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Inleiding 
 
Deze brochure is vervolg op brochure  684,  zie www.pentahof.nl 
 
Alle leven is afhankelijk van elektriciteit. Electra is de levenskracht.  
De afgelopen 100 jaar zijn er vele en opmerkelijke ontdekkingen gedaan 
op allerlei terrein, waardoor het oude vertrouwde 
wereldbeeld sterk veranderd is. Ook met 
betrekking tot ons menselijk lichaam zijn er 
belangrijke dingen gewijzigd. Er is o.a. 
vastgesteld dat ons hart meer een regulator is dan 
een pomp, en dat ons hart nog veel meer functies 
heeft. In ons hart heerst zelfs op één plekje géén 
polariteit (hierover straks meer). Ons hart bezit 
intuitie, onwankelbare kennis, ook kennis van 
toekomende dingen (voorgevoel, etc). In ons hart 
zijn speciale cellen –variërend van 40.000 tot 70.000 ontdekt waarmee 
wij al die wonderlijke dingen kunnen verrichten. Het gaat om bewustzijn, 
en om de hartcellen in harmonie te brengen met die van onze hersenen. 
Daardoor kunnen er meer dan 1000 biologische reacties  in ons lichaam 
ontstaan.  Onze lever stimuleert ook ons hart, en ons hart controleert weer 
onze longen, en zo zijn er talrijke functies meer.  Ons hart is een spier. 
Onderdrukking die we ervaren wordt gewoonlijk in de spieren 
opgeslagen, zie Amit Goswani p.240.   
Onze spieren bewaren lichamelijke herinneringen aan het  onderdrukte 
emotionele trauma. De fysicus F.A. Wolf heeft het mechanisme 
opgehelderd hoe spieren een herinnering kunnen vasthouden. Men 
spreekt ook wel van ‘verkrampte’ spieren, wat een gevolg kan zijn van 
trauma’s.   Het is aannemelijk dat onderdrukte emoties overal in het 
lichaam aanleiding kunnen geven tot ernstige ziekten als fybromalgie.  
De beste strategie voor een gezonde relatie tussen lichaam en geest is, dat 
wij de positieve kanten van al ons wedervaren in blijven zien. Dat helpt 
tevens om ons ego te overwinnen en ruimte te maken voor het eigenlijke 
wat we in werkelijkheid zijn (het kwantumzelf).  
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Ontwikkeling 
Iedere geestelijke ontwikkeling begint in ons hart. Licht is het eerste dat 
de Schepper voortbracht, en dus is de eerstgeboren zoon van onze 
Schepper het Licht. Alle andere dingen zijn uit het Licht voortgekomen. 
Licht is energie, trilling (frequentie of resonantie).  De geboorte van het 
Licht  -en dus ook van alles wat uit het Licht is ontstaan, inclusief ons 
lichaam-  voltrekt zich geometrisch. (zie brochure 684).  
Het levensei wat geometrisch ontstaat, wanneer de mannelijke zaadcel en 
de vrouwelijke eicel tot een zygote samensmelten en de celdeling begint, 
is het begin van ons hart. Wij worden vanuit ons hart als mens 
opgebouwd. Het levensei wordt dit genoemd, en dat vormt een eenheid 
die zich in een veelheid gaat openbaren.  Van punt naar cirkel, van cirkel 
naar 7 cirkels, van 7 cirkels naar de levensbloem, zie  
 

 
Onze geboorte –of liever gezegd ons levensbegin-  voltrekt zich dus 
wanneer de zygote tot stand komt en de celdeling aanvangt. Wonderlijk 
dat ons lichaam vanuit ons hart wordt opgebouwd tot een compleet mens.   
Wij komen uit het Licht, uit de Eenheid van de Schepper, en vervolgens 
uit de tweeheid van het mannelijke en vrouwelijke, de polariteit. 
Vandaaruit zijn wij als bewuste en denkende mensen zelf scheppers van 
tegenstellingen. We kunnen niet anders vanwege een terugval, waardoor 
de verbinding vanuit ons hart met de Eenhied ons vreemd is geworden. 
Wanneer die verbinding wordt hersteld is terugkeer naar die Eenheid een 
feit geworden. Ons hart dient ‘geopend’ te worden, zodat de Licht-
energie kan binnenstromen. Daartoe bezit ons hart vijf speciale 
eigenschappen. Ons hart is een fysiek wonder, maar ook een 
wonderbaarlijke geestelijke waarnemingsbron, (intuïtie).  
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Dr. Thomas Cowan         
 Uitgebreide beschrijving video interview Dr. Thomas Cowan The 
Health Bridge   https://www.youtube.com/watch?v=ha0-aJVMuYk 
 
Arts uit conventionele Westerse geneeskunde.  Vraagtekens rond de 
begripsvorming van de traditioneel anatomische pompfunkties. Dr. 
Cowan verbindt anatomie, fysiologie, Chinese   geneeskunst en 
allopatische wetenschap. Mysticy spreken sinds onheuglijke tijden over 
hoe het hart ons verbindt met kosmische dynamiek. 
Dr. Cowan destilleert uit alle onderzoeken dat het hart een neuro-
endocrien orgaan is en het belangrijkste zenuworgaan, maar vooral een 
geestelijk bewustzijnsorgaan, een spiritueel ontwikkelingsorgaan is. 
Boek: ‘Human Hearth Cosmic Heart’  Site:  
www.humanhearthcosmicheart.com 
 
Vraag: Hoe gaat dan het bloed door de vaten van het lichaam? 
> Het kan geen pomp zijn: als je het vatenstelsel zou uitspreiden zou het 
3 voetbalvelden meten en als je alle gerelateerde kanalen, afzettingen etc. 
erbij zou betrekken dan meet het ca. 3 x de omtrek van de Aarde. Het 
bloed is bovendien stroperig met drijvende substanties, die op zichzelf 
ook dezelfde diameter hebben als de kleine bloedvaten. Stel je de grootte 
voor van je vuist, het orgaan dat zeer kleverige vloeistof 3 x de Aarde 
rond zou pompen. Dat zou niet eens 1 x lukken!  
 
Een ander vergelijk: een stroomdiagram van de verplaatsing van het 
bloed, en hoe snel. 
Waar het het snelste gaat is als het bloed bij het hart komt en als het bloed 
het hart verlaat. Daarna gaat het steeds langzamer en stopt op het niveau 
van de haarvaten, waar het gas kan ontladen en koolstofdioxide ophaalt, 
zuurstof en voeding. Dan zou het halverwege de Aarde stoppen en dan 
weer sneller gaan.  
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Het pompgedeelte zit in het midden, waar het snel gaat: niet waar het 
stopt, waar iedereen een pomp zou zetten. Of beter: als je in een bus met 
mensen zit, en bij een halte worden mensen opgehaald...  als je geen 
motor in de bus hebt op dat moment, hoe is het dan als de bus over ’n 
heuvel terug moet naar het station... De pomp moet zijn bij de ‘Kepler’ 
niet op ’t punt waar het het snelste gaat. Het bloed wordt bij de ‘halte’ 
ook niet versneld dus dat is de 2e reden. 
  
De 3e reden: als je naar de uitstroom van 
het hart kijkt, de Aortaboog, omhoog en 
dan naar beneden terug naar de arteliolen 
en de rest van het lichaam: Stel je hebt een 
haspel aan de zijkant van je huis met een 
slang in de vorm van een boog en je 
pompt het water in een afstand als 3 x 
rond de Aarde...  dat zou een heel grote 
pomp moeten zijn met een ongelofelijke 
druk....  wat zou de Aortaboog moeten 
doen op het moment van de maximale 
flow >het Systole moment< met volledige 
doorlaat? 
> Druk verdelen, harmoniseren...  Maar: 
na onderzoek bleek dat bij de Systole bocht een scherpere hoek gemaakt 
wordt. In plaats van uitspreiding/uitrekking echter, gaat het de bocht in; 
de Aortaboog krimpt in. Hoe meer druk er is, des te meer vormt het de 
bocht. Waardoor je direkt concludeert dat er geen voortstuwing gebeurt 
door het hart.  
Deze 3 feiten tesamen geven aan:  de verplaatsing bij en de afgifte van 
stoffen bij de haarvaten stagneert bij een terugkerende stroom, en de 
Aortabocht krimpt in bij uitgaande stuwing.  
Vraag: Op het capillaire niveau is de aandrijving van de bloedstroom 
nadat de buspassagiers zijn uitgestapt? 
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> De bloedstroom stopt bij de haarvaten en dan gaat het weer verder en 
dan, als bij vertakkingen van een grote rivier (nauwer, grotere druk) gaat 
het sneller. 
Materie bestaat uit: vast, vloeibaar en gas. Als je water onderzoekt past 
het niet in die onderverdeling. Lichaamscellen bestaan voor 70% uit 
water. In welke van de 3 staten is dan het bloed? Water? Er zit geen water 
als onderdeel van een waterformule in de cellen!  
Het is de 4e fase van water, niet herkend. Het is altijd negatief geladen. 
Dat zie je door b.v. een hydrofiel eiwit in een glas water: dan vormt zich 
daarin die 4e fase, de GEL-FASE van water. Slechts een klein deel 
daarvan is wél water, dat zit in het midden en daar is het ‘positief’ 
geladen. Die twee polen stoten elkaar af en zorgen voor de stroming. 
Vraag: Dus we hebben het over een stuwtrein in een vorm: gelfase 
negatief, water positief. Negatief krimpt, positief: een perpetuum mobile 
(veel op youtube te volgen).  

 
 
>Wat wetenschappers niet konden verklaren: water kan niet bewegen 
zoals in een boom van 10 meter (de barometrische grens). Dat zou 
betekenen dat er geen bomen hoger zijn dan 10 meter omdat de sapstroom 
niet hoger kan komen.  Er zijn wel degelijk hogere bomen! 
Xyleen buizen bekleed met hydrofiele  eiwitten produceren een negatief 
geladen gel, dat aktiveert een positief geladen sapfase/stroom. Er zijn in 
ons lichaam dus miljoenen ‘pompjes’  (in feite  elke cel in het 
lichaam) i.p.v. 1 ‘centrale’ pomp! 
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De perfectie van decentralisatie! Het perfecte systeem (voorbeeld) van 
een economie en schoon! 
Analogie: de verplaatsing en benodigde energie door het zonlicht, het 
electromagnetische veld van de Aarde en de infrarode straling zijn de 
stimulatie van de ‘pomp’  die in feite alleen het water laadt. 
Zonder energiecentrales, alleen door de Natuur!  
Het hart ‘orkestreert’ de stuwing. Vraag: Er is een elektrisch ‘iets’ wat 
niemand begrijpt. Wat is het paradigma volgens u... wat is de ‘eerste’ 
definitie volgens u? 
Dus wat gebeurt er nou eigenlijk écht in het hart? Er zijn in de basis 2 
dingen: 1) de instroom rechts: er is een zuigstroom nodig...  de 
voorwaarde voor de Aortaboog om in te krimpen/buigen.  
Wat gebeurt, is als een hydraulische ‘krik’ een poort en een expandable 
(uitrekbare) buis. Het water komt aangestroomd vanachter de poort en de 
buis. Er wordt een positieve druk gecreëerd op de voorzijde van de poort 
en een negatieve druk aan de andere kant van de poort, en als het 
drukverschil groot genoeg is, zal de poort zichzelf openen. Het lijkt alsof 
het hart samentrekt, maar het is een passieve samentrekking m.a.w. de 
poort opent zich voor het bloed, in essentie valt het bloed uit en het hart 
trekt zich EROMHEEN samen. Dus het hart STOPT het bloed, het houdt 
het terug en het verhoogt het momentum d.m.v. deze hydraulische krik. 
Het hart creëert van een ‘platte’ stroom een draaikolk, vortex en dat 
verklaart ook de vorm van het hart. Het hart creëert ook een energetisch 
veld > geestelijk/spiritueel ontwikkelingsveld< rondom. Dit geheel  is 
hetzelfde beeld zoals het bij alle creatieve energie van het universum tot 
stand komt: DNA, melkweg etc.  
Het hart is een vortex creator en dat creëert een electrisch energiesysteem 
dat funktioneert als energiegeleider voor/van de totale 
kwantumcoherentie (organen, cellen): de MENS. Dit veld is meetbaar. 
 
Het hart  (Steiner) is een 7-zijdige vorm. Er zijn feitelijk maar 5 
platonische lichamen met een regelmatige vorm. De 7 zijdige vorm is 
precies afgestemd op het menselijk lichaam en past precies in de holte 
van de linker hartkamer. Daardoor is de vortex mogelijk. 
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Het hart creëert ook de benodigde temperatuur van 37graden en is dus 
ook een warmte generator! Als het ‘maar’ een pomp was, zou je dit alles 
nooit (uit jezelf) kunnen ontdekken. 
 
Vraag: Welke hartkamers zijn betrokken, herkenbaar? 
> Het ‘aanhangsel’ (verg. water) uit de 7-zijdige vorm is qua vorm gelijk 
aan de rechterkamer en de bevestiging naar de linkerkamer, er zijn dus 
feitlijk 2 gekruisde, naast elkaar bestaande wervelingen. De 
rechtervortex, verticaal, vormt in ’t hart een horizontale verbinding met 
de longen. 
 
De gekruisde vortex is tevens het symbool voor spirituele ontwikkeling: 
de 6e Cefiro in de Kabbala (Tifereth) valt recht in het hart en het is ook 
wel bekend als het 
Zonnecentrum van Christus en 
ook vaak vertegenwoordigd 
door het kruis. 
Geen vage termen maar 
mechanische verklaringen! 
Frank Chester.com voor meer 
informatie m.b.t. de vorm van 
het hart en alles wat het doet.  
Vet veroorzaakt geen hartaanval. 
Via site aktiveren fora, ook met cardiologen. E-book met hart-
voedingsadviezen. (Tot zo ver dr. Thomas Cowan) 
 
Frank Chester bezocht in 1990 het Goetheanum van Rudolf Steiner in 
Zwitserland. Bij hem rees de vraag of er een driedimensionale vorm zou 
bestaan die zeven zijden heeft, en daarbij de natuur van een platonisch 
lichaam vertoont.  Na een zoektocht vond Frank deze unieke vorm. Dat 
zette hem verder aan het denken over ons hart, dat de krachten in ons hart 
zich orienteren op deze zevenvoudige vorm. Frank zag ook in dat ons 
hart geen pomp kan zijn, aangezien de bloedstroom reeds op gang 
gebracht is nog voordat in het embryo het hart geheel gevormd is.  In ons 
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hart is een dynamisch rustpunt, waar er absolute stilstand heerst, nl 
wanneer de bloedstroom zich gedwongen moet omkeren. In ons hart ligt 
het centrum van ons bestaan.  

After he had discovered this 
new form, Frank Chester was 
not at all clear what its 
importance would be for the 
world.  A quote from Rudolf 
Steiner guided him:  ‘Geometry 
is knowledge that appears to be produced by human beings, yet 
whose meaning is totally independent of them.’  See German 
article from news magazine Der Spiegel, on-line at 
www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,158,533866,00.html 

Fysiek wonder 
Ons hart is een fysiek wonder. Ons 
hart is de sterkste spier van ons 
lichaam die niet veroudert. Andere 
spieren verouderen vanwege de 
sterk afwijkende celstructuur. Ons 
hart werkt autonoom (geheel 
zelfstandig) en is evenwel een 
willekeurige spier. Ons hart kan wel 
falen, scheuren of openbreken, 
maar kan geen kanker krijgen. Ons 
hart houdt geen rust, klopt ongeveer 60 keer per minuut, 100.000 keer per 
dag en ongeveer drie miljard keer in een gemiddeld mensenleven.  Het 
bloed stroomt door ongeveer 100.000 km bloedvaten in een mens, en 
evenwel is het hart géén pomp, maar meer een regulator die de 
bloedstroom afremt in plaats van pompt.  
Er zijn speciale eigenschappen van ons hart: 
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1. De hartslag. Deze verandert steeds als een soort modulator of 
regulator. Al naar gelang de inspanning die wij verrichten wijzigt 
zich het hartritme. De bloedstroom is er reeds in ons voordat het 
hart na 21 dagen in het embryo gaat kloppen.  

 
2. Ons hart is net als een electromagnetische generator dat een scala 

aan frequenties voortbrengt. Ons hart is de grootste en sterkste 
generator in ons lichaam. Ons hart is tevens een 
waarnemingsorgaan, om de informatie die in de 
electromagnetische velden ligt te decoderen. 
 

3. Ons hart is een endocrine-klier die verschillende hormonen 
aanmaakt en afgeeft waar dat nodig is.  
 

4. Ons hart maakt deel uit van ons centrale zenuwstelsel 
 

5. Ons hart is hét orgaan van eenheid. Ons hoofd en brein is het 
orgaan van scheiding, twee hersenhelften. Ons hart neemt 
vreugde én verdriet waar, blijdschap en pijn. 

 
Ons hart is een neuro-endocrien orgaan 
Ons hart is het belangrijkste zenuworgaan 
Ons hart is het belangrijkste geestelijke bewustzijnsorgaan 
 
Nagenoeg onvermoeibaar tikt ons hart maar door, zonder rust, zonder 
stopplaats. Geen machine kan de prestaties van ons hart verbeteren. Ons 
hart is niet voor niets het symbool voor de liefde. Wij mogen ons hart wel 
heel erg liefhebben en daar zuinig op zijn. Het kantelprincipe 
(omkeerpunt)  voltrekt zich letterlijk in ons eigen hart, zie brochure 684. 
Dr. Thomas Cowan heeft er een informatief boek over geschreven, en 
ook videos op Youtube.   
 
In ons hart bestaan twee wervelingen die zich kruisen, de rechter en de 
linker vortex, die zich gedwongen verenigen tot één vortex. Dat zorgt 
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voor één heel kort moment van stilstand. Op dát moment waar de 
bloedstromen (die electromagnetisch zijn geladen)  samenkomen is er 
géén polariteit. Dat is volgens Drunvalo Melchizedek de enige plaats in 
het universum waar geen polariteit heerst.   
 

 
http://www.degoednieuwskrant.nl/nieuws/spiritueel/2298-the-greatest-
secret-in-the-universe-no-polarity-in-the-heart-drunvalo-melchizedek 
 
Wie vanuit en in deze plek leeft, voor die mens zijn álle dingen mogelijk. 
Buiten die plek leven wij in ons ego. In die kleine plek in ons hart vindt 
de transformatie plaats, waarbij de verbinding met onze Schepper of 
Oerbron tot stand komt. Dat is een kosmische gift aan ons om de 
verbinding te maken met al wat bestaat, de Hogere Eenheid, met Boven 
en Beneden. Het kruisen van de vortexen is het symbool voor spirituele 
ontwikkeling en maakt deel uit van transitie, het overgaan naar een nieuw 
ander en hoger niveau van bewustzijn, het zonnecentrum in ons, of te wel 
de Christos genaamd door de ouden. In de mythe van Jezus laat men hem 
aan een kruis sterven, wat wijst naar het kruisen van de twee 
bloedstromen die tot één worden. Het bloed wórdt gestuwd door onze 
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bloedbanen, net als het leven dat een enorme stuwkracht bezit. De tijd 
houdt ook geen rust of stilstand. Zo wentelen de eeuwen voort. 
 
In de materie heerst het leven dat bestaat uit bouwen en afbreken, 
opnieuw bouwen en weer afbreken, etc.  Cellen delen zich tot nieuwe, en 
oude cellen worden weer afgebroken. In de geest werken bouwen en 
afbreken samen, waaruit een ongekende eenheid ontstaat en iets nieuws 
tot stand komt. Dat zuivert ons hart en bouwt daar zekerheden die nooit 
meer afgebroken kunnen worden, het Hogere Bewustzijn, en wel 
omreden dat de eeuwige Geest de voedingsbron ervan is.  
 
In ons hart zijn recent nog cellen ontdekt die zorgen voor het aanvoelen 
van toekomstige gebeurtenissen. Het hart zet ook ongezonde 
denkbeelden uit ons onderbewuste om in gezonde, althans die 
mogelijkheid is aanwezig, maar of dat bij ieder mens z’n werk doet is de 
vraag.  Deze hartcellen kunnen in harmonie met de hersencellen ons brein 
beinvloeden waardoor duizenden positieve bio-chemische  reacties  in 
het lichaam ontstaan. De anti-verouderings hormonen worden erdoor 
gesterkt, waardoor een langer leven mogelijk is.  Bij dieren is het 
voorgevoel veelal nog sterker dan bij mensen.  
 
Hart en longen 
Longen zorgen voor zuurstofoverdracht aan de bloedstroom. Hart en 
longen zijn organen die volgens een eigen ritme functioneren.  Longen 
zijn gericht op zuurstof inname, ergo bewustzijn. Ons hart is meer gericht 
op zuurstoftransport via de bloedstroom naar alle cellen, waarin deling 
en opbouw plaatsvindt, maar ook verbranding en afbraak en afvoer. Het 
ritme van onze longen staat tot ons hart als 1 staat tot 4. Iets dat pulseert 
–dat is op en neer gaat-  kent een moment van stilstand. Beiden in longen 
en hart vinden korte momenten van stilstand plaats. Die stilstand duurt 
ongeveer ééntiende seconde. In die korte tijd wordt er energie 
opgebouwd voor de volgende hartslag. De twee aan elkaar tegengestelde 
rondkolkende bloedstromen worden dus tot één vortex-bloedstroom 
gedwongen omgevormd tijdens die hele korte pauze. Die pauzes zijn 
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voor het geestes-waarnemingsvermogen van groot belang, want voor 
elke nieuwe weg die wij kiezen is er een crisis of stilstand om tot 
bezinning te komen en weloverwogen onze nieuwe keuzen te maken.  
 
Ons hart heeft ook nog eens een speciale celstructuur waarbij de cellen 
elkaar niet aanraken. De hartcellen zijn wel met elkaar verbonden door 
middel van synapsen. Ons hart heeft een eigen zenuwstelsel dat 
verbonden is met het centrale zenuwstelsel. Ons hart heeft een eigen wil 
en bewustijn en is een waarnemingsbron.   

 
 
Vervolgens is de electromagnetische activiteit van ons hart uniek te 
noemen, en de wijze waarop het kloppen –de hartslag-  ontstaat is al even 
uniek. De hartcellen kunnen reeds tijdens de embryonale fase pulseren 
uit zichzelf, nog voordat ons hart gaat kloppen. Onze hartcellen zijn 
zelforganiserend en vertonen synchronisatie waarbij er zich steeds 
nieuwe eigenschappen toevoegen die bij ons hart behoren, nl bij het veld 
van ons diepste weten in ons hart, waar de bron van alle kennis ligt.  In 
ons hart komen alle wegen samen als een kruispunt. In ons hart ligt de 
grote schat van licht en liefde, vrede en rust verborgen als in een aarden 
vat, zoals dat wordt genoemd in de Bijbel, zie 2Korinthe 4:7 
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De bloedbaan volgt door ons lichaam -
vanwege de speciale vorm van ons hart en de 
hartkamers- de vorm van een lemniscaat, een 
8-vorm. De Spaanse arts Michael Servet die 
door instigatie van Calvijn op de brandstapel 
terecht kwam vanwege zijn afwijkende visie 
op de Goddelijke Drie-eenheid, ontdekte niet 
de kleine bloedsomloop, maar de 
doorstroming van de longen met het bloed 
vanuit de lever.  De lemniscaat-stroming 
wordt bereikt doordat de hartkamers in een 
speciale volgorde samentrekken. De 
hartspieren zijn in een spiraalvorm 
gerangschikt, zodat de bloedstroom die 
specifieke lemniscaat-vorm krijgt, waarbij of waardoor bloedklontering 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. De bloedstroom gaat al wervelend in 
een vortex door de aorta het lichaam in. Hierdoor wordt een optimale 
opname en afgifte van zuurstof en voedingsstoffen verkregen. De 4 
hartkamers vormen een kruisstructuur, waarbij zelfs een 5e kamer 
aanwezig is, net als bij de bijen.  De lemniscaat-vorm volgt als het ware 
het leven alszijnde een voortdurende vooruitgang.  Er is weliswaar een 
kruispunt, maar daar botst het niet, er zijn geen polen. Een lemniscaat is 
een symbool van eenheid en altoosdurende voortgang.  Geen polen, enkel 
nieuw leven, nieuw vers bloed. Het oude wordt steeds afgebroken en 
afgevoerd door de bloedstroom, en het nieuwe wordt steeds aangevoerd 
en afgedragen waar dat nodig is. Omvorming vindt steeds plaats totdat 
wij ons echte wezen hebben verkregen dat niet uit lichamelijke cellen 
bestaat maar uit puur bewustzijn.  

Hierna een informatief aansluitend artikel van Eric Huysmans: 

Eric Huysmans     Pythagoras wees de veronderstelde tegenstelling tussen geest 
(spirit) en materie af. Hij onderwees dat alles bestaat uit materie en dat de De 
drie basisaspecten van de werkelijkheid Pythagoras onderscheidde naast materie 
en bewustzijn nog een derde basisaspect van de werkelijkheid, namelijk: 
beweging. Al het bestaande, dus alle met bewustzijn geladen materie, is in 
beweging. Dat wat niet beweegt is dood. Dat wat beweegt leeft. De totale 
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werkelijkheid, of de gehele kosmos met alles wat zich daarin bevindt, bestaat 
dus volgens de hylozoïca uit drie basisaspecten:  

1. Materie: de vorm 2. Bewustzijn: de geest 3. Beweging: de ontwikkeling Deze 
drie basisaspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De werkelijkheid, 
of het leven, zou niet kunnen bestaan zonder één van deze drie aspecten. Zo kan 
materie niet bestaan zonder bewustzijn. Zonder bewustzijn zou materie leeg en 
dood zijn. Het zou geen functie hebben, want de enige functie van materie is dat 
het een noodzakelijk vehikel (of: een vorm) verschaft voor de ontwikkeling van 
het bewustzijn. Het bewustzijn kan wel slechts in potentie in de materiële vorm 
aanwezig zijn. In dat geval is het nog slapend en niet zichtbaar aanwezig. Het is 
dan slechts potentieel bewustzijn. Andersom kan er geen enkel bewustzijn 
bestaan zonder materiële basis. Zonder een materiële vorm zou het bewustzijn 
als het ware in het luchtledige zweven. De geest zou dan geen vorm of vehikel 
hebben waarin het zich kan ontwikkelen via een oneindig voortdurende stroom 
van beweging. Zowel materie als bewustzijn kunnen beide niet overleven zonder 
beweging. Bewustzijn ontwikkelt zich voortdurend naar steeds hogere niveaus 
en dit kan het alleen doen in een bepaalde materiële vorm. Deze ontwikkeling 
van bewustzijn is de december Spiegelbeeld. 27 

5 De ontwikkelingstocht van de monade Ook volgens de oude esoterie is de 
betekenis van het leven dus de ontwikkeling van bewustzijn, die daarvoor een 
materiële vorm nodig heeft. Materie is de drager van het zich ontwikkelende 
bewustzijn. Met materie wordt in de westerse wetenschap altijd fysieke materie 
bedoeld. Dat is materie die waarneembaar is met onze fysieke zintuigen. Maar 
Pythagoras onderscheidde naast fysieke materie nog vele soorten van hogere 
niet-fysieke, en dus voor ons niet zichtbare, materie! Daarbij sprak hij over het 
bestaan van een ondeelbaar oerdeeltje, een onvernietigbare materiële nucleus, 
als de materiële basis van alles, en noemde dit: de monade. Coach in persoonlijke 
en spirituele ontwikkeling en auteur. Eric geeft ook regelmatig lezingen over de 
hier behandelde onderwerpen en is op uitnodiging beschikbaar. Figuur 1: de 
totale werkelijkheid uitgedrukt in drie basisaspecten (materie bewustzijn 
beweging) en drie manifesterende begrippen (bezieling energie wil). primaire 
oerbetekenis van het leven. Zonder beweging zou er geen leven zijn. Er moet 
iets zijn wat beweegt en dat iets is de met bewustzijn doordrongen materie. De 
drie manifestaties van het leven Doordat de drie basisaspecten van de 
werkelijkheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, hebben ze een 
voortdurende onderlinge wisselwerking. Deze wisselwerking is het 
bewegingsaspect van de werkelijkheid. Alle verschijningen (materiële vormen) 
in het leven zijn permanent in beweging. Door deze permanente beweging 
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ontvouwt en manifesteert het leven zich in al zijn facetten op drie manieren: A. 
Bezieling: alle materie is geladen, doordrongen, of bezield met (potentieel of 
actueel) bewustzijn. Zonder de (potentieel) bewuste ziel is de materie dood en 
valt het uitelkaar. B. Energie: bewegende materie genereert energie. Energie is 
materie in beweging. C. Wil: bewustzijn kan zich alleen ontwikkelen met behulp 
van de wil of wilskracht. De wil activeert het bewustzijn en houdt het in 
beweging. Zie hier de totale werkelijkheid uitgedrukt in slechts drie 
basisaspecten en drie manifesterende begrippen. Figuur 1 is hier een 
schematische weergave van. De hylozoïsche term monade kan worden vertaald 
als zelfatoom. Monaden zijn de oermaterie in het universum. In tegenstelling tot 
alle andere materie bestaat de monade niet uit atomen. Het is een ondeelbaar 
primair atoom in zichzelf. Het is de ultieme bouwsteen van alles in de kosmos. 
Het kan niet oplossen en is daarmee onsterfelijk. Pythagoras stelde dat de 
monade Goddelijk is in zijn essentie. Hiermee bedoelde hij dat het mogelijk is 
voor de monade om zijn bewustzijn te expanderen. Dit expansieproces is in volle 
gang en ons menselijke avontuur is daar een onderdeel van Een veel ruimere 
werkelijkheid Zo is de werkelijkheid dus veel ruimer dan de ons bekende fysieke 
wereld. De totale werkelijkheid strekt zich uit over meerdere werelden of 
dimensies. In iedere wereld is alles exact wat het lijkt, maar daarbuiten strekt 
zich een veel grotere realiteit uit waarin het bewustzijn zich ontwikkelt in talloze 
materiële vormen. Wij mensen zijn slechts één van deze vormen en wij 
evolueren naar een steeds hoger bewustzijn. Onze evolutietocht is volgens de 
oude esoterie veel langer dan wetenschappers veronderstellen en verloopt op 
vele verschillende manieren in even zo vele verschillende werelden. De monade 
expandeert het bewustzijn net zolang in steeds hoger ontwikkelde materiële 
vormen, totdat het zich uiteindelijk bewust is van de gehele kosmos! Zover zijn 
wij nog lang niet in onze evolutie. Wij hebben, als menselijke monaden, nog een 
lange weg te gaan. In het boek Licht op Bewustzijn gaat Eric Huysmans daar 
uitgebreid op in. ( zie blz. 36) < 28. Spiegelbeeld. december 2010 

De betekenis van het leven is de ontwikkeling van bewustzijn. En dat bewustzijn 
heeft een materiële vorm nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Hiermee is de 
werkelijkheid achter de wereld der verschijnselen objectief beschreven op het 
hoogste abstractieniveau in drie basisaspecten: materie, bewustzijn en beweging. 

In New Age kringen is de stelling van mystici populair dat de werkelijkheid een 
illusie is en dat het enige echte het zelf, of het bewustzijn, of ‘the divine’ is. Een 
variant hierop is die van bekende filosofen als Kant, die door de moderne 
kwantumfysica lijkt te worden bevestigd, dat de werkelijkheid subjectief is. 
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Daarmee wordt bedoeld dat er geen werkelijkheid zou zijn zonder een 
waarnemend subject, of zonder een bewustzijn dat waarneemt. 

Maar deze werkelijkheidsvisies richten zich met deze uitingen slechts op de 
wereld der verschijnselen. Die zou je inderdaad een illusie kunnen noemen, als 
je de materiële vormen beschouwt vanuit een hoger gezichtspunt. Het was de 
grote Griekse wijsgeer Pythagoras die een objectieve werkelijkheid beschreef in 
de genoemde drie basisaspecten en die de wereldvisie van de hylozoïca doorgaf: 
de leer dat er naast een materiële werkelijkheid ook sprake is van een spirituele 
realiteit. Materie en bewustzijn (ook wel spirit, of leven te noemen) zijn beide 
een onderdeel van de objectieve werkelijkheid en beide zijn altijd in beweging. 
Afbeelding 1 is een voorbeeld van zo’n permanent bewegende bewustzijnsvorm. 

De drie basisaspecten van de werkelijkheid (materie, bewustzijn en beweging) 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. 
Alles in de schepping is bewustzijn en dat is altijd in beweging, in ontwikkeling. 
Om zich te kunnen ontwikkelen heeft bewustzijn een materiële vorm nodig. 
Anders zou het in een vacuüm verkeren waarin het onbegrensd is en geen 
bedding, geen vehikel, heeft waarin het zich kan ontwikkelen. Andersom kan 
materie niet zonder bewustzijn bestaan. Bewustzijn, of leven, houdt materie 
samen. Zonder leven valt materie uit elkaar, gaat het over tot ontbinding. Dit 
zien we aan de materiële vorm die het dichtst bij ons staat, het fysieke lichaam. 
Dit gaat tot ontbinding over als het leven, of het bewustzijn, zich eruit terugtrekt. 
Dit zelfde principe geldt voor alle fysieke vormen. De samenstellende atomen 
en moleculen verdwijnen niet. Ze vallen slechts uit elkaar wanneer het 
samenbindende leven, het bewustzijn, zich eruit terugtrekt, en vervolgen hun 
weg in het grote spel des levens, op zoek naar andere mogelijkheden om, in een 
nieuwe vorm, bij te dragen aan de ontwikkeling van het bewustzijn 

Alle materie is dus bezield met bewustzijn en de met bewustzijn bezielde 
materiële vorm is altijd in beweging. Dit is ook het geval bij de zogenaamd ‘niet 
levende’ materie, zoals bijvoorbeeld een steen. ‘Niet levende’ materie is een 
onjuiste term omdat ze feitelijk niet bestaat. Alle materie leeft. Ook in een steen 
zit bewustzijn, maar is daarin nog slechts passief van aard. Het bewustzijn in de 
steen kan zelf namelijk niet in beweging komen, omdat het zich niet bewust is 
van zichzelf. Het zelfbewustzijn is nog niet geactiveerd. Daarom kan het 
bewustzijn in de steen zich alleen ontwikkelen door de inwerking van externe 
krachten, zoals water, hitte en druk. Hierdoor verandert de steen langzaam of 
plotsklaps van vorm en maakt het passieve bewustzijn een ervaring door 
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waarmee het zich ontwikkelt. Ook in de steen zit dus bewustzijn. Nogmaals: 
zonder bewustzijn, of leven, valt materie uit elkaar. 

Ik dien hier voor alle duidelijkheid aan toe te voegen dat  materie niet per se 
fysieke materie is. Bij lange na niet zelfs. De fysieke materie die wij hier op aarde 
kennen en waarnemen met onze vijf zintuigen is slechts een uiterst klein deel 
van de totale werkelijkheid. Zowel de oude esoterie als de Kabbala stellen dat 
de voor ons waarneembare werkelijkheid nog geen 1% van de totale 
werkelijkheid beslaat! 

De overige 99% bestaat uit niet-fysieke materie. Die kunnen wij met onze vijf 
zintuigen niet waarnemen. Maar dat wil nog niet zeggen dat deze niet bestaat. 
We kunnen de ether ook niet waarnemen en het bestaan daarvan is al lang 
aangetoond. Hoe zouden onze radio’s, afstandbedieningen en mobiele telefoons 
anders kunnen werken? De frequenties die worden gegenereerd door op een 
knop te drukken moeten ergens door gedragen en doorheen geleid worden. 
Anders zouden ze niet op hun plaats van bestemming kunnen aankomen. De 
ether gebruik ik voor het gemak even als de verzamelnaam voor de dragers van 
dit soort frequenties. De ether is de materievorm die het dichtst bij de vaste 
fysieke materie staat. Maar daarboven bevinden zich nog veel meer 
materievormen, in vele werelden of werkelijkheden die zich ver buiten onze 
aarde, en zelfs buiten ons zonnestelsel uitstrekken. 

Dit voor ons onbevattelijke geheel is de bovenliggende objectieve werkelijkheid 
achter de voor ons zichtbare wereld der fysieke verschijnselen. Vanuit een hoger 
gezichtspunt zou je die inderdaad een illusie kunnen noemen. Hetzelfde geldt 
voor alle hogere niet-fysieke werelden, wanneer je deze beschouwt vanuit het 
allerhoogste gezichtspunt. Maar iedere wereld, dus ook onze fysieke, is zeer echt 
voor degenen die zich erin bevinden. Dit paradoxale gegeven wordt mooi 
uitgedrukt door de esoterische stelling dat de werkelijkheid exact is zoals die 
lijkt, maar daarnaast nog oneindig veel meer. 

 De monade – onze oorsprong 

De kennisorde van de wijsgeer kent verschillende graden. In de laagste 
graad wordt de kennis overgedragen in de vorm van mythes. In de hogere 
graden wordt een toenemend aantal interpretaties gegeven van de 
symbolen. Hij is inmiddels zover dat hij tot de hoogst geïnitieerden 
behoort. Deze ontvangen kennis over hogere materiële werelden, boven 
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de fysieke. De wijsgeer doceert: ‘Al het bestaande, zichtbaar of 
onzichtbaar, bestaat uit materie en alle materie bestaat uit ondeelbare 
atomen: de monaden. Deze monaden zijn onvernietigbaar. Dit impliceert 
de onmogelijkheid van de dood. Er is slechts sprake van desintegratie 
van vormen om vervolgens weer een nieuwe vorm aan te nemen. De 
monade gaat een lange reis aan om zijn potentiële bewustzijn te 
ontwikkelen. Op enig moment heeft hij zich zover ontwikkeld dat hij is 
aangeland in het manifestatieproces van evolutie. Daarin gaat hij zijn 
nog steeds passieve bewustzijn in verschillende elkaar opvolgende 
vormen activeren. Het bewustzijn slaapt in de steen, droomt in de plant, 
ontwaakt in het dier en wordt zich langzaam maar zeker bewust van 
zichzelf in de mens.’ 

Waar komen wij vandaan? Dit is naast de vraag naar de betekenis van het 
leven (die boven al beantwoord is met: de ontwikkeling van bewustzijn) 
een van de andere grote vragen die al sinds mensenheugenis gesteld 
wordt. 

Volgens de wijsgeer Pythagoras, en ook volgens zijn esoterische 
navolgers als Madame Blavatski, Charles W. Leadbeater en Henry T. 
Laurency, is onze oorsprong de monade. Dat is wie wij in onze kern zijn. 
De monade is het ondeelbare oeratoom, de oermaterie die niet kan 
worden opgedeeld in kleinere deeltjes. Het is de materiële basis van alles. 
Pythagoras stelde dat de monade goddelijk is in zijn essentie. Hiermee 
bedoelde hij dat het mogelijk is voor de monade om zijn bewustzijn te 
expanderen. De monade is dan ook zelf het startpunt van de ontwikkeling 
van het bewustzijn, het allereerste begin. Vóór de monade is een toestand 
die niet bestaat. De monade was er altijd en zal er altijd zijn. 

‘In den beginne’ – dat dus geen begin kan zijn – heeft de monade slechts 
een potentieel bewustzijn. Over de verdere staat waarin zij zich bevindt, 
weten wij niets. Er is geen sprake van tijd en ruimte. Dat is voor ons 
aardse stervelingen moeilijk om voor te stellen. In de esoterische 
literatuur wordt daarom metaforisch gesteld dat de monade zich in een 
zee, of oersoep, van licht en chaos bevindt. Vanuit deze chaotische 
oersoep bereikt de monade ‘op enig moment’ een innerlijke impuls tot 
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manifestatie. Vanaf dat ‘moment’ kan de manifestatie van de kosmos, of 
van het leven, zich gaan ontvouwen en start de monade een 
onvoorstelbare lange weg naar steeds actievere, of hogere, niveaus van 
bewustzijn 

Ik schrijf hier bewust in de tegenwoordige tijd, omdat deze toestand NU 
bestaat. Nu en altijd. Nogmaals, deze toestand is niet in termen van 
horizontale tijd, met een verleden, heden en toekomst, te beschrijven. In 
deze toestand is het altijd NU. Vandaar ook dat er geen sprake kan zijn 
van een begin. 

De lange weg van de monade loopt in eerste instantie omlaag vanuit een 
toestand met de hoogst mogelijke graad van trilling en fijnstoffelijkheid 
– ook wel ‘het Licht’ genoemd – naar opeenvolgende graden van 
duisternis en een steeds lagere trilling, met dus een toenemende 
dichtheid. De monade is een zelfatoom en is in tegenstelling tot alle 
andere materie niet op te splitsen in nog weer kleinere of fijnstoffelijkere 
atomen. Pas tijdens zijn afdaling neemt de monade verschillende, en 
steeds dichtere, vormen van elkaar opvolgende atoomsoorten aan. 

Onder aan de ladder aangekomen klimt de monade weer terug omhoog 
en de atoomsoorten lossen stapsgewijs weer op in steeds hogere soorten. 
Dit zijn de zogenaamde manifestatieprocessen van involvatie (omlaag en 
verdichting) en evolvatie (omhoog en oplossing). Deze processen 
wisselen elkaar een onkenbaar lange periode af. 

Nadat de monade in deze processen alle noodzakelijke ervaringen heeft 
opgedaan, begint een volgend manifestatieproces: het proces van 
involutie. De monade begint nu aan een verdere afdaling waarin het zich, 
in de vorm van de tijdens de involvatie en evolvatie opgedane 
atoomsoorten, samenvoegt tot steeds dichtere samenhangende vormen, 
of aggregaten. In deze aggregaten wordt het bewustzijn van de monade 
tot leven gebracht. 

In het laatste en laagste (of hoogste, het is maar hoe je het bekijkt) 
stadium van het involutieproces belandt de monade in de elementale 
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koninkrijken. Dit zijn de werelden der elementalen, oftewel van de vier 
natuurkrachten – aarde, water, lucht en vuur – met hun respectievelijke, 
voor de meeste mensen niet zichtbare, bewoners. Zie afbeelding 2. 

Na de voltooiing van zijn ontwikkeling in de elementale koninkrijken valt 
de monade in de meest donkere, dichte en grofstoffelijke vorm: de 
fysieke wereld van de mineralen, oftewel het minerale koninkrijk, de 
laagste van de vier natuurlijke koninkrijken. Daarmee is het 
involutieproces van de monade beëindigd. 

In het minerale koninkrijk slaapt de monade en is zijn bewustzijn nog 
steeds passief. Vanaf hier gaat hij het manifestatieproces van de evolutie 
in en vervolgt hij zijn ontwikkelingstocht, maar nu weer terug omhoog 
naar het licht, oftewel naar steeds fijnere materievormen met een steeds 
hogere frequentie en bewustzijn. 

Vanuit het minerale koninkrijk evolueert de monade in een onkenbaar en 
voor ons onvoorstelbaar lang tijdsbestek naar het planten koninkrijk, 
waarin zijn bewustzijn nog altijd passief is maar al in een minder sterke 
mate. Na een eveneens zeer lange, maar al kortere, reis door dit 
plantenrijk evolueert hij naar het koninkrijk der dieren, waarin zijn 
bewustzijn begint te ontwaken en hij de toestand van een groepsziel 
aanneemt. Na hierin een onbekend aantal levens te hebben doorlopen 
evolueert de monade verder naar een individuele ziel. Deze verwerft hij 
via het zogenaamde proces van individuatie. Hij belandt hiermee in het 
menselijke koninkrijk. 

Pythagoras heeft dit evolutieproces van het bewustzijn als volgt treffend 
samengevat: ‘het bewustzijn slaapt in de steen, droomt in de plant, 
ontwaakt in het dier en wordt zich bewust van zichzelf in de mens’. 

In afbeelding 2 zijn de involutie- en evolutieprocessen schematisch 
weergegeven. Zie artikel op www.sensability.nl 
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Stages of heart development. (A) Schematic of cardiac morphogenesis 
in human. Illustrations depict cardiac development with color coding of 
morphologically related regions, seen from a ventral view.  

The work of Nassim Haramein shows us the astonishing relationship of 
the I Ching as a star tetrahedron matrix encoding the geometry of the 
Universe. (Watch Video – I Ching As A Star Tetrahedron Matrix: 
Encoding The Geometry Of The Universe) 

The Heart as an Organ of Flow 

The heart possesses a level of intelligence we are only beginning 
to understand.  Institute of HeartMath 

For the logo we wanted something that 
would reflect the energy of 
transformation. As we were discussing 
ideas for the logo, we told the graphic 
designer about the heart and the taurus—
the energy field.  
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Higher Density BlogJune 26, 2016Uncategorized  

Courtesy of   http://www.abzu2.com/2016/06/25/cosmic-mitosis-
andrew-bartzis/ 
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Wetenswaardigheden 
http://wijzijnonshart.pauljansen.eu/HetHart.deFeiten.html 
Al in de vijfde week nadat een eicel is bevrucht begint een klein hartje in 
het embryo te kloppen. De week erna slaat het kleine hartje regelmatig, 
wel 150 keer per minuut. In de negende week is het hart volledig gevormd 
en circuleert het bloed door het kleine lichaampje dat dan plm. 3 
centimeter 'groot' is. Het hart is het allereerste orgaan dat volledig werkt 
in een menselijk embryo, en dus in de mens. 
Het hart heeft haar eigen elektrische impuls en kan daarom (bij voldoende 
zuurstof) blijven kloppen, zelfs na ontkoppeling van de rest van het 
lichaam. De bron van de hartslag is het hart zelf, en niet de hersenen: het 
hart klopt zelfstandig. 
Hart als Orgaan: op de hoornvliezen na krijgt elk van de plm. 75 triljard 
cellen in het lichaam bloed toegevoerd... door het hart. 
Hart als Spier: de meest krachtige spier in het lichaam en verricht van 
alle spieren die een mens heeft verreweg het meeste fysieke werk 
gedurende een mensenleven: continu output 1-5 Watt. 
Hart als Klier: in 1983 is ontdekt dat het hart een hormoon produceert 
en afgeeft (atrial natriuretic factor - ANF). Kort geleden is ontdekt dat 
het hart ook oxytocine afscheidt, een hormoon dat welbekend is voor haar 
rol bij bevalling en (productie van) moedermelk en naar recent 
wetenschappelijk bewijs ook betrokken is in cognitie, tolerantie, 
aanpassing, complex seksueel- en moedergedrag en in het leren van 
sociale triggers en het bepalen van langdurige relaties tussen twee 
mensen. Opvallend is dat concentraties van oxytocine in het hart net zo 
hoog (kunnen) zijn als concentraties die in hersenen worden gevonden.     
Mijn conclusie is dat het hart de schakel is tussen het lichaam van de 
mens en de geest van de mens. Ik denk dat het brein alleen aan de 
lichamelijke kant behoort, dat er een menselijke geest is waarover ik 
niets inhoudelijks kan schrijven, en dat het hart de verbindende schakel 
tussen die twee essentiële kanten van de dualistische mens is. En dat in 
het bereiken van de balans tussen lichaam en geest het hart essentieel 
is. “De mens is het enige wezen dat in staat is om dood te zijn 
terwijl zijn hart nog klopt” 
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Er is wetenschappelijk bewijs dat er een electromagnetisch 
communicatiesysteem werkzaam is in ons onderbewustzijn. 
Tussen personen blijkt dat het veld van het hart een belangrijke rol 
speelt in fysieke, psychische en sociale informatie tussen 
individuen. Iemands hersengolven kunnen synchroon lopen met de 
golven van iemand anders z’n hart.  Ook tussen mens en dier kan 
er een interactie in het hartveld ontstaan. Zelfs bevat dit hartveld 
informatie over toekomende dingen, een soort voorgevoel van iets 
te bezitten.  Het kloppen van het hart wordt dus door het hart zelf 
opgang gebracht en in stand gehouden.  Men weet echter nog niet 
zeker waar het begin van onze hartslag ontstaat.  Ons hart heeft 
geen zenuwverbindingen nodig met onze hersenen om te kunnen 
kloppen. De bron van onze hartslag blijkt in ons hart zelf te zitten. 
Wanneer de hersenen afgestorven zijn, kan het hart nog blijven 
kloppen. Er zit een soort Zwitsers uurwerk in onze hartcellen, 
volgens cardioloog Linda van Laake.    De parel van ons bestaan 
en leven zetelt inderdaad in ons hart.  

https://mediator.zonmw.nl/mediator-26-november-2017/het-
zwitsers-uurwerk-in-onze-hartcellen/ 
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Ons hart schept dus een zeer sterk electromagnetisch veld. Om dat 
veld op te wekken is uiteraard veel energie nodig. Dat veld heeft 
de vorm van een donut, toroidisch. In het gat van de donut wordt 
de informatie of energie opgenomen.  Dat noemde men oudtijds 
“De kleine ruimte van het hart”.  In die ruimte heerst als enige 
plaats géén polariteit. Een lading wordt er direct geneutraliseerd. 
In die kleine ruimte komen alle frequenties bij elkaar en worden 
samengebundeld, om daarna weer uit elkaar te vallen. In die kleine 
ruimte bestaan geen conflicten, geen tegenstellingen, maar heerst 
liefde en medelijden indien het hart niet tot een moordkuil is 
gemaakt. Wijzelf kunnen ons hart tot een moordkuil maken, of er 
een warm en mededogend orgaan van maken.  In ons hart is deze 
plek er een van omvorming, van transformatie om lagere energie 
in hogere om te zetten. De spanningen worden er ontladen en er 
vindt een metamorfose plaats.  

 

Volgens de cardioloog Linda van Laake bevatten sommige 
hartspiercellen een kernklok, bestaande uit vier genen die twee 
paartjes vormen.  Het ene paar stimuleert de activiteit van de ander, 
dat vervolgens in het eerste paar de activiteit weer afremt.  De 
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looptijd is 24 uur.  In het proces van de celdifferentieatie ontstaat 
steeds een 24-uurs ritme.  Er bevinden zich wel meer dan 700 genen 
die dit 24-uurs ritme in de hartspiercellen vertonen.  

Alle bloed dat door het hart stroomt, doet niets om het hart er zelf 
mee te voeden. Dat doen namelijk de kransslagaders. Een grote 
risicofactor voor hartfalen is de aanwezigheid van aminozuur in het 
bloed. Dat wordt ook wel homocystine genoemd. Het komt voort 
uit het eten van dierlijk vlees, (eiwitten).   

            


