
Intressant fakta om

  Hjärtat 
• Sentida forskning har lett till en förändrad koppling mellan hjärnan och hjärtat. Man 

vet att det finns ett starkt kontaktnät mellan dem och man vet att de står i mycket 
nära kontakt med varandra. Över 60% av hjärtats celler är nervceller av samma slag 
som hjärnan och fungerar på samma sätt.

• Hjärtat kommunicerar inte bara med hjärnan utan även med resten av kroppen och 
världen utanför. Kommunikationen fungerar så att hjärtat väljer ut information som 
stämmer bäst med vår inre värld och omtolkar den så att den passar vår världsbild, 
vilket i sin tur påverkar hur vi reagerar. Kommunikationen fungerar åt båda hållen. 

• Människor som fått ett nytt hjärta har plötsligt förändrat inställning till 
vardagshändelser. En kvinna som fått nytt hjärta från en avliden boxare började 
plötsligt visa stort intresse för boxning, trots att detta varit helt främmande inslag i 
hennes liv och hon aldrig tidigare varit det minsta intresserad av sport 
överhuvudtaget.

• Med hjälp av hjärtat skapar levande varelser elektromagnetiska fält. Embryot 
utvecklar sitt energifält omedelbart efter befruktningen. 

• Hjärtats signaler är ca 50 gånger starkare än hjärnans. De sprider sig ut genom 
kroppen och omgiver med ett elektromagnetiskt fält (aura). Fältet bildar en båge som 
kan sträcka sig upp till fem meter från kroppen. Det är starkast upp till en meter från 
kroppen.

• Energifältet är holistiskt vilket betyder att varje del innehåller den totala 
informationen från hela fältet. Det gör att allt i universum i själva verket består av 
ett oändligt holografiska energifält i ständig interaktion med varandra. 

• Hjärtfrekvenserna har förmåga att synkronisera sig med andra individers 
hjärtfrekvens. Detta sker främst vid nära kontakt och med närstående. 

• Giv allt för kärleken, följ ditt hjärta - Ralph Waldo Emerson
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