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Men zou kunnen zeggen waarom maakt een sjamaan zoals Searching Deer zich
druk om Heilige Geometrie? Vroeger waren sjamanen toch veel meer bezig
met poweranimals, de natuur en luisteren naar bomen en zo?
Dat is echter maar een deel van de waarheid. Ook de sjamanen uit de
primitieve beschavingen waren bezig met cirkels en medicijnwielen. Ook zij
waren al bezig met het Kosmisch Web en energieën uit de Kosmos. Daarbij
komt dat de hele natuur en eigenlijk alles in de Kosmos de taal spreekt van
Heilige Geometrie. Van de kleinste energetische eenheid tot de grootste
sterrenstelsels, is er sprake van een opbouw volgens Heilige Geometrische
patronen. Had ik er niet een intensieve droom over gehad d.w.z. een visionaire
droom dan zou ik er niet over gerept hebben.
De “Holon Village “droom waarin me gezegd werd, dat er gebouwd moest
worden naar geometrische principes ofwel Goddelijke oer-modellen zal
onderdeel van de menselijke toekomst zijn, want het maakt deel uit van het
natuurlijke leven.
Enerzijds zal de mens een eenvoudig ecologisch en biologisch zuiver leven
moeten leiden waardoor zijn lichaam en geest zich zal kunnen zuiveren.
Hierdoor zal zijn denken enorm versneld worden. Anderzijds (en eigenlijk ligt
dit in het verlengde van het vorige) zal hij door zijn versneld denken inzien dat
de natuur de Heilige Geometrische taal spreekt en is.
Hij zal in de toekomst de Heilige Geometrie niet alleen meer gebruiken, maar
er vanuit gaan denken!
Dat zal in de toekomende tijd een revolutie te weeg brengen op het gebied van
cultuur, wetenschap en religie. Dit wat ik u nu zeg is niet iets wat een fantasie is
vanuit de geest van een op hol geslagen sjamaan. Het is zich reeds aan het
voltrekken!
Ook wetenschappers doen op dit moment uitvindingen die aan het
ongelooflijke grenzen en de werking van Heilige Geometrie in de subtiele
energiegebieden bevestigen! Er zullen daarom in de toekomst veel sneller
nieuwe uitvindingen gedaan worden op basis van het denken vanuit Heilige
Geometrie.
In een van mijn vorige brieven heb ik al een voorval vermeld betreffende de
tegengestelde werking van het hart, dat kan samentrekken en uitzetten ter
zelfde tijd. Dit kon onlangs alleen verklaard worden door H. Geometrie. Deze

ontdekkingen zullen op allerlei gebieden nu gaan plaatsvinden. Op het gebied
van de spiritualiteit en het bewustzijn zullen meer en meer de Goddelijke
oer-modellen gebruikt worden, om de werking van geest-energieën en
bewustzijn uit de leggen. De taak van “goede” leraren is om dit zo eenvoudig te
doen dat ook kinderen dit kunnen begrijpen. En kinderen zullen dit met hun
toenemende gevoeligheid in deze tijd snel begrijpen, omdat het zo natuurlijk is.
Het resoneert in hen. Laat een kind een steen in het water gooien en hij zal
meer begrijpen van het ontstaan van de schepping dan duizend woorden. Hij
zal intuïtief begrijpen hoe ons zonnestelsel werkt en wat een holon is, omdat
de kringen in het water hem dat vertellen!
Als hij een ronde vrucht doorsnijdt en daarin de pit ziet zal duidelijk worden dat
alles in de schepping volgens dezelfde principes is opgebouwd. Nog later zal
hem duidelijk worden dat hij ook zelf een kern, een centrum heeft, zijn “ik”
waarin hij stevigheid kan vinden. ( Zijn: Ik Ben).
Een aantal van deze principes zal ik nader uitleggen in mijn boek:
Het Kosmisch Web en de sjamaan, dat in het voorjaar van 2014 uit zal komen!
De presentatie daarvan zal plaatsvinden op zaterdag 22 maart 2014 ( bij het
aanbreken van de lente) in de Pelsterkerk in de stad Groningen. U bent daar
allen overigens hartelijk welkom. Laten we daar met elkaar een bijzondere en
inspirerende ontmoeting van maken en een stap zetten op het pad naar de
toekomst. Je zult er nog nader over horen. Vergeet niet dat we met een
bijzonder werk bezig zijn waar steeds meer mensen al belangstelling voor
tonen.
De Sjamaan Schedeldrager Searching Deer
PS: Stuur je dromen naar mijn adres: Noorderhaven 14 9712 VK Groningen. Zij
zullen voor een groot deel uitgangspunt blijven om het hele proces richting te
geven.

