VZW Limen

Nieuwsbrief 18

4-11-2017

In deze Uitgave
- Om even bij stil te staan.
- Ontmoetingsdagen.
- Terugkeer naar Levenslicht Najaar.
- Een laatste vaarwel als geruststelling.

Om even bij stil te staan.
- Alle materie ontstaat en bestaat alleen uit hoofde van een kracht... We moeten
achter deze kracht uitgaan van het bestaan van een bewuste en intelligente
geest.. Deze geest is de matrix van alle materie.
Max Planck
- In het geheim spraken wij, de wijze en ik. Ik zei: 'Onthul mij de geheimen van
de wereld'. Hij zei: 'Ssst. Laat de stilte je de geheimen van de wereld vertellen'.
Rumi
- De druk wordt zo hoog en de kwestie zo dringend, dat er iets in ons bewustzijn
verandert. In plaats van van buiten naar binnen te kijken, zoek binnen in jezelf.
Op het moment dat je binnen bent, verandert alles volkomen.
Sri Aurobindo

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

Ontmoetingsdag Limen - Averbode 18 November
Voor deze editie hebben we gekozen voor wel een heel speciale spreker...Uzelf!
Hebt u persoonlijk ooit een Nde ervaring meegemaakt? Hebt uzelf of familie of
kennissen perimortale ervaringen met overleden dierbaren meegemaakt die niet
direct in het huidige algemeen aanvaarde kader te verklaren vallen? Deze dag
wordt ingericht speciaal voor u!
Wens je ervaringen te delen in een groep of een persoonlijk gesprek met iemand
van onze vereniging die weet waarom het zo belangrijk is dit te kunnen vertellen
zonder met de (on)nodige achterdocht te worden bekeken is hier UW moment.
Ook als het onderwerp u voldoende boeiend lijkt ben je uiteraard van harte

welkom. Uiteraard zal ook de uitgebreide boekentafel van de partij zijn.
meer info op: http://www.bijnadoodervaring.be/averbode.html

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

Ontmoetingsdag Netwerk Nde - Bilthoven 25 November.
De titel van deze dag is: De Mythe, de Dood en het Leven. Sprekers zijn Rinus van
Warven, Miny Potze en Rudolf Smit. Het programma begint om 10.30 uur en zal
eindigen rond 16.00 uur met de mogelijkheid om nog even na te praten. Tijdens
het middaggedeelte worden er momenten voor ontmoeting ingeruimd.
Ontmoetingsplaats is het inmiddels vertrouwde adres Huize Het Oosten,
Rubenslaan 1, 3723 BM Bilthoven. Verdere informatie is te vinden op:
http://netwerknde.nl/ontmoetingsdag_25_november/

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

Terugkeer naar Levenslicht - Najaar.
--In het nieuwe nummer van 'Terugkeer naar Levenslicht' dat eerstdaags op de
post gaat steekt Rinus van Warven meteen van wal met een aantal verbluffende
fragmenten uit een keur van wijsheidsgeschriften, wat voedsel is voor het lichaam
zijn deze tekstfragmenten voedsel voor de geest.
-Van Rudolf H.Smit komt het verslag van een lezing bij Netwerk NDE door Alan
Hugenot, gepensioneerde en gepromoveerde natuurkundige alsook ingenieur.
Heel bijzonder als je een ‘harde’ wetenschapper tegenkomt die zelf een Nde heeft
gehad, en ervoor durft uit te komen ook. Het in Nederlands vertaalde voorwoord
van zijn boek lees je op https://tinyurl.com/a-hugenot-voorwoord
De auteur van dit voorwoord maakte ook een vermeldenswaardige site met vele
aanmerkingen en info, zie https://www.olyphant.nl/Zoektocht/
Titus rivas heeft het over de verhevigde intellectuele strijd tussen naturalistische
onderzoekers (alles zit in ons brein) en onze steeds weerkerende vraag naar een
verenigde wetenschappelijke inspanning om Nde’s onbevooroordeeld te bekijken.
‘Transhumanisme’, een compleet overzicht door Aat-Lambert de Kwant gaat over
voor- en tegen van onze menselijke soort om onszelf te perfectioneren of te
overstijgen, immuun voor ziektes en verval. Robots gelijk maken aan onszelf of
doorgaan tot die ons overstijgen? Moeten we ons zorgen maken?
-Natuurlijk ontbreken ook nu niet een aantal reportages
levenstekens, gedeelde sterfbedvisioenen en meerdere NDE’s.

over

postume

-Van blijvend belang is ook het artikel van Robert-Jan de Beurs over verschillende
denkramen, het bewustzijnsvraagstuk en alternatieve zoekrichtingen ervan.
-Raymond Saerens maakt de synthese en samenvatting van twee interviews die
zijn gemaakt met Steven Laureys naar aanleiding van zijn onlangs ontvangen
Franqui-prijs, onze felicitaties hiervoor alleszins voor deze ‘open’ wetenschapper.
-Ook vele boekbesprekingen zijn weer van de partij. Wenst U de volledige inhoud
van deze driemaandelijkse “Terugkeer naar Levenslicht” te ontvangen? Om u aan
te sluiten als lid en op de hoogte te blijven aangaande Nde, zie onderaan de

pagina op:

http://www.bijnadoodervaring.be/wiezijnwe.html
Luc T.

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

Een laatste vaarwel als geruststellende troost.
Bijna-doodervaringen en in mindere mate sterfbedvisioenen zijn perimortale
ervaringen die dankzij de talrijke publicaties die er reeds zijn aan gewijd alsook
dankzij de media-aandacht die eraan werd besteed stilaan burgerrecht hebben
verworven. De getuigenissen over deze ervaringen zijn meestal afkomstig van
personen die zelf op de drempel van de dood hebben gestaan. De term
‘perimortale ervaringen’ dekt echter een lading die veel breder is en omvat ook de
soms merkwaardige ervaringen van nabestaanden die een zeer nauwe band
hadden met een overleden dierbare. Een nieuw onderzoeksterrein dat momenteel
in de Verenigde Staten sterk opgang maakt is dat van de After-Death
Communication (ADC) : communicatie na de dood...
Artikel uit Lichtbode 01 (G.VdL.)
Volledig artikel op;

http://www.bijnadoodervaring.be/pdf/vaarwel.pdf
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