Alle levende vormen in deze wereld beginnen als klein organisme. Door celdeling,
gecombineerd met DNA, groeit een klein plantje uit tot een majestueuze boom. Wat evident
is aan dit groeiproces, is dat in elke plantje, hoe klein ook, het volledige groeipatroon zit
opgeslagen om tot het allergrootste uit te groeien. Een stekje kent alleen genetisch materiaal
dat hem/haar aanzet tot : het groeien van wortels, het groeien van stengels, het groeien van
blaadjes. Zodra de wortels zijn gevormd – en zelfs tijdens het vormen hiervan – vindt o.a.
wateropname plaats door deze wortels; zodra de blaadjes gevormd zijn, vindt het
watertransport van de wortels door de stam/stengel, door de takjes naar de blaadjes. In de
blaadjes vindt het fotosynthese proces plaats

Hierdoor wordt met behulp van zonlicht CO2 in koolhydraten (glucose) omgezet . Het plantje – organisme – stelt zich
geheel open voor alle hulp/hulpstoffen uit het universum ( water, lucht, zon, warmte, ruimte, voedingsstoffen etc. ) .
Het doet dit zonder bewustzijn. Door zich open te stellen voor alle positieve energie, vloeit deze zonder drang naar
het plantje, het water naar de wortels, de zon op de blaadjes, de lucht langs de stam/blaadjes. De plant richt zijn
blaadjes altijd naar de zon ‐ voor een maximale zonopname ‐ de wortels blijven net zo lang groeien – in alle richtingen
‐ als dat nodig is om het plantje van voldoende vocht te voorzien. Door dit – plantspecifieke groeiproces ‐
onvermoeid vol te houden – ondanks alle negatieve omgevingsfactoren – zal de plant uitgroeien tot het mooiste dat
de natuur kent, hierbij een enorme bijdrage aan natuur leverend, en dus existeren voor zichzelf en voor het welzijn
van de natuur als geheel. Door zijn omvang en intrinsieke capaciteiten is de majestueuze boom in staat een grote
bijdrage te leveren aan zijn directe leefomgeving, maar de verbetering van o.a. de luchtkwaliteit beïnvloedt een veel
bredere omgeving. Mensen kunnen door een gebalanceerd, actief, productief , interactief leven te leiden een
stimulerende contribuerende functie in de maatschappij hebben. Door je open te stellen voor alles wat het universum
je kan – en wil ‐ geven, is het leven niet een strijd maar een volledig natuurlijk groeiproces.
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