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De oniwerpiool von de Bioceometrie is seboseerd op de idee boloncerende hormoniserende
centrums ie creëren. Centrums die dezelfde kwo-

lileii von energie (reëren die we oontrefien op
krochtplekken. Krochlplekken vinden we overol
op oorde. Boven krochrplekken ziin veeloi iem'
pels, kerken e.d. gebouwd. Deze plekken hebben
een boloncerende invloed op iedêr onder eneÊ
qievêld dot doormee in conlocl wordt gêbrochl. ln
dii ortikel goon we in op de esseniie von boloncerende enersie en ziet u hoe eenvoudig u diê

jocr

geleden,

het nulpunl of de oerhet
momenl woorop moieÍie, iiid en ruimte ontstonden. Vêel mensen moêten weinis hebben von de

knol. Het moment vqn de oerknol wos

sedochie doi i;id en ruimte een besin heeft,

waorschiinliik omdot her riekr noor een goddeliike
inqreep. De kotholieke kerk echter, heefr hêt idee
von de oerknol seo€cepteerd en in l95l offic;eel
verk oord dor het in overeenstemming is mel de
biibel (het íilosoferen over de siiuoïie voor de oêrknol wordi niet seoccepfeerd).

ENERGIE WAS ER AL VOOR DE OERKNAL

Bii energie denken we gewoonlijk oon elekiriciteil, slromênd wolêr, mognêlisme, dê zon oí biivoorbeeld een oppê1. Dii z;in ollemcol vormen
woorin ênerqiê vêrslopi is, moor hei zegl niets
over de essenrie ervon. Sloon
denboel op no don kr isen we een omsch,iivi-s
in de zin von: Enêrsie is de moqeliikheid een
effecr le corleíên. Eên eigenschop von energie
wordi omschreven moor hei verielt niel woi ener-

Sommise Íysiciverlellen ons doi het onisioon von
hei heelol beson met de oêrknol. Een soori explo
sie die komt uir de voorgoonde srobiele stoot von
'niêrs. De explosie moqkie die enersie vrii. Her
creeerde die energie niei wo11 -oo's we hieNoor
ol hebben oongegeven wetel $e dot enêígie

We hebber voor die eigenschop Íormulês ontwikkeld woormee we energie kwoniificeren en effec-

tên von hei inzêrlên ervon kunnen berekenen.
Veelol lronsformeren we energie von de ene vorm
in een ondere; srroom in lichi, benzine, in bewe-

ging enz. Uiieindeliik brocht ons dot de moderne
technologie.
Vonuir d€ notuurkunde weien we do1 energiê niet
uit niets geboren kon worden en niel vernieligd
kon worden tot niets, moor ook dot zegt nos
steeds niets over de essentie von enersie. Ene'Sie
kunnen we bliikboor niet zien. We ossociëren het
mer beweging, verder komen we niet.
HET NULPUNT OF DE OERKNAL
Astronoom Edwin Hubble publiceerde in 1929
ziin onrdekking dot ons universum voortdurend
uitdiit; ols een bol die continue bliifr exponderen
mer 5 rot l0% per miliqrd ioor. Ziin onidekkins is
door de wetenschop olsemeen oonvoord. Alles
wiisi erop dot het universum eêuwis zol uirdiien.
Zools we noor de toekomst kiiken kunnen we ook
noor hêi verleden kiiken. Tien ioor geleden wos
ons heelol kleiner, een miliord ioor geleden nog
eens 5 iot I0% kleinêí Als we zo door redeneren
moei dê oístond iussen de sierrensielsels ooil nul
ziin gewêêst. Doi moment, zo n l0 ror 20 miliard

niet kon onisioon uil niêts. De enêrgie wos, vóór
het ontsloon von her heelot, in hêi 'niets' oonwezig. Hel momênt von de oerknol oÍ nulpunt is
oon*ezige ênersie.
erkel hêl o(livêrên von
'eêd<
Met de oe'knol wordt de ene vo'm von energie,
door beweginq, qeirons{ormeerd in een ondere.
Johon von Vulpen is bouwkundige. Ziin
kennismoking met de Bioceometrie wos
voor hem een eye opêner. Hil heeft
ervoÍen dot met de kennis von de
Bioceometrie ieder ospecl von het leven
in contoci is te brengen mei de wetlen

Door bewêging tiidêns de oerknol is onder ondere de molerie onlsloon, de otomenr de kleinste
ols moterie herkenbore deelties. In het otoom
zien we ook het ontstoon von tiid en ruimte wont
het duurl een zekere tiid voo.dot het elektron is

DE ESSENTIE VAN ENERGIE
Het nulpunt is niet het begin von energie. Het is
enkel een ocliveren von een stoot die er ol wos.
Energie wos êr ol voor de creotie von het heelol.

rondgecirkeld en mel dê circulerende bewegrng
wo.dt ruimte ingenomen.

ken in de stoot von 'niêis voor de oerknol. Moor
hel 'niets von voor de oerknol kunnen we niet
'zien'ofvisuoliseren omdot ons beseÍ is geboseerd
op de elementen duoliteit, tiid en ruimtê. We kun-

ULTIEME BALANS IS WIJSHEID
Zodro iets beweegr ontstooi duolitêit. Dot kunnen
we zien oon een sleên die in siilstoond wotêr volt.

l:",::)

Die steen creèert een golí met loppen (+) en
dolen C). De duoliteit in die solf ebt echter wes.
U kuni zeggen dot de + en de - elkoor opheffen,
we houden niets over, er ontstool geên univêrsum. Moor we weten doi we bestoon, dus er wos
meer don her creèren von duol;reiten. Têgeliik
mer de 'le impuls von krocht wos er een bcloncerende, cÍeërende 2e impuls: een impuls die de
duoliteilen om elkoo' heen loot drooien in een
boloncerende roterende bewesing. lndien duoliteiren om elkaor heen d.ooien, de één mel respect voor de onder, don is het wiisheid d;ê reselÍ
dot ze nief le ver von êlkoor geroken oí te dicht bii
elkoor komen. De minder don I7o 'zichtbore' componenlen in êen otoom ziin de + en de - en meer
don 99% is boloncerende energie.
Woorom spreken we hier von Wiisheid? Hei soor
over beweging, moor bewesing kon von olles ziin.
Een elektron dot uit de bolons wesschiei of op hêt
proton knolt, is ook beweging. Moor het duo dot
in bolons is. loot een ondeÍe vorm von be-eging
zien. De energie pokt de + en de - op een zodoHêl scheppingsprin.ipe von bqloncerende
rololie von duolitêiien is op ollês toe te possen. Als voorbeeld reloties: Komt u in een
relotie lê dicht bii of rookt u te vêr verwiidêrd
von elkoor don riizen er problemen.
nige monier dot het êên bolons orgoniseerf; een
grotêre eenheid creêerl. Er is sproke von een
synêÍgie effect.
Bolonceren doet u n;ei vooí niets, door hebt u een
bedoelins mee. Als bedoeling in het spel is is er
ook sproke von een mentole intellectuele ociiviteir. De bedoeling moet bedocht worden, moor
intelleci ollêen creéerl nog geen uhiême bolons.
Die ulrieme bolons kunl u ênkel verkriisên mer
heilige kenn;s, met Wiisheid. wilr u bolonceren
don moêl u de duoliteiien kunnen woorneÍner en
u ervon bewust ziin dol ze oonweTig 7iin.
Gêwoarworden en bewustziin ziin octiviteiten die
verbondên ziin mef iels dot we emotie noemen.

De êssentie von energ;e moeten we don ook zoe-

nen het proberen moor we bliiven zitiên met de

vÍoog: 'Wot is de esseniie von energie?' We
v/eien wel dol het univêrsum gecreêerd is met
boloncerende energievelden. In de gebolonceer-

de energievelden vlnden we \Miisheid, intentie
(bedoeling), intellêct (menrole octivireit), emotie,
sewoor ziin en bewusiziin. Energie heeft ol deze
eigenschoppen in zich. Doorom is ênêrgie w'is
heid intentie, intellect, emotie, gewoor ziin en
bewustziin. lndien deze eisenschoppên voor hêt
nulpunr oonwezig ziin, don kunnen we er niêl
over spreken, kunnen we het niêt ziên, won, iedere eisenschop is dooÍ mêi ziin tegensestelde op
heizelíde moment. Door vindên we koud versus
worm, bestoon versus uitsterven, op-neer rechlslinks, ols één en onofschêidêliik.
We weten dot ols licht door een pr:smo goot het
uiteenvolt in eisenschoppen, nomeliik in de kleuren von de regenboog. Als u voor hel zien von uw
reoliteit olleen beschik over de ê;genschoppen
(de kleuren) don kunt u niel zien hoe het wos toen
olle kleuren (von hei pÍismo) nog één woren;
doo. ?iin ?e niet zichtboor. We kennen enersre
dus door ziin eisenschoppen, niei door ziin essentie, moor in olles wot zich hier monifesteert is een
representont von die essêntie.

ALLES HEEFT EEN EVOLUERENDE PERSOONLIJKHEID
Wonneer twee energievelden in resonontie ziin
ên informotiê uiiwisselen gebeurt êr iets nodot de
resonontie over is. De twee systemen goon niel
terug noor hun originele stoot- Er is sproke von
een soort triÍlinssimpregnotie'. Een deel von de
informotie bliifl ols een ofdruk ochter in het energiesysfeem. Syslemen êvolueren dus constonl
door resonontie of inlêroctie. Er is een soorl
geheugen in elk energiesysleem. No een interoctie evolueren energiesysiemen dus voordurend.
lnteroctiê, communicoliê, gehêugên en evolutie

beinvloeden de kwolileit von interoctie tussen
syslemen. Dot resulteert in een bepoolde wiize
von beseí en begrip. Er onisloat een individuele
werkeliikheid in dot sysieem, wêlke leidt tot de
vormins von een persoonliikheid die de communicotie en de inieroclie von her systeem zol kenmerken. Dus olles in het heeloÍ von het oioom,
zondkorrel, plonten, mênsen tot her sehele zonnestelsel heeÍt een persoonliikhe;d von één of
ondere soorl. Deze persoonliikheid werkt binnen
ziin eisen woorneminsssystêêm binnen tiid en
ruimte en zol niet gemokkeliik door ondere systemen binnen tiid en ruimtê worden woorsenomen.

Als energie ook gewoor kon worden don kon ik
er feiteliik tesen spreken. lk kon têgên dê ruimte
proten, woorom niet wonneer hel gêwoor is? Hel
probleem is dot er eên hiërorchie von gewoorworden is. Gewoorwordên werkt op vercchillênde

niveous.

cellen

in

soon wordr de cnder gewoor (íolo tonen), de heÊ
senen don von beiden op hetzelfde momenl reoseren. Iidsverschil is niel te meten. We zeggên
dor de beide energieën resoneren met elkoor. Op
vibrorieniveou is er uitwisseling von iníormotie. Er

wordt, ols het wore, een enêrgiehondlekening
von de één oÍgedrukr in het energ;êveld von de
onder en ondersom. Hoêwel het plools vindi in
ons energieveld hebben we geen zintuigen om
deze inÍormotie bewust op te vongen.
We hebben het vermogen om ergêns op of te
stemmen. U kent het wel: op êen íêêstie is veel

De

het
lichoom biivoorbeeld kun-

gewoorwoíden. Een cel

geroezemoes. Plotseling volt uw noom en u spitsl

nileit

onldekl
gewooÍ-

dot virus echler niet ontdekken. En ols u noor
iemond kiikl, kunl u de gehele persoon ge\Moorworden, moor niet ziin individuele cellen.

COMMUNICATIE DOOR RESONANTIE
Wonneer híee energievelden êlkooÍ roken don
beïnvloeden ze elkoor en vindt er ook uitwisseling von informotie ploots.
Hebt u twee dezel{de stemvorken en u slool er
één oon don zol de ondere, door resonontie, ook
in trilling komen- DezelÍde vormen resoneren op
oÍstond met elkooí
Slool u op een piono de loets von een Do-ioon
oon don zullen een ocioof hoger of loger, door
resononlie, door ook de Do+onen
ren. Dil meeresoneren houdr niei op bii de snoren von de piono. Alle tonen op een hogere of
logere octooí diwe een energierepresentont ziin
von deze Dojoon, zullen mêeÍesoneren. Dot kon
von olles ziin, een vorm, een kleur, levend oÍ niet
lêvend moteriool. Dêze vorm von resononlie
speeh zich of binnen ruimle en iiid.
Tegeliikertiid en porollel hieroon ziin er, op trons€endent niveou, ook vormen von resononlie die
niet beperkt woÍden door ruimte en tiid. We
weten uit experimenlen dot ols er tweê personên
ziin, één hieÍ en de onder elders en de ene per-

de oren, en in de'storm'von hêt qêroezemoes
pokt u dot briesie in{ormoliê ovêr uzelf op.
Als u iemond qêwoor wordt, êr op ofstemt, komt
u ermee in resononliê. Bii resonontie wordr dê
totole inÍormolie von hei ene sysïeem gevonden
in het syslêêm von de onder. Beide systemên
hebben don de totolê informotie. Alle iníormot;e
die in uw energieveld komt, zol u veronderen en
u verondêrt hel ondêre energieveld.
De \Metmotighedên die gêlden binnên ruimte en
tiid, selden ook builên ruimiê ên tiid. Dus ook op
lronscêndeni niveou is sprokê von vervlechring
von energiêvelden, resoneren dezelfde vormen
mel elkoor en;s er resonontie noor hogere en
Deze tronscendenie vorm von resonontie spêêlt
zich o{ buitên ruimte en Íiid en ie kunt zowel noor
de toekomst ols noor het verleden. U kunl gêen
energie noor hêi verledên siuren, moor u kunt in
gedochten wel lerug noor <i uolies
resonontie komen. Resoneren mêi dê toekomsl is
lostig wont u hêbt in de toekomsi eigenliik geen
momenten die u gewoor kunr worden.

Sommigen gebruiken voor gewoorworden'zich
concentrerên op'. Moor concenireren geefl meer
stress'ên ireki iemond ie veel in de inkel onolytische, heísenhelÉi. Gewoorvorden *erkt meer in
de rechter hersenhel{t, is door breder en werkt er
effectiever. Dor is heel belongriik ols u helend
werk doet of een diosnose stelt bii iemond oon
de ondere kont von de oorde.

BALANCEER DE ENERGIE IN EEN RUIMTE
illustroties ziet u êen oonlol eenvoudige methode energie in een ruimiê veel oongenomer

moken. Links is gewerkt met de
driehoêkige vorm: tolies op de
muur op circo 20 cm ondêr hêl
von deze driehoekigê vorm kunt u
ook schilderiiliisren mokên. Ze ziin
toe te possen ols omliisting von
deuren en b;i romen. Deze loties
ziin sewoon in de doehetzelf winkels le verkriisen. De srootte doet
er niêi loe, de vorm wel.

Scherpe

hoeken
vermeden
dienên

Afgeronde hoeken
(kworrrond lories)
ve.w;izingen noor
êên imosinoir centrum en dot creëert
bolons.

CREEER EEN

CONTACT MET DE WIJSHEID GEEFT

BALANCEREND CENTRUM

War wê in de BioceomêiÍiê doen is enêÍgiêvel-

DOOR ROTATIE

dên in conloci brensen mei de wiisheid. Dot is
mokkeliiker don u dênkt. Mook een circulerende
bewêsins met uw hond en hel sebeuÉ ol. De
cirkel resoneert met hef kleinste
otoom, met de qorde, met ollês dot cirkelt in de
melkweg. De wiisheid is, zools we zosen tronscendent oonv/eziq in het oloom; in de circulerende bewesing
onlsloon door het
nulpuni tiidens de

Creèert u roloiie, rechtsdroaiende rotoliê, don

onlstool êen boloncerend ênêrgiêvêld. Doi
principe is op olles toe le possen. tJ kuni het
ook sroter zien zools in de illustroties is oonseseven. Hei principê von het doosie is ook
toe te possen in uw wonins of prokiiikruimte.
Het verschuiven von de iofels ook in het ont
-erp von de plotlesrond von een sebouw.

BALAN S

scheppins.
ln hêi cenïrum vdn

een cirkel is

Op een doos,/
kistie kunt u,
zools in de
illustrotie,

drooikolk

een

buiren

ruimte en riid. Het
is iets dot door noor
buiten komt en niei

loties

liimen. Het effect
is dot in het doos-

ie bolons ontstooi. Voedingsmiddelen, bi jvoor
beeld die u erin bewoort, srnoken beter ên bliiven lonqer goed.

beïnvloed wordl

1,.

,rr
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door iets binnen ruimtê en liid.
Teken een cirkel zonder het middelpunl oon ie
seven en hêt imosinoire middêlpuni resonêert
met de Wiisheid. U moet vêrwiizen noor een cen-

trum zonder het oon te rokên. Bii
Versodertofels iets
verschuiven en er

de

Bioceometrische bescherming zools die in het
vor'se ortiler is oonsereikt woÍdl op dr;e ïanieren de enersie von een krochlplek secreëerd.
Dê onrwerptool von de Bioceomelrie is seboseerd op de idee een centrum te creèren.

MET RESONANTIE DOOR HET LICHAAM
NAVIGEREN

wie doet oon

Als u vlok bii een tekenins von biivoorbeeld een
hori goot stoon don zol êr resonontie oprrêden
tussen de tekening en uw hori. Het werkl ook al

pottenbok-

ken kon deze vorm eens

Een plqcemot met

ols u uw hond bii de tekenins houdt of eÍ noor
wiisr. Dot belekenr dot u een onotomieboek kunt
gebruiken om uw enerqiesysteem le bolonceren.
lêdere morsen doi
u woi von streek
bent neemÍ u heÍ

onoiomieboek en
biki er een poosie

in. Binnen een
zekere morse
wordt u sebolonLET OP
Alleen rechisdrooiende

ceerd. U moet wel
onotomie ïekeningen nemen en geen foto's, wont onders komt u in
rêsononïie mef de gefotogÍoíeerdê orgonen. Met

i -!-...,-

rototiewerktboloncerend.

..-.,.,.i"

Bii linksdrooiende roiolie komr
u in contoct met het voorwerp. Dot kon ziin nul
hebben. ln Mekko loopt men niel voor niels
linksom om de grote heilise Zworte Stêen (een
meteoorsiêên in de Koóbo) wont mel die enersie wil men in contoct komen.

een iekenins hebt u olleen moor vorm. Hoe
sederoilleerder de telen,nq. hoe mee'er is om
mee in resononiie le koinên. Vorm kunr u dus
sebru ken om door het lichoom le novise,en.
Niet olleen von orgoon nqor orgcon moor ook
noor gebieden. Gebruikl u een tekening von het
DNA don novigeert u op DNA-niveou enz. Met
behulp von fysisch pêndêIen is le consioteren of
orsonen wel oí niet in bolons ziin.

FYSISCH PENDELEN
ln de Bioceomeirie meten
we oÍ doi, wol we insiellen,
wê.kr Mêiên doen we mêl
behulp von een pendel.

EÍ ziin rwee meihoden von

BIOSIGNATUREN

ln ploofs von biivoorbeeld noor het hort zelf te

i

"iÍi:

"rll

\i,r
De gebruikeliike methode is
die woor we een vroog stellen en kiiken hoe de
pendel er op reogeert- Dit meniool pendelên
werkt met dot gedeelte von de hersenen woor
ook subiectieve elementen een rol spelen. Hêr is
eên mêrhode wooÍ fontoslischê resultolen mêe tê
beholen ziin moor hei bliift ols het kiiken door
een ruil noor de Wiisheid. Noormote de rlil
meer oí minder beslosen is kÍiisr u een iuister of
minder iuisr ontuoord. ln de BioceomeiÍie wordt
gependeld met de fysische methode. Dot werkt
ols volgt: Zintuigen stuÍen hun informorie noor de

hersenen d.m.v. een stroompie. Het zenuwstelsel
kunnen we zien ols ons elekiriciteitsnet- Door
woor het sÍoompie in dê 'rêsisrroiiekomer' komi,

wordl hei gemeten- Dol stroornpie is neutroê
informotie. Doorno wordi hei meetresulioot verwerkt. Noormole her verwerkingsprocês vordêrt,
wordt de informotiê hoe longer hoe subiectiever.
Mentool pendelen werkt met de gegevens die
worden gecrêéêrd no de regisrrorie. Bii fysisch
pendelen werken we met de neutrole gegevens
uit de .egistroiiêkomer. Bii Íys;sch pendelen worden seen vrogen gesteld. Er wordt enkel gewerkt
mei de enersie-impulsen die de zinruigen in de
resistrotiekomer ofgeven. Als we een pendel
kolibreren op iemonds ênersieveld, don is ie zien
wot voor invloed hei heefi ols een voorwerp
(mediciin) in iemonds enersieveld komr. Het is
ook mose iik om met behulp von een onotomieboek re kiiken wêlke orgonen onbolons veÉonen
of qongetost ziin.

kiiken is sekekên noor de enersiestromên in hei
hart. lnshunen'en werden ofgesiemd op een
type enêrgie en er werd uitgezochi hoe die energie door het hoÈ stroomt. Vervolgens werd oÍgesiemd op êên ondere energieskoom enz. totdol,
zeg moor, olle'energiedroden' woren gevonden.
Zo ziin de BiosignotuÍen ontstoon. ledere hort-

Bi05ignoiuur heeft ziin eigen írequentie en

doordoor een êigen fun€tie zodat ze elkoor niet
vêrsloren. Als u eên Biosignotuur tekênt of er
noor kiikt, don is die direct in resonontie met die
bepoolde enersieíuncrie
die het reprêsenieed.
De uiieinden von vêlê
Biosignoiuren ziin ofgerond woordoor een imoqinoir middelpunt ontstoot.
Wonneêr er nu lichoomsenersiê door
Biosignatuur stroomt don
komt hêl door resonqntie
in contoct mei de boloncerende energie- Dot
betelê.t oot we zo ook de boloncerende energie
in het !ichoom brengen. Veronderstel dor een
orsoon in onbolons is en u ziin Biosisnotuur op
de huid tekeni. Als er in hei lichoom eenzelÍde
energiepolroon oonwezig is, zullên die mei
elkoor in resonontie komên- Als u dê BioSignouur
verkeerd têkent zol er nieis gebeuren. Een ziek
orsoon hêeíl moseliik een vormverondering
ondersoon. Don kon het ziin dor dê BioSisnotuur
iets verschilt mei het orgoon, moar niei in esseniie, ze komen toch mei elkoor in Íesonontie.
Deze monier von werken is geen vorm von mediciin toedienen, het is een ondersieuning von een
bestoond enersiesysteem mêt vook verrossendê

DE REINIGINGSPLAAT
Voorwerpen die u op de reinigingsvorm plqotst, woídên niei
olleen sereinigd moor tevens
geimpregneerd mêr boloncerende
enersie. Dor biedr moseliikheden.
Kiik biivoorbeeld eens of u longer
plezier hebr von een bos bloemen
die op zo'n ploolie stoot. De kwoliteit von voedinqsmiddelen verbetert ols ze er êven op hebben
gestoon. Het is bekend dot mensen minder losr hebben von biiwerkingen von mediciinen ols die
eerst een minuuiie op de reinigingsplooi hebben gestoon of
selegen.
let op: uitknippen longs de siippellilnen. Knipt

!

uii longs de coniourliinen ddn werkt de reinisinssplooi niet
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Een combinotie Biosignoluren legen olleígie (hooikoorts e.d.)

Deze combinotie helpt bii bloeddrukproblêmên
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BIOSIGNATUREN
worden u hier een oonlol BioSignoturen oongereikt om mee te expeÍimenteÍen. Kopieer ên knip u;t of
teken no. Geef de verschillende BioSignoturen iemond eens in de hond ên tesl hoe d;ê door op reogeerf.
Plokt r..r de von belong ziin de BioSisnoturen op een korlonnetie don kon iemond die biizich drogen. Her
kon ook oon een koordie om de hols gedrogen worden. Op de huid têkenen kon ook.
De grooile von de Biosignoturên is niêl relevont. Gebruikl u de hierboven ofgebeelde signoluren verEr

kleind, don werken ze ook primo.
Let op. De droger (het korlon)woorop de Biosignoturen ziin oongêbrocht, kon vervuilen door biivoorbeeld
elekrostotische elekl.iciieit enlo{ subtielere energieën. Dê drogêr reinigt u dogel;iks door êr êven mee
legen een hord voorwerp te tikkên en eí overheen le blozen. Doorno ;edere kont één m;nuul op dê rêinigingsvorm leggen.

Meer informotie en Biocêomêtrische produklen vindt u op www'biogeometryorg

