer) onder de taxusboom in trance boodschappen ontving. Boodschappen 
ontvangen is het resultaat van met elkaar in het Web verbonden zijn. 
In deze zelfde periode bezocht Richard van R. de dom van Keulen en had hij ervaringen. Hij 
keek daarbij in de verschillende werelden van de sjamaan. Tegelijkertijd in de verschillende 
werelden te kunnen kijken wil zeggen de onder- midden- en bovenwereld van de 
Levensboom (hier de taxus). Ook bezocht hij het Pinetum te Anloo in Drenthe. Hij las daar 
dat sjamanen van de taxusboom, totempalen maken. Zoals je wellicht weet, worden in 
totempalen dierfiguren boven elkaar afgebeeld (spirits) die in de mens de bovenwereld 
(bovenbewuste) middenwereld (bewuste) en onderwereld (onbewuste) voorstellen. 
Al deze tekens en dromen geven ons de belangrijke informatie en de boodschap dat: 
Als ons onbewuste, bewuste en bovenbewuste meer en meer verbonden zijn en versmelten 
(ook energetisch), dat we dan boodschappen zullen ontvangen in onze dromen of via onze 
intuities. Onbewuste, bewuste en bovenbewuste komen dan als het ware op één lijn te 
liggen en we ontvangen dan informatie uit het Kosmisch Web. 
Dan is het alsof we onder de Levensboom zitten te mediteren als in trance, zoals in de 
droom plaatsvond. Vroeger zaten sjamanen ook onder de taxus Levensboom, omdat deze 
een geur verspreide die de sjamaan in trance bracht……. 
Ik wens jullie een dergelijke verbinding met jezelf en met het Web toe. 
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