
Verslag van de lezing van Eben Alexander te Oostkamp.

Op 1 november 2018 gaf de Amerikaanse neurochirurg dr. Eben Alexander, samen

met zijn echtgenote Karen Newell een lezing over zijn NDE, de transformatie van

zijn  inzichten  als  klassieke,  sceptische  neurowetenschapper  en  de  effecten,

gevolgen  en  aanpak  erna.   Hij  is  één  van  de  meest  vermaarde  NDE’ers   en

neurowetenschappers van deze tijd.

Eben Alexander (links op foto) was

een conventionele, materialistische

neurochirurg  die  de  overtuiging

van  zovelen  deelde  dat  de  NDE,

net zoals het bewustzijn zelf,  een

product was van de hersenen. Tot

hij  zelf  geveld  werd  door  een

meestal  dodelijke  bacteriële

meningo-encephalitis  en  een

comaperiode van 7 dagen.  Tijdens

deze  episode  had  hij  een  NDE

waarbij de realiteit waarin deze ervaring plaats vond 'echter was dan echt' en de

neurowetenschappelijke  medische  informatie  zoals  MRI,  EEG  ontegensprekelijk

aan- toonden dat van enige bewustzijnsactiviteit, zelfs hallucinaties,  geen sprake

kon  zijn.  Daarvoor  waren  de  verantwoordelijke  hersenregio's  als  de  neocortex

(hersenschors) te zwaar aangetast. 

En toch was hij zich bewust van zichzelf en van een werkelijkheid die echter was

dan  de  vertrouwde  stoffelijke  wereld.  Dit  overtuigde  hem  van  het  feit  dat

bewustzijn essentiëler is dan de stof en dat de hersenen als filter functioneren voor

dat bewustzijn. 

Eben  Alexander  beschreef  hoe  alles  verliep  en  wat  hij

ervaren had. Voor de inhoudelijke aspecten verwijs ik naar

zijn  boek ('Na dit  Leven')  en Internet;  dit  artikel  zou te

uitgebreid  worden  en  het  zijn  de  medische,

wetenschappelijke  en beschouwelijke  aspecten die  ik hier

wil benadrukken.   De medische analyse van zijn toestand

en de objectieve vaststellingen door MRI, EEG, enz. waren

niet  te  rijmen   met  zijn  ervaringen.   Omwille  van  een

dergelijke  ernstige  aantasting  van  zijn  hersenen  kon  hij

naar  de  gangbare  normen  dergelijke  ervaringen  niet

hebben.  Deze  waren  echter  zo  levendig  en  echt,  en  de

neurologische gegevens zo duidelijk  dat dit  leidde tot de

onvermijdelijke overtuiging dat het bewustzijn essentieel is



en de hersenen een filter ervoor vormen. Dat het bewustzijn los van de hersenen

kan bestaan. 

Het klassieke neurologische beeld zoals  dat in  de geneeskunde en de medische

disciplines aan de universiteiten en hogescholen wordt gedoceerd,  klopt niet, het is

fout. De hersenen produceren geen bewustzijn,  maar het bewustzijn maakt van de

hersenen gebruik om zich te manifesteren. Niemand beter dan hij als conventioneel

opgeleide (geïndoctrineerde) neurochirurg kan deze conclusie valideren. O.a. ook

cardioloog en NDE-onderzoeker dr. Pim van Lommel verdedigt deze visie. 

Zijn  ervaring  en  deze  van  zovele  andere  BDE'ers  worden  wetenschappelijk

ondersteund  door  de  bevindingen  van  de  moderne  fysica,   met  name  de

kwantumfysica, tot op vandaag de meest nauwkeurige natuurkundige theorie ooit.

Ook hier ging Eben Alexander op in.  Het is van vitaal belang dat de goegemeente

en de wetenschappelijke  wereld  beseft  dat  het  huidig  gebruikte  paradigma niet

meer voldoet en dat een heel andere kijk op de wereld en het leven noodzakelijk is.

Een nieuw paradigma. 

Eben Alexander gaf aan dat door de vooruitgang van de reanimatietechnieken sinds

de  jaren  60  van  vorige  eeuw  het  aantal  NDE's  toeneemt.  Zoals  hij  zelf  de

overtuiging deelt van vele NDE'ers heeft de terugkeer naar de materiële wereld als

doel  een  boodschap  van  universele  liefde  te  brengen.   Iets  waaraan  onze

tegenwoordige maatschappij  en wereld door het spirituele vacuüm hoogdringend

behoefte aan heeft. 

In het weekend volgend op deze lezing zou Eben Alexander een lezing geven voor

de  GALILEO COMMISSION in Londen (zie https://www.galileocommission.com en

https://explore.scimednet.org/ ).  Deze  commissie  bestaat  uit  vooraanstaande

wetenschappers van diverse disciplines (fysica,  geneeskunde (vb. cardiologie m.n.

dr.  Pim  van  Lommel,  psychiatrie,   neurologie),   kosmologie,  filosofie,

parapsychologie, antropologie, ...).  

Het doel van het verslag van de Galileo-commissie is om een publieke discussie te

openen en manieren te vinden om vooronderstellingen van de wetenschap uit te

breiden zodat ze niet langer beperkt wordt door een verouderde kijk op de aard van

de werkelijkheid en het bewustzijn, en zodat ze belangrijke menselijke ervaringen

en vragen, waaraan de wetenschap in haar huidige vorm niet in staat is zich ze aan

te passen, een plaats kan bieden en kan onderzoeken .

Na de pauze namen we onder  de begeleiding  van Eben Alexanders  echtgenote

Karen  Newell  deel  aan  een  visualisatiesessie  met  binaurale  frequenties.  De

bedoeling was om zich bewust te worden van het elektromagnetische veld van het

hart  en  desgevallend  een  onderlinge  verbondenheid  en  persoonlijke  potentiële



vermogens  te  ervaren.   Binaurale  muziek  en  tonen  hebben  invloed  op  de

hersengolven en kunnen via deze weg bepaalde bewustzijnstoestanden opwekken.

Na de lezingen was er een handtekensessie waarvan de schrijver dezes gebruik

maakte om persoonlijk kennis te maken met dr. Alexander en mevrouw Newell en

onze verenigingen met hun doelstellingen kort voor te stellen.   Tijdens de pauze en

na de lezing had ik interessante  contacten met allerlei boeiende mensen.  Zoals

met  een sympathieke dr. Bart Devos  (chirurgie) die samen met een collega in het

nieuwe ziekenhuis  AZ ZENO  te  Knokke  een afdeling  runt  met erkenning  van

alternatieve geneeskundige benaderingen.  Een dame die getuigde van persoonlijke

vaststellingen en deze van collega’s op een palliatieve eenheid waarbij ze op het

ogenblik  van  overlijden  duidelijk  een  ‘licht’  zagen  uittreden  uit  het  stoffelijke

lichaam. Iets wat ik zéér regelmatig hoor bij getuigenissen van gezondheidswerkers

en aanwezigen tijdens het sterven van iemand.  Zeker iets om in een volgende

uitgave van ons tijdschrift bij stil te staan.

Meer informatie vindt u op  www.ebenalexander.com ,  www.sacredacoustics.com 

Op YouTube en Google Play  vindt u tevens heel wat downloadbare binaural beats

en muziek.

Raymond Saerens

Karen Newell en Eben Alexander in Oostkamp.


