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Biogeometrie 
Dit	artikel	werd	gepubliceerd	in	het	mei	en	juni-
nummer	van	2020	in	het	tijdschrift	Spiegelbeeld	

Voor ons onderzoek naar de Akaija reizen we de hele wereld over en 
komen zo in contact met vele mensen. Een daarvan is Ruth Schaad in 
Zwitserland, een zeer gevoelige vrouw die in haar dorp Hemberg in 
2002 geconfronteerd werd met de eerste GSM-masten. In haar dorp 
kregen veel mensen klachten door straling. 
Wat heeft dit dorp voor elkaar gekregen dat de mensen er nu geen 
hinder meer van ondervinden? Terug naar een toekomst voor de 
mensheid. 
 

 
anaf het moment dat in 2002 in haar dorp Bächli (Hemberg, 
kanton St. Gallen) een GSM-mast ingebouwd werd in de 
kerktoren kregen Ruth en anderen klachten zoals hoofdpijn en 
slapeloosheid. Sommige mensen verhuisden zelfs naar de 
atoomkelders omdat de klachten daar verdwenen. Waarom juist 

Bächli zo door straling getroffen 
werd was niet duidelijk; mogelijk 
hadden de bodemgesteldheid en 
de omringende bergen ermee te 
maken. Via de burgemeester van 
Bächli werd telecomprovider 
Swisscom benaderd om dit 
probleem op te lossen. Swisscom 
op haar beurt benaderde een in 
Zwitserland opgeleide 
Egyptische architect: dr. Ibrahim 
Karim.  
  

V 

“Hemberg-emitters” gericht op diverse 
stralingsbronnen 
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Spectaculair experiment 
Dr. Karim bezocht het dorp en deed metingen. Als onderdeel van de 
oplossing bracht hij kleine voorwerpen aan op de stroomkabels van de mast. 
In de getroffen huizen en bracht hij voorwerpen aan op ramen en monteerde 
hij cilindervormige voorwerpen in de huizen die later de naam ‘Hemberg-
emitters’ zouden krijgen. Deze emitters werden exact uitgelijnd en afgestemd 
op zendmasten in de verte. De Zwitserse nationale TV deed hier verslag van, 
want het resultaat was ronduit spectaculair! De mensen konden weer slapen, 
hun hoofdpijn verdween en haast nog opmerkelijker was dat de verdwenen 
vogels massaal terugkeerden naar het dorp. Hetzelfde experiment werd 
herhaald in een ander Zwitsers dorp, Hirschberg, met hetzelfde resultaat. 
We bezochten Ruth in haar dorp en spraken uiteraard over de Akaija waar ze 
lovend over was. Daarna raakten we aan de praat over de man met wij zij 
bevriend was geraakt: Ibrahim Karim1. We bezochten ook de kerk en konden 
voelen dat deze kerk, ondanks de zendmast in de toren, werkelijk de 
geheiligde sfeer ademde die je er mag verwachten. De hele omgeving voelde 
rustig aan. 
 
Hierdoor geïntrigeerd lazen we dr. Karim’s boek “Back to a Future for 
Mankind”2. Daarna besloten we  een begin te maken met de intensieve 
opleiding BioGeometry. Daar zijn we nog steeds mee bezig, want het niveau 
ligt hoog en vraagt om een andere manier van denken dan we gewend zijn. 
Hierdoor begrijpen we nu ook een deel van de werking van de Akaija. Het 
sleutelwoord daarbij is vormkracht. 
 
Andere manier van denken 
Biogeometrie is bij mijn weten de enige wetenschap die grootschalig 
succesvol toepasbaar is om straling van electromagnetische velden en 
geopathische stress te harmoniseren. Let op: harmoniseren is niet hetzelfde 
als neutraliseren! Het is zelfs zo dat geharmoniseerde geopathische zones een 
beter leefklimaat gaan geven. Dit is de reden dat de oude Egyptenaren hier 
zeer veel gebruik van maakten. 
Dat klinkt zó in tegenspraak met alles dat we tot zover weten over straling, 
dat veel mensen dit niet makkelijk kunnen aannemen. Ook mij kostte het 
moeite die omslag te maken. Ik kon het niet verklaren. Datzelfde probleem 
kenden we reeds met het uitleggen van  de werking van de Akaija. Hij doet 
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het prima, getuige de talloze ervaringsverhalen en ook het wetenschappelijke 
certificatie, maar waarom en hoe werkt hij? Dat uitleggen is bijna ondoenlijk. 
Toen begreep ik dat er is een andere manier van denken nodig is. Het 
probleem zit ‘m in onze rationele manier van denken, waarbij de gevoelskant 
genegeerd, zelfs buitengesloten wordt, omdat ‘weten’ gelijk gesteld wordt 
aan rationeel denken.  Maar het echte weten komt uit vanuit het hart. 
 
Rationeel versus Intuïtief. 
Onze hersenen bestaan uit twee helften die elkaar aanvullen. De linker helft 
verwerkt de signalen van onze zintuigen en onze impulsen van binnenuit op 
een lineaire, verbale en logische manier, en de rechter helft verwerkt deze 
signalen en impulsen op een non-verbale, intuïtieve, universeel-holistische 
manier. Er wordt ook wel gesproken over ego-denken en universeel denken. 
Beide heb je nodig om je staande te kunnen houden in deze wereld van de 
stof.  
Onze moderne, technologie-vererende maatschappij is echter doorgeschoten 
naar linker hersenhelft-denken, waarbij rationele argumenten, formules en 
statistische feiten de besluitvorming bepalen. Zo hebben we het op school 
geleerd en zo werken bedrijven en bestuursorganen. Mensen die intuïtief 
beslissingen nemen vanuit hun hart, worden niet serieus genomen. Ze kunnen 
hun ‘gevoel’ vaak niet beargumenteren met formules en statistieken en dus 
worden ze weggehoond. 
 

Mensen die intuïtief 
beslissingen nemen 
worden maar zelden 
serieus genomen. 
 
Om dit probleem te illustreren vraag ik je ‘s werelds simpelste rekensom te 
beantwoorden: 1 + 1 = ? Het antwoord zie je zelfs zonder nadenken al staan. 
Het is 2 en wie het daar niet mee eens is spoort niet. 
Maar vergis je niet! De uitkomst kan ook zijn: 10. 
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De (nog steeds rationele) verklaring is dat in het binaire, tweetallige talstelsel 
alleen de cijfers 0 en 1 bestaan. Er zijn nu dus al twee mogelijke antwoorden. 
Maar kun je ook deze uitkomsten als waarheid accepteren: 1+1=1 of 1+1=3? 
Stel dat je 150 jaar geleden geboren zou zijn op het eiland Aneityum in de 
Stille Zuidzee, waar het woord ‘akaija’ betekent: wij allemaal. Zij kenden 
geen decimaal talstelsel en alles dat meer was dan het aantal vingers en tenen 
was ‘veel’ of ‘heel veel’.3 Natuurvolkeren stellen dat alles één is, dat we allen 
deel zijn van elkaar. Dan geldt dat 1 + 1 nog steeds 1 is. 
Ook kunnen zij stellen dat als 2 mensen in Liefde samen komen, er nieuw 
leven ontstaat en dan geldt: 1+1=3. Is dit minder waar dan 1 + 1 = 2? 
Het is het rekenonderwijs op school waardoor we geleerd hebben andere 
uitkomsten te verwerpen. Niet dat rekenonderwijs verkeerd is, maar het staat 
niet gelijk aan ‘Universele Waarheid’; het is slechts één aspect ervan. Hoe 
meer moeite je hiermee hebt, hoe vaster je zit in rationeel linker-hersenhelft-
denken. Biogeometrie zal je alleen goed kunnen begrijpen als je beide 
hersenhelften aanspreekt . 
 
Dr. Ibrahim Karim 
Dr. Karim had oud-Egyptische architectuur bestudeerd: de wijze waarop 
Egyptenaren heel vroeger hun huizen en steden bouwden. Zij bouwden in 
harmonie met de universele wetten van de kosmos, rekening houdend mét en 
gebruik makend ván de alom aanwezige energie van aardstralen, leylijnen, 
Aarde-grids zoals het Hartmann- en Currygrid, die zich als rasterpatronen 
over de hele Aarde uitstrekken. Ze transporteren een bepaalde energie, maar 
deze energie is niet automatisch gezond. Bevindt jouw bed zich precies in 
een aardstraal die verderop door een ziekenhuis loopt, dan zul je mogelijk 
niet goed slapen. De oplossing zou zijn om die aardstraal te harmoniseren. 
Maar dan moet je wel weten hoe. 
 
Een stad als een 3-dimensionale kristalvorm 
De Egyptenaren brachten de aardenergieën in kaart en hielden er tijdens de 
bouw van huizen en steden rekening mee. Muren, ramen en deuren werden 
doelbewust gepositioneerd om deze energie te leiden en te harmoniseren. De 
vorm van het dak, eventuele geveldecoraties, het hoogste punt van een 
gebouw, obelisken, piramides, de aanwezigheid van krachtplaatsen en 
bronnen elders in de gemeenschap; alles speelde een rol. Ook met stand en 
opkomst van de Zon, Maan en sterren op bepaalde momenten van het jaar 
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werd rekening gehouden. Hoog in de lucht kwamen bepaalde lijnen bij 
elkaar. Zo werd een stad als een 3-dimensionale kristalvorm opgebouwd en 
ging als geheel resoneren op de kosmische cycli, waardoor deze energie 
planten, mensen en dieren ten goede kon komen.  
Oude bouwwerken waarbij 
rekening gehouden is met de 
Aarde en kosmos vinden we over 
de hele wereld: de piramides van 
Egypte, Mexico en China, de 
tempels van Angkor in 
Cambodja, steencirkels overal ter 
wereld, hunebedden... de Aarde 
is ermee bezaaid! Modernere 
bouwwerken zijn de kathedraal van Chartres in Frankrijk en de Hagia Sophia 
in Istanbul. Deze kennis is dus niet verdwenen. Maar wat wisten de mensen 
vroeger dat onze architecten en planologen nu bijna niet meer toepassen? Zou 
dat een reden kunnen zijn dat de hedendaagse samenleving zo uit balans is 
geraakt?4 
 

Radiësthesie is een 
wetenschap en dus 
reproduceerbaar 
 
“Komt u uit Egypte?” 
Dr. Karim nam in 1972 als architect deel aan 
een Egyptische regeringsmissie naar Parijs. 
Op advies van de toenmalige directeur van 
het Museum for Ancient Egyptian Medicine, 
dr. Fawzi Soliman bezocht hij een winkel in 
Parijs met de naam “La Maison de la 
Radièstésie”. De eigenaresse van deze 
winkel was al dagen ervoor door een 
helderziende gevraagd: “Is de Egyptenaar er 
al?” 

Schilderij Aura Healer met daarop de 
kleuren van de regenboog en de 

sterrenbeelden op de buitenste ring 



Biogeometrie, door Wim Roskam, Akaija & Art  

 

6 

 
Toen hij daar binnenkwam en het personeel aansprak riep zij van achteruit de 
winkel: “Komt u uit Egypte?” Op Ibrahim’s bevestigende antwoord zei ze dat 
haar reeds voorspeld was dat er een Egyptenaar naar haar winkel zou komen, 
en volgens instructie gaf zij hem een doos met daarin de boeken en 
instrumenten van enkele Franse radiësthesie-onderzoekers, Léon Chaumery, 
André de Bélizal en Turenne. 
 
Radiësthesie  
Op de website van Biogeometrie valt te lezen: “Radiësthesie is de 
wetenschap die gebruikt maakt van de frequentievelden van het menselijk 
lichaam om informatie te verkrijgen over andere al dan niet levende objecten 
door in resonantie met hun energievelden te gaan. Daarvoor worden speciaal 
gekalibreerde instrumenten gebruikt en een kwalitatieve schaalverdeling om 
deze informatie te decoderen.”5 
Radiësthesie is een wetenschap, en dus reproduceerbaar. Het maakt alleen 
geen gebruik van  (elektro)technische meetinstrumenten zoals je die in de 
meeste laboratoria vindt, maar van het menselijk lichaam dat veel gevoeliger 
is dan technische apparatuur. Toch zijn de effecten van Biogeometrie-
toepassingen op onze gezondheid wel te verifiëren middels neurofeedback- 
en bioresonantie-apparatuur.  
Omdat onze rationele hersenhelft domineert over de intuïtieve kant, durven 
we daar niet meer op te vertrouwen. Ons lichaam registreert alles wel 
degelijk. De kunst is het om dat, wat we onbewust waarnemen meet- en 
zichtbaar te maken. Dat vraagt om de juiste instrumenten zoals gekalibreerde 
pendels en de juiste training om de signalen die je lichaam oppakt via de 
pendel te kunnen laten spreken. 
Pendelen klinkt nogal zweverig en dit heeft te maken met de manier waarop 
pendels vaak gebruikt worden. Iemand stelt een vraag en de pendel moet dan 
b.v. linksom gaan draaien een nee en rechtsom voor een ja. Dat is zeer 
gevoelig voor suggestie. Bij radiësthesie worden er geen vragen gesteld zoals 
“Is deze pindakaas beter voor mij dan die?” 
 
Meten van subtiele energie 
Je beter deze vorm van werken met de pendel beter vergelijken met de 
werking van een seismograaf die zodanig is gekalibreerd dat als er ergens ter 
wereld een aardbeving plaatsvindt de naald begint te trillen. De pendel wordt 
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bovendien op voorhand in beweging gebracht. Waar het om gaat is het 
waarnemen van een verandering in de slingerbeweging die aangeeft of de 
energie waarop de pendel is afgestemd al dan niet aanwezig is op dat waar 
het focus van de waarnemer ligt. Dat is alles. 
 
Voor dit doel zijn de pendels gekalibreerd (afgestemd) om een specifieke 
subtiele energie te registreren. Tenslotte gebruik je voor het meten van geluid 
je oren een voor kleur je ogen, maar beide zintuigen nemen trillingen waar. 
Je hersenen zetten die trillingen vervolgens om in een gevoelsprojectie die 
werkbaar is voor jou. 
Biogeometrie reikt verfijnde middelen en methoden aan om trillingen te 
meten en die, indien nodig te harmoniseren. Daarvoor is kennis van bepaalde 
principes essentieel. Laten we er een paar onder de loep nemen. 
 
Het Principe van Resonantie 
Als een stemvork wordt aangeslagen gaat 
een nabije stemvork van hetzelfde type 
meetrillen. Hetzelfde gebeurt met het 
bekende kristallen glas en de zangeres die 
de juiste toon weet te treffen: het glas gaat 
meezingen of resoneren. Het is een 
onvoorstelbaar krachtig mechanisme, 
maar indien verkeerd toegepast zou zoiets 
als een fragiel glas kunnen breken. 
De kosmos is een onuitputtelijke bron 
van energie die in elk atoom, foton en 
cel aanwezig is. Door in je 
leefomgeving dezelfde maten en 
afstanden als in de kosmos te 
gebruiken, maar dan als harmonische 
onder- en boventonen creëer je die resonantie. Uiteraard kun je de afstand 
Aarde-Maan of de diameter van de Aarde niet 1:1 toepassen in je huis. 
Daarvoor heb je het principe van harmonie nodig. 
 
Het Principe van Harmonie 
Als je op een gitaar één bepaalde toon aanslaat en direct daarna dempt, dan 
hoor je nadien andere snaren resoneren (meezingen). De snaar die het luidst 

Het pentagram bestaat uit louter Phi-ratio’s. 
Groen : Rood = 1 : 1,618... = phi 
Blauw : Groen = 1 : 1,618... = phi 
Roze : Blauw = 1 : 1,618... = phi 
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meetrilt is het meest in resonantie met de eerste snaar, maar dat hoeft niet 
precies dezelfde frequentie te zijn. Het kan ook een frequentie zijn die een 
octaaf, quint of terts hoger of lager is. Die snaren zijn in harmonie met de 
aangeslagen snaar. Samen produceren ze bovendien een veel vollere en 
mooiere klank, want het geluid van één snaar is vrij steriel.  
 
De Phi- of Gouden Ratio 
Je kunt een stok op oneindig veel plaatsen in tweeën snijden, maar er is 
slechts één plek waar je de stok kunt doorsnijden waarbij geldt dat de 
verhouding van de hele stok tot het grootste deel hetzelfde is als die van het 
grootste deel tot het kleinste deel.  Die verhouding heeft zelfs een naam 
gekregen: de Phi (𝞅)- of Gouden Ratio.  
Overal in de natuur en in de kosmos kom je deze verhouding tegen en 
opvallend vaak ook in eerder genoemde bouwwerken. Onder de noemer 

‘Heilige Geometrie’ kun je hier heel veel over terugvinden. 
Biogeometrie maakt gebruik van de phi-ratio, maar het omvat veel meer. 
(Heilige) Geometrie en dus ook de phi-ratio gaat over getallen, afstanden en 
verhoudingen en dus over kwantiteit. 
Het zegt niets over de kwaliteit ervan. 
Biogeometrie gaat over kwaliteit. 
  

Kleuren van de gehele ‘regenboog-cirkel’, zoals bij de Piramide gevonden kan worden. 
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Kwantiteit versus Kwaliteit 
Het menselijk lichaam is het enige 'instrument' dat kwaliteit kan meten. Het 
registreert zichtbare en onzichtbare trillingen, ook die welke waar we ons niet 
van bewust zijn. Technische instrumenten registreren alleen kwantiteit. Een 
radio kan afgestemd worden op een radiostation dat uitzendt op een bepaalde 
frequentie. Het radio-apparaat geeft de signalen door, maar vertelt niets over 
de kwaliteit van de muziek of van de discussie die uitgezonden wordt. Die 
informatie wordt echter wel meegenomen op de draaggolf van de uitzending. 
Via gekalibreerde tools zijn we in staat om dat wat ons lichaam waarneemt 
zichtbaar te maken. 
 
Het Principe van de Overeenkomst 

Begin 1950-er jaren maakten de bovengenoemde Franse onderzoekers 
gebruik van pendels die op specifieke kleuren waren afgestemd. Met die 
pendels begonnen ze op een grote bol te meten wáár op 
die bol de kwaliteit van de verschillende kleuren te 
vinden waren. De volgende dag herhaalden ze hun 
metingen en toen ontdekten ze tot hun verbazing, dat 
alle kleuren verschoven waren. 

De één-kwaliteit (centraal)
Abstractre Universele Kwaliteiten

Ruw Glad Scherp Mild

Do Re Mi Fa So La Ti Zoet Zuur

Universele kwaliteiten die zich vanuit de Eén-kwaliteit manifesteren 
binnen het zintuiglijk waarneembare spectrum 

Egyptische pendels: een 
djed en een wadj. 
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Het bleek dat het moment van de dag bepaalde waar op de bol een bepaalde 
kleur te vinden was. Dat hield 
verband met de stand van de 
zon. Waar de zon zich pal 
boven de Aarde bevond, 
registreerden zij op de bol 
(die van vanwege de bolvorm 
in resonantie met de Aarde 
was) de kleurkwaliteit groen. 
De andere kleuren vonden ze 
als een regenboog van 
kleurenspiralen verdeeld over 
de bol terug, afhankelijk van 
waar de zon stond. Bovendien 
vonden ze ook kleuren die wij 
niet kunnen zien. Voorbij 
rood vonden ze infrarood en daar voorbij zwart als kleurkwaliteit. Voorbij 
violet vonden ze ultraviolet en wit. Tussen zwart en wit lag een grijs gebied 
dat ze Negatief Groen noemden, omdat die kleur zich exact aan de andere 
kant van de bol bevindt dan waar het zonlicht verticaal op valt. 
Nou blijkt er een overeenkomst te zijn tussen de kleuren van de regenboog en 
de toonladder. Rood als kleur heeft een overeenkomst met de toon Do. Er is 
ook een overeenkomst met de hoek van 90º en met 270º. Op de kleurencirkel 
zie je dat rood zich op 9 uur bevindt, overeenkomend met 90º en 270º. Er is 
ook overeenkomst met een bepaalde smaak, zuurgraad, ruwheid, etc. Alles is 
terug te voeren op bepaalde trilling. Pendels zijn niet zo makkelijk te 
kalibreren een toon of smaak, maar wel heel gemakkelijk op een kleur of op 
een hoek, daarom spelen kleuren en hoeken een belangrijke rol tijdens het 
meten. 
 
Negatief Groen (-G) 
Chaumery en De Bélizal6 ontdekten dat negatief groen (–G)  een hele sterke 
energie vertegenwoordigt, die zich zelfs door lood niet laat afschermen en 
daardoor als een draaggolf kan functioneren. Ze spreken in hun boeken over 
‘radioactief’, hetgeen wil zeggen dat deze vorm actief energie uitzendt. Als 
we nu het woord ‘radioactief’ horen denken we aan gevaarlijke straling van 
kerncentrales, maar in oorsprong betekent het niet meer dan ‘actief 

Jeruzalem’s Al-Aqsa Moskee. Let op de energie-kwaliteits-
correctie op de top van de koepel. Ook om die reden is de 

koepel heel iets meer dan precies een halve bol. 
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uitzenden’. Radioactieve straling van 
kerncentrales kan door lood worden gestopt. 
Negatief groen als energie gaat zelfs daar nog 
doorheen. 
Toen ze een bol doormidden sneden, maten ze 
Negatief Groen over hele platte zijde van de 
halve bol. Een tweede halve bol onder de eerste 
versterkte dat effect zelfs, maar toen ze met 
grote houten halve bollen gingen 
experimenteren, maakten ze een fatale fout. Op 
een morgen werd Leon Chaumery dood in zijn 
laboratorium 
gevonden. 

Wellicht was 
hij onwel 

geworden, 
maar zijn 

lichaam was in slechts enkele uren totaal 
uitgedroogd: gemummificeerd! Het bleek 
dat ze geen rekening gehouden hadden met 
het feit dat negatief groen in twee 
kwaliteiten voorkomt, een horizontale/magnetische en een 

verticale/elektrische kwaliteit. Electromagnetische 
straling bestaat uit beide kwaliteiten, de naam zegt 
het al. Beide componenten komen in de natuur voor, 
maar alleen de horizontale component is voor 
mensen gezond. 
Moskeeën zijn vaak uitgerust met een halve 
koepelbol, maar die bol heeft een correctie 
ondergaan, door de basis iets te verlengen, de bol 
iets puntiger of ui-vormig te maken en/of door er 
b.v. een cilinder of een ander speciaal gevormd 
object op te zetten. Daarmee wordt de verticale 
component geharmoniseerd en is er onder de bol 
een sterke kwalitatief goede energie te vinden die de 
bijeenkomende mensen eronder verbindt met de 
hogere spirituele dimensies. 

Egyptisch equivalent voor een 
‘koelkast’, om eten lang houdbaar te 
maken middels snelle uitdroging. Let 

op de halve bollen. 

Horizontale (magnetische) en Verticale 
(electrische) component van straling. 

St. Basil’s Kathedraal, Rode 
Plein, Moskou. Let op de ui-

vormen. 
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Ook een gelijkzijdige piramide in de verhouding van de Grote Piramide geeft 
negatief groen met beide componenten. Daarom heeft ook de Grote Piramide 
een correctie ondergaan, doordat hij 8-zijdig is gemaakt en niet 4-zijdig zoals 
bijna iedereen aanneemt. Dat kun je alleen waarnemen kort na zonsopgang 
op 21 maart en 21 september, wanneer één zijvlak voor de helft heel kort in 
schaduw gehuld is. Knap staaltje van dee bouwers die volgens de 
geschiedenisboeken alleen stenen beitels en hamers tot hun beschikking 
hadden. Die hele kleine, meestal onzichtbare afwijking maakt dat de energie 
van Piramide van Cheops geharmoniseerd wordt. Ga dus niet in een 
ongecorrigeerde metalen piramide slapen! Het woord ‘piramide’ heeft 
trouwens een intrigerende betekenis: vuur van binnen (pyre=vuur, 
amid=binnen). 
 
BG3 
Dr. Karim ontdekte tijdens zijn bezoek aan vele krachtplaatsen, dat daar 3 
altijd verschillende kwaliteiten te meten zijn. De drie kwaliteiten vind je ook 
in kerken, moskeeën, synagogen, tempels, steencirkels, natuurlijke spirituele 
krachtplaatsen én in het menselijk lichaam. Deze 3 kwaliteiten zijn: 
1. Horizontaal negatief groen 
2. De hogere harmonische trilling (‘boventoon’) van Ultraviolet 
3. De hogere harmonische trilling van Goud. 
De eerste kleur, horizontaal negatief groen, omdat die zich nergens door laat 
tegenhouden, functioneert daarbij als een draaggolf voor de andere 2 kleuren. 
Deze drie kleurkwaliteiten samen vormen de basis harmonische 
energiekwaliteit, die BioGeometrie-3 of kortweg BG3 genoemd wordt. 
Alchemisten willen uit lood goud maken toch?  Met de juiste kennis creëer je 
zo de energetische kwaliteit van goud, en die energie is voor je gezondheid 
meer waard dan goud! Het is die energie die je in je woonomgeving wilt 
creëren en versterken. 
Dit kan door specifieke correcties toe te passen aan b.v. bronnen van 
electromagnetische straling zoals meterkasten, hoogspanningskabels, 
antennes, routers, etc. In Hemberg werden speciaal gevormde cilinders 
gekalibreerd op een specifieke kleur en op de antennes gericht. Op ramen 
werden stickers aangebracht met speciale hoeken. Elke maatregel is bedoeld 
om BG3 nog meer te versterken. Hoe meer ‘lagen’ je aanbrengt, hoe sterker 
het effect. Ideaal zou het zijn om reeds bij de planning van een stad en bij het 
ontwerp van huizen deze kennis toe te passen. Feitelijk zijn sommige steden 
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zoals Washington en Vaticaanstad en ook het Pentagon met deze kennis in 
het achterhoofd gebouwd. 
Vroeger schakelde men eerst een wichelaar in alvorens een huis of een 
koeienstal te bouwen. Planologen en architecten doen dat nu helaas niet 
meer, maar ook achteraf kun je nog veel corrigeren. Dat is wat Biogeometrie-
beoefenaars vaak doen en nemen ook architecten aan de opleiding deel, zo 
zagen we. Dr. Karim heeft in Egypte meegewerkt aan de bouw van een 
woongemeenschap speciaal voor autistische kinderen en hun families, met 
als doel zoveel mogelijk BG3 te creëren. 
Eén manier om BG3 te versterken is om de kwaliteit van de phi-ratio toe te 
voegen aan een ontwerp, een huis of een gecorrigeerde antenne, omdat de 
Phi-ratio van zichzelf reeds BG3 uitzendt. Het kan reeds door het getal 16, 
dat bijna de Phi-ratio is, toe te voegen. Maar dan niet als geschreven getal 
‘16’, want daar kan de natuur niets mee. Het kan wel door iets 16 keer terug 
te laten komen, b.v. door 16 stippen toe te voegen aan een logo of, als je het 
nog beter wilt doen, door de maten van bijvoorbeeld je visitekaartje de Phi-
ratio te laten weerspiegelen; b.v. 6 x 9,7 cm of andere veelvouden van de 
verhouding 1:1,618. 
 
Akaija 
De Akaija staat geheel los van 
Biogeometrie, laat daar geen 
twijfel over bestaan. Evenwel blijkt 
de Akaija wel degelijk dezelfde 
principes in zich te herbergen. De 
Akaija (zie Spiegelbeeld 2019-
sept/okt-nummers) is een 3-
dimensionale vijfpuntige ster en 
bestaat dus uit allemaal phi-ratio’s. 
We zeggen van de Akaija altijd al 
dat hij je verbindt met de kracht 
van Wij zijn Eén. Hij is zelfs 
doorgegeven vanuit Spirit! Deze 
vorm is aantoonbaar verankerd in 5 
belangrijke krachtplaatsen op de 
wereld. 

Akaija-Iloa rond de Aarde, waarbij de kruispunten 
zich bevinden boven de Grote Piramide, Angkor 

Wat, Aneityum, Paaseiland en een verloren eiland 
op de kaart van Piri Reis. 



Biogeometrie, door Wim Roskam, Akaija & Art  

 

14 

Angkor Wat is net als 
de Grote Piramide een 
tempelcomplex waarin 
deze zeer oude kennis 
op meesterlijke wijze is 
toegepast. In november 
2019 zijn we naar 
Paaseiland geweest en 
daar konden we met 
een BG3-pendel zelf 
meten hoe sterk die 
energie op sommige 
plekken is, waarbij de 
verschillende beelden 
verschillende 
kleurkwaliteiten 
versterken.  
Je kunt veronderstellen 
dat al die bouwwerken rond de wereld samen tot doel hebben om de gehele 
Aarde te verbinden met de spirituele dimensie van het universum en zo de 
energie van BG3 op Aarde te manifesteren. Ofschoon niet alles meer werkt 
zoals het ooit deed, is die energie nog steeds sterk aanwezig.  
 
Toepassingen van Biogeometrie 
In samenwerking met de landbouwuniversiteit van Wageningen heeft dr. 
Karim een wetenschappelijk experiment gedaan. Er was een proefveld met 
appelbomen die geplaagd werden door parasieten. Vrij snel bleek dat de 
bomen met de Biogeometrie-vormen uitermate goed gedijden, genazen van 
de parasieten en meer fruit dan voorheen droegen. Ook nadat de toepassingen 
verwijderd waren bleek dit nog steeds door te werken op de nieuw geplante 
bomen. 
Het effect van Biogeometrie kan zó sterk zijn dat planten die optimaal 
geharmoniseerd zijn met BG3 zelfs kunnen  floreren op zout water! Op de 
afbeelding zie je foto’s van zoete aardappelen, waarvan de planten versterkt 
werden door BG3 en in plaats van zoet water BG3-behandeld zout water uit 
de Rode Zee kregen. Uiteraard waren er onbehandelde controlegroepen van 

Alle mohai (de beelden) op Paaseiland staan met de rug naar zee. 
Dit is de enige groep beelden die zeewaarts kijkt, naar de 

ondergaande zon. De zeven kleuren van de regenboog kunnen hier 
m.b.v. radiësthesie gemeten worden. 
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dezelfde planten, waarbij één groep gewoon zout water kreeg en één groep 
zoet water. 
Het bleek dat de BG3-plantengroep de grootste en mooiste zoete aardappels 
gaven die ook nog langer vers bleven. De resultaat was zelfs beter dan de 
planten die zoet water kregen! 
 

Ook medicijnen kunnen met BG3 ‘ondersteund’ worden, b.v. door ze te 
bewaren op speciale Biogeometrie-tableautjes. Dit is uitgetest met chemo-
medicijnen waarmee mensen tegen kanker werden behandeld. Chemo staat 
bekend om de bijwerkingen die het kan geven, maar als deze medicijnen op 
de juiste manier worden geharmoniseerd blijkt er sprake van een... 
‘ondersteunend effect’ ;-). 
De mensen in Hemberg en Hirschberg kunnen hierover meepraten. Zij 
hebben aan den lijve ondervonden wat electromagnetische straling kan 
aanrichten. Biogeometrie kan van grote betekenis zijn om de negatieve 
effecten van de enorme overvloed aan electromagnetische straling te 
harmoniseren. Binnenkort wordt, naar verwachting 5G uitgerold. Doreya, de 
dochter van dr. Karim, vertelde ons tijdens de opleiding dat 5G op dezelfde 
wijze middels Biogeometrie geharmoniseerd kan worden. Technische 
meetinstrumenten geven daarna nog steeds dezelfde stralingswaardes en 
frequenties aan, maar dit zijn altijd kwantitatieve metingen. Het zegt niets 
over kwaliteit van deze straling en die kan wel degelijk met de kennis van 
Biogeometrie geharmoniseerd worden. 
Uiteraard zitten er nog meer aspecten aan de 5G-technologie waar 
vraagtekens bij gezet kunnen worden, maar daar gaat dit artikel niet over. 
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Voor de snel groeiende groep mensen wiens leven belast wordt door een 
teveel aan ongezonde straling is wel degelijk hoop! 
 

Wim Roskam en Marianne Agterdenbos 
Akaija & Art 
www.akaija.com 
 

 
 
Er worden wereldwijd Biogeometry-opleidingen georganiseerd; zelfs vlakbij 

huis in België. 
Chantal Remmerie is voor België en Nederland de contactpersoon. 

Je kunt haar bereiken via: chantal@chantalk.be. 
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