
Maak kennis met de ‘Heart of life’.

De meesten onder ons kennen wel de ‘Flower of Life’. Het symbool van de elkaar 

overlappende cirkels die dan bloempatronen vormen opgesloten in twee cirkels, 

waardoor groei onmogelijk is. Deze laat de geheime geometrie zien in tijd en 

ruimte; de oorsprong waaruit al het leven ontstaat. Als je het figuur bekijkt zie je 

een heel statisch plaatje. Is dit een realistische voorstelling van het leven? Of 

worden we, vanuit het hoofd, hierheen geleid?

Eind 2018 kreeg Sandra Nauta in een droom door dat ze de opvolger van de 

‘Flower of Life’ met harten mocht maken. En zo ontstond de ‘Heart of Life’. Deze 

bevindt zich in de 5e dimensie. Een dimensie waarin alles uit liefde bestaat. De 

dimensie waar wij nu naar toe op weg zijn met de frequentie van de oorsprong van 

de aarde toen deze nog vloeibaar was: 528 Hz.

Deze frequentie van de ‘Heart of Life’ kan vanalles betekenen voor een ieder die 

hem ervaart. Zo stemt de ‘Heart of Life’ zich specifiek af op ieder individu en biedt 

diegene dat wat hij of zij lichamelijk en fysiek aankan, herstelt het DNA/RNA, 

herstelt het zelfhelend vermogen van het lichaam, biedt bescherming tegen 

storende energieën en 5G, balanceert en activeert water, zorgt voor aarding en is 

rustgevend. 

Op een gegeven moment deed zich de mogelijkheid voor om de ‘Heart of Life’ in 

een natuurterrein te maken met houten stokjes en bamboe. Daar is hij 16 meter 

doorsnede groot  geworden. De locatie is in de buurt van Doetinchem en onder 

begeleiding te bezoeken. Neem hiervoor contact op met Elayna (contactgegevens 

onderaan dit artikel). De persoonlijke ervaring bij het bezoeken van de ‘Heart of 

Life’ zal voor iedereen uniek zijn. Elayna neemt graag, bij droog weer, haar drum 

mee om de hartmeditatie te begeleiden, en de klankbuis op 528 Hz. De 

vergoeding hiervoor is € 20,00 welke gebruikt wordt voor onderhoud aan het 

terrein. Wilt u een uitgebreidere uitleg over de verschillende energieën en 

aardlijnen krijgen en deze ervaren in een halve-dag-beleving, dan is de 

vergoeding € 50,00.
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