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Leven vanuit je hart
Namasté, ik groet ‘Al-Dat-Is’, ‘De Eeuwige’, in jou.
Van mijn hart tot jouw hart. Wanneer we in deze tijd
van afstand moeten houden elkaar begroeten, is dit
mijn favoriete variant. Mijn vorige column droeg de
titel In welke wereld willen wij leven? Daarin deed
ik een oproep tot zelfbewustzijn en ik schreef dat
leven vanuit je hart mijn antwoord is op de huidige
situatie in de wereld. Het riep bij mensen de vraag
op ‘Waarom en hoe, leven vanuit je hart?’[1] Hier
probeer ik dat nader te verwoorden.

Leven vanuit je hart komt voort uit zelfbewustzijn. Je
bewust zijn van je bestaan, in al haar gelaagdheid. Sinds
onheuglijke tijden, en met name bezongen in de hymnen
van de meer dan 5000 jaar oude Veda’s, wordt ons aangereikt dat wij niet uitsluitend ons lichaam zijn. [2,3] Dat onze
perceptie van de werkelijkheid ons wereldbeeld bepaalt.
Het lichaam is tastbaar en vaste materie, denken we.
Maar als je via molecuulniveau op atoomniveau kijkt, zie
je dat een atoom voor het grootste deel uit ruimte bestaat,
gevuld met bewegend, ‘ademend’ licht en geladen ‘deeltjes’
die bij nader onderzoek ook licht zijn.[4]
Ons tastbare lichaam bestaat in feite uit licht, subtiele
energie, en wordt omgeven door verschillende andere subtiele energielagen, waaronder etherisch, mentaal, en causaal. Hierin liggen emoties, denkpatronen, patronen van
voorouders en andere energetische bagage opgeslagen, die
bijdragen aan ons dagelijks functioneren. Deze lagen en
hun verbinding met de universele of kosmische energie
in de energetisch frequenties van de chakra’s, zijn waarneembaar met energetische testmethoden, instrumenten
en door ‘helder’-zienden en -voelenden.[5,6,7]
Maar het gaat nog verder. De astrofysica en kwantumfysica laten net als de Veda’s, een beeld zien van een ‘kosmische ademhaling’ waarin alles ontstaat en plaatsvindt via
expansie en contractie van licht, energie. In ons lichaam
gebeurt hetzelfde.[4] Wij zijn verbonden met de kosmische
ademhaling waarin alles wat ooit geweest en gedacht is
aanwezig is, en deze verbinding is toegankelijk voor eenieder die zich hiervan bewust is.
Van alle organen heeft het hart het grootste ritmische elektromagnetische veld; 5000 keer sterker dan dat
van het brein. [8] Dit veld, dat iemands emotionele staat
reflecteert, is voelbaar buiten het lichaam en kan dus door
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andere levende wezens opgemerkt worden. Daarnaast lijkt
het aardmagnetisch veld de onderlinge verbondenheid tussen alle levende systemen te synchroniseren. Omgekeerd
kunnen groepen mensen in hart-coherentie, verbonden met
zichzelf en anderen, het aardmagnetisch veld moduleren en
zo wereldwijde coherentie bevorderen.[8]
Wanneer wij onszelf identificeren met ons lichaam en de
materiële wereld die ervaren wordt door de vijf zintuigen,
dan zijn je baan, je status in de samenleving, je bezit en
je (digitale) sociale omgeving het allerbelangrijkst in je
leven. De huidige organisatie van de samenleving is erop
gericht om dit te bevorderen: economie, wetenschap,
de enorme beïnvloeding door technologie en media, en
bedrijvigheid dienen consumptie en identificatie met status en bezit. Talent voor profijt en analytisch intellect zijn
de hoogst gewaardeerde menselijke kwaliteiten.
Bijna ongemerkt zijn wij de afgelopen decennia door
deze geavanceerde mechanismen een virtuele wereld ingetrokken met een dominantie van ons hoofd en de vijf zintuigen en hun emoties.[9] De bevrediging van zintuigelijke
verlangens en het bewaken van onze identiteit tegenover
anderen neemt vrijwel al onze tijd in beslag. Angst valt ons
ten deel als dit bedreigd wordt. Wij zijn afgescheiden van
elkaar en van onszelf, en chaos en conflict zijn het gevolg.
Wakker worden is niet hetzelfde als ontwaken. Een toenemend aantal mensen is wakker aan het worden uit de verwarring en de beperkingen die de huidige tijd kenmerkt.
Met name door in te zien hoe organisatorische, technologische, wetenschappelijke en politieke krachten zich
verenigd hebben om richting te geven aan de wereld.[10]
De frustratie hierover is bij velen groot. Hoe kunnen we
de situatie keren?
Problemen die ontstaan op een bepaalde energetische
frequentie, kun je nooit oplossen vanuit diezelfde frequentie maar hebben een hogere frequentie nodig. Het
hart heeft deze hoge energetische frequentie en is verbonden met de kosmische ademhaling. Het is de plaats
van onvoorwaardelijke liefde, dankbaarheid en vergeving.
Het is ook de plaats van waarheid, wijsheid, integriteit,
vertrouwen en moed.

Wanneer steeds meer mensen
een hart-afstemming realiseren,
verandert alles en wordt het
onmogelijke mogelijk.
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Dit is de enige frequentie die alles kan helen. Als wij
ontwaken in de perceptie van het hart, dan gaan wij verder
dan de wakkere inzichten over de materiële perceptie en
het hoofd, en verbinden ons met de kosmische frequentie
van het hart: we bewegen van afgescheidenheid naar eenheid en brengen hoofd en hart in balans. Dit is niet iets
wat verworven moet worden; het is er altijd geweest maar
het is bedekt door een dikke stoflaag van materiële en zintuigelijke afleiding.
Wij zijn niet ons beperkte fysieke lichaam; wij zijn pure
liefde, oneindig bewustzijn, in een menselijk lichaam.[2,3]
Juist dit is de grote uitdaging: om in de materiële wereld
gestalte te geven aan ons hart. En dan komt het erop neer
om datgene wat vanuit het hart geweten wordt, nu in het
dagelijks leven tot uitdrukking te brengen. Een belangrijke oefening hiervoor reiken de Veda’s ons aan: geef aandacht aan je gedachten, woorden en daden, en breng deze
op één lijn. Wat we doen moet dus in overeenstemming
zijn met wat we zeggen en wat we denken.
Dit betekent dat we gaan leven in waarheid, de waarheid van ons hart. [11,12] We ruimen oude emotionele en
mentale patronen op. Vanuit een diepe verbinding met
elkaar en met de natuur brengen we geen schade toe aan
mens, dier en leefomgeving. Puur voedsel en meditatie
zijn vanzelfsprekend, met een bijzondere plaats voor de
hart-meditatie, waarin je bewust het ritme van je adem

haling verbindt met diepe dankbaarheid in je hart. De
coherentie van beide ritmes versterkt de connectie vanuit
je hart in het dagelijks leven.
Vanuit zelfbewustzijn en de verbinding met ons hart
zijn we in staat om helder en open naar iedere situatie te
kijken en deze te wegen in ons hart. Zo wordt duidelijk of,
en zo ja, welk antwoord gevraagd wordt, en handelen we
ernaar. Leven vanuit je hart, je natuurlijke staat, is leven
als een kind: onbevangen en vrij. Wat deze tijd van ons
vraagt is een collectieve transformatie naar een afstemming op het hart en dit tot uitdrukking brengen in ons
leven.
En dan, wanneer steeds meer mensen een hart-afstemming realiseren, verandert alles en wordt het onmogelijke
mogelijk. Want één daad, één woord of gebaar, komende
uit het hart, keert alles om.[13] Zowel op persoonlijk als
gemeenschappelijk niveau. Wij kunnen erop vertrouwen
dat wij door te leven vanuit ons hart, bijdragen aan een
nieuwe visie op de wereld. Liefdevol, oprecht en zuiver
blijvend in gedachte, woord en daad, verankeren wij ons
hart in de samenleving. Namasté.
www.jouwvoeding.com
U vindt de volledige bronvermelding op pagina 44 van dit tijdschrift en
op www.orthofyto.com bij het betreffende artikel. Abonnees kunnen hier
inloggen.
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