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Op de poster van de HE staat een afbeelding van de KvV, mijn ontwerp, dat als  ons 
thema verbonden is met the 2e  HE thema: het Nieuwe Jeruzalem. Ik ben  lang met de 
KvV bezig geweest daar het de essentie van de harmoniek raakt en tegelijk wiskunde, 
muziek, schoonheid van vorm, en die verbindt met grote geestelijk wereldleraren die 
zich met de universele volkeren-harmonie en vrede hebben beziggehouden en soms 
hun leven hebben geofferd om deze heilswetenschap van samenwerking  en broeder 
liefde voor het universele goed en welzijn onder de mensen te brengen.   
 Mij dunkt dat wetenschappers, die geloven in de boodschap van harmonie, zich 
kunnen vinden in die idee, dit thema en het ideaal van vrede, zelfs wereld vrede. Wat 
hoger, beter of nobeler doel kan een wetenschapper of filosoof zich voorstellen?  
 H.Hesse’s Nobel prijs winnend werk “Das Glasperlenspiel” beschrijft hoe de 
mensheid het 7000 jaar oude oorlogscenario, de collectieve georganizeerde 
broedermoord, uiteindelijk overstijgt door middel van de convergentie van wetenschap 
en religie door de beste, meest idealistische Alpha & Beta-wetenschappelijke elite  
samen te  brengen met de  beste en meest idealistische elite van alle geestelijke 
stromingen Oost & West. Er vindt een vruchtbare kruisbestuiving plaats in deze nieuwe 
broederschap van Kastalie in Duitsland. Deze nieuwe orde is verwant aan de eerste 
wetenschappelijke, religieuze en politieke broederschap van Pythagoras in 528 v.C. en 
de latere Platonische Academie.   
 Deze Kastaliers bezitten een Grieks Egyptisch oermodel voor het regeren in  
vrede en harmonie. Het is in de vorm van een spel, het Kralenspel genaamd, dat 
uiterlijk gelijkenissen vertoont met schaak maar in wezen diens doelstelling, inhoud en 
uiterlijk ver overstijgt zoals zonlicht  kaarslicht. In dit spel en met die spelregels kunnen 
zij alle wetenschappen laten samenwerken. Deze ontwikkelen een collectief van 
intellectuele en geestelijk krachten die hen in staat stellen een geestelijke syntropie en 
symbiose te genereren die hun bevrijdt van eigenwaan, trots en egoïsme,  zodat ze de 
gemeenschap dienend, zich bekleden met hun ware zuivere aard, ontvertroebeld en 
onverblindt.  Deze harmonie stelt hun in staat om alle wetenschappen te zuiveren van 
foutieve axiomas, nationalistische redeneringen, dwalingen, enz., waardoor er een 
enorme  ontwikkeling en groei plaatsvindt in die wetenschappen, die gezuiverd, nu 
weer worden toegepast in hun Kralenspel met als uiteindelijk doel vrede en harmonie 
onder mensen in Europa, zonder dat deze hun culturele eigenheid verliezen behalve 
dan het egotisme en drang naar hegemonie.  
Zij leiden nieuwe wetenschappers op die als het ware uitzwermen naar alle wereld 
universiteiten.  Uit deze nieuwe Kastalische broederschap staan uiteindelijk grote 
staatslieden op die Europa leiden tot een ongekende culturele, intellectuele, spirituele  
hoogte waardoor de rest van de wereldleiders zich verenigen in een verbond voor 
wereldvrede .         
 Dit is het thema. Wat Hesse in zijn beeldspraak niet  beschrijft is het uiterlijk van 
Kastalie, het architectonische aspect, van hoe het er uit ziet. Maar zijn visie van de 
symbiose, de honing van de nieuwe, zuivere wetenschapsmens, de vruchtbare relaties 
met alle culturen, de wetenschappelijke en geestelijke kruisbestuiving wekt het beeld, 
de analogie van mens als honing bij, die boven zijn horzelig schaakgedrag tenslotte 
uitgroeit om volwassen, saamhorig en eensgezind de nectar van zijn arbeid veredelend 
tot de honing van Natiën-vrede de Koningsgelei van Wereldvrerde bewerkt. 
De volgende stap ziet u hier voor U, de KvV en harmonie waarin u bent uitgenodigd dit 
voorbeeld te volgen.  
Wat doen dus die wetenschapsspelers, wij kennen hun opdracht en missie. .            
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HOE ZIET DE KATHEDRAAL DER TOEKOMST ER UIT luidt de vraag in de 
werkgroep der Harmonicale Ellips. Dit lid beschrijft het aldus:  
   
DE   KATHEDRAAL   VAN   VREDE   FUNCTIONEERT   ALS   UNIVERSITEIT     
VAN  LICHT .&.. HARMONIE  TER  CONVERGENTIE   VAN   GEESTELIJKE   EN 
WETENSCHAPPELIJKE   FACULTEITEN  VOOR  DE  VERZOENING  DER 
MENSHEID   MET   GOD.  
 
 De parabolische koepel is geïnspireerd op de symbiotische bijen en hun 
honingraat. Het bouwwerk heeft een regelmatige zeshoekige horizontale en verticale 
structuur. Buiten op de zeszijdige, lichtgevende pilaren kan men via een 
spiraalvormig pad naar boven lopen als op een berg.  Elke der 6 sectoren heeft 6 
verticaal kleiner wordende etages van 22 eenheden. De top van 12 eenheden is 
leeg. De hoogte der kathedraal is 144 eenheden.  Er is een centrale, verticale vide.  
Harmonisch samen-denken en werken is het thema binnen in. De kathedraal is 
ontworpen om 6x6 verschillende kerken te huisvesten: “Opdat zij een mogen zijn 
zoals wij” Joh.17,11. Deze gewenste eenheid geldt niet slechts voor de Christelijke 
kerken maar zeker ook voor alle ware wetenschappen en de culturen die het 
tijdelijke en het eeuwig geestelijke heil der mensheid beogen en dit ideaal naar 
kennis, eer en geweten behoren te dienen.  
 
    Waar  harmonie  heerst  is  eenheid,  
    Waar  eenheid  is  daar  verblijft  de  Vrede.   
    Ideebronnen voor Vrede: 
• Pythagoras' Metapontum-school, een spirituele, culturele, wetenschappelijke en 

politieke broederschap  als  godsdienst. 
•  Christus' Nieuwe Jerusalem, de StadGods van Vrede en Naastenliefde.  
• Hesse’s GLASPERLENSPIEL. Een nieuwe, autonome Universiteit-StadStaat voor 

Wereld Vrede in Europa na 2000 -Nobel prijs 1946. 
  
De Kathedraal verbindt 3000 jaar Europese geschiedenis en cultuur met  
3 hoofd-themas:  LICHT -  HARMONIE –  VREDE 
 
1. De architectuur van  licht,  proportie  en  gepaste vrijheid.  
2. Cultuur van esthetica in ideaal, functie en vorm. Reinheid van visie en expressie in 
muziek, dans, spel, letteren, wetenschap en met geweldloosheid in politiek maar vooral 
in de beoefening van ieders vrije Godsdienst. 
3. Nieuwe Europese Vredes-Universiteit voor de vorming der ethische, edelmoedige en 
godgerichte wetenschapsmens; voor de zuivering van kunst & wetenschappen voor de 
 ontwikkeling en verrijking der geest en cultuur met samenwerking tussen overheden 
en  volkeren voor een stabiele Wereld-orde met  recht en interculturele harmonie. 
    
Lees over dit thema    www.metapntumforpeace.org   
 


