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CARDIAC COHERENCE THERAPY CCT in een notendopi
CCT = steeds weer opnieuw rustig/vredig worden en herstellen d.m.v. hartfocus, diep
ademen en het oproepen van fijne gevoelens. CCT is ontwikkeld door het non-profit
HeartMath Institute dat in 1991 is opgericht door Doc Childre in Californie, USA.
Hoe krijg ik hartcoherentie?
Ga met je aandacht naar je hartstreek, adem rustig en diep, en herinner je een prettig gevoel dat je met al je
zintuigen onderschrijft (wat zie je, wat hoor je, wat ruik je, wat proef je, wat voel je?). Zoals omschreven in:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lWJ0iB1KIlI
1. Shift your attention to the area of your heart and breathe deeply and slowly.
2. Activate and sustain a genuine feeling of appreciation or care for someone or something in your life.
3. Radiate these feelings of care toward yourself and others.
In dat filmpje staan nog meer goede tips waarmee je je voordeel kunt doen. Het gevoel van welbehagen en
verbetering van je gesteldheid kun je ook zonder het controle apparaatje (de emwave) wel herkennen.
Hoe meer je CCT toepast en daarbij ook de relax trucjes gebruikt, bijv. positieve emoties herinneren, des te beter
het gaat. Regelmatig oefenen laat de langdurige effecten van stress verdwijnen. Na een paar maanden kun snel
coherentie oproepen waar en wanneer je dat wilt. Heart Rate Variability (HRV) is de variatie in tijd tussen
hartslagen in. HRV ontstaat door de stimulerende (sympathicus) en remmende (parasympathicus) werking van het
autonome zenuwstelsel dat ook als vanzelf, buiten onze wil om, onze spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling,
stofwisseling en hormoonspiegels aanstuurt. http://www.emwavepc.nl/hartcoherentie-wetenschap.html

Het intelligente hart.
Letterlijk hangt het regelmatige rondpompen van het bloed samen met veel positieve invloeden van
hartcoherentie. Het hart verwijst ook naar belangrijke metaforen als wijsheid, inzicht en gevoel. Recent hebben
neurocardiologen ontdekt dat het hart een eigen zenuwstelseltje heeft, als een ‘Hart-brein’, een intelligent
systeem. Dit ‘Hart-brein’ bevat ongeveer 40.000 neuronen die het hart de mogelijkheid geven om onafhankelijk te
voelen, informatie te zenden, beslissingen te nemen. Het hart heeft zelfs een soort geheugen. Bovendien heeft is
hart een soort hormonen/neurotransmitterfabriek met invloed op lichaam en geest.
Een belangrijk harthormoon is oxytocine (liefdeshormoon). Het krachtige elektromagnetische veld van het hart
heeft een synchroniserende functie in ons lichaam (en tevens op anderen om ons heen). Daarnaast heeft het hart
een sleutelpositie in ons emotionele systeem. Signalen die gegenereerd worden door het hartritme spelen een
grote rol in de gevoelskwaliteit en beïnvloeden onze perceptie en denken. Heartmath ontdekte dat het hart een
sleutelrol speelt bij onze intuïtie.
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CCT, voor gezondheid en levenskwaliteit. De methode wordt een natuurlijke gewoonte. Bijnierschorshormonen:
DHEA = Dehydroepiandrosteron (revitalisatie, verjonging). Cortisol (afweer, vertering, slaap/waak-ritme).
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