
"Bewustzijn is de fundamentele kracht in dit universum en veronderstelt 
een bewust en intelligent wezen dat de matrix vormt van alle materie." 

(vrij naar Max Planck) 

Uitzonderlijke gelegenheid tot 
kennismaking met een bijzonder man  

!  

"Mijn missie is de wereld ten goede veranderen door  
het promoten en verspreiden van de onoverwinnelijke liefdeskracht"  

Dr. Eben Alexander 
Donderdag 1 november om 18.30 u 

CC De Valkaart te Oostkamp - Inkom: 20 euro 

Reservatie op voorhand verplicht 

Alle praktische info helemaal onderaan 



    

  Waarom je deze gelegenheid niet mag missen! 

Als het onderwerp spiritualiteit ter sprake komt kijkt 'de wetenschap' 
meestal meewarig de andere richting uit: materie is de enige 'echte' 
realiteit.  
Menselijk bewustzijn is een neven-effect van onze 100 miljard neuronen. 
Geen werking, geen bewustzijn. Als dat een tijdje aanhoudt zijn we 
dood.  

Dat dacht en doceerde ook neurochirurg dr. Eben Alexander tot hij in 
2008 die bijzondere ervaringen had tijdens een periode van zes dagen in 
coma. 

!  

In 'Proof of heaven' brengt hij hierover verslag uit. Het werd een 
bestseller, ook in de Nederlandse vertaling 'Na dit leven’. Cardioloog Pim 
Van Lommel (gekend van 'Eindeloos Bewustzijn') prijst het van harte aan 
en ook de legendarische BDE-expert Raymond Moody roemt dit als 'het 
meest verbazingwekkende verhaal' uit zijn 40-jarige loopbaan.  
 
Ook zijn andere boeken kregen veel weerklank in de media en bij het 
publiek. Eben Alexander is sindsdien wereldwijd een veel gevraagd 
spreker, meer en meer ook in medische middens. Ook daar groeit stilaan 
het besef dat een mens meer is dan een vleselijke machine.  

Zo is hij de avond voor zijn lezing in Oostkamp gastspreker in het nieuwe 
ziekenhuis van Knokke AZ Zeno en het weekend erop staat hij samen met 



Lynne McTaggart in Londen op de affiche van het internationaal congres 
'Beyond The Brain'. Daar gaat het over fenomenen als kracht van intentie, 
trans-persoonlijke psychologie, relatie van het bewustzijn met het brein 
en het universum, lucide dromen, buitenzintuiglijke ervaringen, enz… 

!      !  

Wat mag je die avond verwachten?  

In het eerste deel vertelt hij zijn BDE-verhaal en licht hij zijn nieuwe 
wetenschappelijke inzichten toe: we zijn meer dan ons brein! 

Na de pauze nodigt hij ons uit voor een meditatie op basis van' Sacred 
Acoustics'.  Via deze speciale klanken op basis van de 'binaural beats'-
technologie wordt de weg naar innerlijke rust, vrede en concentratie 
gemakkelijker, aangenamer en effectiever gemaakt. Deze techniek is 
ontworpen door Karen Newell en getoetst aan de BDE-ervaringen van 
Eben, die nu haar huidige partner is. Zij zal zelf deze 
kennismakingssessie leiden.  

Tenslotte beantwoordt hij graag alle vragen over zijn ervaringen en 
inzichten. 

Eben en Karen spreken uiteraard Engels, maar zijn goed verstaanbaar 
voor wie een basiskennis heeft. Wie wenst kan hen via een koptelefoon in 
simultaanvertaling beluisteren (bijdrage van 5 euro voor materiaal en 
tolk). 



Praktische info  
• Donderdag 1 november om 18.30 u - deuren open vanaf 17.30 u 

• Grote theaterzaal van Cultureel Centrum De Valkaart, Albrecht 
Rodenbachstraat 42  te 8020 Oostkamp. Je bereikt het via afrit 9 
van de autostrade E40. Ruime parkeergelegenheid. 

• Reservatie is verplicht en doe je via een mail naar dit adres: 
                               peter_vereecke@hotmail.com  
 
Vermeld graag voor- en achternaam en wie gebruik wil maken van 
de simultane vertaling (extra kost van 5 euro per koptelefoon).  
 
Via mail ontvang je een persoonlijk inschrijvingsnummer 
(belangrijk!) en dan pas is je inschrijving definitief. 

• Inkom: 20 euro te betalen aan de inschrijvingstafel de avond zelf 

• Deze avond is mede mogelijk gemaakt dankzij de milde steun van 
Deeside. Alle info over dit natuurlijk mineraal water, dat ook in 
België te verkrijgen is, vind je op hun website:                        
http://deesidewater.co.uk/ 

 

!

http://deesidewater.co.uk/

