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Om even bij stil te staan.
- Authenticiteit is gebaseerd op eenheid van handelen vanuit je hoofd, je hart en je
buik. Autoritair handelen is gebaseerd op angst en je ego en is op de lange termijn
niet houdbaar. Mensen voelen haarfijn het verschil aan.
Hans Peter Roel
- Wat er aan vreugde bestaat in deze wereld komt allemaal voort uit het verlangen
anderen gelukkig te maken, en wat er aan lijden bestaat in deze wereld komt
allemaal voort uit het verlangen om zelf gelukkig te zijn.
Shantideva
- De ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld.
Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent
eeuwigheid en jij bent de spiegel.
Khalil Gibran

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

Limen Ontmoetingsdag te Hasselt
- Op Zaterdag 10 November houden we onze najaar- ontmoetingsdag om 14:00 uur
in het cultureel centrum te Hasselt. Voor de derde keer willen wij tijdens onze
ontmoetingsdag de aanwezigen zelf aan het woord laten aangezien de twee vorige
sessies getuigden van de nood en het succes van deze formule.
Lees verder: http://www.bijnadoodervaring.be/hasselt.html

Bde-verrijking Ontmoetingsdag te Duivendrecht
- Bob Coppens, oud-voorzitter van Merkawah stapte voor het Nederlandse
landschap in een nieuw initiatief met een informatiebron aangaande Bde en

grenservaringen. Neem gerust een kijkje op hun site. Ook zij organiseren dit najaar
een symposium: Lees verder: https://www.bde-verrijking.com/activiteiten

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

Terugkeer naar Levenslicht - Zomer/Herfst
-Het nieuwe nummer van 'Terugkeer naar Levenslicht' is wegens omstandigheden
een extradik dubbelnummer geworden, hiermee komen we terug op schema om in
December het winternummer te presenteren.
-Raymond Saerens steekt meteen van wal aangaande de getuigenissen waarvan de
conventionele wetenschapper overigens zegt dat ze 'anekdotisch' zijn, maar door
hun kwantiteit en kwalitatieve aspecten een niet te veronachtzamen fenomeen
vormen, hierover : http://www.bijnadoodervaring.be/pdf/L25BoekSpileers.pdf
-Er wordt aandacht besteed aan het dertigjarig bestaan van Stichting Merkawah, nu
Netwerk-Nde. Van hun jongste ontmoetingsdag worden de drie getuigenissen van
Nde'rs integraal weergegeven, beklijvende en ontroerende getuigenissen.
-Van het Duitse Nde symposium te Aken komt het artikel over dr.-ing. Ralf Otte
aangaande de natuurwetenschappelijke grondslagen van de geest, open vragen
vanuit de ingenieurswetenschappen en kunstmatige intelligentie, en vanuit de
filosofie: het lichaam-ziel probleem.
-Door Aat-Lambèrt de Kwant komt het artikel 'God ademt door de ziel'. Hoe de ziel
langzaam zichtbaar wordt in een mensenleven - maar de wetenschap daar nog
steeds niets van kan zien. De ziel: het antwoord op het mysterie van de dood.
-Ook is er aandacht voor een Nederlandse studie over 'Veranderingen die optreden
na een bijna-doodervaring', een heel goede afstudeerscriptie van een psychologe
die zowel voor Nde'rs als voor hulpverleners van belang is.
-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: http://www.bijnadoodervaring.be/wiezijnwe.html
Voor Nederland: https://netwerknde.nl/contact/
Luc T.

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

Scenario van een crisiservaring volgens Kellehear.
Mensen geraken afgezonderd van anderen, ofwel fysiek, sociaal of emotioneel (een
zware depressie, schipbreuk, een levensbedreigende ziekte of kwetsuur, een
sterfgeval, gevangenschap enz.). Op een bepaald moment beginnen ze te beseffen
dat ze diegenen om wie ze het meest geven misschien nooit zullen terugzien.
Tegelijkertijd beleven ze ongewone fysieke en sociale ervaringen. Ze voelen zich
bedreigd of in gevaar. Ze beginnen hun situatie te bekijken vanuit een standpunt
zoals de anderen dat zouden doen en beginnen de gevolgen en de mogelijkheden
van hun situatie te evalueren. De bedreigende omstandigheden zetten hen ertoe
aan terug te blikken op de betekenis van hun leven.
Onzeker over overlevingskansen en over de vraag of hulp wel tijdig zal arriveren en
efficiënt zal zijn beginnen ze na te denken over de omstandigheden waarin ze zich
bevinden. Ze stellen – alhoewel niet in alle gevallen – vast dat ze voorlopig nog in

leven zijn ondanks bepaalde fysieke beperkingen. In sommige gevallen beginnen
zich andere zaken voor te doen. Ze kunnen zo ongewone fenomenen meemaken als
bijvoorbeeld een uittreding of het bezoek van andere wezens of geesten. Soms gaat
het enkel om het gevoel van een bepaalde aanwezigheid. In andere gevallen gaat
het om een realistisch, klaarblijkelijk bezoek van religieuze figuren of van personen
die geacht worden dood te zijn.
Uiteindelijk komt na verloop van tijd ten gevolge van eigen inspanningen of dankzij
anderen een eind aan de crisis. Personen die de crisis achter de rug hebben, maken
zich nieuwe waarden eigen en nemen een nieuwe levenshouding aan. Ze ervaren
een persoonlijke reorganisatie die hen een nieuwe, soms positieve kijk op het leven
geeft. Soms proberen ze hun ervaringen te vertellen aan anderen, maar de
paranormale of mystieke aspecten van hun verhaal worden soms weggelaten uit
vrees uitgelachen of gebrandmerkt te worden. Ze kiezen hun vertrouwelingen
zorgvuldig uit. De ervaring heeft echter een diepgaande invloed op hun leven,
vooral op hun houding ten opzichte van de dood en van levenscrisissen.
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