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Om even bij stil te staan.

- Zeg nooit deze woorden: ‘Dit is mij onbekend – daarom is het onwaar.’ Men moet studeren
om te weten, weten om te begrijpen, begrijpen om te oordelen.

Nårada, Hindoefilosoof uit de oudheid

- Ongeloof in het bovennatuurlijke brengt materialisme voort, materialisme genotzucht, en 
genotzucht maatschappelijke beroeringen; en temidden van de stormen daarvan leert de 
mens opnieuw te bidden en te geloven.

Guizot 

- De mens die de allerhoogste ziel herkent zowel in zijn eigen ziel als in die van alle wezens, 
en die tegenover allen [zowel mens als dier] even rechtvaardig is, verkrijgt de grootste 
gelukzaligheid, namelijk om ten slotte geheel te worden opgenomen in de schoot van 
Brahmå.

Manu

-------------------------------

Terugkeer naar Levenslicht - Zomer/Herfst
- We moesten er alweer een tijdje op wachten maar dit dubbelnummer - 52 pagina's - bevat
ook weer tal van wetenschappelijke en ervaringsgerichte parels met relevante Bde info, door
de grote hoeveelheid aan artikelen beperken we hier de beschrijving tot de hoofdpunten.

- Uiteraard zijn daar de verslagen van beide voorbije ontmoetingsdagen en de 
aankondigingen voor de komende van het najaar, voor meer info zie:
Voor NetwerkNde: https://netwerknde.nl/najaarsontmoetingsdag-op-2-november-2019/ 
Voor vzw Limen   : https://bijnadoodervaring.be/brasschaat.html deze gaat door op 16 November.

https://netwerknde.nl/najaarsontmoetingsdag-op-2-november-2019/
https://bijnadoodervaring.be/brasschaat.html


Voor het wetenschappelijke luik: 
-Wordt wetenschap wijsheid? De actuele paradigmaverschuiving: van materie naar
bewustzijn door Raymond Saerens
-Distressing nde’s: Grootschalig retrospectief Belgisch onderzoek naar onprettige nabij-de-
doodervaringen door Titus Rivas
-De Galileo Commission ziet nde’s als basis voor nieuwe wereldbeschouwing; verrassend 
nieuws vanuit de internationale (medisch-)wetenschappelijke wereld [Rudolf Smit]
-Oerskeptisch wereldbeeld: Dáárom kunnen er (volgens bepaalde skeptici) geen paranormale
verschijnselen bestáán door Titus Rivas

Voor het luik Authentieke nde-ervaringen
-‘It’s Real!’ verslag van Amerikaanse die 27 minuten compleet dood was door Titus Rivas
-‘Heb je dan al liefde ervaren?’ De Nde van Irina Berghout door Bob Coppes
-Enkele bijzondere ervaringen van Lida Cevat. Door Lida Cevat
-Het reïncarnatieverhaal van Jasbir door Christiane Siegert via Origenes
-Een bijzondere, maar liefdevolle duisterniservaring [iands]

Kunst op inspiratie van nde-ervaringen : ‘Losraken’: gedicht van Jim van der Heijden,
‘De eerste glimp’; gedicht van Jolanda Setz en ook ‘The Dream of Gerontius’; het particulier 
oordeel in kardinaal Newman’s grote gedicht door Ludwig de Vocht

- Er zijn nog tal van boeiende artikelen en de uitgebreide boekbesprekingen, wenst ook u dit
degelijke tijdschrift te ontvangen en lidmaatschap, surf naar: 
Voor België:        https://www.bijnadoodervaring.be/wiezijnwe.html zie onderaan de pagina.
Voor Nederland: https://netwerknde.nl/contact/

Luc T.

-----------------------------------

Site Nieuws...

- Van deze in 'Tk/LL' besproken Galileocommission die een wetenschappelijke erkenning kan 
betekenen voor het begrip Nde - in de Engelse voertaal - is een bondige vertaling van hun 
site te bekijken op https://bijnadoodervaring.be/galileocommission.html 
Eén van de bezielers hierbij is Eben Alexander die België aandeed met een lezing, deze lezing 
is integraal te bekijken als één van de topics op https://bijnadoodervaring.be/actueel.html 

- De videoreportages van Noël van Herreweghe beginnen ook beschikbaar te komen, te 
bekijken op zijn site onder het topic 'Video's', reeds beschikbaar zijn een reportage met Pim 
van Lommel en een onzer leden Brigitte Buyle. De site is overigens zeer het bekijken waard 
door de verdere info erop te vinden, zie: https://ponto3.org/# 

-----------------------------------

Enquête over Goed en Kwaad...

Voor deze 25ste editie van de Nb kreeg ik toestemming van de auteur dit werk integraal - 
was oorspronkelijk verdeeld over verschillende nummers - opnieuw in deze vorm te 
publiceren. Al ging er al een hele tijd overheen blijven de resultaten, daar Bde niet tijd- of 
mode gebonden is steeds actueel en de moeite om door te nemen.

Art. uit Lbo 20-23; 

Lees verder: https://www.bijnadoodervaring.be/pdf/goed_kwaad.pdf

https://www.bijnadoodervaring.be/pdf/goed_kwaad.pdf
https://ponto3.org/
https://bijnadoodervaring.be/actueel.html
https://bijnadoodervaring.be/galileocommission.html
https://netwerknde.nl/contact/
https://www.bijnadoodervaring.be/wiezijnwe.html
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