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Zowel aan de oppervlakte als onder 
het zand is het plateau van Sak-
kara een mysterieus geheel waar 

een voelbare en ongrijpbare zweem van ge-
heimzinnigheid hangt. Een doordringende 
stilte omgeeft de nog aanwezige monumen-
ten die als stille getuigen uit een ver verle-
den een erfenis vertegenwoordigen waar we 
nog veel van kunnen leren. Een erfenis die 
van directe invloed is op ons welzijn, mits 
we hier voor open staan en vrij zijn van 
dogma’s.  Sakkara was de eerste en meest 
bijzondere mysterieschool van het Oude 
Egypte, geleid door Imhotep, de sterfelijke 
zoon van de schepper god Ptah. Een myste-
rieschool die geheel in het teken stond van 
de geneeskunde. Waarom is onze toekomst 
zo nauw verbonden met deze bijzondere 
necropolis of stad van de doden?    

De stad van de doden  
Sakkara is een necropolis of grafveld uit het 
Oude Egypte en ligt ongeveer 30 kilome-
ter ten zuiden van Cairo. Het gebied aan de 
westelijke oever van de Nijl dat zich over 
een afstand van ongeveer 50 kilometer uit-
strekt van Gizeh tot Dashur - en waar Sak-
kara deel van uitmaakt - behoort tot de ver-
zameling grafvelden van de oude hoofdstad 
Memphis. Deze grafvelden onderscheiden 
zich van de grafvelden van bijvoorbeeld 
het oude Thebe (het huidige Luxor) door 
de aanwezigheid van meerdere piramiden. 
Opgesteld in groepen en uitgelijnd volgens 
een vast patroon. De necropolis van Sakka-
ra beslaat een oppervlakte van ongeveer 10 
vierkante kilometer en behalve piramiden 
zijn hier ook diverse grafmonumenten en 
graftombes te vinden van hoge ambtenaren 

en priesters. Behalve Djoser bouwden nog 
16 andere koningen hier hun piramiden en 
monumenten. De centraal gelegen trappi-
ramide van Djoser wordt door de egyptolo-
gen beschouwd als de eerste piramide in de 
geschiedenis van het Oude Egypte en werd, 
vanwege de veronderstelde connectie met 
koning Djoser Netjerikhet, gebouwd gedu-
rende de derde dynastie van de Egyptische 
oudheid die liep van 2707 tot 2639 v.Chr. 
De overige nog bestaande piramiden op het 
plateau zijn merendeels in vervallen staat en 
in de meeste gevallen niet meer toeganke-
lijk. Zo herbergt de piramide van Unas uit 
de vijfde dynastie een grafkamer met de 
beroemde ‘piramide teksten’ die betrekking 
hebben op religieuze en magische formules 
uit die tijd. Het plafond van deze grafkamer 
is rijkelijk voorzien van sterren. Deze kamer 
met de piramide teksten zal nooit toeganke-
lijk zijn voor ‘gewone bezoekers’. Te onthul-
lend misschien?

Net zoals bij vele andere archeologische lo-
caties in Egypte is het van het grootste be-
lang de verschillende lagen, die opgebouwd 
zijn gedurende vele duizenden jaren, te 
scheiden en afzonderlijk te onderzoeken. 
Dit is voor een archeoloog een lastige taak, 
omdat er vele overblijfselen zijn en nog 
steeds worden gevonden van diverse, over-
lappende culturen en perioden. In het date-
ren zit men er soms honderden jaren naast 
wat kan oplopen tot duizenden jaren als 
het gaat om tijdsperioden van voor de eer-
ste Egyptische dynastieën, meer dan 6000 
jaar geleden. Als er monumenten worden 
gevonden die zijn voorzien van hiërogliefen 
is dat nog geen bewijs dat deze hiërogliefen 
tijdens of vlak na de bouw zijn aangebracht. 
Een heersende farao eigende zich ook wel 
monumenten toe uit een veel eerdere pe-
riode door deze van zijn eigen naam en 
schrifttekens te voorzien. 

‘Het mysterie van Sakkara’ 
- een onthulling Deel 1 van 2. De stad van de doden

Sakkara geldt als één van de belangrijkste archeologische locaties 

uit het Oud Egyptische rijk. Een locatie die bekend is geworden 

door de bijzondere schutspatroon van de Egyptische geneeskunst: 

Imhotep. Een locatie waar de meeste onverklaarbare artefacten en 

monumenten zijn opgegraven en blootgelegd, die de meeste vragen 

en discussies uitlokken onder archeologen en wetenschappers. Een 

locatie waar, als enige in heel Egypte, de bewakers van het complex 

geen informatie mogen verstrekken aan bezoekers. 
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‘Als er monumenten 
worden gevonden 
die zijn voorzien 
van hiërogliefen 
is dat nog geen 
bewijs dat deze 
hiërogliefen tijdens 
of vlak na de bouw 
zijn aangebracht’

In Sakkara zijn enorme sarcofagen (graf-
kisten) gevonden met blanco koningszegels 
(cartouches) die later door de priesters aan 
een farao konden worden ‘verkocht’ en ver-
volgens door ambachtslieden werden voor-
zien van de naam van de meest biedende 
belangstellende. In dat opzicht kunnen 
hiërogliefen soms worden vergeleken met 
moderne graffiti die eventueel later kan zijn 
aangebracht door een ijdele despoot zoals 
bijvoorbeeld Ramses II, die bekend stond 
om deze praktijken. Een soortgelijke veron-
derstelling werd bijvoorbeeld ook gemaakt 
bij de datering van de Grote Piramide van 

Gizeh door de vondst van het koningszegel 
van koning Khufu op een onmogelijke plek 
in de piramide. De aanwezigheid van deze 
koningszegel hoeft niet te betekenen dat 
deze piramide gedurende zijn regerings-
periode voor hem is gebouwd. Dat maakt 
het dateren gecompliceerd en logisch rede-
neren staat dan vaak ook haaks op de aan-
names en conclusies van archeologen en 
egyptologen.

Ptah en Imhotep, god en dienaar
Sakkara is in meerdere opzichten een bij-
zondere plaats omdat hier de meeste on-

verklaarbare artefacten en monumenten 
zijn, en waar nog steeds nieuwe worden 
gevonden. Maar het is ook een belangrijke 
plaats van de geneeskunde zoals er in het 
Oude Egypte maar drie locaties waren. De 
grondlegger van de Egyptische geneeskunst 
zetelde in Sakkara. Zijn naam was Imhotep 
- wat ‘hij die in vrede komt’ betekent - en 
was gedurende de regeringsperiode van 
koning Djoser eerste minister of vizier van 
deze tweede farao van de derde dynastie van 
het Oude Rijk. Imhotep was behalve vizier 
ook architect, raadgever, astronoom, schrij-
ver en hogepriester van de god Ptah en Ra. 

Afbeelding 2. Imhotep (links) en Ptah Hij wordt tevens verantwoordelijk gehouden voor het ontwerp 
en de bouw van de trappiramide van Djoser, die een centrale 
plaats inneemt in Sakkara. Maar bovenal was hij medicus en 
geneesheer in de meest uitgebreide zin des woords. Vanwege 
zijn kennis van de geneeskunde werd hij circa tweeduizend 
jaar na zijn dood zelfs tot god verklaard en zou hij een zoon zijn 
van de scheppergod Ptah. Imhotep werd net als Ptah afgebeeld 
met een kaalgeschoren hoofd en schedelkap, voorzien van de 
tekenen van een god: de ankh en de scepter. Ptah daarentegen 
werd altijd afgebeeld met de ankh, de djed en de was scepter 
(afbeelding 2). De symbolen van de schepping die alles te ma-
ken hebben met geluid en klank.
Volgens de Egyptische Mythologie schiep Ptah of Peteh de we-
reld ‘met gedachten uit zijn hart en woorden van zijn tong’. Hij 
was de lokale scheppergod van de oude hoofdstad Memphis 
ten tijde van het Oude Rijk en vormde samen met zijn vrouw 
Sekhmet en hun oudste zoon Nefertem de heilige triade van 
Memphis. Een triade is een drietal van bij elkaar behorende 
goden of goddelijke personen. We zien ook dat later de oudste 
zoon Nefertem in de triade van Memphis werd vervangen door 
de aangenomen zoon - en inmiddels tot god verheven - Im-
hotep. Maar het kan ook zo zijn dat het om dezelfde persoon 
gaat. 
Dit geeft aan hoe de sociale status van Imhotep steeds verder 
groeide van sterveling naar halfgod en hoe hij later zelfs werd 
vergoddelijkt. Op dat moment werd Imhotep de ‘ware zoon’ 
van zijn mythologische ouders: Ptah en Sekhmet. De nieuwe 
triade van Memphis was daarmee een feit. 

In de tempel van Ptah in Memphis vond men een inscriptie 
op de zogenaamde ‘Steen van Palermo’ of ‘annalensteen’ die 
de tempel benoemde als ‘Hwt-ka-Ptah’ ofwel ‘Het Huis van 
de geest van Ptah’. (afbeelding 3 en 4). Dit werd later door de 
Grieken vertaald tot ‘Aeguptos’ waaruit de benaming van het 
gehele land Egypte is herleid. 
Dit vormt de basis van een totaal andere versie van het Egyp-
tische scheppingsverhaal. Een scheppingsverhaal waarin het 
heiligdom van Ptah gelijk wordt gesteld aan het gehele, nog te 
vormen land Egypte, en waarin Ptah, en niet de zonnegod Ra, 
de god van de schepping is. ‘Oerklank’ in plaats van ‘Oerlicht’. 
Maar zowel het Woord (geluid) als het Licht zijn elektromagne-
tische golven die deel uitmaken van het zogenaamde frequen-
tiespectrum, zodat we eigenlijk kunnen spreken van de fysieke 

Afbeelding 3. 
‘Hwt - ka - Ptah’

(Onder) Afbeelding 4. 
Eén van de zeven 
fragmenten van de 
‘Steen van Palermo’

Afbeelding 1. 
De stad van de doden
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of natuurkundige schepping, gebaseerd op 
een mythologische achtergrond. Zowel de 
fysieke als de spirituele wereld, de aardse 
oerbegrippen, bevinden zich binnen dit fre-
quentiespectrum. Dus ook de geneeskunde.
Dat is de reden dat we bij genezingspro-
cessen dichtbij deze aardse oerbegrippen 
moeten blijven. Geen symptoombestrij-
ding door middel van verdovende medi-
cijnen maar het daadwerkelijk herstellen 
van zieke, beschadigde cellen. Het ‘her-
scheppen’ van leven. Om die reden zijn er 
nooit veel overblijfselen gevonden van de 
toegepaste geneeskunde in het Oude Rijk 
en uit perioden daarvoor. Het gebruik van 
specifieke medicijnen was namelijk mini-
maal. Andere, meer natuurlijke methoden, 
bleken veel effectiever. Methoden waarbij 
de goden dienden als metafoor van de oer-

krachten van het universum. Van ‘Schep-
pingskracht’ naar ‘Herscheppingskracht’ 
met behulp van de goden. 
Sekhmet was in de Egyptische mythologie 
een krachtige godin met een leeuwenkop. 
Zij werd ook wel het ‘Oog van Ra’ genoemd 
en werd vaak aangeroepen in de gedaante 
van ‘Werethekau’ om ziektes te genezen. In 
het Oude Egypte vertegenwoordigde We-
rethekau een groep godinnen, waaronder 
Sekhmet, en werd voorgesteld als een zelf-
standige godin in de gedaante van een slang 
met de kop van een leeuwin. Werethekau 
betekent letterlijk “Zij die vol is van magie” 
of “Zij die groots is in spreuken”. Ter ere 
van Werethekau komt de afbeelding van de 
slang veel voor in Sakkara en staat tevens 
symbool voor onze moderne geneeskunde 
via de zogenaamde esculaap 6. Een symbool 

dat bestaat uit een staf waaromheen zich een 
slang wikkelt en die wordt toegeschreven 
aan de Griekse halfgod Asclepius, de half-
god van de geneeskunde (afbeelding 6).

“Het verbinden 
van het fysieke- en 
spirituele lichaam 
ligt in feite ten 
grondslag aan alle 
latere natuurlijke 
geneesmethoden”

In het Oude Egypte werd de geneeskunde 
ook wel geassocieerd met oog van Horus, 
de god van de onderwereld en volgens som-
mige onderzoekers de god van de genees-
kunde. Dit laatste is moeilijk na te gaan en 
bewijs hiervoor is nooit gevonden. Veel wat 
aan de Oude Grieken werd toegeschreven 
blijkt van Oud Egyptische oorsprong te zijn. 
Het Oude Egypte werd vanaf 332 v.Chr. re-
gelmatig bezocht door Griekse historici en 
wetenschappers en een bepaalde periode 
werd zelfs ‘Grieks Egypte’ genoemd. De 
Oude Grieken lieten namelijk veel meer 
manuscripten en geschriften na, geschriften 
waarin de bronvermelding helaas ontbrak. 
De Oud Egyptische cultuur was in die tijd 
veel minder ‘open en leesbaar’. En het be-
grip ‘copyright’ bestond toen nog niet. 
Ook in de Hebreeuwse Bijbel bestaat een 

heilig object, de ‘Nehustan’, in de vorm van 
een geelkoperen slang op een staf, om de 
‘kinderen van Israël’ te genezen van gevaar-
lijke slangenbeten. 
Statenvertaling 1 Numeri 21:8-9: “En de 
Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige 
slang, en stel ze op een stang; en het zal ge-
schieden, dat al wie gebeten is, als hij haar 
aanziet, zo zal hij leven”. “En Mozes maakte 
een koperen slang, en stelde ze op een stang; 
en het geschiedde, als een slang iemand 
beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij 
bleef levend”.

Ptah was verantwoordelijk voor de schep-
ping van de Zon, de Aarde en de Maan. Er is 
één scheppingsverhaal waarin Ptah de we-
reld schiep uit de zwarte Egyptische mod-
der, maar in een andere versie bracht hij de 

schepping tot stand door de namen van alles 
uit te spreken waarna zijn wil datgene cre-
eerde uit zijn woorden. Zo is de schepping 
te beschouwen als de beginfase waarin de 
geest overgaat in vorm. Net als in Genesis 2 
1:1 de grondslag van het Christelijk geloof 
gevormd wordt door Johannes 3 
1:1-4 : “In den beginne was het Woord en 
het Woord was bij God en het Woord was 
God. Dit was in den beginne bij God. Alle 
dingen zijn door het Woord geworden en 
zonder dit is geen ding geworden, dat ge-
worden is. In het Woord was leven en het 
leven was het licht der mensen”.

Een duidelijke verwijzing naar klank en ge-
luid als directe verbinding met het aardse 
element Lucht, één van de vier bouwstenen 
waartoe alles op Aarde te herleiden is. 

Afbeelding 6. Het ‘bassin’ van Sakkara - Asclepius - esculaapAfbeelding 5. Sekhmet ‘de Machtige’
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Afbeelding 8. De priesters van Sakkara
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Is de toepassing van geluid in de oudheid, 
met inbegrip van de Bijbelse geschriften, een 
metafoor of een realiteit? En waar past Sak-
kara en de geneesheer Imhotep in dit ver-
haal? Imhotep als de uitverkoren sterfelijke 
gezant en vertegenwoordiger van de god 
Ptah op Aarde. Leermeester en leerling. 

‘Per Seneb’; ‘Huis van Gezondheid’
In Sakkara verwierf Imhotep de hoogste 
eer; hem werd zelfs het recht verleend om 
samen met de koning genoemd te worden. 
Wie was deze Imhotep en waarom was Sak-
kara zo’n bijzondere plaats van genezing? 
Het antwoord hierop is niet gemakkelijk. 
Verschillende aspecten spelen hierbij een 
rol, maar telkens komen dezelfde begrip-
pen terug die je in het Oude Egypte steeds 
weer tegenkomt en onlosmakelijk verbon-
den zijn met de aardse elementen: Aarde, 
Water, Lucht en Vuur. Zoals een begrip als 
geluid of klank direct verbonden is met het 
element Lucht. 
De aardse elementen als bouwstenen van 
onze fysieke en spirituele wereld, waarbij 
de verbinding tussen deze twee werelden 
wordt gevormd door het vijfde element 
Aether. En juist het grensgebied tussen deze 
twee werelden was in het Oude Egypte het 
werkterrein van de priesters die zich bezig 
hielden met de geneeskunst. Het verbinden 
van het fysieke- en spirituele lichaam ligt in 
feite ten grondslag aan alle latere natuurlijke 
geneesmethoden, maar is in onze moderne 
samenleving helaas verdrongen door de 
niet aflatende honger naar geld en macht. 
Ergens onderweg zijn we het contact met 
onze eigen Aarde en met onszelf kwijtge-
raakt. Het is van het grootste belang dit 
weer te herstellen door de acceptatie van 
meer natuurlijke geneesmethoden. ‘Huis 
van Genezing’ of ‘Huis van Gezondheid’ in 
plaats van ‘Ziekenhuis’. 

In het hiërogliefenschrift bestaat er geen 
uitdrukking voor ‘Huis van Genezing’ of 
‘Ziekenhuis’ maar het begrip ‘Per Seneb’ als 
‘Huis van Gezondheid’ komt het dichtst in 
de buurt (afbeelding 7). 
Werd dit niet benoemd omdat dit tot de 
hoogste geheime kennis van de priesters 
behoorde en in geen geval mocht worden 
vrijgegeven, of bestond het al veel langer en 
was het een erfenis van de ‘ouden’? Net als 
de Egyptische piramiden waar geen schrift-
tekens van bestaan. In ieder geval was Im-
hotep de drager van deze kennis en in staat 
mensen te behandelen en te genezen op een 
wijze die in onze moderne samenleving nog 
steeds in de kinderschoenen staat. 

De basis van onze toekomstige genees-
kunde ligt in het verleden en is in de loop 
van de menselijke geschiedenis al meerdere 
malen op kleine schaal toegepast en ‘aan-
geraakt’ door miskende wetenschappers en 
pioniers. Pioniers als Georges Lakhovsky, 
Andrija Puharich, Wilhelm Reich, Nikola 
Tesla, Viktor Schauberger, Royal Raymond 
Rife, Hulda Clark etc. Zij zagen echter één 
ding over het hoofd; hun uitvindingen en 
toepassingen genereerden geen grote som-
men geld, zoals in de huidige farmaceuti-
sche industrie, en dat werd ze fataal.

Imhotep voert deze lijst van bijzondere on-
derzoekers aan met het verschil dat hij wél 
erkenning genoot. Het naar hem genoemde 
museum in Sakkara is dan ook nu nog één 
van de meest bijzondere musea in Egypte, 
ook al ligt hier de nadruk meer op Imhotep 
als de hogepriester van Djoser en architect 
van zijn grafmonument, de beroemde trap-
piramide. De graftombe van Imhotep zelf 
is nooit gevonden en het is ook niet bekend 
hoe lang hij heeft geleefd. “Non moritur cu-
jus fama vivit” 4.

“Imhotep 
was de eerste 
geneeskundige die 
zich duidelijk wist te 
onderscheiden
in de nevelen van 
de oudheid”
-  Sir William Osler  

(‘vader van de geneeskunde’ 1849-1919)

Heling door resonantie
In de tijd van de farao’s lagen magie en ge-
neeskunde dicht bij elkaar. Magie nam in 
het Oude Egypte een belangrijke plaats in, 
maar was niet specifiek gericht op het ge-
nezen van mensen. Van Imhotep is bekend 
dat hij mensen kon helpen en genezen met 
behulp van simpele methoden. Daarbij 
hoorde ook het gebruik van open handen 
en vingers, een pose waarin de priesters van 
Sakkara vaak werden afgebeeld. Een mooi 
voorbeeld hiervan vinden we terug in het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.  
De oudere en meer ervaren priesters waren 
herkenbaar aan het grotere aantal halsket-
tingen (afbeelding 8). 

Het succes van Imhotep als geneeskundige 
was niet zozeer af te meten aan fysieke be-
wijzen in de vorm van manuscripten en 
esoterische geschriften, maar meer aan de 
manier waarop hij werd vereerd door de 
vele generaties Oude Egyptenaren. 
Er zijn tenminste drie tempels aan hem ge-
wijd, waarvan de eerste zich in Memphis 
bevond en een beroemd ‘Huis van genezing 
en magie’ werd. Deze tempel, die niet meer 
bestaat, was een toevluchtsoord voor de zie-
ken, blinden en kreupelen die hier werden 
genezen of verlicht van pijn. Terugkerend 
naar huis verkeerden ze meestal in betere 
gezondheid en hervonden zij nieuwe kracht 
en eigenwaarde. Het uiteindelijke herstel 
duurde meestal langer. Andere tempels die 
aan Imhotep gewijd waren bevinden zich 
op het (voormalige) eiland Philae nabij As-
wan en in Thebe (het latere Luxor),  waarbij 
de tempel in Thebe van minder belang was 
dan die van Philae. 

De tempel van Imhotep op het eiland Phi-
lae is een klein heiligdom binnen het com-
plex en bezit nog steeds een bijzondere 
akoestiek. De tempels en heiligdommen 
van Imhotep werden altijd druk bezocht 
door zieken die hoopten op een genezing 
door Imhotep zelf. Het verhaal gaat dat hij 
de patiënt eerst in een ‘slaap’ bracht waarna 
het uiteindelijke herstel enige tijd nadat de 
patiënt de tempel had verlaten, plaatsvond. 
Men geloofde dat de behandeling en de re-
medie werden geopenbaard in een droom, 
terwijl ze zich in het heiligdom bevonden. 
Deze ‘vertraging’ in herstel vindt ook plaats 
nadat iemand is behandeld met geluidsre-
sonantie. Het is deze geluidsresonantie 
die het complex van Sakkara zo bijzonder 
maakt. Heling met behulp van geluid. In 
plaats van magie is het eigenlijk niets an-
ders dan een praktische toepassing van een 
fantastisch natuurkundig fenomeen. Het 
in trilling brengen van lichaamscellen en 
daarmee de oorspronkelijke gezonde staat, 
waarin ze eerder verkeerden, herstellen. En 
bij een patiënt in een ontspannen toestand 
(‘lichte slaap’ of meditatieve toestand) heeft 
deze behandeling het meeste effect.

De cellen zijn de kleinste eenheden van ons 
lichaam en de belangrijkste bouwstenen 

waarmee alle organen en weefsels zijn ge-
vormd. Zij vormen de basis van het com-
plexe systeem dat we leven noemen en zijn 
verantwoordelijk voor alle fysiologische 
processen in ons lichaam. De meeste cel-
len, zo’n 100.000 miljard bij een volwas-
sene, zijn niet groter dan 0,01 millimeter 
en beïnvloeden elkaar bij het functioneren 
van een organisme als geheel. De cel is het 
kleinste onderdeel van een levend organis-
me en bevat alle genetische informatie van 
dat organisme. Afzonderlijke, door vloeistof 
omgeven cellen, zijn vaak bolvormig en be-
vatten een celkern (nucleus) en celvocht (cy-
toplasma) dat wordt omsloten door een cel-
wand (afbeelding 9). De ronde celkern bevat 
het kernlichaampje en het DNA. Een groot 
deel van een cel bestaat dus uit vloeistof, net 
als de omgeving waarin de cel zich bevindt. 
Deze vloeibare omgeving wordt weefsel- of 
lichaamsvloeistof genoemd en bestaat uit 
een dun laagje waterheldere vloeistof dat 
iedere individuele cel omgeeft. Zowel de cel 
zelf als zijn directe omgeving is daardoor 
zeer gevoelig voor trillingen van buitenaf. 

Het lijkt te simpel om waar te zijn maar mis-
schien is dat ook precies de bedoeling. Feit 
is dat 75% van onze moderne ‘chemische 
medicijnen’ niet of niet afdoende werken, 

en zelfs antibiotica zijn ook niet langer het 
wondermiddel bij bacteriële infecties. In 
onze huidige samenleving ligt bij de oplei-
ding tot arts de nadruk teveel op het gebruik 
van chemische medicijnen en symptoom-
bestrijding in plaats van op geneeskunde als 
natuurlijke toepassing. Gelukkig wordt er 
steeds meer geëxperimenteerd en gewerkt 
met resonantietherapie en behandelingen 
met hoog- en laagfrequent geluid, zij het 
nog op zeer kleine schaal. 
De resonantiefrequentie van een zieke of 
beschadigde lichaamscel wijkt in meer of 
mindere mate af van zijn oorspronkelijke 
resonantiefrequentie in gezonde toestand. 
Door nu, met behulp van een uitwendige 
trillingsbron, af te stemmen op de eigen re-
sonantiefrequentie van de beschadigde li-
chaamscel wordt de oorspronkelijke struc-
tuur van de cel door trilling hersteld, of zo 
goed mogelijk hersteld. 

Een uitwendige trillingsbron kan bestaan 
uit een menselijke stem of een soort instru-
ment, zolang er maar resonantie optreedt in 
de ruimte waarin een patiënt zich bevindt. 
Zo’n ruimte is bijvoorbeeld het heiligdom 
van Imhotep op het voormalige eiland Phi-
lae. Veel bezoekers zullen dit herkennen als 
een ruimte met een bijzondere nagalm. De 
koningskamer in de Grote Piramide van Gi-
zeh is ook zo’n resonantiekamer. Deze was 
alleen niet bestemd voor mensen. Een kort 
verblijf in zo’n resonantieruimte ervaren de 
meeste mensen als een ‘klankbad’ dat op-
wekkend en energieverhogend werkt. Zo’n 
‘klankbad’ in ontspannen toestand (bij-
voorbeeld meditatie) vormt de verbinding 
tussen het fysieke en spirituele lichaam. De 
noodzakelijke verbinding tussen weten-
schap en spiritualiteit waar we al zo lang 
naar zoeken. 

De geluidsfrequentie om een ruimte te laten 
resoneren is afhankelijk van de afmetingen 
van de ruimte en kan dus sterk variëren. De 
resonantie in een ruimte is optimaal als de 
afmetingen van zo’n ruimte de verhouding 
1 : 2 benaderen. Dit kan [lengte : hoogte] 
zijn, maar ook bijvoorbeeld [omtrek grond-
vlak : hoogte] zoals bij het Baptisterium in 
Pisa (Italië) 5. Deze verhouding wordt ook 
wel de ideale klankverhouding genoemd 
en komt overeen met de octaafverhouding. 
Twee tonen met de frequentie verhouding 
1 : 2, een octaaf, gelden als volmaakt conso-
nant of volmaakt samenklinkend. 

Afbeelding 9. 
Voorbeeld van een menselijke cel en het klankbeeld van 81 Hz 5 - ‘Resonantie’

Afbeelding 7. ‘Per Seneb’ of ‘Huis van Gezondheid’

“Geluid is het medicijn van de toekomst”
- Edgar Cayce (1877-1945)
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Een menselijke, meestal lage, stem is goed 
in staat om de juiste resonantiefrequentie te 
‘zoeken’ door de toonhoogte aan te passen. 
De betreffende kamer zal pas gaan resone-
ren bij de frequentie die als het ware in de 
kamer ‘past’. Er ontstaat dan een zogenaam-
de staande golf 5 met zijn maximale geluid-
senergie exact in het midden van de kamer. 
Dit wordt in de natuurkunde de ‘buik’ van 
de staande golf genoemd. Dit in tegenstel-
ling tot de ‘knoop’ van de staande golf (de 
wanden van de resonantiekamer) waar de 
geluidsenergie minimaal of zelfs nul is 5. 

Er zijn meerdere tempels en heiligdommen 
uit het Oude Egypte die met behulp van 
resonantiekamers dit effect benaderen. Een 
‘simpele methode’ die gemakkelijk door ie-
dereen in de praktijk kan worden getoetst. 
In de meeste gevallen is een lage man-
nenstem, met een frequentie van rond de 
80 hertz, voldoende om de ruimte te laten 
resoneren. Het effect is altijd bevredigend, 
net als bij mooie muziek in een concertzaal. 
Een ‘helend’ effect.

Ook steencirkels uit de oudheid functioneer-
den als ‘open resonantiekamers’. Nu pas ont-

dekt men de akoestische eigenschappen van 
de gebruikte individuele stenen. Maar vooral 
het akoestische effect, die - de soms verbon-
den - stenen in een cirkel, gezamenlijk tot 
stand brengen. Zoals bijvoorbeeld bij Stone-
henge in Engeland (‘Sounds of Stonehenge’:  
http://soundsofstonehenge.wordpress.
com/). 

Een groot deel van het complex van Sak-
kara bestaat uit resonantiekamers die nu 
nog als zodanig ‘herkenbaar’ zijn. Sakkara 
als het meest belangrijke ‘Huis van Gezond-
heid’ met een toegang (afbeelding 10) die 
voert door een bijzondere ruimte die ook 
wel ‘het Ziekenhuis’ wordt genoemd. Een 
ziekenhuis dat deel uitmaakt van ‘het la-
boratorium van de goden’ dat in deel 2 zal 
worden beschreven.  �

Willem Witteveen, auteur van De Grote Pira-
mide van Gizeh als monument van de schep-
ping (Frontier Publishing Amsterdam - 2012)
www.willemwitteveen.blogspot.nl  

Noten:
1.  Eerste officiële Nederlandstalige Bijbelver-

taling - 1618 
2.  ‘In het begin schiep God de Hemel en de 

Aarde’
3.  Het Evangelie volgens Johannes - Nieuwe 

Testament
4.  “Hij, waarvan zijn goede naam voortleeft 

zal niet sterven”
5.  Boek: ‘De Grote Piramide van Gizeh als 

monument van de schepping’
6.  Esculaap in het logo van de ‘World Health 

Organization’ - WHO

De Grote Piramide van

 
als monument van de schepping

Willem Witteveen

Gizeh

Afbeelding 10. 
De ‘hoofdingang’
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