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aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), Daniel Winter, www.soulinvitation.com.

Afbeeldingen overgenomen met toestemming van de auteurs, van hun websites (zie literatuurreferenties).
De afbeeldingen van Dan Winter zijn met diens toestemming geplaatst, die ook zijn waardering
uitgesproken heeft over de samenstelling en doelstelling van dit boekje.
Toestemming is in aanvraag voor het gebruik van de afbeeldingen van het Institute of Heartmath
in Californië.

BELANGRIJK!!! Dit boek, de workshops en de oefeningen ervan zijn geen medische- of
psychotherapie en kunnen deze niet vervangen of wijzigen. Hetgeen in dit boek geschreven
staat of in de workshops gezegd wordt, mag niet worden opgevat als medisch of
psychotherapeutisch advies of als vervanging daarvoor. Wij zijn voorzichtig, maar u bent
verantwoordelijk. Doe de oefeningen vanuit Liefde, op rustige momenten, nooit achter het
stuur of tijdens het bedienen van machines.
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INLEIDING
Dit boekje gaat over golven oftewel trillingen. Alles bestaat uit trillingen. In harmonie zijn met
je omgeving en met je binnenwereld komt neer op het coherent zijn, oftewel het gelijktijdig met
elkaar opgaan van trillingen, binnen jezelf zoals die van je cellen, hart, hersenen en ademhaling
en buiten jezelf, zoals die van de bomen en alle andere planten, de Aarde en de kosmos (de
hemellichamen). Dit zal onder andere duidelijk gemaakt worden aan de hand van het werk van
het Institute of Heartmath, een onderzoeks- en trainingscentrum in Californië. In een
harmonische staat van zijn kunnen trillingen zelfs harmonische reeksen vormen. Als er sprake is
van universele Liefde en compassie, bevat de harmonische reeks zelfs de Gulden Snede, zoals
uitgelegd zal worden aan de hand van het werk van Daniel Winter uit de USA, die momenteel
onderzoek doet in Nederland. Ben je in disharmonie met jezelf en je omgeving, dan zijn je golven
incoherent en dus disharmonisch, wat doorwerkt in je omgeving en in de wereld, tot in de
kosmos. Wereldvrede begint bij jezelf. Het doel van dit boekje is je te helpen bewust te worden
van het hele trillingenplaatje en hiermee te leren werken, wat een groot plezier is en wat in dit
boekje helder uiteengezet zal worden.
Saskia Bosman
Culemborg, november 2001
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1. HET HART MAAKT MUZIEK
Het harmoniseren van het binnen- en buitenmilieu begint met: liefde. Specifieker gezegd:
onvoorwaardelijke, universele liefde en compassie. Hieruit vloeit dan een diep gevoel van
Eenheid met het Al voort. In de spiritualiteit zo oud als de mensheid, in de wetenschap pas de
laatste jaren ontdekt. En wat men vond was: muziek. Je zou ook kunnen zeggen: harmonie en
heilige geometrie, zoals je hieronder zult lezen. We beginnen daar waar Liefde begint; in het
hart.
Het electrocardiogram (ECG), oftewel de registratie, via huidelectroden, van de electrische
spanningen die het hart afgeeft, verschilt als we in verschillende emoties en mentale toestanden
zijn. Deze verschillen worden zichtbaar als van het electrocardiogram een frequentiespectrum
wordt gemaakt. Hierin wordt de intensiteit (energie; verticale as) uitgezet tegen de frequenties (in
aantallen trillingen per seconde of Hertz, Hz, horizontale as). De pieken in deze grafiek laten zien
welke frequenties, en hoe sterk, aanwezig zijn. In een toestand van onvoorwaardelijke, universele
liefde en compassie wordt veelvuldig een afstand van 1,62 Hz (afronding van 1,618) tussen twee
opeenvolgende pieken gevonden. Dit getal is het Gulden Snede getal oftewel de Gulden Snede
Verhouding, die aangeduid wordt met de Griekse letter _ of Phi, uitgesproken als "Fie". Phi
wordt benaderd door veel groottenverhoudingen in de natuur, zoals onze beenderlengten van
elleboog naar pols naar handknokkels, eerste, tweede en derde vingerkootje. Van de Gulden
Snede verhouding is veel gebruik gemaakt in de architectuur. Er is ooit een experiment gedaan
waarin een klas schoolkinderen gevraagd werd een rechte lijn in tweeën te verdelen. De twee
delen mochten niet van gelijke lengte zijn, maar moesten wel "goed" voelen. De overgrote
meerderheid had de lijn verdeeld in twee stukken die in de Gulden Snede verhouding tot elkaar
stonden, 1,618 . Het Gulden Snede getal heeft in feite een oneindig lange reeks getallen achter de
komma staan (1,6180339…..), maar in dit boekje zal het vaak afgerond worden tot 1,618 en
vanwege het lagere oplossend vermogen van ECG apparatuur zelfs tot 1,62.
De Gulden Snede Phi oftewel 1,618…. Vind je in een regelmatige vijfhoek, waarin je een
vijfpuntige ster tekent. Als je de lengte van één van de buitenste ribben 1 noemt, is de binnen de
vijfhoek gelegen lijn die twee punten van de ster met elkaar verbindt Phi (zie Fig. 12).
Wordt van het frequentiespectrum van het electrocardiogram weer een spectrum gemaakt, dan
levert dit een vorm op die veel op het oorspronkelijke electrocardiogram lijkt. Deze nieuwe en
ongebruikelijke grafiek wordt door Daniel Winter het "septrum" genoemd.1 Als de frequentieafstand tussen twee opeenvolgende pieken in het eerste spectrum 1,62 Hz (dus Phi Hz) is, dan
staat in dit tweede spectrum, het septrum, de eerste piek op 0,62 (1/Phi). Hoe hoger de piek op de
0,62 positie is, hoe coherenter (samenhangender, eenduidiger) het bijbehorend gevoel van
onvoorwaardelijke liefde en compassie. Ook verwondering kan ervaren worden bij deze waarde.
Voor zover ik weet is Daniel Winter de eerste ter wereld die deze dataverwerking toepast (Fig.
1).
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Fig. 1: van boven naar beneden: Dan Winter, www.soulinvitation.com1
1. Electrocardiogram van een mens. De ECG-golfvorm op het moment van Liefde.
2. Frequentiespectrum van dit electrocardiogram. De golf in de golf (FFT, Fast Fourier
Transform oftewel de frequentie-signatuur).
3. Spectrum van het ECG-frequentiespectrum: het "septrum". Golf in de golf in de golf
(frequentie-signatuur van de frequentie-signatuur. Dit levert dezelfde vorm op als het
oorspronkelijke ECG. Dit ís inbedbaarheid.
Bij andere emoties en gevoelens komt de eerste piek in het septrum op diverse andere waarden
tussen 0 en 1 te staan, zoals aangegeven in het plaatje hieronder. Deze toestanden zijn ook des te
coherenter, naar mate er op de betreffende plaats op de x-as een hogere piek staat. Deze
verbanden zijn volgens Dan Winter gebaseerd op duizenden gerapporteerde ervaringen (Fig. 2).
De getalswaarde tussen 0 en 1 wordt de Emotionele Index (EI) genoemd en geeft verschillende
kwaliteiten van de emotionele intelligentie (EQ) aan.
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Fig. 2: de verschillende waarden die de eerste piek in het ECG septrum kan aannemen bij verschillende
emoties en gevoelens.
Linker gedeelte:
4. Midden-gedeelte
5. Rechter gedeelte
11. gecentreerd in het hart
13, hart en hoofd in evenwicht
15. gecentreerd in het hoofd
12. membraan-overbruggend
14. evenwicht tussen overbruggen en
16. membraan-makend
(zie Hfst. 4)
maken van membraan (zie Hfst. 4)
Verticale as: hoe hoger de piek, hoe hogere emotionele intensiteit en coherentie. Horizontale as: EI,
emotionele kwaliteit. Hoe verder de piek naar links staat, hoe groter de emotionele openheid. 0,4 verdriet,
rouw, 0,5 veiligheid, plezier, 0,6(18?) verwondering, liefde, 0,7 oprechtheid, waarheid, 0,8 vrede,
openheid, 0,9 wel-zijn, realistisch, 1,0 intellectuele bevrediging.
Dan Winter, www.soulinvitation.com1

Daniel Winter (USA) heeft bijbehorende biofeedbackapparatuur (met software) ontwikkeld; de
Heartlink en ontwikkelt nu in samenwerking met wetenschappers in Nederland een nieuwe
versie; de Heart Tuner.
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2. IN LIEFDE GAAT ALLES MET HET HART MEETRILLEN
Door een liefdevol, coherent, harmonisch trillend hart wordt de harmonie van het hele lichaam
ingezet. Allerlei andere trillingsbronnen, die ons lichaam rijk is, gaan met het hart meetrillen,
wat "entrainment" ("in de trein meegaan") genoemd wordt. Ze sluiten zich aan bij de
harmonische reeks van frequenties, die ons hart voortbrengt. In dit hoofdstuk zal uitgelegd
worden hoe dit werkt en wat er zoals meeloopt in deze harmonie.
Het electrische veld van ons hart (op de huid gemeten in millivolt oftewel duizendsten volt) is
duizend maal zo sterk als het electrische veld van onze hersenen (op de huid gemeten in
microvolt oftewel miljoensten volt). Echter, een electrisch (en ook een magnetisch) veld neemt in
sterkte af met het kwadraat van de afstand van de bron. Maar ter plaatse van de hersenen is het
electrische (en magnetische) veld van het hart nog altijd 40 tot 60 maal zo sterk als dat van de
hersenen.2
Onze hartslagsnelheid (polsslag-snelheid) gaat op en neer met de in- en uitademing. Als we
hierbij ook nog eens in een toestand van onvoorwaardelijke, universele liefde en compassie
verkeren of, zoals het Institute of Heartmath (IHM) in Boulder Creek, Californië (USA) zegt,
liefde en waardering, gaat onze hartslagsnelheid mooi sinusvormig op en neer (zie Fig. 4 en 5).
Het electrische veld van het hart, dat het sterkste is van ons hele lichaam, neemt dan de velden
van de hersenen (Fig. 3) en van alle cellen mee en zelfs de grond en de bomen en eventuele
andere mensen om de persoon heen. Dit is gebleken uit onderzoek aan het Institute of
Heartmath2, 3, deels in samenwerking met Dan Winter.1 Tijdens zijn afstudeerproject ontdekte
Dan Winter dat het EEG (electro-encephalogram, electrische activiteit van de hersenen) van een
ervaren yogi werd "meegenomen" door de zeer harmonische frequentiekarakteristiek, die
ontstond in het ECG (electrocardiogram, electrische activiteit van het hart). De ECG en EEG
frequenties hadden onderlinge afstanden nabij Phi2 (1,27), namelijk 1,28 Hz (zie Fig. 3). Volgens
Dan Winter kunnen door biofeedback op deze gecombineerde ECG-EEG meting drugs- of
alcohol-verslaafde jongeren van hun verslaving en mensen met ADD (Attention Deficit Disorder)
van hun probleem afgeholpen worden. Hij heeft een klinische test hiervan in een
onderzoeksproject-voorstel opgenomen, te lezen op zijn website.1 Zelf vermoed ik, dat hier ook
een sleutel ligt tot het oplossen van hyperactiviteit en dyslexie. Bij mensen die via ontspanning en
visualisatie in een veranderde bewustzijnstoestand kwamen, heeft de Russische wetenschapper
Konstantin G. Korotkov eveneens de Phi-verhouding in hun EEG-frequenties zien ontstaan.31
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Fig. 3: Van links naar rechts: 2 kolommen EEG, 1 kolom ECG en 1 kolom bloeddruk. In deze
laatste kolom staat de bloeddruk uitgezet tegen de tijd, in de EEG en ECG kolommen staan
frequentie-spectra. Langs de horizontale as staat de frequentie uitgezet (EEG: 0-80 Hz, ECG
(EKG) 0-20 Hz). Verticale as: van boven naar beneden achtereenvolgende spectra van telkens
ongeveer een seconde opname, de hoogte van de piekjes geeft energie (power) weer die per
frequentie aanwezig is. Hier gebeurt het volgende (kijk van boven naar beneden): de
proefpersoon heeft een piek-ervaring van Liefde, waardoor er een harmonische reeks in het
ECG-spectrum ontstaat (de bovenste 4 lijnen). Enkele seconden later ontstaat er iets wat naar
een harmonische reeks neigt, in het EEG (de 7 onderste lijnen van het EEG-spectrum). Dit
patroon trad vele malen op tijdens een experimenteersessie van 2 uur. Dan Winter,
www.soulinvitation.com1

Zijn we echter in een toestand van frustratie, woede, verwarring, of normaal maar niet bezig met
liefde en waardering te voelen, dan varieert onze hartslagsnelheid chaotisch.
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Chaotische toestand

Het is tijd om te veranderen

Liefdevol hart

Fig. 4: Grafiek van de hartslagsnelheid (HRV of Heart Rate Variability, in hartslagen per
minuut). In het eerste gedeelte van de grafiek is de gemeten persoon niet bezig met liefde en
waardering, krijgt in het midden van de grafiek de opdracht liefde en waardering te voelen
(bijvoorbeeld via het oproepen van een prettige herinnering). In het laatste gedeelte van deze
grafiek voelt de proefpersoon liefde en waardering en varieert de hartslagsnelheid regelmatig;
sinusvormig. ©Institute of Heartmath

A

B
Fig. 5: In A is de hartslagsneheid (Heart Rate, in hartslagen per minuut) uitgezet tegen de tijd
(time, in seconden). De hartslag varieert chaotisch als gevolg van frustratie en woede. In B
varieert de hartslagsneheid geordend; sinusvormig, in een toestand van oprechte waardering.
© Institute of Heartmath.
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Het verschijnsel, dat alle andere trillingsbronnen in ons lichaam met het hart gaan meetrillen,
wordt in het Engels "entrainment" genoemd. Dit kan in het Nederlands misschien nog het best
met "synchronisatie" vertaald worden. Dit is hetzelfde proces dat men ook aantreft in een winkel
waar mechanische klokken met even lange pendules verkocht worden. Tikken alle klokken in het
begin nog ongelijk, na verloop van tijd gaan ze allemaal tegelijk tikken. Dit tiktempo wordt
aangegeven door de meest krachtige klok in de zaak. Als de winkel deel uitmaakt van een rijtje
panden dat nogal gehorig is, gaan de slingerklokken van de buren ook meedoen. Zo werkt het
ook in ons lichaam. Onder bepaalde omstandigheden, in dit geval gevoelens van liefde en
waardering, zullen alle electrische trillingsbronnen in ons lichaam (cellen, hersenen: de klokken
in de winkel) en zelfs eromheen (bomen, personen en de grond binnen een straal van 100 meter:
de klokken bij de buren), mee gaan trillen met ons hart (de krachtigste klok in de zaak). De
andere trillingsbronnen zullen niet altijd in dezelfde frequentie als het hart gaan, maar wel in
frequenties die ermee sporen; die er een harmonische reeks mee vormen. In een harmonische
reeks zijn alle frequenties gehele aantallen malen (1, 2, 3, enz.) de grondfrequentie (de laagste).
Het is ook een manier van energie besparen. Het is een vorm van resonantie en resonantie kost
weinig energie. Als alle klokken eenmaal met elkaar in de pas tikken, is het moeilijk één klok uit
het ritme te brengen; hij is er zo weer in terug door de invloed van de andere klokken. Emoties
zoals woede en frustratie leveren nauwelijks of geen entrainment op, die van liefde en waardering
wel. Dus woede en frustratie (stress) kosten meer energie. In liefde en waardering wordt energie
bespaard. Het principe van "entrainment" is ontdekt in 1665 door de Nederlandse klokkenmaker
en wetenschapper Christiaan Huygens (zie Fig. 6).

Fig. 6: Het verschijnsel van "entrainment". Het principe van "entrainment" is ontdekt in 1665
door de Nederlandse klokkenmaker en wetenschapper Christiaan Huygens, die waargenomen
heeft dat slinger-klokken hun ritmes (rechts van de 2 klokken weergegeven in zwart en grijs) met
elkaar synchroniseren (bovenste plaatjes) als hun pendels van dezelfde lengte zijn. Zelfs als hun
ritmes verstoord worden (onderste plaatjes), synchroniseren ze toch geleidelijk aan weer. In de
wereld van levende wezens bestaan talloze voorbeelden van deze manier van energie besparen. ©
Institute of Heartmath.

Hier houdt het voor het Institute of Heartmath bij op. Dan Winter gaat een stap verder: in het
frequentiespectrum kan een gelijke afstand tussen alle pieken van 1,62 Hz bereikt worden tijdens
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meditatieve, innerlijke vrede, in een toestand van onvoorwaardelijke liefde en compassie. Het
hart werkt als een soort laser. In plaats van een chaos aan verschillende frequenties wordt een
mooie, harmonische Phi-reeks aan frequenties geproduceerd en in deze frequenties trilt het
electrische veld van ons hart. Het bijbehorende electrische veld ziet eruit als een nest van rond
ons hart en lichaam kantelende donuts (zie Fig. 7), die als Russische poppetjes in elkaar passen.
Dit wordt door Dan Winter "inbedding" of "ingebedheid" (Engels: "embedding" resp.
"embeddedness") genoemd.

Fig. 7: Schematische weergave van het electrische veld in en om ons hart in een coherente
toestand van liefde en waardering: een nest van in elkaar passende donuts. Dan Winter,
www.soulinvitation.com

Ook binnen in het hart is een nest van donuts aangetroffen, door Arthur Winfree.8 Het is de
geometrische vorm van de electrochemische golven, die de hartslag aandrijven.
Aan het Institute of Heartmath in Californië wordt de toestand van een sinusvormig variërende
hartfrequentie "coherent" genoemd, net als het licht van bovengenoemde laser en in feite betekent
het woord "coherent" "samenhangend". In het onderzoeks- en trainingswerk van dit instituut
wordt hier tevens een samenhang in voelen en denken mee bedoeld. Om deze hartcoherentie te
trainen, heeft het Institute of Heartmath de Hartsynchrometer (aldaar een Freezeframer genoemd)
ontwikkeld, een biofeedback-softwarepakket met vingersensor, die op basis van de polsslag
werkt. Het systeem dient, samen met enkele oefeningetjes, voor de bevordering van je emotionele
management (je emoties beheersen). Eén van deze oefeningen wordt "Freeze-Frame" genoemd
en maakt gebruik van het oproepen van een prettige herinnering waarin liefde en waardering
gevoeld werden, ritmische ademen en visualisatie (zie Fig. 8).
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Fig. 8: De hartslagsnelheid (Heart Rate) in hartslagen per minuut (BPM oftewel Beats Per
Minute) van een persoon die frustratie ervaart (links) en vervolgens de Freeze-Frame oefening
toepast (rechts). Merk de dramatische verandering op in de variatie van de hartslagsnelheid.
© Institute of Heartmath.

Dan Winter stuurt met zijn biofeedback systeem, de Heartlink en de nu in ontwikkeling zijn de
Heart Tuner, aan op het bereiken van een harmonische frequentiereeks in het ECG, zichtbaar in
het eerste orde FFT spectrum, waarin de Gulde Snede (Phi=1,618…) verhouding voorkomt. De
eerste piek in het septrum (tweede orde FFT-spectrum) staat dan op 0,62 en nu geeft naast de
HRV ook de hoogte van deze piek de mate van hart-coherentie (en de intensiteit van de emotie)
aan. De mogelijkheden van zijn biofeedback systemen en die van het IHM naast elkaar leggend,
stelt Dan Winter als ideaal voor: een cascade (reeks) van geordende pieken in het HRV-spectrum,
die in fase zijn met simultaan geordende pieken in de ECG hartfrequentiespectra Let wel; we
hebben het hier over twee veschillende spectra: het HRV spectrum laat zien hoeveel energie
(hoogte van de pieken) van welke frequenties (plaats op de x-as) er aanwezig is in de variatie van
de hartslagsnelheid (HRV). Het ECG-spectrum laat zien zien hoeveel energie (hoogte van de
pieken) van welke frequenties (plaats op de x-as) er aanwezig is in het electrisch veld van de
hartslag op zich. Een hoge mate van coherentie levert een hoge piek op in het ECG-septrum
(spectrum van het ECG-spectrum, oftewel 2e orde FFT). Volgens Dan Winter krijg je bij de Phi
ademhaling (zie verderop) het volgende: de HRV wordt eerst coherent (hartfrequentie varieert
sinusvormig; één frequentie), vormt dan een cascade (harmonische reeks van frequenties) en
komt daarna tot stilte (vlakke lijn). Dit is een recursieve nestvorming (als Russische poppetjes in
elkaar passen) van veld-effecten, wat ons in staat stelt aanwezig te zijn.
Nu wat meer over de klokken in de zaak en bij de buren. Dan Winter heeft samen met de
wetenschappers van het Institute of Heartmath in Boulder Creek, Californië, onderzoek gedaan.
In dit onderzoek werden iemands hartslag en werden magnetische pulsaties van de Aarde en
ladingveld-pulsaties van een boom met een speciale sensor gemeten. De proefpersonen kregen de
opdracht op een gegeven moment liefde voor Moeder Aarde bij zichzelf op te roepen. Hiertoe
deden ze bijvoorbeeld een ceremonie in een Indiaans medicijnwiel, bestaande uit een
stenenkring, gelegd op de grond. Tot hun grote verrassing trad er niet alleen een harmonisatie van
de hartslag op ("de sterkste klok"), maar tevens van de magnetische pulsaties van de boom en van
de Aarde binnen een straal van 100 m rond de proefpersoon. De frequentiespectra van de
verschillende grafieken samen vertoonden zelfs één harmonische reeks! Dat wil zeggen, de
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pieken van de verschillende spectra lagen op identieke frequenties of harmonischen ervan (gehele
aantallen malen de grondfrequentie, zie boven). De spectra konden onder elkaar gelegd worden
en overeenkomstige pieken met elkaar verbonden door rechte, verticale lijnen (zie Fig. 9).
Bovendien benaderde de frequentie-afstand tussen de pieken weer Phi (of het kwadraat ervan).

Fig. 9: De bovenste 3 grafieken zijn frequentiespectra van het ECG. De bovenste is opgenomen
via een electrode op het voorhoofd, de tweede van boven via een electrode midden op de rug en
de derde via een electrode aan de basis van de wervelkolom. Het onderste spectrum is
opgenomen via een ELF (Extremely Low Frequency, 0-100 Hz) spoel die geplaatst was bij een
boom op een afstand van 70 m van het laboratorium waar de proefpersoon zich bevond. Op het
moment dat de proefpersoon liefde begon te voelen en wilde synchroniseren met het
aardmagnetisch veld, veranderde het frequentiespectrum van de ELF-spoel onmiddelijk in het
onderste spectrum van deze grafiek. Het experiment werd nog twee keer herhaald met twee
verschillende systemen voor data-acquisitie. Dan Winter, www.soulinvitation.com1

De oefeningen van het IHM voor het bereiken van coherentie zijn te vinden in de literatuur en
cursussen van dit instituut en vallen onder hun copyright. Daarom geef ik hier een oefening die
eveneens effectief is in het bereiken van de coherente en zelf de Phi-harmonische staat. Met deze
oefening wordt tevens het energieveld in de ruimte waar je werkt zodanig geharmoniseerd, dat
het een heilige en veilige werkruimte wordt. Deze oefening dient ook om jezelf te aarden, wat
voorkomt dat je gaat "zweven".
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ENERGIEVELD VAN LIEFDE
Als je wil, kun je een kaars en eventueel wierook aansteken en ontpannende muziek aanzetten.
Ga ontspannen op een stoel zitten, met een rechte rug en beide voeten plat op de vloer, je kunt
ook met gekruiste benen op de grond of op een kussen gaan zitten. Als je wil, mag je je ogen
sluiten. Haal rustig en ontspannen adem, laat alle zorgen en gedachten van je af glijden. Ga met
iedere ademhaling steeds dieper en dieper in de ruimte van rust en vrede binnen in jezelf.
Als je een diepe innerlijke rust hebt gevonden, breng je je aandacht naar je stuit. Sta toe dat van
daaruit een dikke, stevige wortel van energie, zo breed als je romp, diep de Aarde ingroeit; soepel
en snel door alle aardlagen heen, tot in het hartkristal, oftewel de binnenkern van Moeder Aarde.
Misschien voel je of zie je deze energie-wortel spontaan, je mag je hem en al het andere in deze
en volgende geleide meditaties ook voorstellen in je fantasie. Het belangrijkste is dat je intentie
en aandacht er zijn, deze zetten de subtiele energieën aan, hun juiste weg te zoeken.
Het hartkristal of hart van Moeder Aarde zendt voortdurend golven van onvoorwaardelijke,
universele Liefde uit in alle richtingen. Als je wil, kun je deze via je wortel ontvangen. Ze komen
omhoog van het hart van Moeder Aarde naar de plek waar je zit en gaan door je lichaam naar je
eigen hart. Als de eerste golf van Liefde je hart raakt, sta dit dan toe om zich wijd te openen, je
bewust wordend van jouw oneindige voorraad onvoorwaardeljke, universele Liefde.
Sta je hart toe om op haar beurt golven van onvoorwaardelijke, universele Liefde uit te zenden in
alle richtingen, door je hele lichaam, tot in de toppen van je vingers en tenen en tot in de
uiteinden van je haren, iedere cel vullend en omgevend met deze liefdes-energie. Alles wat zich
in en tussen je cellen bevindt en wat daar niet thuishoort, zoals giftige afvalstoffen en andere
ongewenste energievormen, worden door deze Liefde omgezet in zuiver Licht, dat daarna je
lichaam mag verlaten.
Als het energieveld van onvoorwaardelijke, universele Liefde je hele lichaam gevuld heeft, sta je
het toe om zich uit te breiden in de ruimte om je heen, in alle richtingen, door alle poriën van je
huid. Dit veld van Liefde om je heen wordt groter en groter en wordt bolvormig. Het omgeeft je
lichaam......de kamer....het pand waarin je zit met de grond die erbij hoort. Je mag dit veld zo
groot laten worden als je zelf wil. Er is zoveel onvoorwaardelijke, universele Liefde, zowel in je
hart als in het Universum, je hoeft het maar deze bol binnen te laten stromen. Tegelijkertijd wordt
de Liefdes-energie erin sterker en geconcentreerder.
Als je voelt dat de bol van Liefde groot genoeg is en de Liefdes-energie erin geconcentreerd
genoeg, breng je je aandacht naar de buitenkant van deze bol. Sta toe dat het buitenoppervlak
verandert in een dun laagje goud, dat reflecterend is en tegelijk doorzichtig en onbreekbaar en dat
het hele oppervlak van deze bol omgeeft. De bol van Liefde staat half op de Aarde en zit half in
de Aarde en glimt met zijn goudlaag in de zon.
Alle ongewenste energieën, zoals disharmonische gedachten en gevoelens, die op je af komen of
door jezelf worden uitgezonden, worden door dit laagje goud omgezet in onvoorwaardeljke,
universele Liefde, waarna deze energieën, in de vorm van Liefde, terug mogen gaan naar waar ze
vandaan kwamen. Voel en geniet van de energie van Liefde, rust, harmonie en bescherming in
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deze bol van Liefde. Breng je aandacht weer in je hart en sta dit toe om zich nog verder te openen
en nog meer onvoorwaardelijke Liefde uit te zenden naar- en te ontvangen van alle leven, overal,
inclusief jezelf.
Breng dan je aandacht naar de bovenkant van deze bol van Liefde. Sta toe, dat zich daar, van het
midden uit, een stervormig venster opent op het Universum, terwijl het laagje goud eroverheen
aanwezig blijft ter bescherming. Dit venster, in de vorm van een ster, opent zich zo wijd, dat de
punten ervan de grond raken. Het is alsof je je bevindt in een gigantisch observatorium, dat
uitkijkt op de Kosmos. Misschien ervaar je de schoonheid van de Aarde, waarop je zit, de maan,
de zon, de planeten, de sterren en sterrenstelsels. Een ook de hogere dimensies, de geestelijke
werelden van Liefde en Licht, voorbij deze stoffelijke dimensie van ruimte en tijd en toch innig
ermee verweven. Nodig de aanwezigheid uit van je ziel, oftwel je innerlijke essentie of
wezenskern. Nodig de aanwezigheid uit van je monade, oftewel de ziel van je ziel en van de
zielengroep waar je deel van uitmaakt. Nodig die wezens uit in de hogere dimensies, die enkel en
alleen functioneren op grond van onvoorwaardeljke, universele Liefde en die bereid zijn om, op
jouw uitnodiging, je innerlijke groei te steunen met hun energie en inspiratie, zonder zich in te
mengen met de vrije wil van jou of van enig ander individu. Geen enkele van deze wezens komt
in je, maar stuurt energie, die al of niet gecodeerd kan zijn met informatie en die zich bij jou kan
vertalen als een innerlijk weten, woorden, beelden, bewegingen, andere sensaties of gewoon een
diep gevoel van Liefde. Nodig ze uit je te helpen met het innerlijk, alchemistisch proces van
transmutatie naar Liefde en Eenheid. Misschien voel je de hoge, fijne energiebundels van
onvoorwaardelijke, universele Liefde binnenkomen.
Je bent nu geworteld in- en verbonden met zowel de Aarde als de Kosmos. Dit energieveld van
Liefde blijft staan zolang als jij bezig bent oefeningen te doen en net zolang daarna als je zelf
nodig vindt. Kom weer rustig terug, je bewust wordend van achtereenvolgens je ademhaling, je
hartslag, je lichaam, het contact tussen je lichaam en de grond en stoel of kussen, je dikke, stevige
wortel in de Aarde en alle geluiden om je heen. Beweeg je handen en voeten, open je ogen en
glimlach.
In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden, dat ook onze cellen, ons DNA en het milieu
om ons heen mee kunnen gaan trillen in de harmonie van een liefdevol hart.
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3. HET D N A GAAT MET DE MUZIEK MEE (onze gezondheid)
Het Institute of Heartmath
In dit hoofdstuk komt aan de orde, hoe diep de harmonisatie van trillingen wel gaat; tot in het
DNA in elke celkern, dat onze erfelijke informatie draagt. Het DNA vangt als een antenne de
trillingen op en ….. gaat in de harmonie van het liefdevolle hart mee!
Op aanraden van Dan Winter hebben de Heartmath-onderzoekers later ook gekeken naar wat het
menselijk DNA in deze toestand deed. Het over het algemeen stevig opgewonden DNA ontrolde
zich deels en wel op zo'n manier, dat het tot een maximaal gezonde expressie kwam.
De onderzoekers Glen Rein, Vladimir Poponin en Rollin McCraty ontdekten aan het Institute of
Heartmath (IHM) dat een gesimuleerd signaal van een typisch, menselijk, coherent
electrocardiogram gezonde menselijke bindweefselcellen sneller deed vermenigvuldigen en
daarentegen binweefselkanker-cellen in hun groei afremde.4 Poponin zag in een andere,
voorlopige studie, dat tumorcellen in normale cellen veranderden onder invloed van coherente
electromagnetische velden.
De wetenschappers aan het Institute of Heartmath ontdekten tevens dat de productie van het antiverouderinghormoon DHEA met 100 % toenam en die van het stress-hormoon cortisol met 23 %
afnam bij de mens, als deze zich uit vicieuze cirkels van negatieve gedachten bevrijdde en in een
liefdevolle, warme hart-energie kwam.5
Wanneer bij proefpersonen gevoelens van compassie opgeroepen werden door een video, maar
nog sterker als zij die bij zichzelf opriepen, nam de productie van de antistof IgA in het speeksel
toe. Wanneer ze boos waren, nam de IgA productie af. Deze antistof in speeksel is de eerste
verdediginglinie van ons afweersysteem, tegen vreemde indringers in ons lichaam. IgA wordt
geproduceerd door onze B-lymfocyten, bepaalde witte bloedcellen. De gevonden resultaten doen
vermoeden, dat gevoelens van compassie ons afweeersysteem versterken.5
In deze beide onderzoeken werd tevens het electrocardiogram gemeten. Dit werd bij de meeste
proefpersonen coherenter. In een andere studie werd ontdekt dat in woede het sympathische deel
van het autonome zenuwstelsel, dat het lichaam voorbereidt op activiteit, de grootste invloed
heeft op het hart, zodat dit sneller gaat kloppen. Waardering en liefde daarentegen, zorgen ervoor
dat het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel, dat ontspanning, regeneratie en
spijsvertering op gang bengt, meer invloed krijgt op het hart, waardoor de hartslag rustiger en
coherenter wordt. Er onstaat in feite een evenwicht tussen de mate waarin het sympathisch en
parasympathisch zenuwstelsel het hart aansturen. Dit is af te lezen aan het frequentiespectrum
van de Heart Rate Variability (HRV) die men op de Hartsynchrometer kan bekijken.6
Al deze bovengenoemde effecten hebben te maken met wat voor informatie ons DNA tot
uitdrukking brengt. Het DNA in iedere cel draagt alle erfelijke informatiecodes (genen), van ons
hele lichaam, maar een cel gebruikt niet al die informatie. Een neuron (zenuwcel) in de hersenen
zal die DNA-codes tot uitdrukking brengen, die bij deze hersencel horen. Een hartspiercel zal
andere informatiecodes tot uitdrukking moeten brengen, om als hartspiercel te kunnen
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functioneren. De hartspiercel laat de informatie die bedoeld is voor zenuwcellen links liggen,
hoewel deze ook in haar DNA zit. Hoewel er natuurlijk genoeg informatie in het DNA door beide
soorten cellen gebruikt zal worden, zoals de genen die dienen voor algemene
stofwisselingsprocessen, zoals verbranding van suiker om aan energie te komen.
Welke informatie in het DNA 'gelezen' kan worden, wordt bepaald door de manier waarop het
DNA in de celkern opgerold zit. DNA 'ziet' er uit als een gedraaide touwladder, die samen met
eiwitten opgerold is tot een spiraal, die weer opgerold is tot een grotere spiraal, die weer opgerold
is tot een nog grotere spiraal, die met nog meer eiwitten opgerold is tot een kluwen in de celkern
(Fig. 10). De genen die in vrije lussen DNA liggen, zijn beschikbaar om gebruikt te worden. En
dan te bedenken dat wat wij als genen (de informatie voor alle cellen) kennen, maar op 4 % van
het DNA liggen. De functie van de andere 96 % DNA is in de wetenschap nog niet bekend.
Volgens spirituele informatie ligt hier informatie van voorouders en/of vorige levens en/of
informatie die bedoeld is voor onze toekomstige ontwikkeling als menselijke soort.
Aan het Institute of Heartmath is in een experiment aangetoond, dat emoties invloed hebben op
de mate waarin en de manier waarop DNA is opgerold.
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Fig. 10: "Het antwoord zit opgevouwen in een envelop; het vlechten van draaggolf tot envelop
geeft er dimensie aan". Hier zie je hoe DNA meerdere malen is gespiraliseerd en opgevouwen tot
chromosoom, zoals een harmonie van golven (rechtsonder: de Gulden Snede cascade; de
begroeide heuvel) tot een envelop, geheel rechtsonder. Dan Winter, www.soulinvitation.com1
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Naar aanleidng van alle bovengenoemde resultaten, hebben de wetenschappers aan het Institute
of Heartmath het volgende model opgesteld van hoe liefde en waardering ons DNA gunstig
beïnvloeden:
In liefde en waardering produceert ons hart een coherent electromagnetisch veld. Dit heeft een
zodanige invloed op het gedrag van calcium in de cellen, dat dit op een bepaalde manier het DNA
op sommige plaatsen uitrolt en op andere juist weer oprolt. Er vindt dan een verschuiving plaats
in het scala aan genen dat tot uitdrukking komt in ons lichaam. En dit gebeurt weer zodanig, dat
onze gezondheid bevorderd wordt: het afweersysteem beter functioneert (productie van
antistoffen), onze hormoonklieren bepaalde hormonen meer aanmaken en aan ons bloed afgeven
en andere juist minder, tumorcellen in normale cellen veranderen, enz. Gedeelten van dit model
moeten nog door onderzoek bevestigd worden.
Het calcium in de cel dient om boodschappen uit de omgeving van de cel binnen de cel door te
geven. Het is bekend dat waar dit calcium zich in de cel ophoudt en wanneer, bepalend is voor de
patronen van DNA-informatie, die in de cel tot uitdrukking komt. Zo specialiseert een cel zich tot
bijvoorbeeld hartspiercel of hersencel en reageert zij doeltreffend op haar omgeving. Daar komt
nog bij dat de meeste typen cellen een fluctuatie in hun calciumconcentratie in stand houden van
rond de 0,1 Hz, wat overeen komt met de hart-hersen entrainment frequentie die ontdekt is aan
het IHM.
Op grond van de ontdekking van het zgn. "DNA-fantoom" door de Russische wetenschapper
Vladimir Poponin (die nu in de USA woont en werkt), vermoeden hij en zijn collega's aan het
IHM een koppeling van het DNA aan hoger dimensionale informatie-velden.34 DNA verstrooit
het licht van een laserstraal, waarin het geplaatst is, in een bepaald, herhaalbaar patroon. Maar als
het DNA-monster weggehaald wordt uit de straal en hier niets stoffelijks meer achterblijft dan
lucht, blijft er nog steeds een verstrooiingpatroon bestaan, dat er niet was voor het DNA in de
lichtbundel gebracht werd. Dit wordt het "DNA-fantoom" genoemd en kan maanden blijven
bestaan. Er is dus een subtiel energieveld van het DNA blijven hangen, of technischer gezegd,
een verstoring in het fysisch vacuüm dat tussen de luchtdeeltjes aanwezig is; iets waar hogere
dimensies in betrokken zijn dan de ons bekende wereld van ruimte en tijd. Dit "DNA-fantoom" is
zowel in Rusland als Amerika aangetoond door Vladimir Poponin en medewerkers en het is tot
nu toe nog niet gelukt met andere stoffen.35 Men vermoedt echter, dat ook andere stoffen met
spiraalvormige moleculen contact maken met hogere dimensies, met wat men noemt het
"etherische" of "fijnstoffelijke".34
Een koppeling met hoger-dimensionale informatie wordt eveneens vermoed van de vloeibare,
staafvormige kristallen van het eiwit calsequestrine in hartcellen, dat onstaat als calcium zich
eraan bindt en dat eveneens een spiraalstructuur heeft. In sommige typen cellen (hartcellen,
geslachtscellen, astrocyten en glia) beweegt het calcium zelf zich in spiraalvormige golven,
waardoor een koppeling met hoger-dimensionale informatie mogelijk is.2
Hier volgt een oefening die ik intuïtief ontwikkeld heb met gebruikmaking van beelden uit de
wetenschap, ter harmonisering en healing van je DNA. Een geleide meditatie, die door je liefde,
aandacht en intentie op subtiel-energetisch ("fantoom"-) niveau van je DNA werkt en stoffelijk
door kan werken wanneer de tijd er voor jou rijp voor is:
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DNA ZELF-HEALING
Zorg dat je ontspannen zit of ligt, sluit je ogen en haal rustig en ontspannen adem. Laat alle
zorgen en gedachten van je afglijden en ga steeds dieper je innerlijke ruimte van rust en vrede
binnen.
Breng je aandacht naar je stuit en word je weer bewust van de dikke stevige wortel van energie,
zo breed als je romp, die je in de Aarde gevormd hebt en die tot in het hartkristal van de Aarde
reikt. Als deze wortel verdwenen is, sta je deze toe opnieuw te groeien. Word je weer bewust van
de bol van Liefdes-energie om je heen, met het venster op de Kosmos. Sta jezelf toe om de
golven van onvoorwaardelijke, universele Liefde te onvangen uit zowel het hartkristal van
Moeder Aarde als uit het hart van het Universum, de Grote Centrale Zon. Deze golven van Liefde
komen bijeen in je hart en vermengen zich met elkaar en met de oneindige voorraad
onvoorwaardelijke, universele Liefde die in jou aanwezig is.
Nodig opnieuw je helpers uit.
Klop 1/2 tot 1 minuut met 3 vingers op je thymus om je thymuschakra te activeren, het
energiecentrum van geestelijke en lichamelijke immuniteit. Maak contact met alle cellen van je
lichaam door energie vanuit je thymus-chakra naar al die cellen toe te laten stromen.
Breng dan je aandacht naar die plek in je lichaam, die op dit moment de meeste healing nodig
heeft, of als je zo'n plek niet weet te vinden, dan laat je je aandacht naar een andere plek leiden.
Sta je aandacht toe om zich op een steeds kleiner plekje te concentreren, tot je uitkomt bij één
enkele cel. Alles wat je in deze cel gaat doen, zal tegelijkertijd plaatsvinden in alle andere cellen
van je lichaam, omdat ze allemaal dezelfde informatie bevatten (je DNA-codes) en hierdoor met
elkaar in verbinding staan en resoneren.
Sta jezelf toe om je cel binnen te gaan. Deze bestaat voor 95 % uit water. Zwem er als een dolfijn
doorheen, steeds dieper de cel binnen. Daar doemt een grote bol voor je op: de kern. Sta jezelf toe
om deze binnen te zwemmen met je aandacht. Je treft er spiralen in spiralen in spiralen van DNA
aan , als losse draden en in kluwens. Lange, gedraaide touwladders, bij elkaar een meter in iedere
celkern, verweven met pluizige kluwens eiwit. Begeef je temidden van je DNA.
Vraag je hele wezen, zich te verbinden met jouw oorspronkelijke, volmaakte blauwdruk. Breng je
aandacht opnieuw in je hart en sta deze toe om zich nog verder te openen en nog meer
onvoorwaardelijke, universele Liefde uit te zenden naar- en te ontvangen van alle leven overal,
inclusief jezelf. Sta je hart dan toe om, midden in je celkern, een intense flits uit te zenden van het
vloeibaar gouden Licht van onvoorwaardelijke, universele Liefde, die zich als een lichtende bolschil uitbreidt door je celkern en cel. Tegelijkertijd gebeurt dit in alle andere cellen van je
lichaam, vanuit het midden van hun celkernen. Sta toe wat er op dit moment gebeuren mag en
kan aan DNA-herstel, volgens je oorspronkelijke, volmaakte blauwdruk. Voel, zie of stel je in je
fantasie voor, wat er gebeurt. Jouw DNA komt in beweging, ordent zich en wat niet in harmonie
is in je DNA, herstelt zich zodanig, dat alle cellen van je lichaam in volkomen harmonie komen
met zichzelf en met elkaar, om een optimale gezondheid te bevorderen.
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Breng opnieuw je aandacht in je hart en sta je hart toe om weer een intense flits van het vloeibaar
gouden Licht van onvoorwaardelijke, universele Liefde uit te zenden, die zich uitbreidt door deze
en alle andere cellen van je lichaam. Sta toe dat beide uiteinden van elk van je DNA-strengen
voorzien worden van gezonde telomeren (de uiteinden van een DNA-draad, een biologische klok
die normaal geleidelijk aan korter wordt en opraakt, waarna de cel sterft), die de cel verjongen,
elk chromosoom beschermen en in overeenstemming zijn met een optimale gezondheid.
Sta jezelf toe weer samen te vallen met de grootte van je lichaam.
Stel je boven je hoofd een gouden zon voor en sta het licht ervan toe om, via je kruin, door en
rond je lichaam te stromen en via je wortel door te gaan, de aarde in. Al je cellen worden
voorzien van een laagje gouden Licht, waarin het DNA-werk zich veilig kan voortzetten, zolang
als nodig is.
Dank je helpers. Word je bewust van je ademhaling, je hartslag, het contact tussen je lichaam en
de vloer en je eventuele zetel. Word je weer bewust van je dikke, stevige wortel van energie in de
Aarde. Word je weer bewust van alle geluiden om je heen. Beweeg je handen en voeten, open je
ogen en glimlach.

Dan Winter
Ook volgens Dan Winter beïnvloedt een liefdevol hart ons DNA gunstig. Alleen hij legt dit niet
zozeer uit in termen van electromagnetische velden en calcium, maar in termen van geluid,
drukgolven dus, die weer direct te meten zijn met de Hartsynchrometer van het IHM. Echter, we
moeten ons wel realiseren, dat geluid beweging en wel trilling in onze weefsels teweegbrengt en
dat dit weer de electrische velden in ons lichaam en zelfs die tussen aardoppervlak en ionosfeer
beïnvloed.36 Mijns inziens kan, behalve direct via de electromagnetische velden die we
produceren, ook op deze manier hart-coherentie overgedragen worden van mens op mens, van
mens op boom, enz.
Hij zegt, dat een "vlecht" van geluidgolven, afkomstig van een "coherent extatisch" hart (dat dus
Phi in het ECG-spectrum en -septrum heeft doordat diepe liefde en eenheid ervaren worden), het
DNA zodanig vervlecht dat de korte golven ervan (de codon-volgorden) in lijn gebracht worden
met de langste golven (de lussen) die er in het DNA doorheen spelen. Deze langste golven zijn in
feite de envelop oftewel de lijn die de toppen van alle kortere golven met elkaar verbindt en dus
hun onderlinge verhouding aangeeft. De envelop geeft betekenis aan een woord, of dit nu met
hoge of lage stem wordt uitgesproken. Hoewel er enorme frequentieverschillen bestaan tussen de
geluidsgolven van het hart, van een woord en van de resonantiefrequenties van cellen of DNA, is
dat voor levenvormen geen probleem; deze herkennen de betekenis, de envelop, oftewel de
verhoudingen. En hiervan is Phi de belangrijkste. Op deze manier worden de meest gezonde
informatiecodes van het DNA blootgelegd voor gebruik, doordat hun onderlinge afstanden
passen bij de door het liefdevolle hart aangeboden frequenties. Maar er gebeurt nog meer.
Doordat de golven volkomen inbedbaar zijn, in elkaar passen zonder dat ze elkaar uitdoven,
tellen ze vanzelf bij elkaar op en vermenigvuldigen ze zich met elkaar. Dit levert nieuwe
frequenties op en de golven hun voortplantingssnelheid wordt tot boven de lichtsnelheid
opgejaagd, wat tot voor kort onmogelijk werd geacht. Dit laatste gebeurt in een kanaal dat
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gevormd wordt door de opeenvolgende openingen in het midden van de opeenvolgende sporten
van de DNA-ladder; de nauwe spleet in de gesloten "ritssluiting", de dubbele helix van ons DNA.
Wetenschappers die onderzoek doen op het gebied van de nanotechnologie (apparaat-onderdelen
of apparaten bestaande uit slechts enkele moleculen), zoals William Pensinger in Santa Fe (New
Mexico, USA) hebben ontdekt dat de holte van dit kanaal supergeleidend is (d.w.z. er is totaal
geen electrische weerstand) en dat informatie er zich voortplant met snelheden boven de
lichtsnelheid. De idee van Einstein, dat materie niet kan reizen boven de lichtsnelheid, blijkt dus
niet het complete plaatje te zijn. Had hij nu maar in zijn "gedachtenexperimenten" door zijn DNA
gesjeesd…
Volgens Dan Winter is het hart er als "stroom-bedding" op gebouwd om een harmonische dans
van klank op te starten, die genoeg genest is om " de biologie te laten dansen". Het hart bestaat
namelijk uit 7 spieren, die onder hoeken staan die overeenkomen met die van de 7 mogelijke
draaiingsassen van de tetraëder (4-vlak van gelijkzijdige driehoeken). De hart-klank bestaat uit 7
te onderscheiden componenten (Fig. 11).
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Fig. 11 (vorige pagina): De 7 spiraalvormige spieren in het hart, 1 t/m 7. Het hart is hier in
verschillende aanzichten afgebeeld, spierlagen afpellend om de 7 gespiraliseerde spierlagen te
laten zien. Deze zijn precies gekanteld volgns de 7 symmetrie-asssen van de tetraëder (regelmatig
viervlak). Dan Winter, www.soulinvitation.com1
Toen Dan Winter zich stortte op de vorm van ons DNA-molecuul, bleek dit vol te zitten met de
verhouding Phi (=0,618….). Dit was van belang, omdat golflengte en dus frequentie omgezet
kunnen worden en lengten en vorm. Bijvoorbeeld, als je een koperen plaat met fijn
vogelkooienzand erop gestrooid op een luidspreker legt en je laat één toon hierdoorheen komen,
organiseert dit zand zich tot een bloempatroon. Verhoog je de toonhoogte (frequentie), dan
verandert de vorm van de "bloem". Dit komt doordat in de plaat staande golven van geluid
ontstaan, d.w.z. bepaalde plekken trillen en andere niet. Het zand verzamelt zich op de plekken
die niet trillen. Druppels, zeepbellen, poeders en magnetisch gemaakt ijzervijlsel kunnen zelfs
ruimtelijke regelmatige vormen aannemen onder invloed van geluid. Dit verschijnsel wordt
"cymatica" genoemd en is door de Zwitserse arts Hans Jenny uitgebreid onderzocht en in een
prachtig fotoboek samengebracht.7 Dit wijst erop dat vormen in staat zijn een wisselwerking aan
te gaan met (dus te resoneren op) trillingen, die er qua frequentie bij passen. Zo wemelt het DNAmolecuul van de vormen die niet anders kunnen dan reageren op trillingen waarvan de
frequenties op onderlinge afstanden van 1,618… Hz liggen.
De pijnappelklier of epifyse (zie Hfst. 7), een klein orgaantje in het midden van ons brein,
produceert verschillende psychoactieve hormonen die ons in verschillende
bewustzijnsstatenbrengen (slapen, dromen, waken, visioenen). Deze hormonen lijken op de
informatiedragende molecuulgroepen die de sporten in ons DNA zijn en dragen eveneens Gulden
Snede vormen in zich, zoals pentagrammen (Fig. 12). Een van de manieren waarop de
psychoactieve hormonen werken, is door tussen de sporten van ons DNA te glijden.

1
Phi=1,618....
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Fig. 12 (p. 25): Deze tekening laat zowel zien hoe de Gulden Snede (Phi = 1,618…) in het
pentagram zit, als dat het pentagram een fractaal karakter heeft. Dan Winter, www.soulinvitation.com1
Het bovenaanzicht van het DNA-molecuul is tienhoekig (er zijn 10 sporten per 360 ° winding) en
is weer te geven door twee pentagrammen (5-puntige sterren) op elkaar te leggen: één met de
punt naar boven en één met de punt naar beneden. In de vijfpuntige ster, omgeven door een
vijfhoek, zit de verhouding Phi zichtbaar (zie Fig. ). In het DNA-molecuul komen veel
vijfhoekige ringen voor. De sporten van de DNA-ladder (die de informatiecodes vormen) bestaan
elk uit twee van de vier basen adenine (A), guanine (G), cytosine (C) en thymine (T), altijd
tegenover elkaar zittend (samen een sport vormend) als C-G, G-C, A-T en T-A. De "touwen"
waar de sporten aan vast zitten bestaan uit suikermoleculen, één aan weerskanten van elke sport,
die aaneen geregen zijn door fosfaten. Adenine, guanine en suiker bevatten de vijfringen

DE GENETISCHE CODE
FOSFAAT

ADENINE
GUANINE

CYTOSINE
THYMINE

SUIKER

DNA
DEOXYRIBONUCLEIC
ACID
(DEOXIRIBONUCLEÏNEZUUR
BASEN-PAAR

CODON =
3 BASE-PAREN
SUIKER EN
FOSFAAT
“RUGGENGRAAT”

gen = meerdere codons,
menselijk DNA heeft
100.000 genen

(pentagrammen, pentagons), dus het DNA krioelt ervan (zie Fig. 13 en 14).
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Fig. 13 :De genetische code; de molecuulstructuur van DNA.
Saskia Bosman, werkboek van de training "De Kosmische DNA Code".

Fig. 14: DNA wemelt van de vijfhoeken in zijn molecuulstructuur, dus van de Gulden Snede Phi.
Dan Winter, www.soulinvitation.com1

Fig. 15: Hoe de DNA-spiraal geometrisch exact ontstaat uit in elkaar gestapelde, ten opzichte
van elkaar gedraaide dodecaëders.
Dan Winter, www.soulinvitation.com1
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Als je in de Phi verhouding dodecaëders (twaalfvlakken van vijfhoeken) in elkaar stapelt en ten
opzichte van elkaar verdraait (zie Fig. 15), sluiten de ribben precies op elkaar aan. Als je dan een
lijn van ribbe naar ribbe trekt, ontstaat een spiraal. Als je eronder nog zo'n lijn maakt, heb je de
dubbele helix (dubbelspiraal) van het DNA. De DNA-spiraal zelf herbergt dus al Phi
verhoudingen. De doorsnede van een DNA-molecuul (3,4 Ångstrøm) verhoudt zich tot de lengte
van één volledige winding (10 baseparen, 20 Ångstrøm) als 0,17, wat dicht bij Phi/10 komt.
Neem, om het feest nu compleet te maken, eens een kijkje naar de rechthoek die gevormd wordt
door de opening tussen de twee base-molecuulgroepen van elke sport: (zie Fig. 17) dit is een
gulden snede (Phi) rechthoek! En de hele reeks van deze openingen in het midden van de sporten
van de DNA-ladder vormt de eerder genoemde geheimzinnige, supergeleidende ruimte waar
informatie zich sneller voortplant dan het licht. Hier huist een golf van electrische lading, die de
meest fractale (zelf-refererende, dus zelf-bewuste) geometrie heeft van alle golven in de natuur!
De vijfhoeken en pentagonale dodecaëders (ruimtelijke twaalfvlakken van vijfhoeken) komen
vanwege hun Phi-verhoudingen overeen met de harmonische reeks aan frequenties (met
tussenruimten van 1,62 Hz) die het hart produceert als liefde ervaren wordt. In de klassieke leer
van Tibet en India wordt gezegd dat een hart in bloei (liefde volledig ontwikkeld) "een
twaalbladige lotus heeft". De dodecaëder heeft 12 vlakken en gezien op een hoekpunt wordt een
zespuntige ster zichtbaar (Fig. 16), waarin de twaalfbladige lotus past. Wellicht zal in de nabije
toekomst blijken dat het DNA een (nanotechnologisch) apparaatje is, dat ladingsgolven in een
recursie kan sturen, die we voorheen gekend hebben als onder een matig begrepen naam:
gravitatie (zwaartekracht, zie verderop, over de Aarde).

Fig. 16: Een dodcaëder van kristal, op zo'n manier vastgehouden, dat de voorste en achterste
ribben samen een zespuntige ster vormen. Bovendien vormt zich binnenin door de breking een
kubusje. Dan Winter, www.soulinvitation.com1
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Fig. 17: Een sport van de DNA-ladder. De opening (de waterstofbindings-ruimte) in het midden
is een Gulden Snede rechthoek. Dan Winter, www.soulinvitation.com1
Je zou dus kunnen zeggen, dat als je in een toestand van diepe liefde en eenheids-ervaring
("coherent extatisch") bent, je hart een ECG en ook een klank voortbrengt, die het Gulden Snede
getal (Phi=1,618…) in zich draagt. Doordat je DNA vanwege haar vorm de Gulden Snede op
vele manieren in zich draagt, reageert ('resoneert') zij sterk op deze hart-klank en functioneert dan
optimaal. De beste informatiecodes worden blootgetrild voor gebruik. Hierdoor wordt de
gezondheid bevorderd. Hoe meer flexibiliteit je ontwikkelt in emoties en voelen, des te flexibeler
wordt je genexpressie, dus je aanpassingsvermogen. Het bewustzijn wordt, doordat de golven de
lichtsnelheid overschrijden, klaar gemaakt om, via lucide dromen bijvoorbeeld, hogere
dimensies, voorbij ruimte en tijd te gaan verkennen. We kunnen dan, zoals Dan Winer zegt, ons
DNA be-zielen.
In een onderzoeksproject-voorstel op zijn website brengt Dan Winter methoden naar voren,
waarmee deze gunstige invloed van een harmonisch hart op het DNA te meten zal zijn, evenals
de niet altijd zo gunstige invloed van DNA-manipulatie, zoals bij soja en maïs gebeurt. Wat er
gemeten wordt, is in hoeverre het DNA voldoet aan de recursieve, inbedbare Phi-harmonische
reeks van golven (die dus voorbij de lichtsnelheid kunnen versnellen). Er wordt dus gekeken naar
het zelf-organiserend vermogen (ruimtelijke zelf-ordening) van het DNA. Dit zal gebeuren door,
net als hij met de hartslag doet, een eerste en tweede orde FFT-spectrum (frequentie-signatuur) te
maken van al wat het DNA aan golven uitzendt:
1. Phonon (sonisch, geluid).
2. Capaciteit (versterkte electrische lading).
3. Ultraviolet licht.
4. Radiogolven.
28

In het tweede orde FFT-spectrum ("septrum") van alle frequenties lager dan 2 Hz geeft de hoogte
van de eerste piek de mate van coherentie aan, de positie van deze piek is log Phi op het moment
dat DNA zichzelf organiseert. Dit brengt een implosie van energie als Gulden Snede spiraaldraaikolk teweeg, waardoor membraan-overbrugging en dus optimale celaanraking mogelijk
wordt. De septrum-piek bevindt zich op log 2 van de x-as op het moment dat het DNA zijn
zelforganisatie verliest en de cel een kankercel wordt (overproductie en verstijving van
membraan, vanwege een gebrek aan implosie). Wat hiermee gemeten wordt is in feite de mate
van zelf-referentie, wat volgens de theorieën van Dan Winter, Otto van Nieuwenhuijzen en
informatici zoals Gustavo Figuerido, bewustzijn is. Deze zelf-referentie is de niet-destructieve
implosie van gevlochten golven, die in Gulden Snede verhouding tot elkaar staan. De Gulden
Snede spiraal, die met de Gulden Snede verhouding oneindig naar binnen en naar buiten draait,
biedt de enige hoek waaronder een golf in zichzelf terug kan keren, zonder zichzelf op te heffen;
zelf-inkeer, zelf-referentie en dit is zelf-bewustzijn. Hierdoor kunnen deze golven hun frequentie
en voortpantingssnelheid oneindig met elkaar vermenigvuldigen en voorbij de lichtsnelheid
komen. Dan Winter noemt dit alles het bezielen van DNA. In de natuur komt gigantisch vaak, in
vele vormen, een benadering voor van de Gulden Snede: de Fibonacci reeks 1-1-2-3-5-8-13-2134-55-89-enz.. Bijvoorbeeld de opeenvolgende aantallen bladeren aan een plantenstengel. Hierin
is ieder getal (vanaf de derde) een optelling van de twee vorige. Hoe verder in de reeks je twee
opeenvolgende getallen door elkaar deelt, hoe dichter het Gulden Snede getal benaderd wordt.
Genetic engineers, die zich van geen Gulden Snede verhouding in het DNA bewust zijn en hier
een gen loshalen en daar een gen tussen plakken, verstoren wellicht deze zelfreferentie in het
DNA. Deze verstoorde zelfreferentie eten we dan als genetisch gemodificeerd voedsel. En dit zou
volgens Dan Winter onze kinderen hun ziel kunnen kosten; de bezieling van hun DNA en
daarmee van hun lichaam. Genetic engineers zouden hun werk op verantwoorder wijze kunnen
doen (of laten) door hun DNA-experimenten te testen op Phi-harmonischen. Dan Winter ziet de
codon-volgorden in het DNA slechts als de machinetaal (de nullen en de enen, om het met
computers te vergelijken) en de codon-groeperingen, geordend als Phi-vlechtwerk en meetbaar
door (tweede orde) FFT, als hogere programmeertaal. Deze groeperingen of nestings-eenheden
worden door de piëzo-electrisch opgewekte geluidsgolven van onze emoties in en uit de
(ruimtelijke) vlecht-kluwen getrild, zodat genen al of niet tot expressie worden gebracht.
Volgens Dan Winter wordt met een dergelijk mechanisme (vorming van een Phi-harmonische
reeks, aangezet door een Phi-harmonische hartslag) ook de celmembraan (het "velletje" van de
cel) gevormd en onderhouden. Volgens het principe van Fourier is alle vorm te herleiden tot een
set van eenvoudige sinusgolven, dus ook alle biologische vormen. De harmonische reeks van
Phi-golven, afkomstig uit het hart in een toestand van liefde, kan de membraan van een
schijnbaar eindeloze, fractale reeks steeds fijnere plooien voorzien, wat belangrijk is voor een
gezonde wisselwerking van de cel met haar omgeving en voor het maken van een onderscheid
tussen zichzelf en "de rest". De celmembraan resoneert op de binnenkomende klanken. Als in het
emotionele alfabet van hartfrequenties een frequentie ontbreekt (iets is niet geïntegreerd of wordt
gevreesd), is dit volgens Dan Winter een open deur voor een virus, om binnen te komen. Bij
mens, dier en plant, denk ik. Wellicht is dit een aanwijzing waarom een coherent hart het
immuunsysteem versterkt (zie Het Institute of Heartmath, hierboven), want alle golven van de
harmonische Phi-reeks zijn erin aanwezig. Coherentie van lange geluidsgolven ordent ook de
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watermoleculen in de cel op zodanige wijze, dat stofwisseling mogelijk wordt. Het eindeloos
vertakte celskelet van eiwitten, dat DNA, celkern-membraan en celmembraan met elkaar en met
de cel haar omgeving verbindt, is misschien wel naast het celwater een overdrager van
geluidstrillingen. Dat emoties de structuur van water kunnen beïnvloeden, is te zien in de
experimenten met ijskristallen van de Japanse onderzoeker Masaru Emoto.37 De emoties kunnen
zich kwalitatief uitdrukken in de vorm van de ijskristallen.
Geluid is een drukgolf en dit geldt ook voor aanraking. Manfred Clynes, een concertviolist,
registreerde de golfvormen van de druk die hij met zijn vingers op de vioolsnaren uitoefende en
zag een verband met de verschillende emoties, die bij zijn publiek opgeroepen werden (Fig. 18).
Dan Winter herleidde deze golfvormen, door begin, piek en eindpunt te nemen, tot eenvoudige
verhoudingen (hiermee was Clynes het trouwens niet eens), waarvan 1/Phi=0,618…. bij liefde
hoorde; een lange, ondiepe drukgolf. In een seminar heeft Dan Winter verteld, dat de optimale
omhelzing ook door deze drukgolf gekenmerkt wordt (zie oefening verderop).

Fig. 18: Manfred Clynes' drukgolven op de vioolsnaren, die specifieke emoties bij het publiek
oproepen. Langs verticale as is de druk uitgezet, langs de orizontale as de tijd. Van boven naar
beneden: vreugde, boosheid, haat, liefde. Het laagste punt van deze laatste ligt op het 1/Phi-de
deel van de tijdsduur, dat de druk uitgeoefend wordt. Dan Winter, www.soulinvitation.com
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Zo zorgt de harmonische Phi-reeks van hart (-geluids-) golven er dus voor, dat cellen elkaar op
een optimale wijze aanraken, zodanig dat ze "weten" dat ze niet moeten gaan woekeren, zoals in
het geval van kanker. Dan hebben de cellen namelijk lak aan elkaars aanraking. Volgens de arts
en onderzoeker Dr. David Dardik kan het hart de electrische omgeving creëren, om kanker en de
meeste andere chronische ziekten te voorkomen en helpen genezen.
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4. DE CEL: HARMONIE IN DE MEMBRAAN
De aan- of afwezigheid van de Gulden Snede bepaalt ook of een cel de kans loopt om kankercel
te worden of niet. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat Phi te maken heet met gezonde
celmembranen, gezond celwater en gezond DNA.
Zich baserend op het werk van Nobelprijs-winnende kanker-onderzoekers zoals Albert Szent
Gyorgi (de auteur van het boek "Electronic Biology and Cancer"), kwam Dan Winter op nog een
paar interessante ideeën over het verschil tussen kankercellen en gezonde cellen. Zo heeft een
gezonde cel een optimale hoeveelheid van de voor haar levensfuncties zo belangrijke electrische
lading op haar membraan, als ze een elliptische vorm heeft in de verhouding Phi tussen haar korte
en lange as (Fig. 19). Een kankercel is echter afgerond, heeft een kleiner membraan-oppervlak en
draagt hierdoor niet genoeg lading om gezond te kunnen functioneren en electrisch op de
aanraking van een buurcel te kunnen reageren.

Fig. 19: Boven een gezonde cel, hoogte : breedte = 0,618 : 1, onder een zieke cel,
hoogte : breedte = 1 : 1 Dan Winter, www.soulinvitation.com
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Het voor leven zo belangrijke watermolecuul, H2O, bevat eveneens de Gulden Snede verhouding
Phi. Het watermolecuul, bestaande uit een zuurstofatoom en twee waterstofatomen, vormt een
driehoek. De twee waterstofatomen staan onder een hoek van 104 graden met elkaar. De hoogte
en de breedte van deze H2O driehoek verhouden zich als
0,618 : 1 dus 1/Phi : 1 . Zo is ook het watermolecuul gerelateerd aan het pentagram en dit is een
beweeglijke, flexibele vorm. In gezonde cellen is het water gestructureerd, echter niet zoals in ijs,
maar als een geordende dans van de watermoleculen onderling, in vloeibare toestand en nog
steeds met de 104 graden hoek. In dit gestructureerde water kunnen de biomoleculen zoals DNA
en enzymen optimaal functioneren. In ijs is de hoek tussen de twee waterstofatomen in het
watermolecuul 120 graden, wat gerelateerd is aan het hexagram (6-puntige ster). Dit klopt ook,
want in ijs staan de watermoleculen in hexagrammen gerangschikt. Dit is een verstarrende vorm.
Bij kankercellen is de membraan stijver dan bij gezonde cellen. De membraan van een met HIV
geïnfecteerde cel is juist te soepel, te vloeibaar. De membraaneigenschappen van de kankercel
zijn zodanig veranderd, dat het ultraviolette (en ook ander?) licht dat de cel produceert, minder
naar buiten komt dan bij een gezonde cel. De membraan van een gezonde cel geleidt het
ultraviolette licht, het "blauwe vuur" bekend uit de Tantra, juist naar buiten. Dit licht wordt
voornamelijk geproduceerd door het DNA van de cel en is waarschijnlijk niet slechts afkomstig
van biochemische reacties, maar uit het bijzondere, binnenste kanaal van het
dubbelspiraalvormige DNA-molecuul, zoals hierboven beschreven. Dan Winter ziet de
celmembraan (zoals eerder beschreven) als een staande golf, of een reeks van staande golven.
Zoals gezegd, vormen staande golven geometrische patronen (Lissajous-figuren en het werk van
Hans Jenny). Het interessante is, dat hexagonale vormen als golf verstijving (verstarring)
tweegbrengen en pentagonale vormen als golf juist versoepeling en hierdoor betere
aanraakbaarheid.
Professor John Hubbard van de Medische Faculteit aan de Universiteit van Buffalo heeft de
theorie ontwikkeld, dat veroudering van de mens ontstaat doordat de stabiliteit van de "rits" en
dus het binnen-kanaal van het dubbelspiraalvormige DNA-molecuul achteruit gaat, waardoor de
cel steeds meer fouten gaat maken in het kopiëren van DNA in RNA en het vertalen hiervan in
eiwitten.1 De waterstofbindingen, die dit kanaal vormen, "scheuren" uit hun recursieve, op Phi
gebaseerde geometrie (vorm, rangschikking, zie geometrie van het DNA, hierboven). Deze
waterstofbindingen zijn losse bindingen van electrische aantrekking tussen zuurstofatomen van
de ene base en waterstofatomen van de andere base in iedere sport van de DNA-ladder.
Waterstofbindingen zijn wat ook de moleculen van water in een gestructureerde toestand houdt,
zoals in een gezonde cel. En wie weet ook in een Phi-verhouding?
Deze paragraaf wil ik besluiten met een oefening waarin je je celwater (in eerste instantie op
energetisch niveau) structureert en een oefening waarin je via het kanaal in je DNA innerlijk door
de tijd kan reizen. Beide zijn geleide meditaties, die je misschien het beste voor jezelf op een
band kunt opnemen en afspelen, eventueel met ontspannende meditatie-muziek erbij.
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CELWATER-STRUCTURERING
In de volgende geleide meditatie werk je met je celwater. Er zijn vandaag de dag veel bijzondere
vormen van water op de markt, die je kunt drinken voor je gezondheid, zoals Grander water,
geclusterd water, super-geïoniseerd water, geïmplodeerd water en andere soorten gevitaliseerd
water. Je kunt natuurlijk deze prachtige vormen van water gebruiken voor je cellen, maar je kunt
je celwater ook binnengaan met je bewustzijn en dit zelf informeren en structureren. De levende
cel is het gezondst als de watermoleculen (waterdeeltjes) in een gestructureerde dans ten opzichte
van elkaar bewegen, in plaats van chaotisch.
Bereid je op dezelfde manier voor als bij de DNA-healing meditatie, tot je weer midden in je
celkern bent met je aandacht. Deze keer zal het je opvallen, dat al jouw, inmiddels gehealde DNA
zich in water bevindt. Breng je aandacht net als een microscoop, in een hogere vergroting, zodat
je voor je geestesoog de watermoleculen ziet (of voelt, of kunt voorstellen). Deze lijken op
Mickey Mouse hoofdjes, met één groot zuurstofatoom en twee kleinere waterstofatomen als oren;
het H2O. Ze kunnen zich net als kleine magneetjes op elkaar richten. Je kunt hiermee op dezelfde
manier werken als met je DNA.
Breng je aandacht in je hart en sta je hart opnieuw toe om zich wijd te openen en
onvoorwaardelijke, universele Liefde uit te zenden naar en te ontvangen van alle leven overal,
inclusief jezelf, tot je weer in een flinke stroom van Liefde zit. Sta je hart dan toe om weer een
intense flits uit te zenden van het vloeibaar gouden Licht van deze Liefde, die zich als een bolschil uitbreidt door je celkern en de rest van de cel. Tegelijkertijd gebeurt dit in alle andere cellen
van je lichaam, vanuit het midden van hun kernen. Nu je je op je celwater gericht hebt, licht dit
helemaal op. Alle watermoleculen maken contact met elkaar in je hele lichaam. Stel je nu in je
hele lichaam één zee van watermoleculen voor, verbonden door Liefde.
Breng je aandacht in je hart en sta dit toe om weer een intense flits uit te zenden van het vloeibaar
gouden Licht van onvoorwaardelijke, universele Liefde, die door deze en tegelijkertijd door alle
andere cellen van je lichaam heen gaat. Alle met elkaar verbonden watermoleculen in je lichaam
ordenen zich nu tot lichtende, voortdurend bewegende en veranderende vloeibare kristallen, die
de nieuwe structuren van je DNA steunen en in stand houden, een flexibele basis vormend voor
verdere ontwikkeling. Wat met de subtiel-energetische versie van je DNA is opgebouwd, blijft
bestaan en kan zich verder ontwikkelen doordat de subtiele energie van jouw celwater zich
geordend heeft tot ondersteunende structuren. Alle informatie, die je DNA nodig heeft van de
Kosmos, van Moeder Aarde en al wat op haar leeft, wordt soepel en snel door het celwater
doorgegeven.
Breng je aandacht opnieuw in je hart en sta dit toe om nog één keer een intense flits van het
vloeibaar gouden Licht van onvoorwaardelijke, universele Liefde uit te zenden, die zich uitbreidt
door deze en tegelijkertijd door alle andere cellen van je lichaam. Alle watermoleculen in je
lichaam draaien zich nu zodanig, dat de vloeibare Lichtkristallen als prisma’s naar buiten gericht
worden. Alle Liefde, wijsheid en kennis van het Universum, in jou aanwezig, kan nu naar buiten
stralen, zodat jouw omgeving de zegeningen mag ontvangen van dit alchemistische werk dat je in
je cellen gedaan hebt. Je celwater-healing werkt ook door in het water van de oceanen, zeeën,
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rivieren en meren en zelfs in het water dat onlangs op Mars gevonden is. Alles is met alles
verbonden. Overal komt het water tot leven. Laat dit rustig tot je doordringen.
Rond dan deze meditatie af zoals de vorige, met de gouden zon en alles wat erna komt. Het werk
in je celwater gaat door zolang als nodig is. Aard jezelf goed, voor je opstaat en in beweging
komt. Drink veel, zuiver water.

REIS NAAR VERLEDEN EN VOOROUDERS
Zorg dat je ontspannen zit of ligt, sluit je ogen en haal rustig en ontspannen adem. Laat alle
zorgen en gedachten van je afglijden en ga steeds dieper jouw innerlijke ruimte van rust en vrede
binnen.
Breng je aandacht naar je stuit en word je weer bewust van de dikke stevige wortel van energie,
zo breed als je romp, die je in de Aarde gevormd hebt en die tot in het hartkristal van de Aarde
reikt. Als deze wortel verdwenen is, sta je deze toe opnieuw te groeien. Word je weer bewust van
de bol van Liefdes-energie om je heen, met het venster op de Kosmos. Sta jezelf toe om de
golven van onvoorwaardelijke, universele Liefde te onvangen uit zowel het hartkristal van
Moeder Aarde als uit het hart van het Universum, de Grote Centrale Zon. Deze golven van Liefde
komen bijeen in je hart en vermengen zich met elkaar en met de oneindige voorraad
onvoorwaardelijke, universele Liefde die in jou aanwezig is.
Nodig opnieuw je helpers uit.
Sta jezelf weer toe om "in te zoomen" op je DNA en nu zo ver, dat je het kanaal binnenin het
DNA-molecuul binnen kan gaan. Je kunt je dit kanaal voorstellen als een tunnel van licht en
Licht, waarin je voorbij ruimte en tijd bent en dus naar ieder punt in ruimte en tijd kunt reizen
waar je maar heen wil.
Sta jezelf toe naar het begin van de Aarde te reizen (of zelfs ervoor). Er is geen tijd. Tijd is een
illusie. Voor ons bewustzijn zijn verleden, heden en toekomst naast elkaar aanwezig. Sta jezelf
toe de eerste levensvormen te zien (of voelen) ontstaan (of je dit voor te stellen), en latere
levensvormen.
Sta jezelf toe de eerste mensen te zien ontstaan en te ervaren waar je celkern-DNA vandaan komt
(Adam, Eva en vele anderen), evenals je mitochondriale DNA (Eva en ???).
Sta jezelf toe om het eventuele komen en gaan van buitenaardse wezens mee te maken, evenals
het opkomen en verdwijnen van menselijke beschavingen (misschien wel Mu, Lemurië en
Atlantis en/of latere) en hoe beide misschien ons DNA veranderd hebben. Observeer deze
gebeurtenissen (of jouw voorstelling ervan) zonder enig oordeel. Schenk of vraag zonodig
vergeving, zonder ervan uit te gaan dat er iets fout gedaan is. Alles is volmaakt. Vergeving wordt
hier bedoeld als loslaten. Sta toe dat er healing op deze stukken plaatsvindt.
Sta jezelf toe, ook de evolutieprocessen mee te maken, die geleidelijk gegaan zijn en in sprongen.
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Al reizend door het verleden richting heden kom je je voorouders tegen. Observeer hen (of je
voorstelling van hen) zonder enig oordeel. Schenk of vraag zonodig vergeving, zonder ervan uit
te gaan dat er iets fout gedaan is. Vergeving wordt hier bedoeld als loslaten. Sta hen toe healing
te ontvangen, dit gaat tot minstens 7 generaties terug.
Dan kom je bij jezelf, in dit leven. Observeer jezelf zonder enig oordeel. Sta jezelf toe, healing te
ontvangen.
Sta jezelf toe, door te reizen naar de toekomst, naar je toekomstige zelf en naar je nageslacht
en/of familie gedurende minstens 7 generaties na jou. Sta toe, dat Liefde, wijsheid, kennis en
healing gedeeld (uitgewisseld) worden tussen jou nu en je toekomstige zelf en toekomstige
generaties.
Stel je boven je hoofd een gouden zon voor. Sta het licht ervan toe om, via je kruin, door en rond
je lichaam te stromen en via je wortel door te gaan, de aarde in. Al je cellen worden voorzien van
een laagje gouden Licht, waarin het hier begonnen werk zich veilig kan voortzetten, zolang als
nodig is.
Dank je helpers. Word je bewust van je ademhaling, je hartslag, je lichaam, het contact tussen je
lichaam en de vloer en je eventuele zetel. Word je weer bewust van je dikke, stevige wortel van
energie in de Aarde. Word je weer bewust van alle geluiden om je heen. Beweeg je handen en
voeten, open je ogen en glimlach.

Het Institute of Heartmath en Dan Winter
Er zijn aanknopingpunten tussen de modellen van het IHM en Dan Winter. Ten eerste de
frequentie van 0,1 Hz, die door de IHM onderzoekers werd aangegeven als zowel de frequentie
waarmee de calciumconcentratie in de cel fluctueert als de entrainment-frequentie van hart en
hersenen. Dan Winter heeft het niet over deze specifieke frequentie, maar noemt wel het belang
van laagfrequente en dus lange golven van het hart voor de meest gezonde aansturing van
hersenen en DNA.
Verder hebben de IHM onderzoekers en Dan Winter samen de entrainment ontdekt van de ELF
trillingen in de grond bij een boom nabij een proefpersoon die liefde voelde voor de Aarde, met
de hartslag (zie hfst. 2).
Wat betreft de koppeling van DNA met hogere dimesies is er ook een raakpunt. In hogere
dimensies reist informatie met oneindige snelheid, want er is geen ruimte en geen tijd. Hogere
dimensies bevinden zich voorbij ruimte en tijd. Dan Winter zegt, dat de golven van liefde, die in
Phi verhouding tot elkaar staan, tot snelheden hoger dan die van het licht opgevoerd worden als
ze, na alle tussenstappen van hart naar DNA, door het lege kanaal binnen in de DNA-wenteltrap
racen. Dan komen deze golven en dus ons bewustzijn in de rijken van lucide dromen, van de
wereld na de dood en van de ziel. De Russische wetenschapper Vladimir Poponin heeft in
Amerika samen met het IHM zijn eerder in Moskou gedane ontdekking bevestigd van het DNAfantoom, het subtiele (niet-stoffelijke) aspect van het DNA-molecuul.2
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5. ZWAARTEKRACHT MAKEN VOOR MOEDER AARDE (gezondheid van het milieu)
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe ver de Gulden Snede harmonie van een liefdevol hart wel
kan gaan en dan zijn we nog niet op z'n verst (zie Hfst. 6). De trillingstoestand van ons hart
bepaalt zelfs (mede) de gezondheid van ons milieu en van de Aarde als geheel. In Dan Winter's
theorie dragen we zelfs bij aan de zwaartekracht.
Volgens Dan Winter heeft onze planeet te weinig massa om de atmosfeer bij zich te houden. Als
de Aarde dit wel zou hebben, zou zij door de te grote zwaartekracht onleefbaar worden. Volgens
hem zorgen de trillingen van alle levensvormen ervoor dat de atmosfeer niet in de ruimte
vervliegt en hebben de ouden hieraan meegeholpen door middel van hun geometrisch geplaatste,
monilitische monumenten, zoals steencirkels (bijvoorbeeld Stonehenge en Avebury in Engeland)
en dolmen (zoals de hunebedden in Drenthe). Dan Winter meent ook, dat de lekstromen uit onze
electriciteitscentrales en de grote hoeveelheden radiogolven in onze atmosfeer (radio, mobiele
telefonie, etc.), alsmede allerlei andere vormen van milieuvervuiling, onze moderne bouw"kunst"
(vooral het gebruik van aluminium!) en het kappen van oerbossen de harmonie van natuurlijke
golven rond de aarde zodanig verstoren, dat we weleens onze aardatmosfeer kwijt zouden kunnen
raken. Hij suggereert zelfs, dat lang geleden op net zo'n manier de planeet Mars verspeeld is
(door wie?). Deze staat iets verder van de zon dan de Aarde. Op dit moment wordt
wetenschappelijk erkend dat Mars vroeger rivieren en zeeën gehad heeft. Leven (evt. vroeger) is
er (nog) niet aangetoond. Hoe gaat zo'n verstoring in zijn werk en hoe kunnen we dit proces
stoppen?
Zoals al eerder genoemd (hfst. 2) synchroniseren in een toestand van Phi-coherentie, wanneer een
persoon compassie ervaart niet alleen zijn/haar verschillende trillingsbronnen binnen het lichaam,
maar ook trillingsbronnen buiten het lichaam, zoals een nabije boom en dat deel van het
electromagnetisch veld van de Aarde waarin hij/zij zich bevindt. Van dit electromagnetische veld
van de Aarde is de Schumann-resonantie gemeten, een harmonische reeks van natuurlijke
radiogolven waarvan de basisfrequentie (7,8 ± 0,5 Hz) een golflengte heeft die precies om onze
planeet past. De resonantie wordt op gang gebracht en gehouden door de ontladingen (duizenden
per seconde) van onweersbuien wereldwijd. Gebouwen met gewapend beton houden de
Schumann-resonantie tegen en electrosmog verstoort haar. Terwijl onze cellen deze trilling hard
nodig hebben. Wat van de boom gemeten wordt, is het al of niet oppikken van de Schumannresonantie. De boom is gemeten met een capaciteits-meetkop, ontworpen door professor Phil
Calahan (USA), die bestaat uit een oscilloscoop-pen met hoge ingangsweerstand en eromheen
gewonden hennepdraad, vochting gemaakt met een zeezout-oplossing. Op de computer werden
de metingen achter elkaar als frequentiespectra uitgezet, als een landschap van pieken (watervalweergave). Het systeem meet de ladings-envelop (omhulling, "electrische huid") van de boom,
die als een onzichtbare kathedraal (tenzij je helderziend bent) boven het landschap hangt. Dan
Winter definieert levenskracht als het vermogen om lading te comprimeren. De onderzoekers aan
het Institute of Heartmath maten hetzelfde, maar gebruikten onder de boom een koperdraad-spoel
van 100.000 windingen voor het oppikken van ELF (Extremely Low Frequency, 0-100 Hz)
golven. Er zijn spirituele leraren die zeggen dat de Schumann-resonantie bezig is in frequentie te
verhogen.38,39 Mijn onderzoek wees uit, dat dit niet het geval was. Lees de magnetometers maar
af op et Internet.40
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Ook ladings-enveloppen zijn fractaal inbedbaar, dat wil zeggen (zoals Dan Winter et al.
vermoeden) de ladings-envelop van een oude boom is een kleine versie van- en past in die van de
Aarde. De ladings-envelop van de kleinste deeltjes der materie (energie die in cirkels rondgaat) is
een kleine versie van- en past in die van een cel, deze is weer een kleine versie van- en past in die
van de boom, enz., als Russische poppetjes. De cel wordt gekenmerkt door hoge
electromagnetische (en geluids?) frequenties (toonhoogten), de boom door lagere, de Aarde door
nog lagere, enz. Maar staan die niet los van elkaar, immers verschillende zendstations zenden hun
programma toch ook op verschillende frequenties uit zonder elkaar te storen? Nee, de natuurlijke
golven zijn in elkaar om te rekenen met de verhouding Phi (0,618…) als er harmonie is: een
onverstoorde natuur, of liefde. Deze wordt danig verstoord door de electromagnetische golven
die de mens de atmosfeer in slingert: alles, van ELF via radio, TV en radar tot en met
microgolven (mobiele telefonie en HAARP). Hoe nuttig sommige van deze golven ook voor ons
zijn, we zullen ons, bewust van de storende invloed, één en ander zo zorgvuldig mogelijk, met zo
min mogelijk schade moeten doseren en richten.
Als er harmonie van frequenties (oftewel fractale inbedbaarheid van vormen) is wordt informatie
van de ene naar de andere frequentie en van het ene naar de andere formaat ladings-envelop
overgedragen door de fractaliteit. Dit is de mate waarin dezelfde frequentie, en dus dezelfde vorm
(zoals de pentagonale dodecaëder) zich herhalen op allerlei schalen. Fractaliteit van golven (en
dus klank) laat zich zien als harmonische reeks met een basisfrequentie en golven (pieken in het
spectrum) van 2 (maal phi), 3 (maal phi), 4 (maal phi), enzovoorts maal de basisfrequentie. De
fractaliteit van vormen zoals de pentagonale dodecaëder laat zich zien in Fig. , waar we hem
vinden van ons DNA tot en met het leylijnen-netwerk van de Aarde (zie verderop), alsmede de
zwart afgebeelde kristalvorm van de vaste binnenkern9 van de Aarde. Zo kunnen onze planeet en
ons DNA met elkaar communiceren, via de tussenstappen van cellen, hart, hersenen. Deze
laagfrequente Phi-harmonische reeks oftewel dodecaëder-nest bewerkstelligt en optimaliseert de
meest compacte recursie (d.i. zelf-referentie oftewel zelf-bewustzijn), fractaliteit oftewel zelfingebedheid die ruimtelijk mogelijk is.
Bernie Kraus toonde aan dat een bos gezond is als alle geluiden ervan samen een (fractaal)
harmonische reeks vormen. Ontbreekt er opeens één frequentieband (toonhoogte) doordat een
levende soort is uitgestorven, dan "vindt" het bos wel een andere soort die dezelfde toonhoogte
produceert. Lukt dit niet, dan gaat de gezondheid van het bos achteruit. Dit wordt de bioakoestische habitat theorie genoemd. "Habitat" betekent "woonplaats". Ook dit demonstreert het
in stand houden van een "huid" door frequenties (tonen), waardoor het bos "zelf" van "niet-zelf"
kan onderscheiden (immuniteit).1
Volgens Dan Winter zijn het nu juist de biologische- en Aarde-ladings-enveloppen en met name
de mate waarin ze gelijkvormig zijn en in elkaar passen (fractale inbedbaarheid), die Aarde en
atmosfeer bijeenhouden, dus een soort van zwaartekracht opwekken; anders dan de zwaartekracht
die ontstaat door massa, of misschien uiteindelijk toch hetzelfde? De ladings-envelop van de
Aarde heeft te maken met de Schumann-resonantie, het aardmagnetisch veld, het aardelectrostatisch veld en het leylijnen-netwerk. Leylijnen zijn voor de levende Aarde (Gaia) net
zoiets als de in de Chinese gezondheidsleer beschreven meridianen voor het menselijk lichaam.
Dan Winter ziet de bomen met hun vertakkingen die fractaal zijn, evenals de wijd vertakte
Purkinjole zenuwcellen van het hart, als antennes voor het oppikken van de Schumann-
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resonantie. Volgens hem scheppen oude bomen zelfs het juiste klimaat voor de ontwikkeling van
gaven zoals helderziendheid bij de mens die er woont of er veel vertoeft (de heks in het bos….).
De envelop ontstaat door- en omhult golven van verschillende hoogten en frequenties, dus we
hebben hier te maken met een ekologie van golven.

Fig. 20: Het Aarde-energielijnen-netwerk (magnetisch netwerk) is gebaseerd op een combinatie
van de dodecaëder en de isosaëder. Dit is dé perfecte, ruimtelijke recursieve vorm. Magnetische
ingebedheid creëert en stabiliseert de zwaartekracht van onze planeet, als fractaal-attractor (het
punt in een fractaal, waar alles in lijkt te verdwijnen). Wat je hier ziet zijn drie 90 graden ten
opzichte van elkaar gedraaide aanzichten van hetzelfde Oeroboros-achtige, magnetische,
symmetrische lichaam van Moeder Aarde. Wat je ziet zijn alleen de 3 grote draaicirkels van elk
van de 5 kubussen die in een dodecaëder passen, doordat deze 32° ten opzichte van elkaar
gedraaid zijn. Dit levert 15 cirkels op, die mooi en symmetrisch verdeeld zijn rond een bol. In
engelentaal gezegd, is dit de manier waarop magnetische herinneringen uit kunnen vliegen van
hun juiste nest.
Dan Winter, www.soulinvitation.com1

OEFENING OM LIEFDEVOL CONTACT TE MAKEN EN TE HARMONISEREN MET
BOMEN
Deze oefening (tevens de handelingen tijdens de experimenten) trof ik aan in het materiaal van
Dan Winter en …. het werkt! Ik heb de oefening zelf wat bijgewerkt, zonder de essentie te
veranderen. Voor je hem doet, besluit dan die dag alleen maar gedachten en gevoelens te hebben
die je graag, eindeloos, zou willen delen.
9. Benader de boom zonder gedachten of gevoelens ernaar te projecteren.
10. Eerste stadium van de meditatie: groet de boom en aard jezelf (en vraag de boom
toestemming om met hem te werken, S.B.).
11. Verbind je in liefde met de boom (al of niet aanraken).
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12. Doe de Nulpunt-ademhaling: adem eerst volledig uit, adem dan diep in en diep uit, zowel
buik als bortkas erbij betrekkend. Laat in- en uitademingen vloeiend in elkaar overgaan.
Adem dan iets minder diep en korter in en uit (diepte en duur liefst 3/5 is ongeveer Phi=0,618
van de vorige ademhaling maar breek je hoofd niet over getallen), dan nog iets minder diep,
enzovoorts, tot je niet meer ademt. De reeks ademhalingen is dus een keurige, gedempte
sinusgolf. Dit niet-ademen kan opvallend lang duren, maar forceer niets! Trek je gedachtententakels terug uit verleden en toekomst naar het heden. Sta jezelf toe om zo tijdens de
Nulpunt-ademhaling steeds verder leeg te raken van gedachten. Blijf wel aanwezig, in je
lichaam, tot een tinteling je vertelt dat je klaar bent met je verbinding met de boom. Doe dit
dan nog een paar keer en zie eens wat het met jou, de boom en de plek in het bos, park of tuin
doet!
13. Dank de boom, Moeder Aarde en jezelf voor het mogen delen van dit nest van ladingsenveloppen (S.B.).
Met deze lange (adem-)golf kom je op electrische wijze, via steeds kortgolviger harmonische
frequenties in je lichaam, in het tijdloze Nulpunt waar oneindig veel informatie samengepakt is.
Je kunt er dus alle informatie oppikken (her-inneren) die je nodig hebt en die uiteraard in
overeenstemming is met oprechte liefde voor al wat is. Misbruik van deze methode is
onmogelijk, omdat de oefening uitsluitend op basis van hart-energie werkt. Fractaal inbedbare
golven kunnen, als we hier computersystemen voor zullen kunnen ontwikkelen, oneindig veel
informatie comprimeren, zodat deze snel en goedkoop met iedereen te delen is (deelbaarheid,
shareability). Met deze oefening kunnen we een begin maken met het herstel van onze levende
Aarde.
In het informatie-oppikstadium kun je in contact treden met het wezen (de deva) achter de boom,
plant, plek, dier, gebouw, apparaat, Moeder Aarde, enz. en vragen wat het nodig heeft om te
genezen en/of beter te functioneren. De deva zal altijd om golven vragen, in allerlei vormen en
frequenties. Dit kunnen zijn: klanken, kleuren, vormen (evt. gevisualiseerd), essentiële oliën,
remedies opgelost in water, geïnformeerd water, de energie van edelstenen, enz. Dit bied je
vervolgens aan en hoeft niet eens op de plek achtergelaten te worden, want de deva pikt de
frequenties op en gaat deze vervolgens zelf uitzenden, zolang als nodig is. De deva kan zelfs
ladingsvelden en -enveloppen plaatsen, bijvoorbeeld op sterk geopathische plekken
("aardstralen-haarden"). Deze manier van werken is zo krachtig, dat je er geopathisch en
electromagnetisch belaste gebouwen en plekken permanent mee kunt ontstoren, zonder dat je er
apparatuur of andere voorwerpen hoeft achter te laten. Je verwijdert niet de electromagnetische
straling, maar je neutraliseert de schadelijke kwaliteit ervan.44
Enkele andere experimenten met deze oefening, beschreven in
http://www.zayra.de/soulcom/exercises/exercises.html (Dan Winter's website):
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Fig. 21: De golfvorm van de Phi-ademhaling. Iedere golf is 1/Phi=0,618…. oftewel ongeveer 3/5
van de vorige wat betreft hoogte (amplitude) en golflengte. Dan Winter, www.soulinvitation.com1
-

Als je in een moeilijke situatie komt, probeer die dan te veranderen door bovenstaande Phiademhaling. (N.B.: het Institute of Heartmath leert je, aan de hand van de Hartsynchrometer,
om moelijke situaties te veranderen door hart-coherentie te bereiken, o.a. door diep en
ritmisch adem te halen. Een vergelijkbaar iets, maar bij Dan Winter gaat het een stap verder;
niet slechts hart-coherentie, maar een phi-harmonische reeks van hartslagfrequenties; de
perfecte golfvorm voor Liefde, waar zijn Phi-ademmethode aan bijdraagt). Wanneer we in de
problemen komen, reageren we meestal met een angst-ademhaling; een scherpe inademing,
die niet (meteen) gevolgd wordt door een uitademing. Dit stopt abrupt de stroom van zuurstof
in onze luchtwegen en beveelt letterlijk alle spin (draaing in atomen tot en met hart) om te
stoppen. Deze schrik-ademhaling brengt volgens Dan Winter de recursie en daarmee het
bewustzijn om zeep. De ademhaling van Liefde (de Phi-ademhaling) nodigt alle spin uit en
bewerkstelligt dus recursie, bewustzijn, innerlijke vrede en rust.
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Fig. 22: Nog een fractaal van vijfhoeken.
Dan Winter, www.soulinvitation.com
-

Afbeelding Manfred Clynes, Fig. 18: gebruik één van deze grafieken (de Phi-golf Fig. 21 en
de drukgolf van Manfred Clynes, Fig. 18 ) om de druk in de tijd te variëren van een
knuffel/omhelzing, die je iemand geeft, om je Liefde en compassie uit te drukken. Kijk of het
werkt!
Rangschik je (para-)magnetische stenen, je naaste meditatie-vrienden, je achtertuin, je
favoriete herineringen, je dans, je tai-chi oefening of wat je maar wil, in het bovenstaande,
volmaakte pentagram- fractaal. Voel dan eens, wat er gebeurt….

Op de volgende pagina:
Fig. 23: Phi (de Gulden Snede) op vele niveaus.
Saskia Bosman, met erin verwerkt figuren van Dan Winter, www.soulinvitation.com
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DE GEOMETRIE VAN DNA & RESONANTIE MET φ VORMEN

AARDE, HARTKRISTAL
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= 1,618............

GESTAPELDE
DODECAËDERS
VORMEN DNADUBBELE HELIX

43

Project TreeLight
Dit project is gestart in 1995 door Dan Winter in de USA en Ananda in Noorwegen.1, 10 Het
bestaat uit zowel spiritueel (niet gebonden aan godsdienst) als wetenschappelijk werk.
Het spirituele gedeelte ervan bestaat uit het (met hart en hersenen) op een bepaalde manier in
coherentie gaan met de bomen, die in bossen staan waarvan de gezondheid in gevaar is. De
bedoeling is dat de bomen koppelen met de Schumann resonantie en de magnetische pulsaties
van de Aarde (d.i. de Schumann-resonantie die in de grond doorwerkt). De bomen zijn fractaalvormige antennes, die de Schumann resonantie kunnen ontvangen. Het resultaat is dan dat de
golven, voortgebracht door mens, boom en aarde, samen één harmonische reeks gaan vormen.
Het is voornamelijk een magnetisch gebeuren. Het gaat hier om de optimalisering van de vorm
van één groot, magnetisch veld-fractaal, bestaande uit torus (donut) vormen. Bomen pikken ons
ECG alleen op, als we deze perfecte fractaal met Phi verhoudingen tussen de frequenties
bereiken; alweer een veiligheidsklep, die ervoor zorgt dat zoiets alleen in liefde kan gebeuren.
Achter het magnetisch fractaal en achter ieder magnetisch veld zit een gelijkvormigheid van spin
(draai) richting van de electronen van de atomen waaruit ons lichaam, de boom en de plek op
Aarde bestaan. Deze spin-richting varieert weer op de maat van de harmonische golven (of
andersom) van de coherente trillingsbronnen. Spin brengt ook torsievelden (door Dan Winter
"implosie" genoemd) voort, wat ons bij het Russische onderzoek van subtiele energievelden
brengt. Hierover later meer.
De bomen en onze planeet gaan dan informatie met elkaar uitwisselen in het ELF (Extremely
Low Frequency) gebied, in het bereik van 0 tot 30 Hz. De informatie zelf bestaat waarschijnlijk
niet uit deze golven. De coherentie in dit frequentiebereik is waarschijnlijk wat de informatieoverdracht alleen maar mogelijk maakt, via de fractaliteit. Zo kunnen we als mens, door vanuit
ons hart te stralen en te handelen, het microklimaat boven een boom verbeteren, dat in eerste
instantie een microklimaat van golven is. Waar fractaliteit is, vormen zich wolken en ontstaat
regen. Op deze manier kunnen de bomen weer in harmonie komen met hun milieu en winnen de
bossen aan gezondheid.
Het werk wordt kracht bijgezet door steencirkels en labyrinthen (alle van natuurstenen) te
plaatsen op de magnetische lijnen-kruisingen en boven ondergrondse waterkoepels die in
verbinding staan met de bomen en die met pendels, wichelroeden of met gevoelige
meetapparatuur opgespoord worden. De ervoor gebruikte paramagnetische natuurstenen werken
niet alleen via magnetisme en zwaartekracht (zie onder "Kosmisch"), maar ook door de radio- en
microgolven te buigen, die van nature worden uitgezonden door de trillingen en rotaties van de
moleculen in alle levende cellen. Op deze manier wordt bijgebragen aan het herstel van de
gezondheid van de hele biosfeer. In deze harmonie vormen de langgolvige magnetische velden of
de netwerken (vormen, gegenereerd door frequenties) van Aarde-energielijnen (zie Fig. ) een
goed passende envelop rond de kortere golven die alle levende cellen voortbrengen en gebruiken:
de radio- en microgolven van onze moleculen, licht (biofotonen) waaronder UV uit ons DNA en
infrarood dat een rol speelt bij de reuk.
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Ook extreem weer en geologische rampen zouden ermee verminderd kunnen worden. Dan Winter
ziet deze als een direct gevolg van de hectische, chaotische collectieve emoties. Hij zegt dat we
onze planeet van de ondergang kunnen redden als we met ons allen de ecosystemen kunnen
"vlechten" met coherente emoties. Hierbij wordt ook contact gelegd en samengewerkt met de
elementalen oftewel de deva's (het wezen achter bomen, bloemen, enz.) van het bos. Dit werk is
in volle gang.
Het wetenschappelijke gedeelte bestaat uit het meten en via het Internet bijeenbrengen van de
golven die dan voortgebracht worden door de menselijke deelnemers, de bomen (hun ladingsenvelop) en de Aarde. Dit is echter om logistieke redenen nog niet op gang gekomen. Dan Winter
werkt er op dit moment samen met andere wetenschappers aan, om op kleinere schaal nu toch dit
soort metingen voor te bereiden. Het zien van de meetresultaten helpt de deelnemers erachter te
komen hoe het voelt wanneer bomen geholpen worden, in een gezondere trilling te komen. Geeft
de magnetische achtergrond-resonantie, te meten nabij grote oude bomen, een lang, ordelijk "dal"
te zien nabij de Schumann basisfrequentie (ca. 8 Hz), dan heeft de boom of het bos de
mogelijkheid gezond te worden. Is op het meetapparaat alleen 50 of 60 Hz te zien van het
electriciteitsnet, dan is het waarschijnlijk dat de boom sterft. Alleen kan ik dan niet verklaren hoe
vele bomen in steden en langs wegen het zo lang uithouden achter rijen lantaarnpalen, die
electrische 50 of 60 Hz velden om zich heen hebben. In ieder geval zijn de 50 of 60 Hz golven
een verstoring in de natuurlijke ecologische golven-harmonie. Dan Winter adviseert een netfrequentie, die beter bij de Schumann-resonantie harmonischen past. Bruce Cathie raadt zelfs aan
de muzikale A (de stemvork) hierop af te stemmen. Er wordt eveneens aangeraden, met de
vormkracht van de Gulden Snede spiraal te werken.
Als we deze harmonie van binnen uit kunnen bewerkstelligen, dan zullen de golven binnen en
buiten (ons, de boom, de Aarde) eenzelfde onderling patroon (geometrie) krijgen en ontstaat
zwaartekracht. Dit is volgens Dan Winter het vermogen van de magnetische envelop van de aarde
om te imploderen, dat wil zeggen dat deze fractaal is: het Russische poppetjes effect, het oneindig
naar binnen gaan en vanuit dit nulpunt binnenstebuiten kunnen keren. Daarom zijn het
aardmagnetisch veld en dus de (deels) magnetische energielijnen-netwerken van de Aarde zo
belangrijk, evenals de Schumann resonantie. Dit houdt niet alleen de atmosfeer rond de Aarde
vast, maar werkt ook stabiliserend op de aardkorst-platen en op de baan van de Aarde. Er gaan
geruchten dat de aardas de laatste decennia is gaan zwieberen, maar het is de vraag of dit zo is. In
ieder geval hebben we volgens Dan Winter als mens de kracht om deze, indien nodig, te
stabiliseren.
Dan Winter zegt op zijn website dat de 11,5-jaarlijkse zonnemaxima de biosfeer zullen nekken
als we onze planeet niet helpen om deze in te bedden; het tot een roos-achtige fractaal maken van
de lange magnetische veldlijnen. Dit zal ook helpen, het broeikaseffect in de hand te houden.
Volgende pagina's:
Fig. 24: Afbeelding van de grondfrequentie van de Schumann-resonantie, welks golflengte gelijk is aan de omtrek
van de Aarde, met als resultaat dat deze golf rond de hele Aarde gelijktijdig door de atmosfeer op en neer beweegt
met een frequentie van 7,8 Hz.
Fig. 25: Dezelfde visuele voorstelling van de trilling van de eerste harmonische van de Schumann-resonantie,
waarvan de golflengte de helft van de omtrek van onze planeet bedraagt.
Saskia Bosman, 2000.
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SCHUMANN RESONANCE
7.8 Hz
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SCHUMANN RESONANCE
15.6 Hz
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Water
Water-stroming geeft vorm aan het aardmagnetisch veld. "Magnetisme is de wind waarmee
Liefde reist", aldus Dan Winter. Dus dit kan de weg zijn, waarlangs Liefde de levende cellen
binnen gaat. Onderstaand plaatje laat een natuurlijke water-stromingsvorm zien.
Water kan zelfs informatie opslaan en overdragen. Dit is zichtbaar in de vormverschillen tussen
ijskristallen van verschillend geïnformeerde watermonsters.37 Naast deze kwalitatieve methode is
ook kwantitatief aangetoond dat water informatie kan opslaan en overdragen.41 Het is mogelijk
dat water informatie opslaat in zijn ladingstoestand en in de manier en mate van implosie
(compressie) ervan. Volgens sommige Russische wetenschappers slaat water informatie op in
zijn (sub-)atomaire en moleculaire spinstructuur; de stand van de draaiings-assen van de deeltjes,
wat weer een torsieveld (een vortex-vormig veld) oplevert. Omdat de draaiende deeltjes lading
kunnen dragen en omdat vortex-vormige velden non-destructief kunnen imploderen, zou het wel
eens kunnen zijn dat Dan Winter en de Russen het over hetzelfde hebben. Torsievelden worden
in Rusland niet als energievelden, maar als informatievelden beschouwd.16-20

Fig. 26: De natuurlijke stromingsvorm van water. Dan Winter, www.soulinvitation.com
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International Earth Emergency Network
Dit netwerk, dat opgericht is in 1995, brengt vele mensen en hun kennis, projecten en ervaring
van over de hele wereld tezamen, die zich bezig houden met het harmoniseren van de Aarde, van
ons milieu. De auteur van dit boekje heeft zich destijds bij dit netwerk aangesloten.
Als meest optimale milieu om in te leven geeft Dan Winter aan: hoge grond, maar beschut tegen
harde wind. Goed water en ver van de grote steden, die de Aarde ervaart als een bloedende,
ongeneeslijke korst. De Aarde "bloedt" magnetisch waar een stad gebouwd is en ook waar
metalen structuren (vooral aluminium!), al of niet kleiner dan gebouwen, geplaatst zijn op
(kruisingen) van (magnetische) Aarde-energielijnen. Aarde-healingprojecten die gebruik maken
van metalen geometrische Phi vormen doen er (zoals in het Earthgate Project gebeurd is) goed
aan, deze niet óp maar slechts in de buurt van lijnenkruisingen te
plaatsen.1, 42
In Rusland is de fractaal ordenende en harmoniserende werking op de ruimte en op materie in de
omgeving, van geometrische vormen met Gulden Snede verhoudingen erin, kwantummechanisch
onderbouwd door Alex Kaivarainen, evenals onze natuurlijke, menselijke ervaring van
schoonheid van Gulden Snede verhoudingen. Het eerste kan ook met de torsieveld-theorie
verklaard worden, zie verderop.
De ontwikkelingen waar het International Earth Emergency Network voor waarschuwt zijn de
volgende:
-

-

De zwaartekracht en dus de meting van de gewichts-standaard, variëren van tijd tot tijd.
Bij vrouwen wordt het moment van de maandstonde instabiel.
De gemiddelde grond-temperaturen variëren heftig.
Er komt steeds meer extreem weer voor.
Ozon in de atmosfeer verdunt en verdwijnt (want de mate van aantrekking tot het
aardoppervlak is evenredig met de fractaliteit in de magnetische geometrie, en deze raakt
verstoord).
Het klimaat wordt steeds instabieler.
De levengevende kracht van de grond neemt af (leven en zelfbewustzijn zijn de 'bloemen' van
magnetische recursie).
Verstoringen van de sociale orde en extreem worden van de politiek (dit kan volgens de
Russische wetenschapper Chizhevsky ook samenhangen met de 11,5-jarige zonnecyclus).30
Bossen sterven door mysterieuze oorzaken.
Verzwakking en ziek worden van dieren.
Oceaanstromingen veranderen van koers, evenals de migraties van vissen en vogels.
Amfibieën en reptielen verdwijnen.
De tectonische stabiliteit is verstoord, aardbevingen en tornado's komen vaker voor.
De emotionele gezondheid van de mens neemt af (emotie wordt overgedragen door
uitwisseling van langgolvige magnetische activiteit tussen de klieren).
De schijnbare tijd versnelt (tijd meet alleen spin-verhoudingen, spin-dichtheid - zie
Torsievelden - is evenredig aan magnetische fractaliteit of -genestheid).
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Het International Earth Emergency Network is ervan overtuigd dat al deze symptomen
dramatisch nauw samenhangen met de veranderende geomagnetische flux (lijnendichtheid) en
dus de verstoringen van Gaia's magnetische netwerk (op electromagnetische wijze veroorzaakt
door de mens, zie Hfst. 5).
De voorgestelde maatregelen en het doel van het International Earth Emergency Network zijn de
volgende:
-

-

-

-

-

Informatieverspreiding via wereldwijde media en het Internet, over het Aarde-energielijnennetwerk en het werken ermee (Earth grid engineering) of geomantie, de wetenschappelijke,
culturele en praktische aspecten van feng shui.
Het bevorderen van activiteiten ter healing van destructieve magnetische klitten op mondiale
en lokale schaal.
Het bevorderen van communicatie en onderzoeks-samenwerking onder wetenschappers en
anderen die doelbewust op dit terrein bezig zijn.
Het ontwikkelen van samenhangende, gemakkelijk over te dragen modellen, die longgolvige
netwerk-formaties relateren aan: a. de gezondheid van plant, dier en mens, b. neerslag en
microklimaat, c. menselijke emoties en gevoelens en d. de magnetische-zwaartekrachtsmetabolische wisselwerking van onze Aarde met het Zonnestelsel en nog groter verband.
Het co-creëren en publiceren in de wereldmedia van specifieke instructies voor
gemeenschappen tot het uitvoeren van magnetische landschaps-afstemmingen, met
voorbeelden van experimenten die al gedaan zijn en hun effecten op bioregionen.
Het vormen van speciale comittees voor het adviseren van overheden en bedrijven over de
onmiddelijke behoefte aan: a. het gebruik van paramagnetisch steenpoeder i.p.v. kunstmest
om plantengroei te stimuleren, b. beëindiging van het gebruik van de Aarde om miljarden
ampères stroom c.q. electronen vanuit onze aardleidingen naar de electriciteitscentrales terug
te voeren. (Dit vernietigt millennia aan inspanning van onze biosfeer om de recursiviteit te
creëren die de magnetische bloedsomloop van de Aarde nodig heeft. We zijn gewoon te lui
om kabels aan te leggen die deze stroom terug voeren), c. onderzoek naar en het vastleggen
van wisselwerkingen tussen langgolvige magnetische paden (lijnen) en door de mens
veroorzaakte interferentie, vooral daar waar de gezondheid in menselijke woonplaatsen en in
de vrije natuur wordt aangetast en d. het uitdragen van een praktisch begrip van de relaties
van een stabiele zwaartekracht met recursief, genest magnetisme en de koppeling ervan aan
coherente, menselijke emotie. Dit is belangrijk, wilen we op verantwoorde wijze gebruik
maken van de nu opkomende technologie op het gebied van niet-lineaire-, scalaire-, nulpunt-,
of vrije energie.
Het oprichten van scholen en lesprogramma's waarin Magnetic Grid Engineering onderwezen
wordt in een taal die wetenschappelijk verantwoord is maar met gevoel en compassie
uitgedragen wordt. Kennis van- en ervaring met paramagnetisch gesteente, cirkels,
labyrinthen, wichelroedelopen, pendelen, heilige geometrie en sferische trigonometrie zijn
noodzakelijk om op verantwoorde wijze stenen 'lenzen' te kunnen plaatsen, die de enorme
'bloedlijnen' focusseren, die de herinneringen van de planeet Aarde opslaan.

Deze missie-verklaring is voorlopig en open voor aanvulling.
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6. DE KOSMOS
De Aarde is onverbrekelijk verbonden met haar kosmische milieu (zonnestelsel, Melkweg) door
zwaartekracht en magnetische velden. Wat wij als mens op Aarde doen en vooral onze mate van
hart-coherentie, werkt ook door in de kosmos en vise versa.
Dan Winter meldt dat de zonnevlam-activiteit meetbaar verandert als kinderen wereldwijd
(bijvoorbeeld gecoördineerd via het Internet) samen een lied zingen. Andersom hebben Russische
wetenschappers gebergten aan gegevens verzameld waaruit blijkt dat wij als mens beïnvloed
worden door de zonne-activiteit (de 11,5-jarige zonnecyclus) en door de maan.11-13 Deze leggen
in het menselijk embryo zelfs een programma neer, dat naast de genen bijdraagt aan de grondlag
voor gezondheid, ziekte en talenten die zich kunnen manifesteren gedurende het leven. Ik heb
echter vernomen, dat een zwangere vrouw met sterke meridianen deze invloed kan
tegenhouden.14 De correlaties die de Russen gevonden hebben zijn dan ook soms hoog (80 %),
maar niet de volle 100 %. Persoonlijk is mij door Russische wetenschappers medegedeeld, dat we
als mens in staat zijn om zonnevlammen op te wekken of te verminderen. Zo zouden explosies in
bijvoorbeeld de mijnbouw verstoringen op de zon veroorzaken.15 Dat de kosmos op de Aarde
inwerkt wordt ook nog eens geïllustreerd door een experiment van Greg Hodowanec en Bill
Ramsey, die belangrijke sterren-gebeurtenissen voorspelden door eenvoudigweg subtiele
veranderingen in de zwaartekracht van de Aarde te meten via de lading tussen twee
condenatorplaten.1 Dit kon ook de Russische astrofysicus Nikolai A. Kozyrev (1908-1983) met
behulp van zijn zogenaamde "tijdstroom-detector", waarin een wolfraamdraad als sensor gebruikt
werd.12
Dan Winter ziet hetgeen we kunnen doen in Project Treelight als een overlevingstest voor onze
'gene pool' (het totaal van de genen van de mensheid) en daarmee voor de Aarde en haar
levensvormen, in het grotere geheel van de kosmische evolutie. Als we hiervoor slagen, zullen
we in de verdere toekomst hetzelfde voor zonne- en sterrenstelsels gaan doen.
Dolmen en steencirkels, waarvan we nog steeds niet echt weten hoe oud ze zijn, zijn vaak
georiënteerd op sterren en sterrenbeelden (soms van de Dierenriem) en op zonsopkomsten en ondergangen tijdens zonnewendes en dag-nachteveningen. Volgens Dan Winter diende dit om de
rotatie van onze planeet fractaal te maken aan die van zon en sterren, wat er weer toe bijdroeg dat
de Aarde haar atmosfeer kon vasthouden en dus de (verdere) ontwikkeling van leven mogelijk
kon maken. Doordat de gebruikte stenen enigszins magnetisch (paramagnetisch, zoals graniet) en
soms zelfs piëzo-electrisch zijn (zoals kwarts; kiezel) houdt dit tevens in, dat deze steenformaties
de harmonische interactie bevorderen tussen de magnetische velden van de Aarde en die van de
ksomos. Ons hele zonnestelsel wordt omvat door de magnetische veldlijnen van de zon, die
spiraalvormig naar buiten draaien, ook weer een vortex, die m.i. op kosmische schaal meewerkt
aan het implosie-proces.43
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7. TORSIEVELDEN
Het is interessant, om nu eens een kijkje te nemen naar hoe de Russen naar vortexen en implosie
kijken. Zij noemen het torsievelden. Rusland is hier behoorlijk ver mee; tot en met technische
toepassingen, zoals je in dit hoofdstuk zult zien.
Torsievelden worden door Dan Winter gezien als implosie (hetgeen ondersteund wordt door het
feit dat ze een vortex-vorm hebben). In die zin nemen ze deel aan alle recursiviteit, inbedding en
coherentie in de natuur. Torsievelden zijn ontdekt en onderzocht door Russische wetenschappers
sinds begin 20e eeuw. 12, 16-29 In het Westen worden ze scalaire golfvelden genoemd.
Torsievelden bevinden zich in een diepere laag van de werkelijkheid dan het quantumvacuüm.
Zoals de naam suggereert, ontstaan ze door spin (=draaiing) van subatomaire 'deeltjes' tot en met
die van grotere, zichtbare objecten. Torsievelden ontstaan ook door virtuele spin van het
quantumvacuüm zelf. Beroemde Russische torsieveld-onderzoekers zijn Anatoly E. Akimov,
Gennady I. Shipov, Yuri Nachalov, Alex Frolov en Nikolai A. Kozyrev. Allen zijn nog in leven
behalve Prof. Kozyrev (1908-1983), die de torsiegolven als 'tijdstroom' of 'tijdgolven'
beschouwde. Ze beschouwen torsievelden als een onuitputtelijke potentiële bron van schone
energie. En als het aan Dan Winter ligt, kunnen deze roterende velden volkomen coherent zijn
met ons hart en met de natuur. Torsievelden worden niet als energievelden, maar als
informatievelden beschouwd door de Russische onderzoekers.
Decennia lang zijn de torsievelden slechts een theoretisch idee geweest, tot ze vanaf de jaren'60
door Kozyrev en anderen technisch opgewekt en gemeten werden. Kozyrev deed dit met
electrisch aangedreven gyroscopen, waarvan de draaisnelheid (tegen de klok in) sinusvormig
varieerde.
Men kent nu 3 hoofd-typen torsieveld-generatoren, op volgorde van sterkte:
1. Geometrische vormen (van welk materiaal dan ook of zelfs getekend op papier), dit zijn de
zwakste torsieveld-generatoren. Hun torsievelden zouden wij 'vormkracht' noemen. Verder
permanente magneten, levende wezens en electromagnetische straling zoals radiogolven of
laserlicht. De torsievelden van levende wezens zouden wij subtiele- of energielichamen,
chakra's, etc. Noemen. Ook Aarde-energielijnen (leylijnen, Hartmann-lijnen, etc.) en de
vortexen (draaikolken) op plekken waar ze elkaar kruisen, worden door de Russen als
torsievelden beschouwd. Dit zijn in het onderzoek van Dan Winter duidelijk voorbeelden van
vortex-velden die, indien Phi-harmonisch, implosie mogelijk maken.
2. Draaiende objecten met minimaal 20.000 rpm (rotaties per minuut). Deze brengen door hun
draaiing sterkere torsievelden voort, maar deze zijn nog zeer zwak en net te meten met zeer
gevoelige apparatuur.
3. Draaiende objecten met minimaal 20.000 rpm, die electromagnetische straling afgeven, of
een roterend magnetisch veld. Deze produceren de sterkste en best meetbare torsievelden.

Torsievelden worden in Rusland op 3 manieren gemeten, alledrie typen detectoren zijn door
Nikolai Kozyrev ontwikkeld:
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A. Detector met een wolfraamdraad als sensor, deze is opgenomen in een Wheatstonebrug (een
ruit-vorm van weerstanden), die gebalanceerd is (d.w.z. alle weerstanden even groot). Een
torsieveld verandert de spinstructuur in het wolfraam, waardoor de weerstand ervan
verandert, de brug uit balans raakt en dus stroom of spanning over de brug meetbaar wordt.
B. Detector die gebaseerd is op 2 of meer kwarts-oscillatoren van precies gelijke frequentie. Een
torsieveld dat op één van de oscillatoren inwerkt zorgt ervoor dat ze verschillen in frequentie
gaan vertonen.
C. Een torsiebalans, die op mechanische wijze zeer gevoelig op torsievelden reageert. Echter, het
voorvoegsel 'torsie-' in 'torsiebalans' heeft betrekking op het feit dat dit apparaat door draaiing
reageert. Ze worden o.a. ook gebruikt om subtiele verschillen in zwaartekracht te meten.
In de USA worden torsievelden (daar scalaire golfvelden genoemd) ook op 3 manieren gemeten:
D. De Barkenhaus effect detector, die werkt op grond van modulatie van een statisch magnetisch
veld door de torsiegolven.
E. De Hodowanec-detector, die werkt op grond van modulatie van een statische electrisch veld
(in een condensator) door de torsiegolven.
F. De Caducaeus-spoel detector, waarvan het ontvangstmechanisme niet bekend is, maar
plaatsvindt via een spoel van een tegen zichzelf in gewonden draad.
De Hodowanec-detector komt het dichtst bij de capacitief werkende opnemers, die Dan Winter
gebruikt voor zijn metingen van ladingsvelden.
Al lezend in de literatuur erover, lijken torsievelden vooral iets hoger-dimensionaals te zijn, dus
een verschijnsel dat zich voorbij ruimte en tijd afspeelt. Zo wordt van torsiegolven gezegd dat ze
zich miljarden malen sneller dan het licht en misschien zelfs met oneindige snelheid
voortplanten. Torsiegolf-meting stelde Kozyrev en na hem vele andere Russische astronomen in
staat, sterren te meten op hun huidige en zelfs (via zwakkere signalen) hun toekomstige posities.
Doordat aluminium als enige materiaal torsiegolven reflecteert, werkte dit dus prima in de
telescopen, die uitgerust waren met de standaard, met aluminium bedampte spiegels. Akimov en
Kozyrev vermoeden dat telepathie iets met torsiegoven (c.q. tijdgolven) te maken heeft. Ook
gevoeligheid voor bijvoorbeeld zonne-activiteit en Aarde-energielijnen ('aardstralen',
wichelroedelopen) is in feite gevoeligheid voor torsievelden. Informatie wordt in water
opgeslagen doordat het water via een torsieveld een bepaalde spinstructuur opgelegd krijgt,
bijvoorbeeld van een werkzame stof waar een homeopathisch middel van gemaakt wordt d.m.v.
de Voll-methode of gewoon d.m.v. verdunningen, waardoor soms geen molecuul ervan meer in
het flesje water overblijft.
Dan Winter noemt, zoals gezegd de torsievelden, die in feite vortexen (draaikolken) zijn
"implosie". Het beestje heeft dus weer slechts een nieuwe naam gekregen, maar heeft hierdoor
wel nieuwe, schone technologie opgeleverd! In experimentele fase zijn in Rusland het afgelopen
decennium toepassingen gemaakt en getest zoals een torsieveld-energiecentrale voor een fabriek,
de torsieradio, medische diagnose-apparatuur die op grond van de menselijke torsievelden werkt
en diverse torsieveld-therapie-instrumenten, om genezing mee te bevorderen.
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Hoe ziet een torsieveld er uit? Hier volgen enkele eenvoudige torsieveld-vormen zoals afgebeeld
door Akimov en te vinden op het web in de artikelen van Nachalov:

SL

SR

Fig. 27: Torsieveld van een object met spin. SL is linksdraaiend, SR is rechtsdraaiend deel van
het veld. © Anatoly E. Akimov

SR

N

S

SL

Fig. 28: Torsieveld van een permanente magneet. SL is linksdraaiend, SR is rechtsdraaiend deel
van het veld. © Anatoly E. Akimov

Zie verder: alle mogelijke afbeeldingen van energie-lichamen, chakra's, nadi's, meridianen,
Aarde-energielijnen-netwerken en -vortexen.
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8. PIJNAPPELKLIER
De bomen hebben hun takken als kosmische antenne, wij mensen onze pijnappelklier (epifyse).
Met behulp hiervan kunnen we ons verfind afstemmen op de energietrillingen in onze omgeving
en samen met deze in harmonie komen.
De epifyse is een kleine hormoonklier in het midden van ons brein. Hij is niet groter dan een zeer
fijne doperwt. Onderstaande afbeelding toont de plaats van de pijnappelklier in de menselijke
hersenen. Men kijkt hier tegen de binnenkant van de rechter hersenhelft aan. De pijnappelklier
stelt telkens onze biologische klok (een kerntje boven de oogzenuwkruising) bij aan de hand van
de dag-nacht lichtwisseling en lengtewisseling (seizoenen) en aan de hand van de dagelijkse
fluctuaties van het aardmagnetisch veld. Beide zijn oscillaties die deelnemen aan het
harmoniseringsproces, als wij hiermee bezig zijn. Bij oeroude diersoorten en bij menselijke
embryo's van enkele weken oud is de pijnappelklier nog een derde oog en trekt zich daarna tussen
onze linker en rechter hersenhelft en onder de verbinding ertussen (de hersenbalk) terug. In
spirituele tradities zoals de Yoga en de Tantra in India en Tibet staat de pijnappelklier bekend als
een innerlijk oog en meer nog als een kosmische zend- en ontvangstantenne, waarmee we in
contact (kunnen) staan met hogere dimensies of realiteits-niveaus. Deze kosmische antennefunctie zou je kunnen verklaren met een vermogen van de pijnappelklier om torsievelden te
ontvangen, produceren en zenden.1, 33
HERSENBALK
BOVEN
GROTE HERSENEN

PIJNAPPELKLIER
(epifyse)
VOOR

ACHTER
KLEINE
HERSENEN
HYPOFYSE
HERSENSTAM
ONDER

Fig. 29: Plaats van de pijnappelklier (epifyse, gespikkeld afgebeeld) in onze hersenen. Je kijkt
hier tegen de binnenkant van de rechter hersenhelft aan. Saskia Bosman, werkboek van de training
"Pijnappelklier Special", 2000.

55

Maar Dan Winter heeft er ook een interessante visie op.1 Net als zijn Gulden Snede
waterzuiveringsspiraal ziet hij de pijnapplklier als een dergelijk "apparaat". Het kan Phiharmonische hart-golven doen imploderen in zijn (geharmoniseerde) DNA door ze naar één punt
te laten spiraliseren en hier, als gevolg van de onderlinge vermenigvuldiging en optelling van
voortplantingssnelheid, voorbij de lichtsneheid te laten schieten. Is dat niet hetzelfde als de
torsiegolven, die zich boven de lichtsnelheid voortplanten? Wat in feite gebeurt is dat de
harmonische golven, van beneden naar boven gaand langs de klieren van het menselijk lichaam,
stapsgewijs in frequentie en voortplantingssnelheid verhoogd worden, om uiteindelijk door de
pijnappelklier voorbij de lichtsnelheid, voorbij ruimte en tijd geschoten te worden. De
pijnappelklier zendt dan een flits ultraviolet licht ("blauw vuur") uit. Dit is wat er bij Verlichting
gebeurt. De pijnappelklier lijkt qua vorm op een denne-appelkegel die met zijn punt naar boven
(of schuin naar achteren) wijst. En dit lijkt op de waterzuiveringsspiraal van Dan Winter, die aan
het eind van een waterleidingbuis gekoppeld wordt.
De nevenverschijnselen zijn het druppelen van een zoete, nectarachtige stof vanuit de hersenen in
de mondholte, bezieling, lucide dromen (dromen, waarin je je bewust bent dat je droomt), het
innerlijk 'navigeren' en 'reizen' door de dimensies, door het hiernamaals en door de tijd. Deze zijn
echter een natuurlijk, te verwachten resultaat als je kiest voor hygiëne, hart-harmonie,
duurzaamheid, levenskracht, enzovoorts in de ecologie van golven.
In het hoofd is de pijnappelklier te vinden op het kruispunt van de rechte lijnen:
Tussen de bovenaanhechtingen van de oren.
Tussen het punt tusen de wenkbrauwen en de achterhoofdsknobbel (inion). Het inion is achteronderaan de schedel te vinden.
Tussen de kruin (top van het hoofd) en het perineum; deze lijn valt samen met de lengte-as van
het lichaam.

Dit hoofdstuk sluiten we af met enkele oefeningen voor de pijnappelklier. Echter, voor je hiermee
aan de slag gaat, is het noodzakelijk dat je pijnappelklier gedragen wordt door een coherent, open
hart, in een toestand van universele Liefde en compassie.

Pijnappelklier healing en balancering:
Bijstellen van helderheid, lengte en kleur van de 6 subtiel-energetische 'laserstralen', als energiestructuren van de pijnappelklier (zie Fig. 30):
Kies de volgorde die je het prettigst vindt, maar let er op dat je jezelf bewust aardt (zie eerdere
oefeningen in dit boek) aan het begin en aan het eind van deze oefening. Dóe niet zozeer, maar
sta toe dat het eventuele bijstellen van de lengte, kleur en helderheid van de 6 stralen gebeurt,
zonder enig oordeel erover te hebben. De stralen kunnen onderling verschillen in kleur. Je eigen
energiesysteem weet precies wat het op dit moment moet doen. Je zult na de oefening een
toegenomen balans voelen in je hoofd en vervolgens in je hele lichaam.
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“LICHT”-BUNDELS VAN DE PIJNAPPELKLIER

PIJNAPPELKLIER

INDUCTIEPUNTEN

VAN DE PIJNAPPELKLIER

Fig. 30: de "licht"-bundels van de pijnappelklier, waarmee je in een visualisatie je pijnappelklier
kunt healen en balanceren. Saskia Bosman, werkboek van de training "pijnappelklier Special", 2000.

Pijnappelklier activering:
Door middel van de ademhaling: In-snurken door de neus. Uitademen door de mond, lucht
(zonder gerochel) langs de huig laten schrapen. Doe dit rustig en laat in- en uitademing naadloos
op elkaar aansluiten. Ook hier geldt weer: bewust aarden aan het begin en eind van de oefening.
Door middel van het maken van klank: "nnnnnnnnnnnnnnnnnn" trilt door in de hypofyse,
"mmmmmmmmmmmmmmmmmm" trilt door in de pijnappelklier, "ngngngngngngngngngngng"
(als in "zing") kan als een "scannende geluidsbundel" door de schedel heen gestuurd worden door
de mondvorm iets te veranderen.
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TOT SLOT: VREDE
Aan de hand van magnetische verstoring van gebieden op Aarde is oorlog te voorspellen, zegt
Dan Winter. In de tweede helft van een zonnemaximum, waar we nu (2001 sinds 15 februari,
2002) ook zijn, treedt meer sociale en politieke onrust op, dat will zeggen opstanden, rellen, zelfs
oorlogen, aldus de Russische Wetenschapper Chizhevsky begin 20e eeuw en dit moge nu meer
dan duidelijk zijn sind 11 september 2001.30 Ook de 11,5-jarige cyclus van zonne-activiteit is een
oscillatie die deel uitmaakt van de grote, kosmische harmonie. Door onze verveemding van de
natuur maken we hier geen bewust contact meer mee, evenmin als met de maancyclus. Mijns
inziens bedden we deze daardoor niet meer op een gebalanceerde manier in, ontstaat er frictie en
dus genoemde problemen na een paar jaar van zonne-uitbarstingen; het zonnemaximum.
Hierdoor ontstaat de sociale onrust nadat de piek in zonne-activiteit bereikt is. Maar met het
principe van de Phi-harmonische reeksen, biofeedback erop, optimale aanraking, het bevorderen
van fractaliteit, recursie en inbedding bij molecuul, cel, mens en Aarde, is op wetenschappelijke
manier ook de vrede te leren. Dan Winter heeft er een paper over geschreven en dit is inmiddels
voorgedragen aan het Comitee voor de Nobelprijs voor de Vrede.1
Op grond van dit boek over golf-coherentie en harmonie moge het duidelijk zijn dat wereldvrede
begint in ieder van ons zelf; met het openen van ons hart (Liefde en compassie); het coherent en
harmonisch maken van onze golven en daarmee die van onze (menselijke) omgeving.
Dan Winter heeft op zijn website ook een projectvoorstel staan, waarin jonge mensen d.m.v. de
hart-harmonischen in een biofeedback-spelomgeving leren om met elkaar een wereldbrein te
vormen, gebaseerd op "entrained" (gesynchroniseerde) harten.1
Als de Hartsynchrometer, de Heartlink en de Heart Tuner ingezet worden in het onderwijs, zullen
leerlingen en studenten leren om in een coherent voelen, denken en handelen te komen, in hun
ruimte van Liefde, compassie, (zelf-)waardering en respect. Hierdoor zullen ze innerlijke en
onderlinge vrede bereiken en zal een eind komen aan discriminatie en zinloos geweld. Ook het
leren en de creativiteit worden bevorderd. Dit is voor de Hartsynchrometer al aangetoond.2 Na
training met deze biofeedback-apparaten zijn deze toestellen niet meer nodig; de getrainde kan nu
van binnen uit in deze vredige toestand komen. Als zulke mogelijkheden in de scholen en aan de
universiteiten verwelkomd worden, kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de basis
van wereldvrede. De kinderen en jongeren zijn de toekomst van deze planeet.
Roger Nelson aan de Princeton University in de USA meet al enkele jaren de invloed van het
wereldwijd gericht zijn van de aandacht van de mensheid op bepaalde gebeurtenissen. Dit kunnen
wereldwijde, via het Internet gecoördineerde meditatie- en gebedsacties zijn voor wereldvrede,
maar ook juist het uitbreken van oorlog. Nelson's meetinstrument is een wereldwijd netwerk van
toevals-generatoren, die voortdurend, volkomen willekeurig nullen en enen uitspuwen. Iedere
toevals-generator is aangesloten op een computer en deze weer op het Internet. Per seconde
worden tweehonderd nullen en enen verzameld door de computer en via het Internet opgestuurd
naar een centraal punt, waarna statistische analyse plaatsvindt. Normaal is er 50 % kans dat er
een nul en 50 % kans dat er een één geproduceerd wordt. Kleine, maar significante afwijkingen
van de 50 % zijn geconstateerd tijdens bijvoorbeeld wereldwijde gebeds- en meditatie-acties,
tijdens de aanslag op het World Trade Center in New York op 11 september 2001, tijdens de
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aanval op Afghanistan en tijdens de begrafenis van Prinses Diana. Tevens wordt ieder jaar met
Oud en Nieuw een afwijking gevonden. Roger Nelson vermoedt dat er een wereldwijd, collectief
bewustzijn of collectieve coherentie ontstaat op het moment dat de mensheid haar aandacht op
één ding richt. Wat het precies is (wat voor energie bijvoorbeeld) dat de toevals-generatoren
beïnvloedt, is onbekend.
LIJST VAN AFKORTINGEN:
ADD = Attention Deficit Disorder, een kleine hersenafwijking die leidt tot het niet vast kunnen houden
van de eigen aandacht.
ADHD= Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, zie ADD met erbij onrust.
DNA = DeoxyrobiNucleic Acid, desoxyribonucleïnezuur (DNZ); het dubbelspiraalvormige molecuul in
elk van onze celkernen, dat onze hele genetische blauwdruk bevat.
ECG = ElectroCardioGram, registratie van de electrische activiteit van het hart.
EEG = ElectroEncephaloGram, registratie van de electrische activiteit van de hersenen.
EI = Emotionele Index, een maat voor emotionele kwaliteit.
ELF = Extremely Low Frequency, dit is in het bereik van 0 tot 100 Hz, volgens sommigen 0 tot 33 Hz.
FFT = Fast Fourier Transform, een algoritme dat een snelle omrekening mogelijk maakt van een
signaal in een, grafisch weergegeven, frequentiespectrum oftewel frequentie-signatuur.
HRV = Heart Rate Variability; de verandering van hartslagfrequentie.
Hz = Hertz = aantal trilingen per seconde.
IHM = Institute of HeartMath
Phi = (Griekse letter F) = 1,618…… met een oneindige reeks getallen achter de komma. Dit is de
Gulden Snede.
RNA = RiboNucleic Acid, ribonucleïnezuur, een kopie van DNA die de celkern uitgaat en dat dient als
matrijs om aminozuren aan elkaar te koppelen tot eiwitten (structurele eiwitten en enzymen).
UV = ultraviolet licht; dit heeft een kortere golflengte dan violet en is voor ons (op enkele
uitzonderingen na!) onzichtbaar.
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