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Inleiding
Alle leven is afhankelijk van elektriciteit. Electra is de levenskracht. Het
leven maakt gebruik van het electromagnetische spectrum, o.a. voor
communicatiedoeleinden. Alles wat leeft ontvangt en zendt
electromagnetische signalen uit en staat in verbinding met elkaar. Het
electromagnetische spectrum is een dimensie waardoorheen het leven
stroomt, en waarbij er fractals ontstaan. Fractals zijn kleinere of grotere
vormen van een bestaande vorm.

De levensstroom is dan ook niet kaarsrecht, maar golvend, met
frequenties of trillingen. Electra verplaatst zich via golfbewegingen.
Wanneer het leven door levende dingen heenstroomt, worden die dingen
in stukjes gebroken, fractals genaamd.
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Alle levende organismen zijn tegelijkertijd zender en ontvanger. Alle
levende wezens zijn opgebouwd uit weefsels die weer uit cellen bestaan.
Onze levenskracht zit in de cellen, in het zogenoemde protoplasma. In
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het membraanoppervlak zitten duizenden kleine poortjes die zich kunnen
openen en sluiten. Dit vindt per dag miljoenen keren plaats zonder dat
wij dat merken. Alle zelfgeorganiseerde systemen bezitten een
electromagnetisch veld. Deze krachtvelden komen steeds met elkaar in
verbinding en geven signalen aan elkaar door die informatie bevatten. De
signalen worden opgevangen, ontcijferd en onderzocht wat ze willen, en
vervolgens worden ze verwerkt. Ons immuunsysteem en herstel of
genezing werkt geheel op basis van
ontvangen electro-signalen. Het blijkt
dat het leven zelf niet materieel is. De
levensstroom is geen tastbare substantie.
Leven is onzichtbaar, electromagnetisch,
een zilveren koord zoals in Prediker 9
staat. Bijen, zalmen en verschillende
vogels bezitten een natuurlijk magnetiet.
Ook wij mensen bezitten in onze
hersenen deze stof, nl in de hippocampus. Magnetiet is een mineraal dat
heel gevoelig is voor magnetische velden. Vissen, vogels en bijen
gebruiken de magnetische velden van de aarde om zich te orienteren, en
wij mensen doen dat door middel van de hippocampus. De hippocampus
is heel gevoelig voor schommelingen in
de magnetische velden. Alle zintuigen die
wij hebben komen in de hippocampus bij
elkaar en deze ontcijferd de ontvangen
impulsen. Niet alleen onze hersenen,
maar vooral ons hart is de sterkste
electromagnetische
generator
en
ontvanger. Ons hart is dan ook een zeer
fijn en hoog ontwikkeld orgaan om ermee
waar te nemen en te communiceren. Ons hart blijkt tevens de zetel van
ons bewustzijn te zijn. De oude natuurvolkeren wisten dit nog. Ons hart
zou een pomp zijn, zo is ons altijd voorgehouden, die ongeveer 100.000
per dag slaat, dat is 40 miljoen keer per jaar en 3 miljard keer in een leven
van 70-80 jaar. Ons bewustzijn kan echter wel uit meerdere plaatsen van
5
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ons lichaam ontspruiten, maar de grote voedingsbron ervan blijkt ons hart
te zijn. Ons hart heeft verschillende functies tegelijk. Ons hart is dus ook
een soort dynamo, die een heel scala aan frequenties geeft. Ons hart tikt
wel, maar dat wil nog niet zeggen dat het een pomp is. Er stroomt door
ons hart en lichaam 8 liter bloed per minuut, dat is 400 lt per uur. Ons
hart heeft twee helften, elk met een bovenkamer (boezem) en een
onderkamer (ventrikel). Het bloed wordt echter niet voortgestuwd door
pompdruk, maar door een wonderbare eigen bio-stuwkracht.

Ons hart is geen pomp
Ons hart blijkt na langdurig wetenschappelijk onderzoek géén pomp te
zijn die net als een stoommachine de bloedstroom in beweging houdt.
Wanneer ons hart een pomp zou zijn zou het niet in staat zijn om de druk
op te bouwen die nodig is om de 8 lt bloed elke minuut door ongeveer
100.000 km bloedvaten te persen. Ons bloed beweegt uit zichzelf door
middel van een daarin aanwezige levenskracht. Bij kippenembryo’s is
6
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het zichtbaar dat de bloedstroom reeds opgang komt nog voordat het hart
in staat is om te ‘pompen’. Ons bloed stroomt ook niet rechtlijnig zoals
water door een rechte pijpleiding. Ons bloed stroomt als een vortex of
draaikolk, waarbij in het midden een vacuum heerst. Deze vorm van
stroming voorkomt stolsels. Verder is ons hart ook een klier die minstens
5 hormonen aanmaakt. Ons maagdarmkanaal maakt ongeveer 7
hormonen aan, en onze hypofyse negen stuks. Ons hart produceert
ANF/AMP, BNP/BNF, CNP, HPID en CGRP.
In het bloed is de ziel, de levensenergie, electra, het zilveren koord.
Energie kan niet vernietigd worden. Wanneer bij massaslachtingen veel
levensenergie vrijkomt, zoekt deze energie een weg om naar toe te gaan.
Vampiers en illuminati schijnen zeer ontvangelijk te zijn voor deze
energie. Daarom laten zij af en toe valse vlag rampen plaatsvinden.

Het gehele universum
is een complex van
electromagnetische
frequenties.
Het
electromagnetisch
spectrum is er vanaf
alle
eeuwen
en
tijdperken
geweest.
Momenteel weten wij
dit e-m-spectrum aan
te wenden voor onze
communicatiemiddelen. Het leven zelf gebruikt echter het
electromagnetische spectrum ook al zolang er leven bestaat om mee te
communiceren. Signalen van het e-m-spectrum kunnen zeer veel
informatie bevatten. Het leven zelf is in het e-m-spectrum aanwezig en
stroomt er doorheen en in.

7

De Hart – Brein relatie

deel 2

No.847

Natuur- en Wiskunde
Wiskunde is de enige exacte wetenschap. Wiskunde heeft zo men meent
niet veel met het leven te maken, maar meer met de vormgeving van
levende de dingen. Het leven lijkt
rechtlijnig, wiskundig, maar is dat niet.
Het leven is grillig en golvend. Geometrie
betekent zoveel als geo = aarde, en metrie
is meten, dus het meten van de aarde of
aardse dingen. De aarde of wereld die wij
opmeten is echter niet de enige of
werkelijke wereld. De wereld is een
illusie. Wanneer er in werkelijkheid geen
rechte lijnen bestaan, blijkt hieruit dat het
leven niet rechtlijnig kan zijn. De natuur
is oneindig en kent voor zover bekend is
geen omlijning of grenzen. Het lineaire
denken van ons mensen voltrekt zich wanneer men een afstand van A
naar B moet afleggen, zeg maar van 1000 meter. Wanneer men deze
afstand steeds door midden deelt, komt men nooit in punt B uit. Er blijft
altijd een helft om te delen over.
Fractals zijn vormen van een object in verkleinde of vergrootte vorm. Bij
een varenplant zijn fractals goed herkenbaar. Fractals zijn zeer nauw aan
het leven verwant. Dode dingen kan men meten, levende dingen niet,
aangezien ze steeds vervormen. Het leven is zelforganiserend, en deze
organisering zien we in de fractals alsof ze allemaal dezefde
eigenschappen zouden bezitten.
Hart- en zenuwcellen
Ongeveer 60- 65 % van onze hartcellen zijn zenuwcellen, die gelijk zijn
aan de hersencellen en precies op dezelfde manier functioneren.
Hartcellen zijn gegroepeerd in zenuwkoppen (ganglia), clusters van
zenuwcellen, die via uitlopers met het zenuwstelsel van ons lichaam
verbonden zijn. Ze zijn o.a. regelrecht verbonden met onze hersenen
8
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voor een directe uitwisseling van informatie. Sommigen spreken over
40.000 tot 70.000 hartcellen die een geheugen van het hart vormen. Ons
hart staat ononderbroken in contact met onze hersenen, met de amygdala,
de thalamus, de hippocampus en de hersenschors. Ons hart maakt z’n
eigen neurotransmitters aan.
Hart, brein
Een van de meest wonderbare organen van ons fysieke lichaam is de
pijnappelklier (ook wel epifyse of 3e oog genoemd). Het is een kleine
klier, zo groot als een erwt, die wel 10 verschillende soorten hormonen
produceert, zoals melatonine, serotonine, etc. Door de eeuwen heen is
deze kleine klier het onderwerp geweest van onderzoek in
mysteriescholen, verlichte leraren, verschillende godsdiensten, etc.
Allen zagen deze klier als de zetel der ziel, als de verbindingsschakel
tussen het fysieke lichaam en de geest/ziel. Bij Plato, Pythagoras,
Descartes, in het oude
Egypte, de Tibetanen
en
de
Rooms
Katholieke
kerk
komen wij gegevens
tegen die wijzen naar
hun
belangstelling
voor
de
pijnappelklier.
In
oud-Egypte was er
zelfs een speciale
mysterieschool aan
gewijd, die de naam
droeg van ‘Het Oog
van Horus’. Men zag
het derde oog als de
poort naar hogere
dimensies.
9

De Hart – Brein relatie

deel 2

No.847

Bekend is dat onze hersenen een bijzondere rol vervullen in de
verbinding met onze Schepper en al het geschapene. In onze hersenen
ligt het eerste en voornaamste verbindingspunt met onze Levensbron.
Toch worden onze hersenen pas gevormd in de foetus als het hartje reeds
klopt. Dit wijst erop dat ons hart de belangrijkste plaats inneemt en het
voornaamste orgaan vormt in ons lichaam. In ons hart zijn ruim 40.000
zenuwcellen aanwezig als onafhankelijk systeem, wat men wel de naam
geeft van ‘het geheugen van het hart’. Bovendien heeft ons hart een
energieveld dat ongeveer 5000 maal sterker is dan dat van onze hersenen.
Dit hart-energieveld in en buiten ons mengt zich gedurig met andere
energievelden, waardoor het negatieve energieën kan afstoten en
positieve aan kan trekken. Ons hart zendt informatie door naar onze
hersenen en is de bron van intuïtie, die ons nooit om de tuin leidt. Het
hart is te zien als de trechter waardoor het bewustzijn en de geestelijke
energieën tijdens onze geboorte naar binnen komen.
Het hart van de normale Adam-mens wil vrede, liefde en rust, en opent
zich voor energieën die dit willen aansturen. Die informatie wordt door
het hart doorgezonden naar onze hersenen. Wat in de hersenen
plaatsvindt en tot hogere bewustwording leidt, is al even
bewonderenswaardig. In laboratoria kan men via PET en Spet-scans de
hersenfuncties en werkingen meten en zichtbaar maken. Dat is
verbazingwekkend om te
zien hoe onze hersenen alles
verwerken en regelen. Hart
en hersenen zijn erop
gebouwd om altoos met onze
Schepper in verbinding te
staan.
Wij zouden het
kunnen vergelijken met een
radio-zender en ontvanger,
een station waardoor wij
informatie ontvangen wat
wij nodig hebben bij elke levenshandeling. Deze Goddelijke energie die
10
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we ontvangen zou onze levensgids zijn gebleven, wanneer er geen
wijziging (mutatie of breuk) had plaatsgevonden in de Hof van Eden.
Tijdens onze geboorte is de ziels-energie-verbinding, die nog overig is,
met onze Schepper nog niet geheel tot stand gekomen. Onze hersenen
moeten zich ontwikkelen. Een baby heeft slechts nog maar de helft van
de zenuwverbindingen in de hersenen dan een volwassene. De geestelijke
groei dient o.a. door de liefde van ouders, familie en vrienden
aangewakkerd te worden in het kind. Een kind heeft deze warmte hard
nodig, en in de meeste gevallen ontvangt een kind ook de liefdevolle
belangstelling van iedereen. Een kind dat deze liefdes-energievoeding
moet missen, is te betreuren.
Daardoor kunnen diverse
gedragsstoornissen ontstaan. Stress is ook voor kinderen, maar zeker
voor volwassenen een bron van gif dat stoornis veroorzaakt, doordat er
in de hersenen het giftige hormoon cortisol door wordt aangemaakt.
Daardoor ontstaat veelal agressiviteit, gebrek aan zelfbeheersing, etc.
Het is dan ook van groot belang in welk gezin of familieverband een kind
opgroeit en onze kinderen voortgebracht worden.
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volwaardige mensen te worden. Het is ook van belang aan welke muziek,
aan welk lawaai en aan zo min mogelijk straling bloot gesteld te worden
als kind.

Waarom liefde zo belangrijk is voor kinderen
maandag, 29 oktober 2012 12:39 geplaatst in: Mens en Dier
Kinderen van werkende ouders die in een opvang worden ondergebracht
zullen nooit die liefde ontvangen die ze echt nodig hebben om
11

Liefde is niet alleen belangrijk voor de emotionele ontwikkeling van
kinderen. Uit hersenscans blijkt dat de hoeveelheid liefde die een kind
12
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krijgt, bepalend is voor de omvang van de hersenen. Onderstaande foto
laat de hersenscans van twee 3-jarige kinderen zien. Volgens neurologen
heeft het verschil te maken met moederliefde.Het kind met de goed
ontwikkelde hersenen werd verzorgd door zijn moeder terwijl het kind
met het kleinere brein sterk werd verwaarloosd en mishandeld.
Inlevingsvermogen
Het linker kind zal intelligenter zijn, sociale vaardigheden ontwikkelen
en
een
beter
inlevingsvermogen hebben.
Daarentegen zal het kind met
het
kleinere
brein
waarschijnlijk sneller in
aanraking komen met drugs
en criminaliteit en eerder
werkloos en afhankelijk van
een uitkering zijn. Het kind
zal daarnaast meer mentale
en gezondheidsproblemen
gaan ontwikkelen. Ook zal
het waarschijnlijk op latere leeftijd zijn eigen kinderen meer
verwaarlozen. Wetenschappers van de Universiteit van Californië in Los
Angeles hebben ontdekt dat de cirkel kan worden doorbroken als er wordt
ingegrepen en de ouders ondersteuning krijgen.
Hippocampus
De resultaten sluiten aan op eerder onderzoek waaruit bleek dat kinderen
die op jonge leeftijd liefde krijgen van hun moeder, slimmer zijn en beter
in staat zijn om te leren. Kinderpsychiaters en neurologen van de
Washington-universiteit in St. Louis ontdekten dat schoolgaande
kinderen die goed waren verzorgd een grotere hippocampus hadden. Dit
deel van de hersenen wordt geassocieerd met leren, geheugen en het
stresssysteem. Het onderzoek toonde voor het eerst aan dat veranderingen
in dit essentiële deel van het kinderbrein verband houden met
13
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moederliefde. De studie is verschenen in de Proceedings of the National
Academy of Sciences. Hoofdonderzoeker Joan L. Luby zei dat de studie
aantoont hoe belangrijk de ouderlijke zorg is voor de ontwikkeling van
een kind. Bron: Dailymail.co.uk
Hartentaal
Een ander opzienbarend vermogen van het hart is communicatie. Het is
aangetoond dat het hart een vérgaande wisselwerking aan kan gaan. Ten
eerste binnen jezelf, door interactie met je brein en de rest van je lichaam.
Pikt je hart bijvoorbeeld schadelijke stress op, dan produceert het een
neuroprotector die de zenuwcellen van zowel hart als brein beschermt.
Niet alle hartkwaliteiten zijn direct aanwijsbaar, maar talloze
waarnemingen zijn verbazend feitelijk. Het Amerikaanse HeartMath
Instituut onderzoekt ons hartpotentieel en biedt concrete manieren om dat
te leren begrijpen en gebruiken. Volgens de oprichter van het HeartMath
Instituut, Howard Martin, gebruiken we ons ‘hartvermogen’
onvoldoende. Martin: “We hebben soms een beetje contact met ons hart,
bijvoorbeeld als we een heerlijke tijd met een geliefde hebben. Ook
maken we soms instinctmatig enig gebruik van de intelligentie ervan.
Maar al met al gebruiken we lang niet al het aanwezige potentieel.”
Schatkamer
Misschien is niet alles wat je hierboven leest makkelijk voorstelbaar.
Maar coherentie is zoals gezegd ook concreet te benaderen. Neem je
verstandelijke prestaties. Door hart en brein tot harmonieuzere
samenwerking te brengen, blijken er voordelen te behalen voor je
intelligentie. Ons brein wordt gezien als de schatkamer waaruit we zo’n
beetje alles van waarde in het leven kunnen halen. Daardoor is het brein
chronisch overbelast. Dat maakt het brein weinig effectief. Dat kun je
gemakkelijk bij jezelf constateren op momenten dat je sterk in je hoofd
leeft.
Je hebt steeds dezelfde gedachten en je brein geeft nutteloze input, zoals
angstgevoelens, saboterende gedachten en kritiek. In Het pad van creatie
14
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wordt daarvoor een komische Aziatische term aangehaald: ‘Koning
Aap’, wat staat voor zoiets als het brein als cockpit van een doldraaiend
vliegtuig. Wil je de vermogens van hart-breincoherentie gaan gebruiken,
dan kun je simpelweg beginnen door de informatie vanuit je hart meer
toe te laten en er bewuster naar te kijken.
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Een kleine, maar merkwaardige ‘anti-breintrend’ is het verstand tot de
nieuwe vijand te verklaren en puur leven vanuit je hart als zaligmakend
zien. Dat is echter niet zo handig. Martin: “Wij ontkennen het brein niet,
maar bekijken het op een andere manier. Het brein is als het ware de
computer, en de input komt uit veel plekken uit het lichaam. Maar de
beste generator van input is je hart.
Door de hart-breinconnectie te maken, vermindert de chaos binnen in
jezelf, en ontstaat meer sturing.” Vrouwen zijn bevoordeeld bij het
vergroten van de vermogens voor coherentie. Zij snappen het intuïtief en
passen het vaker spontaan toe dan mannen, zo blijkt uit
elektrofysiologisch onderzoek. Dat levert alvast een mooi startpunt op
om de vermogens van je hart meer aandacht te gaan geven.
De weg naar je hart
Een snelle coherentie-oefening, bijvoorbeeld bij stress: word je bewust
van je hart, en laat het denken los. Adem als het ware rustig vanuit je hart.
Roep een positief gevoel op van waardering, liefde, compassie of zorg.

Howard Martin: “Het is er altijd, van binnen. De enige reden dat het
ongebruikt blijft, is dat we er zelf voor kiezen elders te kijken!” Ga je het
anders doen, dan betekent dat letterlijk een revolutie van het denken. Je
kunt jezelf allereerst bewuster maken van de uitwisseling van signalen
tussen hart en brein. Een voorbeeld is de neurologische prikkel die het
hart aan de hersenen doorgeeft als het een voorgevoel van onheil
registreert. Door daar alerter op te zijn en dit serieus te nemen, kun je
jezelf veel narigheid besparen.
Startpunt
15

Bekijk situaties en mensen eens vanuit je hart. Focus met je hartstreek op
een ding of mens en
ervaar hoe je werkelijk
en zuiver waarneemt in
plaats
van
met
gedachten erop te gaan
‘schieten’.
Boos of geagiteerd?
Bevries het beeld in je
hoofd.
Verleg
de
aandacht
naar
je
hartstreek. Roep een
positief gevoel op en
ervaar dat volledig. Vraag je hart, hoe je vanuit dit betere gevoel positief
met de huidige situatie kunt omgaan. Bron: Happynews.nl
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Gerelateerd: Vanuit de thymus leren denken met het hart
5 dingen die geluk in de weg staan
donderdag, 24 mei 2012 17:31 geplaatst in: Bewustzijn
Wanneer we meer geluk in ons leven willen creëren kijken we doorgaans
naar wat we kunnen bereiken en toe kunnen voegen aan ons leven.
Soms is de sleutel tot geluk echter het loslaten van bepaalde gewoontes
en gedragspatronen. Hoe kun je gelukkiger worden als mens?
Stop anderen de schuld te geven. Schuld is een zondebok voor het nemen
van verantwoordelijkheid voor je eigen resultaat. Het is een stuk
gemakkelijker met je vinger naar iemand anders te wijzen in plaats van
in jezelf te kijken. Het helpt jou noch de ander, niemand wordt er beter
van. De hoeveelheid energie en stress die het kost om iemand de schuld
van iets te geven weerhoudt je ervan verder te gaan en tot een oplossing
te komen.
Stop met het maken van indruk. Als je jezelf accepteert zoals je bent en
je trekjes, tekortkomingen, krachten en kwestbaarheid omarmt voel je je
een stuk comfortabeler. Als je zelfverzekerd bent maakt het je niet langer
uit wat iedereen van je denkt. Je maakt je niet langer zorgen of iemand je
leuk zal vinden omdat je diep van binnen weet dat de mensen die je
veroordelen niet belangrijk zijn in je leven.
Stap uit de slachtofferrol. Het idee dat je enkel het resultaat bent van alle
externe variabelen houdt je bij de verantwoordelijkheid vandaan om de
controle over je leven in eigen hand te nemen. Het leven kan oneerlijk,
onvriendelijk en onrechtvaardig lijken, maar in de slachtofferrol wordt je
vermogen om verder te gaan niet gevoed.

De Hart – Brein relatie

deel 2

No.847

je hebt en positieve dingen ziet als een bonus in plaats van een
verwachting zul je aangenaam verrast zijn.
Stop met doen alsof. In een maatschappij waarin we worden beloond voor
perfectie zijn we constant verwikkeld in een rollenspel. We proberen de
wereld te laten zien dat we volmaakte mensen zijn in de hoop
geaccepteerd te worden. Onze schoonheid zit echter in onze
kwetsbaarheid, onze liefde, onze diepe en complexe emoties, onze
menselijkheid. Als we onszelf accepteren zoals we zijn en besluiten
eerlijk in plaats van perfect te zijn stellen we onszelf open om zo een
echte verbinding met anderen te krijgen. Je hoeft geen show op te voeren,
het masker kan af. Het is niet nodig om jezelf voor te doen als iemand
anders. Doe gewoon zoals je bent.

Positieve gevoelens beschermen hart en bloedvaten
woensdag, 18 april 2012 10:58 geplaatst in: Gezondheid
De laatste jaren zijn er veel verschillende studies verschenen over de
negatieve invloed van depressie, woede, angst en vijandigheid op het hart
en de bloedvaten. Daarentegen is minder bekend over de invloed van
positieve psychologische eigenschappen op de gezondheid van het hart.
De Hardvard School of Public Health heeft daar nu voor het eerst
grootschalig onderzoek naar gedaan. Onderzoekers ontdekten dat positief
psychologisch welzijn het risico op hartaanvallen, beroertes en
aanverwante aandoeningen vermindert. De studie is verschenen in
Psychological Bulletin.
Optimisme, tevredenheid en geluk

Stop jezelf te vertellen dat je ergens recht op hebt. Niemand is je iets
verschuldigd. Niemand. Als je denkt dat iemand je iets verschuldigd is
zul je keer op keer teleurgesteld worden. Als je dankbaar bent voor wat

Volgens cijfers van de American Heart Assocation overlijden per dag
2.200 Amerikanen aan een cardiovasculaire ziekte. Daarnaast blijkt 1 op
de 18 sterftegevallen te worden veroorzaakt door een beroerte. “De
afwezigheid van het negatieve is niet hetzelfde als de aanwezigheid van
het positieve,” zei auteur Julia Boehm van de Harvard School of Public
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Health. “We ontdekten dat er een verband is tussen factoren als
optimisme, tevredenheid en geluk en een verminderde kans op
cardiovasculaire ziekten, ongeacht leeftijd, sociaal-economische status,
lichaamsgewicht
en of de persoon al
dan niet rookt. De
meest
optimistische
individuen hadden
50 procent minder
kans
op
aandoeningen aan
het hart en de
bloedvaten
dan
minder
optimistische
respondenten.”

De Hart – Brein relatie

deel 2

No.847

De bevindingen dat tevredenheid, optimisme en geluk van invloed zijn
op de cardiovasculaire gezondheid hebben belangrijke gevolgen voor de
ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden. “Onze conclusies
suggereren dat de nadruk vooral moet komen te liggen op het versterken
van de psychologische kracht in plaats van het verlichten van
psychologische gebreken,” besloot Kuzbansky.

Wereldberoemde hartchirurg onthult ware oorzaak hartkwalen
maandag, 05 maart 2012 18:50 geplaatst in: Gezondheid
De wereldberoemde hartchirurg Dwight Lundell heeft 25 jaar ervaring
in zijn vakgebied, heeft meer dan 5.000 openhartoperaties verricht en
moet nu toegeven dat hij ernaast zat. Op basis van de wetenschappelijke
literatuur hield het medisch establishment altijd vol dat hartziekten het
gevolg zijn van een verhoogd cholesterolgehalte.
De enige geaccepteerde therapie was het voorschrijven van medicijnen
die cholesterol verlagen en een vetarm dieet. Gesteld werd dat een vetarm
dieet zou leiden tot een lager cholesterolgehalte en dus minder
hartziekten. Afwijken van deze aanbevelingen werd gezien als ketterij.

Bescherming
Boehm en co-auteur Laura Kubzansky van de Hardvard School of Public
Health legden 200 studies uit twee grote wetenschappelijke databases
naast elkaar en ontdekten dat optimisme en positieve emoties
bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten. Dezelfde factoren blijken
de ontwikkeling van de ziekten ook te remmen. Om verder te begrijpen
hoe psychologisch welzijn en hart- en vaatziekten aan elkaar zijn
gerelateerd deden Boehm en Kubzansky tevens onderzoek naar zaken als
beweging, het eten van een uitgebalanceerd dieet en zorgen voor
voldoende slaap. Er werd een verband gevonden tussen een groter
welzijn en betere biologische functies zoals een lagere bloeddruk, een
gezonder bloedvetprofiel en een normaal lichaamsgewicht.
Nieuwe behandelmethoden
19

Aderwand
Enkele jaren geleden werd ontdekt dat ontstekingen in de aderwand de
werkelijke oorzaak zijn van hartziekten. Langzamerhand vindt er een
paradigmaverschuiving plaats. De diëtaire aanbevelingen hebben
inmiddels wel een diabetes- en obesitas-epidemie veroorzaakt. Ondanks
het feit dat 25 procent van de bevolking dure statines slikt en dat veel vet
is verdwenen uit ons dieet overlijden er meer mensen aan hartziekten dan
ooit tevoren. Uit de statistieken van de American Heart Association blijkt
bijvoorbeeld dat 75 miljoen Amerikanen momenteel lijden aan
hartziekten en dat nog eens 20 miljoen diabetes hebben. De patiënten
worden bovendien steeds jonger.
20
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Natuur
Zonder ontstekingen in het lichaam zal cholesterol zich nooit ophopen in
de aderwand om vervolgens hartziekten of beroertes te kunnen
veroorzaken. Zonder ontstekingen zou cholesterol vrijelijk door het
lichaam bewegen zoals de natuur het bedoeld heeft. Door ontstekingen
houdt het lichaam cholesterol gevangen. Een ontsteking is het natuurlijke
afweermechanisme van het lichaam om een indringer zoals een bacterie,
gifstof of virus uit de weg te ruimen. Wanneer we het lichaam echter
continu blootstellen aan gifstoffen of voedsel dat het lichaam niet goed
kan verteren krijgen we last van chronische ontsteking.
De schade en ontstekingen aan onze bloedvaten worden veroorzaakt door
het vetarme dieet dat al jaren wordt aanbevolen door de reguliere
geneeskunde. Door het overmatig gebruik van bewerkte koolhydraten
zoals suiker en meel en de overconsumptie van plantaardige oliën uit
sojabonen, maïs en zonnebloem ontstaat chronische ontsteking.
Becel Pro-activ
In Nederland vinden we bijvoorbeeld Becel Pro-activ in de supermarkt.
Unilever belooft dat de boter het cholesterol verlaagt en hart- en
vaatziekten voorkomt. ‘Aanbevolen door de Hartstichting’ staat
prominent op de zijkant. Becel Pro-activ bevat echter onnatuurlijk grote
hoeveelheden plantensterol. De consumptie van plantensterolen in
bijvoorbeeld sojaolie kan leiden tot een toename van het risico op hart- en
vaatziekten en is een risicofactor voor het ontstaan van aderverkalking.
De organisatie wil dat het product uit de supermarkten verdwijnt.
Dr. Lundell heeft dit gezien in duizenden en duizenden bloedvaten. Wat
kunnen we ertegen doen? Eet meer eiwitten voor sterkere spieren. Kies
koolhydraten die zeer complex zijn, zoals in kleurrijk fruit en in groenten.
Gebruik geen soja- of maïsolie en het bewerkte voedsel dat ervan wordt
gemaakt. Kies daarentegen voor olijfolie of biologische roomboter.
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Door voedsel dat ontstekingen in je lichaam veroorzaakt te vermijden en
essentiële voedingsstoffen uit vers onbewerkt voedsel tot je te nemen
herstel je de schade aan je bloedvaten en de rest van je lichaam.

Leef vanuit je hart
maandag, 12 september 2011 15:43 geplaatst in: Bewustzijn
De overvloed aan boeken over de onvermoede kwaliteiten van je hart is
bijna niet meer te negeren. Een stille revolutie. Want al sinds de
Verlichting zijn we ‘hoofdmensen’. We geloven in de superioriteit van
ons verstand, en ons hart wordt vooral gezien als een pomp die je bloed
helpt stromen. Dat tij keert dus. Het hart heeft aanwijsbare intelligentie;
de bewijzen daarvoor stapelen zich op. In zijn boek Het pad van creatie
wijst Ab Straatman erop dat het hart zeventigduizend hersencellen bevat.
Dat het hart een eigen intelligentie bezit, was bij oude beschavingen al
een aangenomen feit. In haar boek Denken vanuit je hart zegt
psycholoog en schrijver Marie-Thérèse Lips: “Lang geleden wist men al
dat het hart los van het verstand kan denken, en dat het hart soms anders,
veelal wijzer, denkt dan het verstand. In oude Chinese geschriften,
vastgelegd op bamboelatjes, staat geschreven dat het hart een eigen
denken kent.”
Volg je gids
Waaruit bestaat dan die geheimzinnige intelligentie van je hart? Onder
meer uit het kunnen ‘zien’, oftewel direct kunnen waarnemen. In Het hart
als zintuig vertelt schrijver en onderzoeker Stephen Harrod Buhner dat
de oude Grieken al een term kenden voor het waarnemingsvermogen van
het hart: aisthesis, wat letterlijk ‘inademen’ betekent. En dat is niet voor
niets. Je hart neemt direct waar, alsof het informatie inademt. Terwijl het
brein eerst moet rekenen. Concreet betekent dat, dat je hart je het best kan
leiden bij het maken van bepaalde keuzes.
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Bijvoorbeeld keuzes die direct actie vereisen: vertrouw ik hem of niet?
Maar ook levensbepalende keuzes: wil ik die baan of niet?
Sjamanistische inzichten benadrukken dat juist je hart je gids is bij het
bepalen van keuzes omtrent je levensweg. Geeft de ene
keuzemogelijkheid een benepen, verkrampt gevoel in je hart, terwijl de
andere keuze een goed gevoel oplevert? Dan past die laatste keuze bij je
levenspad.

Coherence Project van HeartMath. Via de website Glcoherence.com
wordt een poging gedaan om door het coherent maken van harten
wereldwijd een opener, vreedzamer en uitgebalanceerder bewustzijn te
creëren.

Open bewustzijn

Dit kan verklaren waarom je je in een trein tegenover de ene persoon op
je gemak voelt, terwijl een ander op je zenuwen werkt - al wordt er geen
woord gewisseld. Spannend is in dat verband het ambitieuze Global

Door Chantal Caes - donderdag 14 mei 2015, 14:03 in categorie: Boeken
Neurowetenschapper James Fallon van de University of California
analyseerde de hersenscans van extreem gewelddadige, psychopathische
moordenaars en ontdekte een terugkerend, afwijkend patroon in hun
hersenen. Na tientallen scans kon hij dit patroon blindelings herkennen.
In oktober 2005 zag hij een vreemde hersenscan op zijn bureau liggen,
waarvan hij meteen wist dat het het patroon van een psychopaat was.
Alleen kwam deze afbeelding uit een stapel scans van zijn familie, die
dienden als controlegroep voor een onderzoek naar Alzheimer. De stapel
moest per ongeluk vermengd zijn geraakt met de scans van de
psychopaten. Bij nader onderzoek bleek dat de scan van hemzelf was.
In zijn boek ‘De psychopaat in mij’ beschrijft hij zijn ongeloof bij die
ontdekking: ‘Ik was een gelukkig getrouwde man met drie kinderen. Ik
was nooit gewelddadig of manipulatief geweest. Ik was geen Hannibal
Lecter. Ik moest de uitzondering op de regel zijn.’
Zijn theorie moest wel fout zijn, dacht hij. Maar dat was niet zo en verder
onderzoek leerde hem dat bij zijn voorouders langs vaders- en
moederskant behoorlijk wat moordenaars zaten.
Later ontdekte hij ook dat hij veel genen had die een rol spelen bij
agressie. Hij had dus niet alleen het brein, maar misschien ook de genen
van een psychopaat. Maar zelfs toen zat hij er nog niet mee. Het leek hem
onmogelijk: hij was een normale kerel.
Hoe omschrijft Fallon een psychopaat?
‘Het probleem is dat je psychopathie niet als een aparte stoornis kan
onderscheiden, omdat je veel van de kenmerken ook bij andere
persoonlijkheidsstoornissen aantreft, en zelfs bij normale mensen. Er is
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Martin stelt dat contact leggen met het hart zeker niet alleen iets is voor
‘zoekenden’. “Er zijn mensen die, gedreven door spirituele levensvragen,
bij ons aankloppen, maar we werken ook met het Amerikaanse leger en
grote bedrijven.” Eén van de door HeartMath gebruikte methoden bestaat
uit oefeningen met namen als ‘freeze-frame’ en ‘snelle
coherentie-techniek’. ‘Coherentie’ is een sleutelbegrip. Het staat voor de
bevordering van een flexibel, harmonieus hartritme dat communiceert. In
een toestand van coherentie ervaar je lichamelijke en geestelijke
harmonie.
Je hebt ‘hartgerelateerde’ gevoelens als sereniteit, hoop, liefde,
compassie, waardering, balans en motivatie. Lichaamsfuncties raken
geharmoniseerd en er worden gezondheidsbevorderende stoffen
aangemaakt, zoals de antistof immunoglobine A. Stress wordt
gereduceerd en je prestaties verbeteren. Coherentie reikt echter verder
dan je eigen lichaam. Zo zou het hart communiceren met andere harten.
Al in de baarmoeder synchroniseren de harten van moeder en kind zich.
In Het geheugen van het hart licht de gezaghebbende Paul Pearsall,
oud-directeur van een Amerikaans klinisch onderzoekscentrum, toe dat
harten onderling ‘praten’ via de uitwisseling van zogenoemde
info-energetische signalen.

Amerikaanse neurowetenschapper ontdekt dat hij het brein van een
psychopaat heeft
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veel onenigheid over de definitie, maar iedereen is het er wel over eens
dat er duidelijke psychopathische kenmerken bestaan.’
‘In mijn boek heb ik het over psychopaten als ze de vier hoofdkenmerken
combineren uit de bekende PCL-R-test van Robert Hare – zijn test is ook
de meest gebruikte. Volgens Hare zijn psychopaten oppervlakkig in
contacten, overschatten ze zichzelf en hebben ze de neiging oneerlijk te
zijn. Ze kennen geen spijt, ontberen empathie en weigeren vaak
verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen daden. En
gedragsmatig zijn ze impulsief en onbetrouwbaar en kunnen ze zich geen
doelen stellen. Tenslotte zijn ze antisociaal: ze zijn driftig, hebben
doorgaans een geschiedenis als jeugddelinquent of een strafblad.’
‘Psychiater Hervey Cleckley, die psychopathie bestudeerde bij
psychiatrische patiënten, formuleerde echter andere kenmerken.
Casanova is wellicht het bekendste voorbeeld van de Cleckleypsychopaat: hij gebruikte mensen op elke mogelijke manier, maar hij
wilde niemand vermoorden of verkrachten. Dat zijn twee toch wel heel
verschillende benaderingen.’
In Humo omschrijft Fallon hoe een succesvolle psychopaat functioneert
en hoe hij in zijn ontwikkeling niet alleen beïnvloed wordt door zijn brein
en zijn genen, maar ook door zijn omgeving, in het bijzonder zijn moeder.
Ook geeft hij duidelijke voorbeelden van zijn eigen manipulatieve
gedrag.
boek: De psychopaat in mij
De persoonlijke reis van een neurowetenschapper door de donkere kant
van het brein
James Fallon 2014
Uitgeverij Nieuwezijds ISBN 9789057124105 € 19,95
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naar de mensen die op de kade stonden te wachten. Tussen die
mensenmassa ontdekte hij zijn vader. Zijn broer stond naast zijn vader.
Eenmaal van het schip stormde hij op zijn vader af, en riep: “Vader…!”.
Twee armen sloegen zich om mij heen. Hoe zal ik dit weerzien
beschrijven? Er zijn ogenblikken in een mensenleven waarin niet de
mond, maar het oog slechts vertolken kan wat de diepten van de ziel
beroert. Het spreken van het oog is onmiddellijk, direct. Toen mijn ogen
weer voor het eerst in de trouwe ogen van mijn vader keken, was er de
neiging ze neer te slaan. Maar de ogen van mijn vader grepen mij vast.
Ze waren niet scherp, maar wazig omfloerst. Ik las er alleen vergeving en
liefde in. O, mijn God! Als eenmaal Uw vaderlijk oog mij zo in de ziel
zal blikken ….. Hoe kan ik het geloven? Wegkrimpen van schuld, van
het diepste besef van eeuwige doemwaardigheid, durf ik bijna niet tot U
te naderen en dan zulk een vaderblik? Mijn arme, door zonde en schuld
opgejaagde ziel, hoe zal ik het ooit kunnen aanvaarden dat er een zo grote
liefde in een vaderlijk hart kan leven?

Het gaat over een soldaat die terugkeert per schip naar zijn ouderlijk huis
in Nederland. Eenmaal in een haven in Nederland aangekomen tuurde hij

Hartcoherentie
Wat is hartcoherentie? Coherentie betekent zoveel als ‘samenhang’
Hartcoherentie wijst op de gezondheid van ons hart, een hartritme dat
voortdurend kan wisselen, dus variabel is.. Dat noemt men Hart Ritme
Variabiliteit (HRV). In Amerika zijn hartziekten momenteel
doodsoorzaak nummer één. Dat komt mede doordat men van jongsafaan
via het onderwijssysteem alleen de hersenen laat ontwikkelen zónder het
hart. Alleen het denken wordt gestimuleerd en niet het voelen via het hart,
de intuitie. Ook in het Westen mankeert het hieraan. Om een sterk en
gezond hart te behouden dient het hart heel variabel te zijn, in een soort
onstabiele toestand te verkeren. Een gezond hart kan in extreme mate
grote variabiliteit en flexibiliteit opbrengen. Een ziek hart raakt bij stress
of moeite in verval en blijft regelmatig kloppen. Dan ontbreekt het aan
een goede bloedtoevoer. Door hartcoherentie is er balans tussen hart en
hersenen, wat belangrijk is voor een goede gezondheid. Alle levende
organismen wisselen electromagnetische energie uit, waarmee informatie
wordt overgedragen. Wanneer wij elkaar een hand geven of aanraken
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Terdege 6 mei 2015, bladzij 36 In het verhaal over “Het Verloren
Vaderland” staat het volgende leerzame gedeelte:
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vindt er reeds een uitwisseling plaats van informatie, doordat de
electromagnetische velden van ons lichaam elkaar kruisen. Ons hart
verwekt het krachtigste e-m-veld van ons lichaam. Lijfelijk contact heeft
op de hersenfuncties het grootste effect. Men wist dit reeds in de oudheid.
Vandaar dat aan tempels, kathedralen en kerken speciale vormen werden
gegeven, waarmee men aangaf hoe men jong en gezond kon blijven. De
vormen wezen naar de zogenaamde ‘fontein der jeugd’. De tempels,
kathedralen en kerken hadden veelal drie poorten aan de voorzijde als
front en vier pilaren. Dit wees erop om hierdoor de organische ‘fontein
der jeugd’ in ons mensen te activeren, wat wees op de hart- brein relatie,
ter opening van ons derde oog, de verlichting en het komen tot hoger
bewustzijn, of ook wel de activering van de kroonchakra genoemd.
Het gaat om onze gezondheid en die van ons nageslacht. We zullen in
onze Westerse samenleving -die meer gericht is op economische
vooruitgang dan op het verkrijgen van een uitmuntende gezondheid- tot
de fontein der jeugd terug moeten keren, dat wil zeggen tot de
natuurwetten om in balans te geraken. Er is momenteel gelukkig meer en
meer belangstelling voor een optimale gezondheid, o.a. door onderzoek
naar hartritmevariabiliteit.
https://www.heartmathbenelux.com/doc/fpsyg-05-01090.pdf
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Full Resolution of
SLCchurchcollage: https://docs.google.com/file/d/0BIaqXFKmotqUlVHTDVRU2dyekk/edit?usp=sharing

Wij dienen in dit opzicht hartvernieuwend bezig te zijn. Hoor maar welke
raad ons in Ezechiel 18 wordt gegeven:

31 Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij
overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen
geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? 32 Want
Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt JHWH;
daarom bekeert u en leeft.
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