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Om even bij stil te staan.
- Het is van essentieel belang om zowel met je hart als met je geest waar te
nemen. Pas als je waarneemt vanuit je geest en je hart, kunnen je ogen het
bijhouden. Zien met de ogen komt dus na het zien met je hart en je geest.
Yagiu
- Je bent niet in deze wereld om uit te zoeken wat er fout aan je is en dat te
herstellen. Je bent hier in deze wereld om te ontdekken wat juist aan je is en dat
te openbaren
M.B. Beckwith
Black Hawk, De Dakota medicijnman zei: "vrede komt in de ziel van de mensen
wanneer ze zich hun eenheid met het universum realiseren, wanneer ze inzien dat
deze eenheid werkelijk overal is, het is in elk van ons." Tekst uit
'In the beginning' https://www.youtube.com/watch?v=EFLKkCfIdYw

-Voor tientallen links naar vergelijkbare Spirituele, meditatieve of ontroerende
muziek, zie laatste Topic pagina: http://www.bijnadoodervaring.be/links.html

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

Terugkeer naar Levenslicht - Winter
- In het voorwoord door R. Saerens kunnen we terugblikken en vooruitkijken,
daarna wordt gefocust op de talkshow van de NCRV ‘Jacobine op zondag’, hierin
waren Pim van Lommel, Rinus van Warven en Lucia Prinsen te gast, u kunt deze
opname zien op :

https://www.kro-ncrv.nl/jacobineopzondag/seizoenen/seizoen-

2018/hoe-verandert-je-leven-na-een-bijna-doodervaring
- Ook een uitgebreid verslag van de ontmoetingsdag van Netwerk Nde met een
review van de lezingen, een overzicht van de conferentie ‘Beyond the brain’ te
Londen, een samenvatting van de lezing van R. Saerens op het Nde symposium te
Aken en een terugblik van de ontroerende samenkomst van Limen te Averbode.
- Aat Lambèrt de Kwant heeft het over de (her)ontdekking van de Nde als mogelijk
de belangrijkste en meest transformerende gebeurtenis van de twintigste eeuw en
de Nde als universeel gegeven.
- Pim van Lommel schrijft in een uitgebreid artikel over de 10de verjaardag van
‘Eindeloos Bewustzijn’ de totstandkoming ervan, de eerste en latere reacties en
het uiteindelijke effect: het veranderde klimaat rond Bde en Nde.
- Verder komen een groot aantal authentieke Nde ervaringen aan bod. 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.

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

Het is slechts een rit - Bill Hicks.
De wereld is als een ritje in een attractiepark, indien je ervoor kiest er in te
stappen denk je dat dit alles echt is omdat dit nu eenmaal is hoe krachtig onze
geest is. En de rit gaat op en neer en rond en rond. Er is spanning en koude
rillingen en het is fel gekleurd, en het is heel luid en het is leuk...voor een tijdje.
Sommige mensen nemen al langer deel aan deze rit, en die begonnen zichzelf af te
vragen - is dit werkelijkheid? Of is dit slechts een rit? En andere mensen
herinnerden het zich, en ze kwamen terug naar ons; En die zeiden 'Hey, maak je
geen zorgen, wees niet bevreesd, ooit, dit is slechts een rit!' En wij... doden deze
mensen! Ha ha ha, 'Leg die het zwijgen op! We hebben een hoop geïnvesteerd in
deze rit! Leg die het zwijgen op! Kijk naar mijn zorgen en rimpels. Kijk naar mijn
grote bankrekening en familie, Dit moet gewoon echt zijn! Maar steeds opnieuw
doden we die goede mensen die proberen ons dat te vertellen, heb je dit ooit
opgemerkt? En we laten de duivels onder ons amok maken. Maar het maakt niet zo
veel uit omdat: het maar een rit is! En we kunnen dit veranderen op eender welk
moment we dit willen... Het is slechts een keuze; geen inspanning, geen werk,
geen job, niet sparen van geld! Een keuze, nu onmiddellijk, tussen angst of liefde.
De ogen van angst laten je zwaardere sloten plaatsen op je deuren, wapens
aanschaffen, jezelf afsluiten! De ogen van liefde daarentegen zien allen van ons als
één. Hier is wat je kan doen om de wereld te veranderen, nu onmiddellijk, voor
een aangenamere rit. Neem al het geld dat elk jaar wordt gespendeerd aan
defensie en geef het in die plaats uit aan voeding, kleding en opleiding aan alle
minder bedeelden in deze wereld, dit bedrag zou dit vele keren overnieuw kunnen
doen zonder één enkele mens uit te sluiten. En we zouden de ruimte kunnen
verkennen, buiten en binnen in ons, voor altijd, in vrede!,
Dit fragment vindt je op https://www.youtube.com/watch?v=KgzQuE1pR1w
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