
Hart  
Staat voor:  

• Ervaren van wat je raakt, onze emoties  
• Bewust worden en loslaten van oude patronen (opgeslagen emoties)   
• Houden van “wie jij bent”, verbinding met jezelf 
• Kennen van je behoeften         
• Verbinding met de ander  
• Empathie  
• Liefde geven en ontvangen 
• Ervaren van geluk en pijn  
• Passie  

    
Emotionele ontspanning en verbinding met onszelf en de ander vinden we wanneer ons Hart coherent is met 
wie we zijn en wat we willen. Ons Hart is ons “Bewust zijn” van onze emoties en sociale omgang met anderen. 
Ontwikkelen gebeurt wanneer we ons bewust worden van onze patronen in het omgaan met de ander. Het 
opruimen van onnodige patronen en oude, opgeslagen emoties geeft ruimte voor groei en ont-wikkelen.  
In ons Hart komt belangrijke informatie van hoe we ons in onze relaties voelen samen. Dat geldt voor de meest 
intieme relaties, maar ook voor alle relaties met andere mensen waar we op betrokken zijn.  
Porges beschrijft in zijn polyvagaal theorie de centrale functie van het hart in wat hij noemt het sociale 
betrokkenheidssysteem. Alle emoties die betrekking hebben op veiligheid en gevaar komen samen in het hart. 
Al deze informatie wordt via het zenuwstelsel doorgegeven aan ons brein, waar zich een belangrijk deel van 
ons bewustzijn bevindt.  
In ons Hart worden we het eerst geraakt wanneer we in een veilige of onveilige situatie (zijn ge)komen. Vaak in 
relatie tot een ander. Onze ervaringen met emoties als Boos, Bang, Bedroefd, Bezorgd en Blij in relatie tot de 
ander en onze omgeving worden in ons brein opgeslagen. Wanneer vergelijkbare situaties zich later voordoen 
herkennen we “oude emoties” en worden we respectievelijk Boos, Bang, Bedroefd of Blij zonder soms te 
snappen waarom. Luisteren naar je hart helpt ons bewust te worden van onze prettige (veilige) en onprettige 
(onveilige) reacties op anderen en situaties. We kunnen richting geven aan situaties en relaties die goed voor 
ons zijn en we kunnen reacties vanuit “oude” emoties aanpakken en opruimen. Beide helpen stress te 
verminderen. Hart staat in dit model als schakel naar en basis van vernieuwing.   
 
Wanneer je beter kan luisteren naar je hart kan je… 

• Jezelf minder voor de gek houden 
• Makkelijker voelen wat je dwars zit en wat je als prettig ervaart 
• Beter verbinding maken met wat jou raakt en inspireert 
• Beter in contact zijn met de ander en alles in jouw omgeving 
• Kun je bewust worden van patronen die bij herhaling voor stress kunnen zorgen.  

 

Hart   


