Zoals een componist niet rekent
maar luistert,
zo rekent de architect niet
maar kijkt
naar de samenklank: een eenheid
in een eenvoudige getalsverhouding

Ik kijk naar de schets.
Beweegt mijn ziel, danst en swingt ze
in de voor haar ontworpen ruimte,
volgorde en verhoudingen?
Otto Bartning
1921 -1924

www.wylerbergkring.eu/lezingen

Een intensiveren van licht – en krachtvelden waarin de kosmische energie voelbaar is
Opdat het bewustzijn van de mens op een hoger trillingsniveau komt
in verbinding met de onuitputtelijke bron in het Universum.

Otto Bartning

https://www.willemwitteveen.
com/the-magical-connection-betweendesert-sand-and-the-great pyramid-ofgiza/?lang=nl
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M.E.: harmonische perfecte onderlinge verhoudingen (Gods schepping)

Organische bouw
Frank Lloyd Wright
(1867 – 1959)

samenklank: een eenheid in verhoudingen

Glass Pavilion (1914) Bruno Taut (1880 – 1938)

• Kathedralen inspireerden eind 19e/begin 20e eeuw tot seculiere kristalbouw
• De reinheid, helderheid en exactheid als veredelende werking en bevrijdende kracht van het kristal.
• Het motief van het lege midden, van de ontoegankelijke kern, waaromheen het bouwwerk
of de nederzetting zich als beschuttende schaal legt.
Horen, Zien en Zwijgen (zeg het beeld alleen, laat het water helder)
• De kristal toont zijn innerlijke kern in facetten van zijn uiterlijke vormgeving. Enkel vorm,
niets te verbergen, zijn vlakken reflecteren het licht van de omringende wereld.
(blz 31 - 33)

Iedere kristal heeft zijn eigen
klokreine melodie,
waar ze niet van afwijkt..

1883 -1959

• Kristalgetallen en tonen volgen dezelfde norm en vertonen zich volgens dezelfde grondwet via oog
en oor in bouwkunst en muziek. …. Beweegt mijn ziel, danst en swingt ze ….?
• Verrassend hoe een zo’n helder vorm zo ingewikkeld zich onderling verhoudt.
• Wij willen het oneindige van de kosmos kristalliseren, uitdrukken in vormen. De kristal is het lege
waarin zich het geheel spiegelt.
Otto Bartning
Een adequaat symbool voor religiositeit zonder religieuze instituten.

Je oor te luisteren leggen
C’ est le ton qui fait la musique

Bartning schiep in klei ,onder zijn handen groeide zijn ontwerp.

Kristallijne verhoudingen – de gulden snede
(reeds in de piramiden 5000 jr geleden)

“Door het zonlicht troont
het kristalhuis
als een schitterende
diamant boven allen.”

“De diamant opent
kosmische perspectieven,
verwijst naar de oorsprong
van het leven".

Kristaltempels als "Huizen van aandacht…
De muziekzaal

J. Czabanowski
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Howard Roark (centrale roman fig: architect )
Any Rand (1905 – 1982)

1943 (25 jaar na de kristalbouw periode)

• “ Ik heb het gevoel dat het gegroeid is, als een afzonderlijke kristal aan de kant van een rots’’
De omgeving ontwerpt, de architect stelt zich ten dienste ervan.

• Er waren momenten voorbij denken en voelen, dat zijn eigen realiteit versterkt werd door
hetgeen ontstond onder zijn handen
• “ een huis kan integriteit bezitten, net als een mens en het komt even zelden voor” Elk deel is er omdat
het huis het nodig heeft. Zoals ook de schoonheid van het lichaam, het bezit geen enkele spier die niet doelgericht is en er valt geen lijn aan
te bekennen, die geen zin heeft. We hebben ontwerpen nodig die boven het waarschijnlijke uitstijgen en mensen daartoe inspireert.

• “ Vanaf het moment dat ik in dit huis trek, zal ik een nieuw leven leiden, dat zelfs de simpelste
sleurdingen een soort oprecht en waardigheid zullen krijgen, die ik onmogelijk kan omschrijven”
• De mens als sterk, trots, rein, wijs en onbevreesd met leven wekkend zelfrespect.

Eeuwige
Organische
Kristallisatie

Fibonacci spiraal: harmonische getallen reeks

In de 20e/ 21e eeuw beseft men de veelheid aan perfecte onderlinge verhoudingen in de natuur

• De eerste plicht van de mens is zichzelf te zijn.
• Het eerste recht op aarde is het recht van het ego.
Marianne Williamson

• De mens is een doel in zichzelf maar verschuilt zich achter ….

• Het karakter van een mens is het product van eigen vooronderstellingen.
• Het geloof (religie, wetenschap, idealen) van de mens, idem dito.

• De nobele ziel heeft eerbied voor datgene dat wil ontstaan in hem/haar.
(Howard Roark - Any Rand en misschien ook wel Bartnings visie)

Sommigen vonden Bartning soms slordig, anderen erkenden daar zijn wijsheid in.
Het wiskundig getal vond hij niet het belangrijkst, zoals ook in de natuur het GS getal altijd “circa” is.
Het gaat om de onderlinge verhouding binnen de maat verschillen en hun ritme.

Joh 14:6 - "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."
M.a.w.: De mens (het kleine deel) komt alleen door Mij (het grote deel) tot de Vader (het geheel)...
waarin we vaag het wezenlijke van onszelf herkennen.
De gulden snede is: de verhouding tussen de menselijke geest en Gods heilige geest, die dezelfde is als
de verhouding tussen de heilige geest en de goddelijke algeest.

Denken

Wat heb je vandaag geleerd op school?

Aida de Jong

Je bent een miniem klein schakeltje in het geheel.
Op kosmisch niveau trekt niemand aan de touwtjes.
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samenklank: niet rekenen
maar luisteren
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Wilskracht laten uitkristalliseren
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niet rekenen
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Opdat het bewustzijn van de mens
op een hoger trillingsniveau komt
Otto Bartning

door meer bloot te leggen --- dan toe te voegen

de mens op

een hoger trillingsniveau komt
Opdat het bewustzijn van de mens op een hoger trillingsniveau komt

• Gewoontepatronen, oordelen van thuis uit meegekregen - doorgeven.
• Karaktertrekken, erfenis via de genen.
• Logica als norm - bewijs - zekerheid via het onderwijs
• Emoties – verslavingen via commercie e.a. belanghebbenden
• Illusies, ideeën, dagdromen, wensen, gekleurde brillen
• Verlangens, doelen, normen, oordelen, eisen
• Redeneringen, conclusies, denkbeelden, overtuigingen

De Graal
Franz Stassen 1902

Uit het niets komt
alles voort
R.Tagore

Beweegt mijn ziel,
danst en swingt ze?

Komen we een stap verder
door minder toe te voegen
en meer te ontdekken of
te doen ontwaken?
https://ludischepedagogie.eu/grootouders

De Gulden Snede van
(zelf) opvoeding

Zelfbewuste, creatieve wereldburgers met een positief zelfbeeld en zicht op hun eigen competenties.
Ze leren discipline, respectvol gedrag, initiatief, een mening vormen, verantwoordelijkheid nemen,
samenwerken, communiceren, creatief denken en zelfregulering.
We bieden ruimte en vrijheid om te ervaren waar grenzen en mogelijkheden van zichzelf en anderen liggen.
Een realistische voorbereiding op een zelfstandig leven in de samenleving.
DOE040
onder zijn handen groeide zijn ontwerp.
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