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Heilig Landstichting – Kosmisch Hartcentrum                 Thea-Warrior 
                 
Maart 2008 
Bij zijn eerste bezoek aan Nijmegen lokaliseert Marko Pogačnik in de Heilig Land-Stichting 
een kosmisch hartcentrum. Dit hartcentrum resoneert met het hart van de schepping ofwel 
met het hart van de kosmische oneindigheid, tevens de bron van oneindige liefde. 
Andere kosmische hartcentra op Aarde: op Vancouver Island in Brits Columbia Canada; in 
Venetië in Italië; op de Akropolis in Athene Griekenland, op de berg Golgotha in Israël. 
 

 
Schetsplan van de te bouwen kerken op de Heilig-Land-Stichting. 

Links de Cenakelkerk op de Uselenberg rechts de geplande H. Hart-basiliek op de Bakkersberg. 

 

                    
           H. Hartbasiliek - propaganda-ansicht                 H. Hartbasiliek - 2e ontwerp fase 2  
                  Eerste ontwerp van J. Stuyt                           Vogelvluchtschets van J. Stuyt 
 
Afbeeldingen gedownload op 2 april 2018 van dbnl.org  

 
Van de geplande basiliek zijn enkel het atrium (voorhof) en de aansluitende westelijke 
onderbouw van het schip van het tweede ontwerp uitgevoerd.  
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Maart 2018 
Bij zijn tweede bezoek aan Nijmegen stelt Marko Pogačnik dat het een gelukkig toeval is  
dat slechts een deel van de bouwplannen voor de H. Hartbasiliek in de Heilig Landstichting 
gerealiseerd zijn, want hierdoor kan het kosmisch hartcentrum nog steeds vrij pulseren. 
Marko stelt dat er geen organisaties of gebouwen meer nodig zijn – als intermediair - om  
als mens God te ervaren; in ieder mens leeft in het eigen hart een Goddelijke vonk, waarmee 
contact gemaakt kan worden. Het huidige museum-hoofdgebouw op het terrein van 
Museum Orientalis kan beschouwd worden als een keurig-nette ruïne uit een voorbije tijd. 
 
Achter het museum-hoofdgebouw ligt het kosmisch hartcentrum. Op deze plek hebben de 
deelnemers van de Vredeswerkplaats de Gaia Touch-oefening Bogomil uitgevoerd. 
 
Bogomil – gebaar om te focussen in het centrum van je hart 

                            
1)     Strek beide armen naar opzij uit, zodat je lichaam de vorm van een kruis vertoont. 
2) Terwijl je zegt ‘Christus is in mij’ buig je de armen bij je ellebogen, zodat je handpalmen 

op je borst komen te rusten terwijl de vingertoppen elkaar niet raken. 
3) Wees ervan bewust dat het goddelijke niet enkel vibreert in de weidsheid van het 

universum, maar ook tegenwoordig is in het koninkrijk van je hart.  
Ervaar deze kwaliteit in jezelf. 

4) Herhaal het gebaar een paar keer om de ervaring te verdiepen. 

 

Marko Pogačnik deed de inspiratie voor deze lichaamsoefening op bij de voorouders van de Bogomils 

in Bosnië, toen hij met een Hagia Chora geomantiegroep de Bogomil necropolis bij Radmilja bezocht. 

Op een bepaald moment werden zijn handen omhoog gebracht om een kruis te vormen en dan naar 

binnen gebogen. Toen dit gebeurde hoorde hij een stem zeggen “De Christus is in je.” Bogomils, als 

een parallelle beweging naast de Katharen, ontkenden het recht van de kerk om Christus in het 

algemeen te representeren. Zij riepen de mensen op om de vernieuwde Goddelijkheid, genoemd 

“Christos” in de westerse traditie, in zichzelf te vinden (Pogačnik,2013).  

 
Bronnen 
-  Nelemans, H., 2010. De Kracht(plaatsen) van Nijmegen – Geomantie in het Rijk van Nijmegen. 
   Nijmegen: Geateam. 
-  Pogačnik, M., 2013. Gaia Touch-oefeningen. Vertaling in het Nederlands: Penterman, Th. 
   Gedownload in april 2018 van levendweb.nl 
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Geschiedenis van het Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting  
 
1673-1675 Margaretha Maria Alacoque krijgt in het Franse Paray-le Monial visioenen van  
 het Heilig Hart van Jezus. 
1856 De devotie van het Heilig Hart van Jezus wordt officieel ingesteld door de kerk. 
1876 Start bouw Sacré Coeur in Parijs. 
1898 Jeanne Vroomans-Leclerq (1856-1927) bezoekt het graf van Margaretha Maria  
 Alacoque in Paray-le Monial. 
1901 Na de dood van haar echtgenoot, Louis Vrooman, groeit bij Jeanne Vroomans- 

Leclerq de droom van een H. Hartbasiliek en ‘Het Nieuwe Heilig Land’: een land dat 
zich uitstrekt van de huidige Heilig Landstichting tot en met het Wylerbergmeer 
onder aan de voet van de Wylerberg in Beek.   

1903 Kapelaan Arnold Suys (1870-1941) maakt een pelgrimstocht naar het Heilige Land en 
bezoekt op de terugweg Paray-le Monial. Hierop het plan een vredesbasiliek in een 
devotiepark/ pelgrimsoord met gereconstrueerde heilige plaatsen te bouwen. 

1905  Start bouw Nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg, Brussel. 
1905    Arnold Suys, Piet Gerrits (1878-1957) en Jan Stuyt (1868-1934) nemen deel aan een  
 pelgrimstocht naar het Heilige Land 
1906 Jeanne Vroomans-Leclerq koopt de Uselenberg en Bakkersberg. 
1907 De geopteerde samenwerking tussen Vroomans-Leclerq en Suys mislukt.  
1911 Oprichting Heilig-Land Stichting. De bisschop van ’s-Hertogenbosch benoemt Arnold  
 Suys tot vicaris.  
1913  Eerste steen gelegd van de Cenakelkerk op de Uselenberg, Arnold Suys is bouw- 
  pastoor, Jan Stuyt architect en Piet Gerrits kunstenaar/ ontwerper van mozaïeken,  
 Keimverf-schilderingen, enz. 
1916 De Heilig-Land Stichting verwerft de Bakkersberg. 
1916  Jan Stuyt tekent het eerste ontwerp van de H. Hartbasiliek. Het atrium en de  
 aansluitende onderbouw van het schip van het 2e ontwerp zijn uitgevoerd.  
WO-I Door de oorlog minder pelgrims uit Duitsland en België in het devotiepark. 
30er jaren  In de crisistijd stagneert de bouw van de H. Hartbasiliek door geldgebrek. 
WO-II Het aantal pelgrims naar het devotiepark blijft laag. 
60er jaren Begin ontkerkelijking. 
1968 Naamsverandering: Bijbels Openluchtmuseum. Het devotiepark wordt minder  
 evangeliserend van aard, meer nadruk op de joodse oorsprong van het christelijk
 geloof. 
1993 Meer aandacht voor de derde monotheïstische religie, de islam, in het museum. 
2007 Naamsverandering: Museumpark Orientalis. Een museum op het gebied van cultuur 

en religie. De Omaanse regering ondersteunt de herinrichting van het museumpark. 
2011 Bouw van een museum-moskee. 
2013  Opening van de ‘Verborgen tuin’ met grote rotsblokken uit archeologische locaties 

van Israël. Een geschenk van de staat Israël, nadat de tuin in 2012 op de Floriade in 
Venlo was tentoongesteld. 

2015 Naamsverandering: Museum Park Orientalis Heilig Land Stichting. 
Opening van het Vredespad: foto’s en citaten van de beroemdste winnaars van de  
Nobelprijs voor de Vrede. 

2016 In samenwerking met het Han Fortmann Centrum wordt in het museumpark een  
 labyrint geopend. 


