interesse in alles wat zich boven ons hoofd
afspeelt. In het begin observeerde men met
het blote oog en primitieve telescopen, en
later met meer geavanceerde technologieën.
Zoekend naar sporen van ons ontstaan en
bestaan, in welke vorm dan ook. Kijkend
in het verleden en het duiden hiervan als
mogelijke leidraad voor de toekomst.
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geïnteresseerd in het universum. Een

N

Al vele duizenden jaren is de mensheid

De antenne van Gizeh

- een onthulling
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een golflengte van 0,4 millimeter - maakt
men gebruik van parabolische radio antennes of radiotelescopen (afbeelding 2). Radiogolven hebben een vrij lange golflengte
en om een gedetailleerd beeld te krijgen van

“Pas als we ogenschijnlijk complexe
materie op een meer natuurlijke en
simpeler wijze gaan benaderen zullen
we bijzondere verbanden met ons verre
verleden gaan ontdekken”

en kostbaar om zeer grote radiotelescopen
te bouwen en daarom maakt men tegenwoordig gebruik van meerdere kleinere
antennes, die aan elkaar worden gekoppeld
om een zo groot mogelijke beeldscherpte of
resolutie te bereiken. Een mooi voorbeeld
hiervan is de Westerbork Synthese Radio
Telescoop in Drenthe die is samengesteld
uit veertien losse parabolische antennes die
worden gericht op eenzelfde hemelobject
en gevoelig zijn voor radiostraling met een
golflengte tussen 3,6 en 92 centimeter. Zo’n
opstelling van meerdere kleinere antennes
wordt ook wel een radio-interferometer
genoemd en kan op deze wijze een diameter bereiken van meerdere kilometers. Eén
grote antenne-diameter gevormd door de
som van meerdere kleine diameters.

Egypte, van Abu Roash in het noorden tot
de Fayoum regio 90 kilometer verder naar
het zuiden, zijn uitgelijnd op het noorden.
Van belang is radiostraling met een golflengte van 21 centimeter zoals dat wordt
uitgezonden door waterstof. Waterstof is in
het radiogebied waar te nemen als de zogenaamde 21 centimeter-lijn.
In de radioastronomie maakt men onderscheid tussen radiobronnen met verschillende spectra, verschillende frequentiebanden
behorende bij het totale elektromagnetisch
spectrum. Zo bestaat er continue radiostraling en spectraallijnen - vergelijkbaar met
straling in de vorm van een vingerafdruk
- zoals de 21 centimeter-lijn van waterstof.
De aanwezigheid van waterstof kan namelijk duiden op de aanwezigheid van water
in een bepaald deel van het universum en
volgens onze aardse perceptie kan dat betekenen dat er dan een vorm van leven mogelijk is. Water als eerste levensbehoefte en
naast koolstof, zuurstof en stikstof één van
de meest essentiële bouwstenen in het universum. Het detecteren van radiostraling
met een golflengte van 21 centimeter is in
principe het ontvangen van de ‘boodschap
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terrenkunde of astronomie is per definitie de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van alles wat zich
afspeelt buiten de atmosfeer van de Aarde.
Mede door vooraanstaande Nederlandse
natuur- en sterrenkundigen heeft ons land
hierin altijd een belangrijke rol gespeeld.
Tegenwoordig ligt het accent voornamelijk
op een deelgebied van de astronomie: de
radioastronomie. Het bestuderen van het
heelal door het ontvangen van miljarden jaren oude radiostraling uit een ver verleden
om zo een wetenschappelijke theorie als de
‘oerknal’ te kunnen bewijzen. Het bewijs
van het ‘begin van alles’, ongeveer 13,7 miljard jaar geleden. Veel speculatie, maar dat
is altijd een onlosmakelijk en ‘onhandig’ aspect geweest van het vakgebied astronomie.
Eigenlijk zijn we gewoon op zoek naar een
vingerafdruk van onze schepper, daarbij
gebruikmakend van zeer geavanceerde apparatuur en antennes. Sinds 2010 gebruikt
men daarvoor een nieuw soort antennes.

Antennes die in een ver verleden echter al
eerder zijn gebruikt. In het oude land Kemet, het ‘zwarte land’ gelegen langs de oevers van de Nijl.
Zo’n 12.000 jaar geleden!

Radioastronomie
In de radioastronomie gaat het om het detecteren van radiostraling of radiogolven,
bestaande uit elektromagnetische golven,
die door hemelobjecten zoals sterren, planeten, sterrenstelsels, nevels et cetera worden uitgezonden. Voor het opvangen van
radiostraling met een frequentiebereik van
30 megahertz (MHz) - met een golflengte
van 10 meter - tot 700 gigahertz (GHz) - met

objecten op grote afstand is de diameter
van de gebruikte radiotelescoop van groot
belang. Hoe groter de diameter van de antenne, hoe groter het oplossend vermogen
of resolutie van het digitale radiobeeld dat
zo wordt verkregen. De radiotelescoop van
Effelsberg (Duitsland) zoals in afbeelding 2
heeft een spiegeldiameter van 100 meter en
is daarmee de grootste volledig beweegbare
radiotelescoop ter wereld. Het is vrij lastig

N

Auteur: Willem Witteveen

Bij het gebruik van een radio-interferometer of een aantal antennes is het van belang
om meerdere gelijksoortige antennes uit te
lijnen op een Oost-West of een Noord-Zuid
lijn, en te richten op eenzelfde deel van het
universum. Dit om een zo gedetailleerd
mogelijk digitaal beeld te krijgen met zo
min mogelijk storing. Nagenoeg alle vroege
piramiden en piramide-velden uit het Oude

links: Afbeelding 2.
De 100 meter radiotelescoop van Effelsberg (© F.Laumen)
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van water’. De boodschap van water als teken van ‘leven’.
Een belangrijke naam in de internationale
astronomie is die van de Nederlandse astronoom Jan Hendrik Oort (1900-1992). Dankzij Oort werd er na de Tweede Wereldoorlog
een begin gemaakt met de radioastronomie
in Nederland hetgeen in 1956 resulteerde
met de ingebruikname van de radiotelescoop van Dwingeloo (Drenthe) met een
diameter van 25 meter. Met deze eerste
Nederlandse telescoop werd voornamelijk
onderzoek gedaan naar het actieve centrum
van de Melkweg. In 1972 ging men over
op de grote samengestelde telescoop (bestaande uit 14 afzonderlijke telescopen) van
Westerbork waarmee veel onderzoek werd
gedaan naar de eerder genoemde 21 centimeter straling. De grootste vaste individuele radiotelescoop ter wereld bevindt zich
in Rusland, de RATAN-600, en heeft een
spiegeldiameter van maar liefst 576 meter.
De grootste gebogen schoteltelescoop is de
Arecibo-radiotelescoop in Puerto Rico met
een schoteldiameter van 305 meter. Maar
ook de grootste radiotelescopen zijn eigenlijk nog te ‘klein’ om zorgvuldig en gedetailleerd onderzoek te kunnen verrichten.

Afbeelding 3. LOFAR radiotelescoop (© ASTRON)
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De LBA is uitermate geschikt voor het opvangen van laagfrequente radiogolven en
heeft om die reden een piramide vorm (afbeelding 3 en 5). Deze vorm blijkt namelijk
het meest geschikt voor het opvangen van
laagfrequente radiogolven en dit is precies
het verband dat er bestaat tussen deze antennes en piramiden in het algemeen, en de
Grote Piramide van Gizeh in het bijzonder.
Hoe groter de piramidevormige antenne
hoe lager de frequentie en hoe groter de
golflengte van de op te vangen radiogolven.
Geen radiogolven uit het verre heelal, maar
radiogolven met een zeer lage frequentie
veroorzaakt door de Aarde zelf: de Schumann-resonantiefrequentie van rond de 8
hertz! De Aarde-frequentie zoals deze (nog
steeds) wordt opgevangen door de Grote Piramide van Gizeh in zijn hoedanigheid als
de antenne van Gizeh. Net als de ‘Wardenclyffe toren’ van de Servisch-Amerikaanse
wetenschapper Nikola Tesla (1856-1943)
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LOFAR - Exloo, Drenthe
LOFAR (Low Frequency Array) is een
radiotelescoop ontwikkeld door Nederlandse sterrenkundigen en bestaat uit een
netwerk van duizenden kleine antennes,
verdeeld over een ontvangstgebied in Nederland met een diameter van ongeveer
100 kilometer. De initiatiefnemer van dit
project is ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. Alle antennes
van het LOFAR-project zijn met elkaar verbonden en gekoppeld aan een supercomputer die zich in de Rijksuniversiteit van
Groningen bevindt. In de Rijksuniversiteit
van Groningen worden alle meetgegevens
verzameld en in Dwingeloo en meerdere
centra wereldwijd worden de verzamelde
gegevens geanalyseerd en beoordeeld door
sterrenkundigen. De kerntaak van LOFAR
betreft het systematisch in kaart brengen
van grote aantallen zwakke radiobronnen

“De Grote Piramide van Gizeh als antenne
voor het opvangen van radiostraling
met een frequentie van rond de 8 hertz,
benodigd voor het verdere proces
dat leidt tot de ontwikkeling van vrije
duurzame energie”

Afbeelding 4. De ‘superterp’ in de buurt van Exloo (© ASTRON)

N

Grotere antenne-diameters zijn alleen nog
maar te realiseren door meerdere kleinere
telescopen te koppelen. Verspreid over
meerdere landen of zelfs continenten zoals
de ‘Square Kilometre Array’ (SKA). Hierbij
maakt men gebruik van duizenden kleine
ontvangst-antennes opgesteld in een ontvangstgebied van bijvoorbeeld één vierkante kilometer. In een stationaire positie
boven de Aarde bevindt zich vanaf 2009
ook een satelliet die dienst doet als ruimtetelescoop. Met de gegevens van deze ruimtetelescoop Planck heeft men een digitale
kaart van kosmische achtergrondstraling
kunnen maken die overeenkomt met de
‘geboortefoto’ van het heelal. Uitgezonden
warmtestraling van vlak na de ‘oerknal’
met een leeftijd van 13,82 miljard jaar! De
oerknal waaruit het heelal ontstond en gedateerd werd op zo’n 13,7 miljard jaar geleden. Het heelal is dus net als vele andere
‘wetenschappelijke aannames’ ouder (“Wat
weten we nu van het heelal dat we gisteren
nog niet wisten?” - Volkskrant 22-03-2013).
Wetenschappelijke aanpassingen in tijd.
Net zoals dat regelmatig plaatsvindt bij het
dateren van vroegere beschavingen of diens
monumenten.
Vanaf 2010 maakt men in Nederland, in samenwerking met meerdere Europese landen, gebruik van een nieuwe radiotelescoop
gebaseerd op de radio-interferometer. Deze
radiotelescoop wordt LOFAR (LOw Frequency ARray) genoemd en bevindt zich
in de Drentse gemeente Borger-Odoorn bij
Exloo.

om zo meer informatie te verkrijgen over
de ouderdom van het heelal. Doordat er
meerdere Europese landen meedoen aan
dit project, en alle antennes te zijner tijd
met elkaar worden verbonden, verkrijgt
men dankzij zo’n grotere antenne-diameter
digitale beelden met een veel hogere resolutie of beeldscherpte. Uiteindelijk wordt in
de nabije toekomst een enorme antenne gerealiseerd met een grootte gelijk aan WestEuropa in de vorm van een figuur met vijf
spiraalvormige armen waarvan de centrale
kern als hoofdstation in Drenthe is gelegen
(afbeelding 3).
De antennes en sensoren van LOFAR in
het noorden van Nederland zijn geplaatst
op minstens 18 velden met een grootte
van ongeveer twee hectare en zijn volkomen geïntegreerd in het landschap. Deze

buitenstations liggen redelijk geïsoleerd
en vrij van hinderlijke straling zoals van
snelwegen, hoogspanningskabels en bebouwing. De antennes zijn nauwelijks
zichtbaar vanwege de geringe hoogte van
1,60 meter (afbeelding 3) en nergens in de
omgeving staat de aanwezigheid van deze
antennes aangegeven. Afhankelijk van
de frequentie en golflengte van de te ontvangen radiostraling zijn er twee soorten
antennes in gebruik. De LBA (Low Band
Antenna), voor het opvangen van radiostraling met een frequentie van 10 tot 90
MHz en de HBA (High Band Antenna),
voor het opvangen van straling met frequenties van 110 tot 250 MHz. Deze LBA’s
en HBA’s staan gezamenlijk opgesteld in
een zogenaamd buitengebied. De kern van
LOFAR is zo’n buitengebied dat bekend
staat onder de naam ‘superterp’ bij Exloo

waarvan niemand kon zeggen waar deze
precies voor diende maar alles te maken
had met de planeet Aarde als resonantiesysteem. Opvangen, versterken, gebruiken
en verspreiden van de resonantiefrequentie
van de Aarde. Een trilling als ‘energiedrager’ van vrije energie.
LOFAR is pas sinds 2010 in gebruik en
sindsdien is er al een enorm onbekend radiostelsel ontdekt op 750 miljoen lichtjaar
van de Aarde met een diameter van zo’n 6,5
miljoen lichtjaren (“Supertelescoop LOFAR
ontdekt enorm radiostelsel” - ANP 19-032013). En dat met duizenden simpele piramidevormige antennes als alternatief voor
de peperdure grote schotelantennes. De
Westerbork radiotelescoop is echter ook
nog in bedrijf en samen met de ‘Very Large
Telescope’ van de Europese zuidelijke sterrenwacht in Chili verricht deze metingen en
verzamelt gegevens op andere golflengten.

(afbeelding 4). De antennes (LBA en HBA)
staan hier naast elkaar opgesteld en de
LBA’s zijn ogenschijnlijk uitgelijnd op het
noorden. Dit vanwege de gunstige invloed
op de interferentie (storing) van radiogolven. Samen- of tegenwerking van verschillende radio- of elektromagnetische golven
op dezelfde tijd en plaats wordt daardoor
verminderd en resulteert in minder storing
in het uiteindelijke digitale beeld.

De HBA’s (zwarte vlakken in afbeelding 4)
zijn aan elkaar bevestigde dozen van piepschuim met een hoogte van zo’n 50 centimeter en afgedekt met waterdicht materiaal. In
deze dozen bevinden zich de uiteindelijke
antennes. De kleine losse vakjes in afbeelding 4 zijn de LBA’s die op een lagere frequentie werken en waar we ons in dit artikel
op zullen richten.

Afbeelding 5. Piramidevormige LBA
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werking heeft op mensen. Op het gebied
van resonantiefrequenties en vrije energie
was Puharich een fervent aanhanger van
het werk van Nikola Tesla.

“Alle biologische systemen werken in
eenzelfde frequentiebereik. Alfa golven
van de menselijke hersenen functioneren
in deze reeks en de elektrische resonantie
van de Aarde ligt eveneens tussen de
6 en 8 hertz. Ons gehele biologische
systeem - de hersenen en de Aarde zelf
- werken op dezelfde frequenties en als
we dit resonantiesysteem elektronisch
kunnen beheersen, hebben we de
controle over het gehele mentale
systeem van de mensheid.” – Nikola Tesla
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Met gevoelige meetapparatuur kan ook nu
nog in- en nabij piramiden een verhoogde
activiteit van radiostraling worden gemeten
met een frequentie van rond de 8 hertz. De
sterkte van dit stralingsveld neemt af wanneer men zich verder van een piramide verwijdert. Dit betekent dat de piramidevorm
in principe de functie van een ontvanger,
in de vorm van een antenne, benadert. De
Amerikaanse arts, wetenschapper en uitvinder dr. Andrija Puharich (1918-1994)
deed veel onderzoek naar dit fenomeen1
en op zijn - door zijn zoon beheerde - website (www.puharich.nl) is een hoorcollege

te zien waarin deze belangrijke frequentie
ter sprake komt. Puharich beweerde tevens
dat een langdurige blootstelling aan een 8
hertz veld een positieve en genezende uit-

N

Gecombineerd met gegevens van LOFAR
zijn deze metingen extra waardevol. Het
verband tussen de LBA van LOFAR (afbeelding 5) en de Grote Piramide van Gizeh (ingekleurd in afbeelding 5) ligt voornamelijk
in de overeenkomstige wijze waarop laagfrequente radiosignalen kunnen worden
opgevangen. Vaak is een ‘simpele methode’
de meest juiste en mede daardoor ontstaan
er belangrijke verbanden met het verleden
die nu pas gaan opvallen (afbeelding 6).
Ook zonder het gebruik van computers
kan men ‘niet zichtbare energie’ in de vorm
van straling opvangen. De obelisken uit het
Oude Egypte en de mysterieuze Keltische
ronde torens in Ierland zijn daar een mooi
voorbeeld van [1]. Antennes voor het opvangen van ‘Aarde-energie’.

Afbeelding 6. LBA van LOFAR en de Grote Piramide van Gizeh

Afbeelding 7. Project SKA - lage frequentie antennes (© ASTRON)

Het is daarom ook niet vreemd dat latere
beschavingen zich in de buurt van de (veel
oudere) piramiden gingen vestigen. Op
het plateau van Gizeh zijn de restanten
van gehele dorpen en nederzettingen van
de latere Egyptische dynastieën duidelijk
waarneembaar. Dit waren dus niet - de
door de wetenschap bestempelde - piramidebouwers. In het Oude Egypte was het
niet gebruikelijk dat het volk zich zo dichtbij heilige plaatsen zoals tempels en graven
mocht vestigen. En voor de huidige archeologen is het plateau van Gizeh nog steeds de
grootste necropolis uit de Oudheid.
SKA - Zuid Afrika / Australië
De momenteel in aanbouw zijnde ‘Square
Kilometre Array’ (SKA) wordt de grootste
radiotelescoop ter wereld die net als LOFAR bestaat uit duizenden kleine antennes
die met elkaar in verbinding staan. Vanaf
2016 zal er in Zuid-Afrika en Australië de
grootste en meest gevoelige radiotelescoop
worden gebouwd die er bestaat. De lage
frequentie antennes zoals in afbeelding 7
worden in Australië gebouwd. Er worden
zowel schotelontvangers met een breedte
van 15 meter, als piramidevormige antennes voor de lagere frequenties gebruikt. De
afzonderlijke ontvangstgebieden van één
vierkante kilometer zullen, net als LOFAR,
worden opgesteld in vijf spiraalarmen die
zich vanaf een centrale kern 3000 kilometer
uitstrekken. Verschillende antennes voor
de ontvangst van radiosignalen met een
verschillende frequentie en golflengte.
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Deze ontvangstantenne met de grootte van
een continent heeft als voornaamste taak
het in kaart brengen van de verdeling van
waterstof in het nog steeds uitdijende heelal.
Daarmee probeert men te ontdekken hoe
de eerste sterren werden gevormd en tevens
wordt de relativiteitstheorie van Albert Einstein getest. Vermeldenswaard hierbij is dat
voor de ontvangst van laagfrequente radiosignalen weer gebruik zal worden gemaakt
van piramidevormige antennes zoals afbeelding 7 laat zien. De factor afmeting en
hoogte van een antenne is bepalend voor de
te ontvangen golflengte en frequentie. Hogere piramidevormige antennes ontvangen
radiostraling met een grotere golflengte en
dus een lagere frequentie. Allemaal samenhangend met het uiteindelijke doel van het
project. In 2024 moet de radiotelescoop
SKA operationeel zijn.

EFA - Gizeh, Egypte
Eén van de belangrijkste functies van een
piramide is zijn werking als ontvangstantenne voor een laagfrequent radiosignaal
zoals de Schumann resonantiefrequentie.
De Schumann resonantiefrequentie is een
waarde voor de elektromagnetische resonantie tussen de Aarde en de ionosfeer op
zo’n 80 kilometer hoogte en heeft als overheersende waarde 7,83 hertz. Dit is echter
afhankelijk van de plaats op Aarde (breedtegraad) omdat de Aarde geen zuivere bolvorm heeft. Voor de breedtegraad van de
Grote Piramide van Gizeh bedraagt de theoretische Schumann resonantiefrequentie
8,1 hertz [1].
Alle processen die zich afspeelden in de
Grote Piramide waren gebaseerd op deze
frequentie van 8,1 hertz. Deze belangrijke
frequentie (Tesla, Puharich) komt in veel
oude beschavingen voor als de stem van
Moeder Aarde, stem van God of Aardefrequentie. Niet alleen de frequentie maar
ook de symboliek van het Arabische cijfer
acht (8) kwam al voor in de tijd van het
Babylonische rijk (1800 v.Chr. - 539 v.Chr.)
in de vorm van de achtpuntige ‘Ishtar ster’.
Genoemd naar de gelijknamige vruchtbaarheidsgodin Ishtar (Babylonië) of Inanna (Sumerië) en waarbij deze ster tevens
geassocieerd werd met de planeet Venus
(afbeelding 8 en 12). Ook in de Australische
mythologie komt de achtpuntige ster voor
als symbool uit de ‘droomtijd’ of Tjukurpa.
Een periode van ordening na de chaos van
de schepping. Een zogenaamde kosmische
orde waar in de Egyptische mythologie de
godin Ma’at symbool voor stond [2].
In de astronomie is een ‘analemma’ (Grieks
voor ‘opname van boven’) de figuur, die ge-

“Moderne piramidevormige antennes
voor de ontvangst van laagfrequente
radiosignalen nu en in de toekomst
tegenover vroege piramiden als antennes
voor de ontvangst van laagfrequente
radiosignalen in het verre verleden - het
‘honderd apen effect’ in tijd.”
september | oktober 2013   19.5 Frontier     9

links: Afbeelding 8.
Ishtar ster - planeet Venus
(Wikimedia Commons)

zonnewende (solstitium of zonnestilstand)
rond 21 juni en de meest zuidelijke positie
komt overeen met de winter zonnewende
rond 21 december.
Hierop worden de uren van een ‘werkdag’
van 09:00 tot 16:00 aangegeven, maar ook
het seizoen waarin men zich bevindt. De
zonnewijzer van Leedskalnin bevat veertien afbeeldingen van het zonne-analemma
die verband kunnen houden met de 9 tot
14-jarige zonnecyclus. Zo’n zonnecyclus is
een periode van verhoogde zonneactiviteit
die samenvalt met het omkeren van het
magnetisch veld van de Zon. Tussen 1945
en 1955 kende de zonneactiviteit een absoluut maximum. Dit zijn fenomenen waar
Leedskalnin onder anderen mee werkte.
Een zonnewijzer om de meest gunstige
astronomische periode te bepalen om optimaal gebruik te kunnen maken van het
aardmagnetisch veld dat sterk wordt beïnvloed door de Zon en de Maan. Leedskalnin beweerde altijd dat de wetenschap het
bij het verkeerde eind had met betrekking
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Afbeelding 9.
Zonne-analemma (©Robert Pölzl www.astrofotos.at)
De geheimzinnige zonnewijzer van
Coral Castle in Florida, gebouwd door
Edward Leedskalnin (1887-1951), is
gebaseerd op het zonne-analemma
(afbeelding 10).

durende een jaar, wordt beschreven door
een hemellichaam, gemeten op een vast
tijdstip van de dag, vanaf eenzelfde plek
op Aarde. Het betreft meestal het zonneanalemma waarbij de positie van de Zon
varieert in verticale positie (hoogte) vanwege de seizoenen ten gevolge van de
hoek van de aardas van 23,5 graden, en
in horizontale positie doordat de baan
van de Aarde rond de Zon elliptisch is.
De uiteindelijke figuur die gedurende een
jaar wordt beschreven heeft de vorm van
het cijfer acht (8) zoals in afbeelding 9. De
acht die alle leven op Aarde ‘rechtvaardigt’,
dankzij onze Zon. De ultieme symboliek
van het cijfer acht als uitdrukking van oneindige volmaaktheid en voltooiing. Het
gehele systeem van het universum en de
wetten van de natuur berusten op getallen
en combinaties hiervan1. De daarbij behorende theorieën vonden hun oorsprong in
het Oude Egypte en het Oosten, waar men
al veel langer bekend was met numerieke
symbolen. In afbeelding 9 is de noordelijkste positie van de Zon gelijk aan de zomer

In het meest geheimzinnige- en magische
manuscript ter wereld, het Voynich Manuscript uit de 15e eeuw, staan in het deel
dat ogenschijnlijk over astronomie handelt,
eveneens achtpuntige sterren en achtvoudige geometrie afgebeeld waarvan een voorbeeld in afbeelding 11. Dit manuscript van
perkament is rijkelijk voorzien van illustraties en is genoemd naar de Pools-Amerikaanse boekhandelaar Wilfrid M. Voynich
die het in 1912 in handen kreeg.
Van het manuscript, waarvan het schrift
tot op heden nooit is ontcijferd, is verder
niets bekend. Momenteel is het manuscript
eigendom van de Universiteit van Yale en is
in een zeer hoge resolutie in te zien op internet. Het is nog steeds een grote zoektocht
naar de herkomst, auteur, de bijzondere
schrifttekens en de eventuele boodschap.

N

onder: Afbeelding 10.
De zonnewijzer van Leedskalnin en
het zonne-analemma

tot de natuur. Hij doelde hiermee op het
verband tussen magnetisme, elektriciteit
en misschien wel zwaartekracht. Leedskalnin was, net als Nikola Tesla, een leerling
van het universum.
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Afbeelding 11. Het Voynich Manuscript (Beinecke Rare Book & Manuscript Library)
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mend uit een ver verleden en van belang
voor de toekomst.
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Elk organisme op Aarde wordt door deze
frequentie van 8 hertz ‘bestuurd’ en geprogrammeerd en zorgt er tevens voor dat we
de Aarde nooit voor langere tijd zullen kun-

mie zijn dusdanig dat het ‘bos’ waarin we
de antwoorden proberen te vinden alleen
maar groter en complexer wordt. De EFA
van Gizeh daarentegen ontvangt radiostraling uit de onmiddellijke omgeving van de
Aarde, net zoals Nikola Tesla dat voor ogen
had. De Aarde zelf is onze belangrijkste

N

Het wordt ook wel de ‘heilige graal van de
cryptografie’ genoemd. Duidelijk is in ieder geval wel dat met het Voynich Manuscript een poging werd gedaan een deel van
de wonderlijke schepping op te tekenen.
Het manuscript bevat twintig tot dertig
verschillende tekens in geheimschrift met

Afbeelding 12. Ishtar ster in de dierenriem van Dendera - grondvlak achtzijdige Grote Piramide - Godin Inanna

boven: Afbeelding 13.
De Grote Piramide van Gizeh als Earth Frequency Array (EFA)

als meest gebruikte schriftteken het cijfer
acht!
Bestaat er een verband tussen de achtpuntige Ishtar ster en de acht zijden van de
Grote Piramide? (afbeelding 12). De Grote
Piramide gebouwd als Aardefrequentie
antenne (Earth Frequency Array - EFA)
voor de ontvangst van radiogolven met een
frequentie van 8 (8,1) hertz. De frequentie
van 8 hertz -als absolute waarde onderdeel
van de achtvoudige geometrie - loopt als
een rode draad door de gehele menselijke
geschiedenis en toch zullen velen hier nog
nooit van hebben gehoord. Het ligt namelijk
niet in de lijn van de reguliere wetenschap.
Pas de laatste jaren wordt er meer onderzoek gedaan naar resonantiefrequenties en
elektromagnetische straling, voornamelijk
in de medische wereld (“Pijn dempen met
Gods Helm” - Volkskrant 24-06-2013).
Geen pseudo- of grenswetenschap, maar
een voor ons ‘nieuwe wetenschap’, stam14     Frontier 19.5   september | oktober 2013

nen verlaten. Niet zonder nadelige fysieke
en psychische consequenties. Wetenschappelijke termen hiervoor zijn Space Adaption
Syndrome (SAS) en Earth Adaption Disorder (EAD) die de nadelige gevolgen voor
de mens aangeven bij een lang verblijf in
de ruimte en bij terugkeer op Aarde. Voornamelijk gevolgen door het ontbreken van
- en daarna weer onder invloed zijn van - de
zwaartekracht van de Aarde die namelijk
alles te maken heeft met deze frequentie.
De mens hoort op deze planeet thuis en alle
antwoorden op vragen over onze herkomst
en bestemming zijn dan ook op Aarde en
in ons eigen kleinere zonnestelsel te vinden. Dat deel van ons zonnestelsel tussen
de Aarde en de Zon, net zoals de ‘Ouden’
dat ons proberen te vertellen, door middel
van universele codes als blauwdruk van de
schepping.
De ontwikkelingen in de radioastrono-

onder: Afbeelding 14.
Schematische voorstelling van de antenne van Gizeh

energiebron mits op de juiste manier geëxploiteerd. Door middel van implosietechnologie in plaats van explosietechnologie.
Een technologie gebaseerd op de bijzondere eigenschappen van water en klank zoals
deze bedoeld is bij de bouw van de Grote
Piramide van Gizeh1 en zoals deze kennis
voor ons bestemd is als de grootste en belangrijkste erfenis uit het verleden die we
ooit mochten ontvangen. Kennis over de
exploitatie van energie zonder de Aarde te
beschadigen. Of zoals één van de geboden
van de Amerikaanse indianen luidt: “Geniet van je reis op Aarde, maar laat geen
sporen na - volg het ritme van de natuur”.
De Grote Piramide van Gizeh, die net als de
Wardenclyffe toren van Tesla, fungeert als
antenne (afbeelding 14). Een simpel concept en schematisch net zo opgebouwd als
elk ander modern antenne systeem dat we
kennen: ontvanger in de vorm van kope-
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ren draden (A), de Grote Galerij als kwarts
oscillator of tuner (C), de voorkamer als
versterker (D) en de Koningskamer als
luidspreker of resonantie uitgang (E). De
hoofdbestanddelen van een ontvangstinstallatie die in principe nooit zijn veranderd.
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De koperen bedrading vanuit de schachten in de Koninginnekamer naar boven
zijn nog steeds aanwezig en waren tevens
bedoeld voor de afvoer van de gevormde
elektrische stroom tijdens de laatste stap in
de proces technologie van de Grote Piramide1. Een proces dat begon met de ontvangst
van de Aardefrequentie en resulteerde in de
productie van waterstof en elektriciteit uit
water. Schone energie, voortgekomen uit
resonantie, met als grondstof water en als
restproduct warmte en water. Een energievorm waar Nikola Tesla al aan werkte en
misschien in de toekomst gebruikt zal gaan
worden. Een toekomst waarvan het patent
eigenlijk nog steeds toebehoort aan Tesla,

“The present is
theirs; the future,
for which I really
worked, is mine”
- Nikola Tesla

Het ‘oude boek’ is gereed om te worden
geopend en te worden gelezen en begrepen. Maar eerst zal het ‘schrift’ moeten
worden ontcijferd, net als bij het Voynich
Manuscript. Geheimschrift als metafoor
voor geheime kennis. Na ‘ontcijfering’ zal
onze hedendaagse werkelijkheid worden
verbonden met de illusionaire wereld erachter, kennis uit het verleden bestemd
voor de toekomst. Er is nog steeds veel te
ontdekken en te begrijpen door degenen
die willen zien en anders durven denken.
Hopelijk worden dat er steeds meer. 
�

Willem Witteveen, auteur van De Grote
Piramide van Gizeh als monument van de
schepping (Frontier Publishing 2012).
www.willemwitteveen.blogspot.nl
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Afbeelding 15. ‘Mysteriosa’ (Jean Delville 1867-1953) - krijttekening 1892

Noten:
1. Boek: ‘De Grote Piramide als monument van de schepping’
Frontier Publishing 2012.
2. Artikel: ‘De Egyptische Maan - een onthulling’ Frontier Magazine 19.4 (2013).

