BOEKBESPREKINGEN

MS BOEKEN CD‘S FILMS BOEKEN CD‘S FILMS BOEKEN CD‘S FILMS BOEKEN CD‘S FILMS BOEKEN CD‘S FILMS BOEKEN CD‘S FILMS BOEKEN CD‘S FILMS BOEKEN CD‘S FILMS BO

Heilige geometrie

BOEKBESPREKINGEN

Malcolm Stewart is een man met
vele kanten. Hij is zowel priester
geweest als redacteur, BBCproducent en reiziger, freelance
artiest en schrijver. Het moet
een beweeglijke, nieuwsgierige,
onderzoekende en fantasierijke
geest zijn, die in staat is om een
geometrisch patroon - Stewart

Colofon

noemt dat het Starcut-diagram
- te ontdekken. Deze ﬁguur bezit
wiskundige kenmerken die wellicht gebruikt zijn bij het ontwerpen van gebouwen, plattegronden,
fresco’s e.d. Aantonen dat dit zo is,
kan hij niet. Aannemelijk schijnt
het wel te zijn. Stewart heeft de
opmerkelijke gave om tijdens zijn
reizen in gebouwen, op schilderijen van Rafaël en bij vele andere
bronnen het geometrische patroon
te herkennen. Ook zomaar in een
matglazen raam boven een voordeur van een huis in Zuid-Afrika.
Het Startcut-diagram is een van
de eenvoudigste en vroegste
geometrische constructies.
Het boek bevat een keur aan

wiskundige berekeningen en
modellen. Pythagoras, Archimedes
en de Fibonaccispiraal hebben hun
plek. Maar ook als je geen wiskundige bent en wel gefascineerd
door geometrie, valt er volop van
dit boek te genieten.
Hoe het Starcut-diagram er
uitziet? Zie de tekening in het
zand op de cover van dit boek.
Els Thissen
Malcolm Stewart. Eeuwige Patronen
van de Heilige geometrie; de
ontdekking van het Starcut-diagram.
AnkhHermes, Utrecht, 2011. �
€ 34,90.

Ogen weerspiegelen onze ziel

Klein boekje, kleine recensie. Als
de auteur van Natuurlijk beter zien,
een technoloog, ergens in de vijftig

is, gooit hij radicaal het roer van
zijn leven om. Hij gaat zijn droom
leven en wordt (geiten)boer. Dan
blijkt hij daar niet geschikt voor te
zijn. Wat nu? Een vriend geeft hem
de raad in vertrouwen uit te kijken
naar wat er op zijn pad komt. Dit
resulteert erin dat hij, inmiddels ook
als trainer, de boodschap uitdraagt
dat ogen kunnen genezen. Met een
bril doe je slechts aan symptoombestrijding.Vaak is er een dieperliggende reden voor oogproblemen,
die om een andere levenshouding
of zienswijze vraagt. Ogen weerspiegelen onze ziel. De werking van

het oog wordt beschreven en hoe
oogproblemen kunnen ontstaan.
Verder raakt het veel punten aan
die behulpzaam kunnen zijn bij het
genezingsproces. Onder meer
familieopstellingen, oefeningen,
licht en voeding. Een sympathiek
geschreven boekje - en als je wilt,
kun je er gelijk mee aan de slag.
Annemarie van Unnik
Guido van Mierlo. Natuurlijk beter
zien; het zelfgenezend vermogen van
je ogen. Ankh-Hermes, 2009. € 5,-

LAAT JE VERRASSEN...
• Robby Schuller in de blog op www.vanharttothart.org
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CD lijst
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Björn Stienstra; Els Thissen

De volgende CD’s zijn bij het Centrum te bestellen met de bestelbon in het hart

Vormgeving:
René de Vos reklamestudio, Amsterdam

Wild Roses/Beth & Cinde

David Whyte

Northren Lights €�19,00

Close to Home €�20,50

Druk: Schrijen-Lippertz, Voerendaal
Oplage: 1300

Kurt van Sickle

Karen Drucker

River of Life €�19,00

The Call €�19,00 (NIEUW)

James Twyman

Songs of the Spirit 1 €�19,00

The Order of the

Songs of the Spirit 2 €�19,00

Beloved Disciple €�20,50

Songs of the Spirit 3 €�19,00

May Peace Prevail On Earth €�19,05

Songs of the Spirit 4 €�19,00

Sophia

Hold on to Love €�19,00

Hidden waters/Sacred ground €�19,00

All about Love €�19,00

Return €�19,00

Shine €�19,00
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1/2 pag. €300; 1/4 pag. €175; 1/8 pag. €90.
Losse nummers: €4,25 excl. verzendkosten
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abonnementen@vanharttothart.org
of schriftelijk ...van hart tot hart...
luipertstraat 12, 6237 NM Moorveld

of e-mail cms@elsthissen.nl. Prijzen exclusief portokosten.

ABONNEMENT: Zie pagina 2
Raad van Advies: Dr. Jerry Jampolsky,
grondlegger Attitudinal Healing, auteur,
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Veel gebruikte termen en afkortingen: AH - Attitudinal Healing: het helen
van je innerlijke houding, ECIW - Een Cursus in Wonderen: boek waaruit
de principes van AH stammen, Facilitator - iemand die het groepsproces
vergemakkelijkt. Uitleg verwijzing citaten: p. 109, Aanhangsel ECIW.

Kopij: Geregeld hebben we plaats voor bijdragen van lezers over (hun
ervaringen met) Attitudinal Healing en/of Een Cursus in Wonderen. Type- en
redactieaanwijzingen worden op verzoek toegezonden. Teksten kunnen
door de redactie ingekort en/of geredigeerd worden. De redactie stelt
zich niet verantwoordelijk voor de ingezonden artikelen. Plaatsing
daarvan betekent niet automatisch, dat de redactie achter de inhoud
van het artikel staat.
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