
 

Het hart, het orgaan van het enthousiasme naar het leven 

Hoe kunnen we ons ‘subjectieve hart’ zoals het vaak zo mooi in de literatuur verwoord wordt, in 

overeenstemming brengen met al onze anatomische en fysiologische kennis van dit orgaan? 

Het hart wordt ons al een stuk duidelijker wanneer we het ingeschakeld zien tussen het arteriële en 

veneuze systeem in de bloedsomloop, en wanneer we de polariteit leren zien ten opzichte van de 

capillaire netwerken overal in het lichaam.  

Bloedruk, hartslag, oedeem, blozen en vaatkramp, alles is zoveel meer dan een lokaal probleem. 

Wanneer we de circulatie met het hart als expressief en regulerend orgaan leren lezen dan blijkt een 

voortdurende ‘vertegenwoordigende’ hartslag met systole en diastole een intieme inkijk in iemands 

dagelijkse existentie te geven.  

Zowel het hoogst unieke van de hartsymptomen, als de betekenis van het hart binnen de gehele 

constitutie, zal op een verhelderende manier oplichten.  

 

Doel 

• De masterclass heeft tot doel je nieuwsgierig en vragend te maken naar alle waarnemingen 

die in studie en praktijk aan de bloedsomloop tevoorschijn komen.  

• Ogenschijnlijk vreemde observaties zoals de grote gevoeligheid voor warmte van 

hartpatiënten, de embryonale bloedsomloop zonder hart in onze embryologieboeken, de 

emotionele component van hartkloppingen en het verschijnen van angina pectoris of een 

hartstilstand in een biografie, dit alles krijgt zodanig aandacht dat de ritmiek van het hart in 

zijn volle persoonlijke betekenis zal gaan spreken.  

• Nauwkeurige medische observaties kunnen zich weer laten lezen als literatuur!  

• De aard van het bloed, dat door Goethe ‘een zeer bijzonder sap’ wordt genoemd, met zijn 

stollings- en bloedingsneiging komt in het perspectief van de bloedsomloop in aanzet aan de 

orde. 

Korte illustraties uit de praktijk maken het een en ander praktisch en concreet. 

De medische basiskennis uit Mercks Medisch Handboek wordt voor deze masterclass als bekend 

verondersteld. 

 

 

 

 



 

Docent 

Paul Albers 

Docent integrale geneeswijzen, homeopathie en Klassiek Homeopaat sinds ’87. Zijn praktijk is het 

resultaat van een ruime oriëntatie binnen de gezondheidszorg. Zijn medische kennis heeft hij 

opgedaan tijdens zijn geneeskunde studies in  Amsterdam en Nijmegen. Zijn praktische  ervaring 

varieert van eerste hulpwerk in een regulier ziekenhuis tot werken onder druk van zware pathologie 

in klinieken in India. "Ik zie dagelijks opnieuw in mijn praktijk wat deze holistische geneeskunde aan 

mensen op het gebied van gezondheid en welbevinden brengt, dit geeft mij veel voldoening. 

Homeopathie maakt echt genezen waar. Het is mijn missie om de geneeskunde weer inzichtelijk en 

weldadig te maken."   

 

Locatie  

Gebouw ’t Venster  

Thomas a Kempislaan 82 te Arnhem  

  

Kosten  

€ 95,--. Je ontvangt een factuur per mail. 


