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Hfdst 8 – Wetenschap van Communicatie met Overledenen
Uit: New Science of Consciousness Survival 

and the Metaparadigm Shift to a Conscious Universe – Alan Ross Hugenot

“We hebben geen garantie voor de aanname dat de geestverschijning die we gezien 
hebben, zelfs als die op een of andere manier is veroorzaakt door een overleden persoon, 
ook die overleden persoon is in de normale betekenis van het woord” 46) – Frederic W.H. 
Myers

“Ik moet bekennen dat ik af en toe in de verleiding kwam om te geloven dat de Schepper 
het voor eeuwig zo bedoeld heeft dat deze afdeling van de natuur ons in verwarring brengt 
om onze nieuwsgierigheid en verwachtingen en vermoedens allen in gelijke mate in te 
fluisteren, zodat – hoewel geesten en opgevangen woorden en boodschappen van 
geesten altijd lijken te bestaan – ze nooit geheel weg verklaard kunnen worden.”  - Dr. 
William James, 1905   

“Er is een algemeen aanvaard wetenschappelijk principe dat de ene onbekende niet 
gebruikt kan worden om een andere te verklaren. We kunnen mogelijk het voortbestaan 
van de geest niet begrijpen, maar begrijpen we gedachten lezen? Volgens strikt 
wetenschappelijke materialistische principes is het ene even onmogelijk als het andere.” – 
Charles H. Hapgood in Voices of Spirit, c.1992
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HOEVEEL MENSEN GELOVEN ER WERKELIJK IN EEN HIERNAMAALS EN HET 
VOORTBESTAAN VAN BEWUSTZIJN?
In het vorige hoofdstuk keken we naar de statistieken met betrekking tot reïncarnatie en 
zagen we dat één op de vier mensen erin geloven. De statistieken voor het geloven in een 
hiernamaals laten zien, dat meer dan de helft van alle Amerikanen in een of andere vorm 
van het voortbestaan van bewustzijn gelooft. AARP Magazine deed verslag van in 2007 
een onderzoek dat vond, dat van de geïnterviewde Amerikanen:

“…meer dan de helft van de respondenten zei te geloven in geesten of spoken – 
waarbij meer vrouwen (60%) en mannen (44%) zeiden in spoken te geloven. 
Boomers zijn meer geneigd in spoken te geloven (64%) in vergelijking met zestigers 
(51%) of zeventigers of ouder (38%). Hun geloof is niet geheel gebaseerd op 
beweringen van horen zeggen, 38% van al degenen die onze enquête 
beantwoordden zeggen dat ze een aanwezigheid hebben gevoeld of gezien van 
iets waarvan zij dachten dat het een geest of een spook zou hebben kunnen zijn.” 
47) Sep/Okt 2007 AARP Magazine  

Een van de sterkste bewijzen dat een hiernamaals toegankelijk is voor gewone mensen is 
een communicatie met overledenen (Post-mortale Communicatie PmC of After-Death-
Communication ADC) via mediumschap, dromen of spontane verschijningen. Het 
verschaft je hart een nieuwe vorm van persoonlijk weten over het voortbestaan van een 
geliefde.

Een manier om te bewijzen dat het menselijk bewustzijn de lichamelijke dood overleeft zou 
verschaft kunnen worden door betrouwbare met personen in het hiernamaals op te zetten 
onder laboratorium omstandigheden. Wetenschappers die zich dit realiseerden hebben in 
de 1880-er jaren twee genootschappen opgericht met precies dat doel. In Engeland werd 
in 1882, de Society for Psychical Research (SPR) opgericht en in 1884 een zuster 
organisatie, de American Society for Psychical Research (A-SPR). Deze twee organisaties 
trokken een lidmaatschap aan van wereldvermaarde wetenschappers (zoals William 
James en Sir Oliver Lodge) en hebben gegevens verzameld van honderden mediums die 
met overleden zielen communiceerden en honderden verschijningen gedocumenteerd van 
recent overledenen.

MEDIUMSCHAP IN WERKELIJKHEID: In 2006 besloot ik persoonlijk, als wetenschapper, 
ook zelf het mediumschap te onderzoeken. Na te hebben gelezen wat deze 
wetenschappers honderd jaar geleden ontdekt hadden, besloot ik om mijn eigen 
proefkonijn te worden en zelf bewezen mediumschap te gaan bestuderen. Vandaag, na 10 
jaren afstudeer werk, ben ik een erkend medium, dat regelmatig channelt met overleden 
geliefden voor compleet vreemden. Ik krijg hun geslacht, relatie, voornamen, 
persoonlijkheid en veel bewijs dat zij het werkelijk zijn, nog in leven, aan gene zijde. Dat 
levert allemaal bewijs, wat ik eenvoudigweg niet geweten kan hebben en waarvoor de 
eenvoudigste verklaring (Ockham’s scheermes) is dat ik slechts communiceer met het 
voortbestaande bewustzijn van de overledene, die nu in alternatieve dimensies leeft.

Tegenwoordig (begin 2014) neem ik ook regelmatig deel aan streng opgezette triple-blind 
wetenschappelijke experimenten over mediumschap, waarbij ik samenwerk met Dr. Dean 
Radin, Ph.D. en Dr. Arnaud Delorme, Ph.D. bij het Institute of Noetic Sciences en met Dr. 
Gary Schwartz, Ph.D. bij het Laboratory for Advances in Consciousness and Health 
(LACH) bij de University of Arizona, Tucson. In Sectie 5 van dit hoofdstuk vertel ik daar 
meer over. 

47 ) Life After Death, by Bill Newcott, p. 66 Sept/Oct 2007 AARP Magazine



3

Maar ga er hier van uit, dat wij als wetenschappers aan het bewijzen zijn, dat 
mediumschap heel werkelijk is. Dat is zichtbaar door de research van deze beide 
laboratoria, dat mediums informatie van buiten het lichaam en brein ontvangen, die de 
Ph.D.’s vaak monitoren met 32 EEG schermen en computers, die weergeven wat er in 
mijn brein gebeurt terwijl ik geloofwaardig bewijs ontvang. Mediumschap is eenvoudig 
werkelijk en mediums kunnen het zowel doen onder strenge triple-blind laboratorium 
omstandigheden als in groepen, séances en Spirituele kerkdiensten.

Na honderd jaar psychische wetenschap heeft geen enkele sceptische wetenschapper in 
wat voor laboratorium ter wereld ook enig bewijs geleverd dat mediumschap niet werkelijk 
is. Het enige “bewijs” van sceptici is een kinderlijke wens om het niet te geloven, net zoals 
de “kinderlijke” wens van fundamentele Christenen dat mediumschap “van de duivel” is. 
Wanneer een van deze “overtuigde gelovigen” Christelijke Fundamentalisten of 
Materialistische pseudo-sceptici zegt, “dat is allemaal niet waar” of “Dit is van de duivel”, 
vraag hen dan of zij zelf ooit een medium hebben geconsulteerd zie hen dan met de mond 
vol tanden staan op dezelfde manier. Dan realiseer je je helemaal, dat het pseudo-
wetenschappelijke Materialisme werkelijk een religie is.

1. COMMUNICATIE VIA MEDIUMS
Als we spreken over mediums hebben we het over de oudste en krachtigste vorm van 
psychische kracht. In de Middeleeuwen werd dit “hekserij” genoemd door de 
Materialistisch ingestelde ongelovigen en wordt het nog steeds als “van de duivel” geacht 
te zijn door de Fundamentalistische Christenen. Zoals mijn zuster Joyce, die me in februari 
2015 vertelde, dat ik als medium tot inkeer moet komen omdat ik anders “in de hel zal 
branden”.

Helaas realiseert mijn Fundamentalistische zus zich niet dat onze geliefde moeder (die 
ook een Fundamentalist was) al contact met mij heeft gehad als medium (als geheel 
onbekende voor mij) en dat onze moeder in werkelijkheid vergeving heeft gevraagd voor 
haar eigen starre Fundamentalisme. Nu moeder aan gene zijde is legt ze uit dat ze zich 
realiseert dat het hiernamaals helemaal niet is zoals de kerk het heeft voorgesteld. Het is 
inderdaad niet de “hemel” die haar voorgehouden was om in te geloven; het is alleen de 
volgende fase in een voortdurend verhaal die eeuwigheid wordt genoemd. Jazeker, wij zijn 
allemaal eeuwig, maar we staan niet stil; we gaan slechts voort door onze spirituele groei.

Mijn moeder heeft zich er ook voor verontschuldigd, dat ze Joyce op een dwaalspoor heeft 
gebracht. Maar ze zegt ook:
“Maak je niet druk om haar te corrigeren of te redetwisten met je zus. Ze zal er snel 
genoeg achter komen als ze hier komt en ik haar zal begroeten. Een onderdeel van 
het goedmaken van mijn starre Fundamentalisme  is haar te verwelkomen aan deze 
zijde en haar geloofsopvattingen te corrigeren, waarbij ik een hoop zal moeten 
inslikken.”  

Wat werkelijk gebeurt in mediumschap is geen enkele vorm van hekserij en heeft niets van 
doen met boze krachten of veronderstelde duivels. Het medium of de “gevoelige” is 
slechts een persoon met een zeker psychisch talent dat vaak geërfd is en het hem 
mogelijk maakt om, wat fysici tegenwoordig een p-carr resonantie (kwantum coherentie) 
zouden noemen, vast te stellen met het specifieke bewustzijn dat het onderwerp is van de 
gewenste communicatie. Met andere woorden, zij zijn in staat om “hun golflengte op te 
bellen”. De Christelijke kerk is zo tegen mediumschap, omdat het directe communicatie 
met Geest mogelijk maakt, en de kerk moet controle houden op “spreken met God”.

Een van de vroegste gevallen van postmortale communicatie komt uit het Oude 
Testament in de Bijbel in 1 Samuel:28. Dit speciale geval is nauwer bekijken waard 
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vanwege het raadsel dat het inhoudt voor Christelijke gelovigen die om dogmatische 
redenen contact met overledenen in diskrediet willen brengen. Deze tegenstrijdigheid 
ontstaat voor Christenen vanwege de volgende redenen:

 Als ieder woord in de Bijbel letterlijk waar is (wat zij beweren), en
 Als de Bijbel ook duidelijk spreekt over contact met overledenen als een realiteit 

(zoals hij duidelijk doet), dan
 Moeten communicaties met de doden, volgens hun eigen normen van Bijbelse 

waarheid, volledig geldig zijn.
In deze zaak maakte Koning Saul geen contact met de duivel of met Satan. Hij liet alleen 
een medium contact zoeken met de overleden Samuel om een voorspelling te krijgen, iets 
wat Samuel deed toen hij nog leefde. Natuurlijk hebben de meeste Fundamentalistische 
Christenen nooit gehoord van deze oude passage in 1 Samuel 28.

Maar mijn punt is, dat mediumschap bestaan heeft in alle culturen in de geschreven 
geschiedenis. En naar mijn eigen ervaring is het volledig waar. De volgende goed 
gedocumenteerde en beroemde gevallen uit de 20ste eeuw laten zien hoe gedetailleerd het 
kan zijn.

2. INTERESSANTE 20STE EEUWSE COMMUNICATIES MET 
OVERLEDENEN

Hier volgen enkele moderne door ADC researchers gedocumenteerde gevallen, die je zelf 
online op kunt zoeken:

a. HMS BARHAM: 48) Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1944, deed een Engels 
medium, Mevr. Helen Duncan, een van haar séances voor een groep vrouwen in 
Birmingham, Engeland. Tijdens een séance werd zij spontaan onderbroken door het 
overleden bewustzijn van een recent verdronken man, die beweerde een zeeman te 
zijn van de bemanning van HMS Barham (een Brits oorlogsschip). Hij nam contact op 
met Mevr. Duncan tijdens deze séance, omdat zijn moeder diezelfde avond dat hij 
verdronk aanwezig was en hij haar wilde melden dat zijn schip zojuist tot zinken was 
gebracht door de Duitsers en dat hij veilig was aan gene zijde. Sprekend via het 
medium vertelde hij dat iedereen aan boord, inclusief hijzelf, was verdronken.

 
Helaas wilde de Britse Naval Intelligence deze geclassificeerde informatie over het 
zinken van het schip niet bekend laten worden en arresteerde Mevr. Duncan daarom 
onder beschuldiging van het misdrijf van hekserij op grond van een wet van meer dan 
200 jaren geleden uit 1735. Helaas zette de Marine de rechtsvervolging door en Mevr. 
Duncan werd uiteindelijk in 1944 veroordeeld voor dit oude misdrijf van hekserij  en 
werd gevangen gezet.

Het is nu duidelijk uit de feiten van de case dat Helen Duncan’s enige misdrijf was, dat 
ze op een of andere manier op de hoogte was van de aan haar door de overleden 
geest van de verdronken zeeman doorgegeven waarheid en dat vertelde. Helen 
Duncan werd dus letterlijk gevangen gezet voor het “misdrijf” van het vertellen van de 
waarheid.

De Britse Prime Minister Sir Winston Churchill was toen onvermurwbaar dat Mevr. 
Duncan geen enkel misdrijf had gepleegd en onmiddellijk vrijgelaten moest worden. 
Helaas trok de British Naval Intelligence, omdat het oorlog was, aan het langste eind 
en hield Mevr. Duncan gevangen tot de oorlog het jaar daarna over was.

48 ) p.87, The Heart of the Mind by Jane Katra, Ph.D. and Russell Targ ©1999, Reuter’s News Service
January 31, 1998
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Winston Churchill was zo geraakt door een dergelijke aanfluiting van het recht  (iemand 
gevangen zetten die de waarheid vertelt), dat hij er zich toen druk voor maakte om alle 
“anti-hekserij” wetten in Groot Brittannië in 1951 te herroepen, zodat tegenwoordig 
“heksen” (mediums) in het Verenigd Koninkrijk dezelfde rechten en vrijheden hebben 
als iedere geestelijke. En in vervolg daarop heeft de Anglicaanse Kerk mediumschap 
ook als volledig geldig geaccepteerd.

Tenslotte, in 1998, vierenvijftig jaar later, werd volgens het nieuwsbericht van Reuters 
een volledig pardon verleend aan Mevr. Duncan. Ga om dit verhaal online te checken 
naar de HMS Barham Association op www.hmsbarham.com, klik op THE SHIP, an klik 
dan op de HELEN DUNCAN STORY. 

Het simpele feit blijft dat:
1. Mevr. Duncan feitelijk communiceerde met een dode zeeman en als gevoelig 

geclassificeerde informatie in real time ontving van gene zijde, en/of
2. De British Naval Intelligence is een dwaze organisatie die in “heksen” gelooft. 

b. Chaffin’s Laatste wil: 49) De verslagen van de Society for Psychical Research van 
1927 documenteren de case van een boer uit North Carolina genaamd Chaffin. Chaffin 
had in 1905 een testament op schrift gezet waarin hij al zijn geld en eigendom had 
nagelaten aan zijn derde zoon en zijn andere twee zonen en zijn vrouw had onterfd.

Chaffin overleed pas na 1920 en de wilsbeschikking van 1905 was niet zijn laatste wil 
en testament. Helaas werden na zijn dood geen latere wilsbeschikkingen gevonden en 
de wilsbeschikking van 1905 was de enig beschikbare. Als gevolg daarvan werd de 
boedel toebedeeld aan de derde zoon.

Vier jaren na Chaffin’s dood begon een van de onterfde zonen, James, een serie 
levendige visies te krijgen van zijn vader gedurende een nacht van rusteloze slaap. De 
verschijning van zijn vader bleef hem vertellen, “Je zult mijn wilsbeschikking vinden 
in de zak van mijn overjas”.

James werd geraakt door deze levendige dromen en vond zijn vader’s overjas terug in 
het bezit van de andere onterfde broer. Samen doorzochten de twee broers de jas 
zorgvuldig en vonden een in de voering ingenaaid papier. Na de voering losgemaakt te 
hebben vonden zij een notitie, die zei: “Lees het zevenentwintigste hoofdstuk in 
mijn vader’s oude Bijbel”

Hun moeder had die Bijbel nog, die nu zo oud was dat hij uit elkaar viel als je hem 
opende. Maar het bevatte een latere holografische (handgeschreven) wilsbeschikking 
gedateerd in 1919, die duidelijk in Chaffin’s eigen handschrift was geschreven. Deze 
wilsbeschikking verdeelde het bezit tussen de drie zonen. Het handschrift van de wil 
werd gechecked en als dat van Chaffin bevonden. Deze recenter “gevonden wil” was 
niet bij het Hof gevalideerd door de derde zoon, die alles geërfd had overeenkomstig 
de wilsbeschikking van 1905, maar werd als geldig aanvaard, waarbij alle drie zoons 
erfden.

Dit geval is opmerkelijk omdat:
1. Er geen levend persoon was, die de locatie van die holografische wil kende, of zelfs 

maar van het bestaan wist.

49) p. 517-524, Proceedings: Society for Psychical Research #36, ©1927, Parapsychology, A Century of 
Inquiry, D. Scott Rogo ©1975 

http://www.hmsbarham.com/
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2. Het lijkt dat dit het bewustzijn was van de overleden vader, die in het hiernamaals 
leefde en dingen recht wilde zetten en vier jaar later contact zocht met een van de 
onterfde zonen.

3. Dus over het graf heen nam Chaffin de nodige moeite om via een levendige droom 
te communiceren met de overlevenden.

Dit verhaal is te verifiëren door ‘Chaffin’s Will’ te Googlen.

c. George Pellew: 50) Een erg beroemd trance medium in Boston, MA, Mevr. Lenora 
Piper, dat zorgvuldig werd bestudeerd door Dr. William James, Sir Oliver Lodge en 
andere leden van de Britse SPR en de Amerikaanse SPR, channelde het overlevende 
bewustzijn van George Pellew die kort daarvoor overleden was. Dhr Pellew sprak met 
meer dan 150 verschillende personen die aanwezig waren bij verschillende door Mevr. 
Piper uitgevoerde séances. Dertig van die mensen hadden Pellew gekend voordat hij 
overleed. Mevr. Piper echter had Pellew nooit ontmoet tijdens zijn leven. In fysieke 
staat was Pellew altijd sceptisch geweest over mediumschap en het hiernamaals, maar 
bij leven had hij een pact gesloten met een van de SPR onderzoekers, Dr. Richard 
Hodgson, dat “als ik ooit sterf en uitvind dat het hiernamaals werkelijkheid is en 
mediumschap geldig, dan zal ik naar u doorkomen.” 

De verscheiden Pellew was in staat om via Mevr. Piper negenentwintig van de dertig 
personen die hij kende van voor zijn overlijden, maar van wie niemand bekend was bij 
het medium, te identificeren. De enige persoon die dhr Pellew niet goed wist te 
identificeren was een jeugdvriend die hij tientallen jaren niet meer gezien had. De 
personen die hij gemakkelijk en juist identificeerde, waren overtuigd door het gedrag 
dat Pellew vertoonde (via het medium) dat zij feitelijk met George Pellew gesproken 
hadden, die nog voortleefde in het hiernamaals. Velen wilden getuigen dat zij 
gesproken hadden met een onlichamelijk overlevend bewustzijn dat George Pellew 
leek te zijn. Deze case is prachtig verteld in Deborah Blum ‘s boek uit 2006 Ghost 
Hunters, en ook in Michael Tymn’s boek uit 2013 Resurrecting Lenora Piper.

Dat brengt ons nu bij een van de best gedocumenteerde double-blind experimenten, 
dat plaats vond rond de eeuwwisseling en geheel uitgevonden en uitgevoerd werd door 
overleden SPR onderzoekers vanaf gene zijde.

d. Frederic W.H. Myers – The Cross Correspondences: 51) Dit is een van de aller 
beroemdste van alle postmortale communicaties (PmC of After Death Communication 
ADC), omdat hij postuum werd georkestreerd door een van de grote geesten van de 
psychische research, Frederic W.H. Myers. Algemeen bekend als The Cross 
Correspondences, ontwierp Myers deze double-blind studie die hij feitelijk, zes jaren na 
zijn dood beginnend, tot uitvoering bracht met gebruik van ADC. Myers stuurde stukjes 
van boodschappen terug vanuit het hiernamaals aan vijf mediums op drie continenten, 
stukjes die bewust zo bedoeld werden afgeleverd in voor de mediums onbekende 
vreemde talen. Deze stukjes zouden alleen betekenis krijgen als ze allen verzameld 
waren en bij elkaar gelegd door de British Society for Psychical Research (B-SPR). 
Hier is dat verhaal:

Myers, die in 1882 een van de oprichters was van de B-SPR, overleed negentien jaar 
later in 1901. Een paar jaar na zijn dood (1907) begon Myers boodschappen terug te 
sturen van gene zijde aan de vijf mediums. Myers ging daarmee meer dan dertig jaar 
door – alles postuum. Uiteindelijk overleden ook twee andere leden van de B-SPR, 

50 ) p. 187, Ghost Hunters by Deborah Blum, ©2006, Mediumship & Survival by Alan Gauld ©1983
51 ) p. 275-285, Ghost Hunters by Deborah Blum, ©2006.
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vroegere collega’s van Myers. Kort daarna voegden zij zich bij Myers in zijn project 
vanuit gene zijde. Gedrieën werkten zij in feite samen in het hiernamaals en zetten zij 
hun werk voor de B-SPR gezamenlijk voort van over het graf.

Deze overleden B-SPR leden stuurden stukjes van iedere boodschap naar de 
verschillende mediums als puzzelstukjes, weinig bekende Griekse en Latijnse 
gedichten aanhalend die onbekend/onbegrijpelijk waren voor de mediums, die geen 
Grieks en Latijn kenden. Deze mediums legden die stukjes vast met (automatisch) 
schrijven in trance. Veel van deze teksten kwamen terecht bij de B-SPR in Engeland, 
waar zij vervolgens bij elkaar werden gebracht.

“…Voor iedere automatist (een medium dat automatisch schrift beoefent) zou de 
informatie zodanig fragmentarisch en vreemd zijn dat het geen betekenis had; 
maar zodra bij elkaar gebracht, zou het informatie bevatten in een vorm die 
alleen van Myers zelf afkomstig kon zijn…” – Brian Inglis 52 )  

Deze double-blind demonstratie, ontworpen en uitgevoerd door Myers met assistentie 
van zijn overleden B-SPR collega’s, werd bewust bedoeld zo onsamenhangend 
overgebracht om een double-blind communicatie te verschaffen, die alle sceptici 
eenvoudig tot zwijgen zou brengen door aan te tonen, dat het geen idee kon zijn 
geweest van één medium, maar dat het werkelijk Myers’ bewustzijn was, dat terug 
communiceerde vanuit het hiernamaals.  

Myers wist dat als er ook maar enige mogelijkheid geweest zou zijn, dat een scepticus 
had kunnen zeggen dat de mediums het hadden bedacht, of dat het voor de gek 
houderij zou zijn, of dat ze elkaars gedachten zouden hebben kunnen lezen, dat de 
sceptici dat dan ook zouden proberen.

Om dat te voorkomen zette Myers het zo op, dat geen enkel medium zou weten wat de 
andere deed. Wat Myers en zijn collega’s deden was geen makkelijk iets: het 
orkestreren van de activiteiten van vijf mediums op drie continenten en dat alles door 
de kracht van ESP. Je kunt Cross Correspondences Googlen om alles hierover te 
lezen. 

e. Runki: 53) In Reykjavik, IJsland kwam een door Haffstein Bjornsson geleide séance 
groep al bijeen voor séances in 1937 en 1938. In 1939 begon Runolfur Runolfsson, of 
Runki, een onstoffelijk bewustzijn door te komen bij iedere bijeenkomst. Kort voor dit 
bewustzijn doorkwam had zich een nieuw lid, Ludvik genaamd, bij de groep 
aangesloten. Toen Ludvik de bijeenkomsten begon bij te wonen sprak Runki via 
Bjornsson en onthulde dat hij in oktober 1887 (tweeënvijftig jaar daarvoor) met 
vrienden uit was wezen drinken. Hij was die avond op weg naar huis dronken, ging 
liggen en viel in slaap op de rotsige zeekust. Helaas kwam het tij op en verdronk hij en 
werd meegesleept naar zee. Runki zei: “Ik spoelde aan met het tij, maar de honden en 
raven scheurden me in stukken.” Later werden de overblijfselen van zijn lichaam 
begraven in een graf in de buurt, maar zijn dijbeen ontbrak. Dat been was, volgens 
Runki, “weer naar de zee gespoeld en later aangespoeld op het strand van Sandgerti. 
Daar zwierf het rond en nu is het in Ludvik’s huis.”

Ludvik wist echter niets van wat voor bot dan ook. Latere informatie van sommige van 
de oudste mensen in de gemeente brachten herinneringen naar boven over het dijbeen 
van een erg grote man, dat op het strand was gevonden. Hoewel niemand zich dat 

52 ) Natural and Supernatural: A History of the Paranormal, Brian Inglis  ©1977, 1992
53 ) p. 92, The Heart of the Mind by Jane Katra, Ph.D. and Russel Targ ©1999; “The Case of Runolfur

Runolfsson” p. 33-59 Journal of American Society for Psychical Research No. 69 (1977)
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tweeënvijftig jaar later kon herinneren, bleek het been in een binnenmuur te zijn 
geplaatst van het huis dat nu door Ludvik werd bewoond. Vervolgens kwam een groot 
dijbeen tevoorschijn uit die binnenmuur van Ludvik’s huis. Er werd toen vastgesteld, 
dat Runki inderdaad een erg grote man was.

Nu komt natuurlijk de vraag op: Waarom heeft het onstoffelijke bewustzijn zijn dijbeen 
zo’n vijftig jaar later nog nodig? Maar het feit dat dit verhaal illustreert, is dat Runki’s 
bewustzijn ergens, een halve eeuw na zijn fysieke dood, nog steeds voortbestond. 

Je kunt Runolfur Runolfsson of Runki Googlen om veel verwijzingen naar dit 
voorval te vinden. Je kunt ook naar
https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fnotendur.hi.is%2Ferlendur%
2Fenglish%2Fmediums%2FRunki.pdf&pdf=true
en een PDF bestand downloaden van Erlendur Haraldsson en Ian Stevenson’s 
verslag over Runki, dat gepubliceerd werd in de Journal of the American Society for 
Psychical Research, Vol. 69, July 1975. 

f. Montague Keen: 54)  Montague (Monty) Keen, negenenzeventig jaar oud, een van 
Engeland’s meer prominente researchers in psychische fenomenen en lid van de SPR, 
stierf sprekend op een podium aan een hartaanval op 15 januari 2004 tijdens een 
publiek debat met een scepticus bij de Royal Society of Arts in Londen. Enkele weken 
later nam zijn vrouw Veronica contact op met de wetenschapper Gary Schwartz, Ph.D. 
van de Universiteit van Arizona en vertelde hem dat ze boodschappen had ontvangen 
van haar overleden echtgenoot via verschillende mediums, die allen zeiden dat Monty 
enige research wilde doen met Dr. Schwartz die hij een paar jaar eerder had ontmoet. 
Dr. Schwartz en zijn research associate Juli Beischel ontwierpen toen een tweedelig 
double-blind research project, waarin enkele mediums betrokken werden. Een van de 
mediums die ze gebruikten was Allison DuBois, wiens carriere als psychisch juridisch 
onderzoeker bestaat uit waar het NBC programma Medium op is gebaseerd. Tijdens 
de sessie wist Dubois niets over het onderwerp van de reading, maar Monty beschreef, 
sprekend via DuBois, zijn dood als “vallend op het podium” en toen refereerde Monty 
aan een toekomstig event ter herinnering aan hem, een event dat pas na zijn dood was 
gepland.

Hier hebben we dus te maken met de overleden geest, die spreekt over 
gebeurtenissen die nog op geen enkele kalender stonden voordat hij overleed en die 
ook onbekend waren voor het medium. Al sprekend door het medium zei Monty verder, 
dat dat event een “nogal vleiende verrassing” was. Hij zei ook nog, dat hun 
communicatie op deze manier een excellente “witte kraai” was. Zulk spreken over 
dingen die geen onderdeel uitmaakten van zijn herinneringen voordat hij overleed 
ontkracht het idee dat mediums alleen maar sporen ontvangen van herinneringen van 
een overleden bewustzijn uit een soort Akasha kroniek, maar komen in werkelijkheid 
neer op communicatie met een levend, overlevend bewustzijn.

Dr. Schwartz ondervroeg het medium toen, dat zoals blijkt uit de transcriptie, geen idee 
had wat de betekenis van het refereren aan “witte kraai” gehad mocht hebben. Er 
werden enkele additionele feiten overgedragen via het medium, die zowel voor het 
medium als de zitters onbekend waren, maar wel bekend waren bij Monty. Dit bewijst 
dat het zijn onstoffelijk bewustzijn was dat sprak van de andere kant via het medium in 
real time. Deze gehele séance werd op video tape vastgelegd bij het Research 
Laboratorium van de University of Arizona.

54 ) Survival is in the Details: Emerging Evidence for Discarnate Intention from Mediumshio Research, 
Gary E. Schwartz, Ph.D. and Julie Beischel, Ph.D. ©2006 University of Arizona

https://docs.google.com/viewer?url=https://notendur.hi.is/erlendur/english/mediums/Runki.pdf&pdf=true
https://docs.google.com/viewer?url=https://notendur.hi.is/erlendur/english/mediums/Runki.pdf&pdf=true
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Monty was meer dan vijfenvijftig jaren lid geweest van de British Society for Psychical 
Research. Ik heb de gepubliceerde transcriptie van die DuBois reading gelezen. Het is 
duidelijk dat Monty het soort bewijs vanuit de andere kant herhaalde dat W.H. Myers 
een honderdtal jaren eerder verschafte met het beroemde Cross Correspondence 
werk.

“…De kwestie met betrekking tot het hiernamaals waar het hem om ging en 
wat hem zo gelukkig maakte is hoe hij hier nog zoveel kon zijn na zijn 
overlijden en hoe hij via energie kon voelen, zoals hij dat kon toen hij jonger 
was anders dan met de dingen waar hij met het ouder worden mee te maken 
had” – Monty Keen, van gene zijde. 

De onderzoekers concludeerden, dat het medium zeker informatie ontving verbonden 
met de betreffende overledene, die buiten de mogelijkheid van telepathie lag. En zij 
stelden verder:

“…Dit soort observaties verschaft indringend bewijs, zo geen overtuigend bewijs, 
dat intentie, keuze, en intelligentie en voorts een soort van persoonlijk bewustzijn, 
de lichamelijke dood overleven.” 55)  

Gary E. Schwartz, Ph.D. & Julie Beischel, Ph.D. University of Arizona 2005

Monty’s vrouw, Victoria Keen, meldt dat er andere communicaties van hem zijn 
opgetekend in Engeland, Nieuw Zeeland, Ierland en de Verenigde Staten. Hij heeft 
gemeld, dat zijn werk waar hij nu is zelfs belangrijker is dan het werk dat hij in het 
fysische deed.

3. DROOM COMMUNICATIES
DE BIJBEL SPREEKT OVER DROOM COMMUNICATUES: In het Oude Testament 
spreekt de Bijbel over Daniël die dromen uitlegt, zoals Jozef (Yura) in het Oude Testament 
dromen van de farao uitlegde toen hij in Egypte was. Jungiaanse psychologie levert 
tegenwoordig dezelfde diensten als Daniël bij het gebruiken van de symbolen van droom 
interpretatie om het onderbewustzijn te bestuderen. Dat komt eigenlijk erg overeen met 
het gebruiken van de symbolen van Tarot kaarten om onze hartenwensen te verklaren. De 
Jungiaanse droom uitleg en Tarot zijn echter passieve “mind-reading” methoden en 
leggen alleen ons huidige perspectief bloot.

Verder ontving Jozef, de man van Maria, de moeder van Jezus, twee keer boodschappen 
via dromen. Het is dus duidelijk dat de Bijbel communicatie van geesten door dromen als 
een geldig medium beschouwt.

DROOM COMMUNICATIE STAAT OPEN VOOR IEDEREEN: Ieder van ons is begiftigd 
met dit psychische vermogen om te dromen en onze droom symbolen kunnen ook worden 
gemanipuleerd door een overleden bewustzijn om met ons te communiceren. Je zou dan 
kunnen vragen: “Als droom communicatie zo eenvoudig is, waarom hebben mijn eigen 
overleden familieleden dan niet met mij gecommuniceerd?” Het korte antwoord is, dat je 
jezelf niet voor hen toegankelijk hebt gemaakt.

Wanneer het bewustzijn van de levende zich niet toegankelijk maakt is het moeilijker voor 
het bewustzijn van een overleden geliefde om te communiceren. Chaffin had bijvoorbeeld 
vier jaar nodig om eindelijk tot zijn zoon door te dringen via een droom over de afwezige 
wilsbeschikking. Gedurende vier jaren had hij een erg belangrijke boodschap om door te 
dringen, maar hij moest eerst leren hoe dat te doen vanaf de andere kant.

55 ) Ibid.
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Jij kunt op dezelfde manier contact maken met je overleden verwanten. Het vraagt alleen 
een sterk geloof, dat zij je kunnen horen en ook contact met je willen maken en bereid zijn 
alles onder ogen te zien wat er komt – met een open hart.

De Chassidische Joden hebben dit fenomeen en het werken met deze regel al enkele 
honderden jaren bestudeerd en een aantal tamelijk stevige conclusies getrokken. Rabbi 
Yonassn Gershom zei in zijn boek 56) in 1992 dat er schijnbaar enkele algemene factoren 
zijn die geesten aan de aarde gebonden houden; die factoren vallen, zoals Rabbi 
Gershom ze beschrijft, in drie hoofd categorieën uiteen:

1. De geest weet niet dat hij dood is:  Hoewel het ongelofelijk mag lijken dat iemand 
kan overlijden zonder zich te realiseren dat dit gebeurt, komt dat toch voor. Zo’n 
ziel gelooft vaak niet in een hiernamaals en redeneert daarom dat, omdat hij nog 
steeds een bewustzijn heeft, dat hij niet dood kan zijn. Ook als de dood plotseling 
gebeurt kan de overgang naar het hiernamaals zo snel zijn, dat de ziel zich niet 
realiseert dat dit heeft plaats gevonden.

Noot: Van mijn eigen persoonlijke NDE (1970) heb ik herinneringen van ontwaken 
met het Licht, maar nooit van door een tunnel te gaan of het lichaam te verlaten. Ik 
herinner echter duidelijk het terugkeren in het lichaam, maar ik heb geen herinnering 
aan mijn feitelijke dood. Als gevolg daarvan kan ik me voorstellen, dat een overlevend 
bewustzijn dood kan zijn en zich dat niet kan realiseren. 

2. De ziel heeft stereotype verwachtingen over de volgende wereld: Veel mensen 
realiseren zich gewoonweg niet dat hun religieuze omschrijvingen van het 
hiernamaals slechts metaforen of speculaties zijn. Wanneer zij sterven verwachten 
zij dat hun geloofsopvattingen letterlijk uitkomen. De afwezigheid van een hemel 
met harp spelende engelen kan bij sommige Christenen soms bijvoorbeeld 
veroorzaken aarde gebonden te blijven, omdat zij de hulp van de geesten die 
gekomen zijn om hen te verwelkomen niet kunnen accepteren. En in sommige 
gevallen kunnen zij geloven dat de helpende geesten demonen in vermomming 
zijn, omdat dat is wat hen werd geleerd te verwachten door hun overmatig 
vertrouwde predikers die er zo zeker van zijn dat hun oude speculaties juist zijn.

Het kan ook zo zijn, dat als een atheïstisch persoon overlijdt die gelooft dat je dood 
bent als je dood bent, zij zich realiseren dat ze blijkbaar nog leven (hoewel 
niemand in staat lijkt hen te zien of the horen). Maar omdat ze geloven dat je 
ophoudt te bestaan na de dood, nemen ze aan dat ze dan niet dood zijn, aangezien 
ze nog bestaan.

Edward C. Randall (1906) hielp talrijke aarde gebonden zielen om verder te gaan 
tijdens de jaren dat hij met Mevr, French werkte. Hij zegt dat de helft van alle avond 
sessies gedurende vijftien jaar geheel besteed werden aan dit “missie werk” om aarde 
gebonden zielen te bewegen om door te gaan naar het licht. In enkele gevallen waren 
er letterlijk Christenen, zoals Rabbi Gershom zei, die wachten tot de Redder komt 
opdagen en die geloven dat de geesten van hun dode familieleden bedriegers waren. 
57)

3. De ziel heeft nog onafgehandelde dingen: Dit is het moeilijkste type aarde 
gebonden geest om mee te werken, omdat het nodig is voor een ziel om 
vrijgemaakt te worden naar het licht, dat hij daar ook heen wil gaan. Zolang als hij 
het gevoel heeft dat hij nog niet klaar is met zijn werk hier op aarde, zal de ziel nog 
verbonden willen blijven met personen, plaatsen of dingen in de materiële wereld.

56 ) p. 201, Beyond the Ashes, by Yonassan Gershom ©1992
57 ) p. 173, The French Revelation, Edward C. Randall’s Complete Works Compiled by N. Riley

Heagerty ©1995.
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Noot: Dit is waarom de meeste nabije-dood overlevenden naar hun fysieke lichamen 
terugkeren; zij hebben hier nog onafgemaakte dingen te doen in de fysieke wereld 
waarom zij terugkeren om dat af te maken voordat ze uiteindelijk  doorgaan.

4. EEUWENOUDE POSTMORTALE COMMUNICATIE BEVESTIGT 
MODERNE NDE
THE FRENCH REVELATION: In 1906 publiceerde Edward C. Randall, een 
welbekende advocaat uit New York, zijn bevindingen na vijftien jaren onderzoek naar 
postmortale communicaties (After Death Communication ADC) van zijn samenwerken 
met een medium, Emily S. French, met gebruik van het zogenaamde ADC fenomeen 
‘direct voice’. Hier is wat hij ontving van het overlevende bewustzijn van een overleden 
individu dat met hem communiceerde via het mediumschap van Mevr. French, bijna 
een eeuw voordat de nabije-dood ervaring als werkelijk werd erkend door de 
medische gemeenschap.

De verslagen van Randall zijn onderzocht en opnieuw gecompileerd door N. Riley 
Heagerty in een boek met als titel The French Revelation.

DR. DAVID C. HOSSACK’S 58)  STERVENSPROCES zoals weergegeven in 1906: 
Deze beschrijving komt duidelijk overeen met de gebeurtenissen bij een 
moderne nabij-dood ervaring, terwijl deze beschrijving door kwam tijdens 
séances in de jaren voor 1906. Randall had vele jaren besteed aan het spreken met 
overleden geesten aan gene zijde, waarbij hij werkte in aanwezigheid van Mevr. 
French. Maar Randall had, levend aan het eind van de negentiende en begin twintigste 
eeuw, geen mogelijkheid te hebben gehoord van het moderne idee van de nabije-dood 
ervaring. En in die tijd waren de verhalen over de NDE duistere literatuur uit de 
oudheid. En toch is wat Randall meldt over wat hij heeft ontvangen van een overlevend 
bewustzijn identiek aan de NDE.

Het volgende is een gepubliceerde beschrijving van het stervensproces en ontwaken in 
het hiernamaals, zoals weergeven aan Edward C. Randall door Dr. David C. Hossack, 
die eenenzeventig jaar eerder overleed in 1835. 
(Commentaar van de schrijver tussen haakjes)

“Er was deze meeting and greeting met de mij eigenen (familie) die me kwamen 
verwelkomen, net zo natuurlijk als je verwelkomd zou worden na terugkomst van 
een lange reis in het aardse leven. Hun lichamen waren niet zo verdicht als zij 
zouden zijn bij bewoners van de aarde, maar zij zagen er net zo uit als het mijne. 
Toen werd mij verteld, dat mijn lichaam en de lichamen van allen in dat leven 
feitelijk de identieke lichamen waren die we in het aardse leven hadden, maar 
ontdaan van hun vleselijke bedekking. Mij werd ook verteld, dat die conditie een 
noodzakelijke voorwaarde was om tot het hogere leven toe te treden en dat zulke 
lichamen in het aardse leven een continuïteit hadden, en verder dat ik bij het 
verlaten van het oude aangekomen was in een sfeer waar alles etherisch (donkere 
energie) was, dat is materie die in perfecte overeenstemming vibreert met mijn 
geest, in technische termen het “etherische zelf” (donkere materie geestelijk 
lichaam). Voor mij leek alles perfect natuurlijk om te voelen, te zien en aan te raken.

58 ) Dr. David Hossack, professor aan de Columbia University (King’s College) en oprichter van de 
Medical School, afgestudeerd in Princeton en ontving zijn medische graad in Philadelphia in 1791,
studeerde daarna in het buitenland in Edinburgh, Schotland, alvorens terug te keren naar New York.
Hij was een van de oprichters van de New York Horticultural Society. Hij richtte in 1801ook de Elgin
Botanical Garden op tussen de 47th en 51st en tussen 5th en 6th streets.
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“En nogmaals, laat me jullie vertellen, dat de uiterlijke vleselijke bekleding niet 
voldoende is om te voelen, alleen het etherische lichaam (spirituele lichaam) heeft 
gevoel… Ik vond weinig lichamelijke verandering. Ik had gevoelens en zicht en mijn 
persoonlijke verschijning was op geen enkele manier veranderd behalve dat mijn 
lichaam minder verdicht was, meer transparant zoals het was, maar de omtrek van 
mijn vorm was duidelijk, mijn verstand helder, het uiterlijk van ouderdom verdwenen 
en ik stond er als een man in de volheid van mijn mentale zijn, niets mentaal 
gewonnen of verloren. 

Wat het meeste indruk op mij maakte na het ontmoeten van de mijnen (familie en 
vrienden) was het werkelijke en de tastbaarheid van alles en iedereen. Al degenen 
met wie ik in contact kwam hadden lichamen zoals het mijne en ik kon vrienden en 
kennissen gemakkelijk herkennen. Nu wil ik u vertellen over wat de meeste indruk 
op mij maakte toen ik hier aankwam. Dat was dat materie in zijn intense verfijning, 
in zijn hogere trilling (zoals hier waargenomen) in staat was tot intelligent denken en 
richting. Geef deze voorstelling vorm en probeer hem te bevatten als u kunt; dat 
lukte mij niet in het begin, noch kon ik meteen begrijpen dat alles in het 
Universum leven is en niets anders.”

Noot: Hier noemt Hossack een zeer Boeddhistisch principe dat aarde, planten, insecten, 
bacteria, dieren en mensen allen hetzelfde leven zijn. Denk aan “Leaves of Grass” door 
Walt Whitman.

Dit feit, dat we nu kennen (in het hiernamaals), zal de voorstellingen van de 
wetenschap omverwerpen  (in het fysieke leven, dwz 3-D ruimte-tijd).

“In al de orthodoxe leringen van bijna twee duizend jaren is er geen enkele wet 
gegeven die verklaart hoe het voor individueel leven mogelijk was om continuïteit te 
behouden. De Theologie heeft dat geclaimd zonder het hoe of wat uit te leggen. Dat 
stelt het menselijke hart of verstand niet langer tevreden, een feit dat 
verantwoordelijk is voor de grote onrust onder jullie mensen in ieder land. Om die 
reden is het mijn doel om de wet uit te leggen waardoor leven wordt voortgezet en 
op die manier de feiten eenvoudig te duiden en de voorwaarden zo uit te leggen dat 
iedereen het begrijpen kan.

“De sleutel tot begrip is eerst te begrijpen dat jullie Aarde (de werkelijkheid 
zoals je die waarnemen) NIET ALLE MATERIE VAN HET UNIVERSUM BEVAT, 
dat alles wat je ziet en aanraakt slechts de substantie is die door het leven in groei 
wordt gebruikt (dwz licht energie). * 

Wanneer iemand de aarde-conditie (licht energie) verlaat, zichzelf ontdoet van de 
fysieke behuizing, houdt hij, door die verandering (naar donkere energie), op 
sterfelijk te zijn. Door een bewoner van de nieuwe sfeer te worden (donkere 
energie) wordt hij zogezegd onsterfelijk, maar in werkelijkheid is hij altijd al 
onsterfelijk geweest.

“Jullie beschouwen de telefoon als wonderbaarlijk, draadloze telegrafie (radio) nog 
wonderbaarlijker, maar wij communiceren met elkaar via eenvoudige gedachten 
projectie (ESP). Jullie beschouwen de fonograaf als een fantastisch instrument, 
maar die is lomp in vergelijking met de instrumenten die bij ons in gebruik zijn. 
Wanneer jullie de waarheid waarderen dat wij in een toestand leven die niet 
minder materieel is dan die van jullie (donkere materie) dan zullen jullie begrijpen 
dat wij met onze langere leeftijd en ervaring in het voordeel zijn vergeleken met 
jullie en apparaten en instrumenten gebruiken die nauwelijks vallen uit te leggen 
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aan een sterfelijk verstand (dat zelfs niet in staat is om donkere energie of donkere 
materie te onderkennen). Een andere keer zal het mij mogelijk zijn toegestaan om 
het onderwerp uitvoeriger te bespreken.”  59)

Noot: In de hier vetgemaakte tekst spreekt Dr. Hossack over de kwantum mechanica van 
de snarentheorie en alternatieve dimensies, die pas dertig jaar later, nadat Randall zijn 
verslag van Hossack’s openbaringen publiceerde, in de moderne fysica opkwamen.

WETENSCHAPPELIJK REPLICEREN: Het feit dat Randall, die in die tijd niets kon weten 
over de nabije-dood ervaring, al in 1906 melding maakte van ditzelfde fenomeen, zo’n 
zeventig jaren voordat de moderne studies over nabije-dood ervaring begonnen, 
betekende voor mij dat hij een effectieve replicatie leverde onder double-blind condities 
met als doel het te kunnen vergelijken met moderne NDE.

Al een eeuw geleden leverde Randall dezelfde informatie als nu gebeurt in alle moderne 
NDE’s. Dat is overtuigend bewijs voor twee dingen:

 Allereerst is het een replicatie van mijn eigen ervaring; en
 Ten tweede is deze replicatie op zichzelf feitelijk bewijs, dat Randall werkelijk 

communiceerde met een overlevend bewustzijn aan gene zijde, iemand die ook 
hetzelfde stervensproces had doorgemaakt als beschreven in NDE’s.

Het enige verschil tussen wat Dr. Hossack ervoer en wat nabije-dood overlevenden 
vertellen is dat Dr. Hossack niet terugkwam naar zijn eerdere leven, wat alle NDE 
mensen deden. In plaats daarvan vertelt Dr. Hossack dezelfde na-de-dood ervaring terwijl 
hij nu een overlevend bewustzijn is in het hiernamaals. Dit komt neer op 
wetenschappelijke replicatie van mijn eigen ervaring wat twee dingen blijkt te bewijzen:

1. Een NDE is in feite hetzelfde proces dat werkelijk ervaren wordt bij de dood.
2. Mediums communiceren in feite met onstoffelijke geesten (overlevende 

bewustzijnen) na de dood.

Het simpele feit dat een onstoffelijk overlevend bewustzijn dingen kende over de 
stervenservaring, en ook over kwantum elektrodynamica en het bewuste universum wat 
Randall onmogelijk kon hebben gekend in 1906 vormt sterk bewijs voor het overleven van 
Dr. Hossack’s bewustzijn in een afzonderlijke werkelijkheid.

Dit onstoffelijk bewustzijn dat communiceert met Randall beweert het overlevende 
bewustzijn te zijn van wijlen Dr. David Hossack. Mijn eigen historische research toont dat 
Dr. Hossack een vroegere professor was aan Columbia University (King’s College) en 
oprichter van de Columbia Medical School. Dr. Hossack’s interesse in fysica is in lijn met 
zijn positie als professor in zijn vroegere fysieke leven. En het ziet er dus naar uit dat Dr. 
Hossack aan gene zijde optrok met andere gelijkgezinde bewustzijns overlevenden en 
deze dingen daar bestudeerde. Veel van wat hij noemt heeft betrekking op kwantum 
mechanica en kwantum elektrodynamica, wat niet bekend was toen Dr. Hossack zelf nog 
leefde en was ook niet bekend toen Randall over die conversatie in 1906 schreef, maar 
zou pas een kwart eeuw later ontdekt worden.

Noot: Verder onderzoek met betrekking tot Dr. Hossack leerde mij dat hij aan 
Princeton University afstudeerde en zijn medische graad in 1791 behaalde in 
Philadelphia en vervolgens in het buitenland in Edinburgh studeerde, voordat hij 
terugkwam naar New York. Dr Hossack was een van de oprichters van de New 
York Horticultural Society en zette ook in 1801 de Elgin Botanical Garden op tussen 

59 ) Randall p. 150-151.
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Forty-seventh en Fifty-first en tussen Fifth en Sixth (Avenue of the Americas) in 
Manhattan. 

HOE ZIET HET HIERNAMAALS ERUIT: Randall ging verder en vroeg verscheidene 
onstoffelijke geesten hoe het hiernamaals eruit ziet:

“De zogenaamde doden leven hier in ons midden… De stof die de lichamen 
van geest-mensen vormt vibreert vijf octaven hoger dan de violette straling 
(violet = 7,5 x 1014dehz, verdubbel dat vijf keer), iets wat weinigen op aarde ooit 
zien, hoewel geest-mensen het kunnen zien en met elkaar kunnen spreken en 
met stervelingen als de noodzakelijke condities in acht worden genomen… Ik 
weet dat iedere hoop, ambitie en wens van op de aarde buiten dat leven wordt 
gecontinueerd, zoals ook het geval is met de last van het kwade (karma). Ik 
weet dat we net zoals nu voor altijd een geest zullen zijn, dat we bij de 
zogenaamde dood eenvoudigweg dit grove materiaal, dat ons onszelf laat 
uitdrukken in de fysieke sfeer, ontruimen en afdanken.” – Edward C. Randall 
60)

Randall’s beschrijving van wezens in het hiernamaals, die om ons heen leven maar met 
een hogere trilling, komt overeen met de kwantum veld theorie (snaren theorie), die stelt 
dat er acht additionele verborgen energie velden zijn (M-theorie), die “rondom ons” 
bestaan maar nog niet onderkend zijn.

Randall’s verslagen over wat de mensen aan de andere kant hem vertelden komen 
opvallend overeen met wat de “Masters” volgens zeggen ongeveer honderd jaar later 
verteld hebben aan Dr. Brian Weiss. Randall’s verslagen stemmen ook overeen met wat 
de nabije-dood mensen in de eenentwintigste eeuw allemaal vertellen over hoe de “sluier 
wordt opgelicht” en een glimp van de werkelijkheid wordt opgevangen. In al die 
afzonderlijke gevallen melden  zij allen een suizende wind te horen wanneer het 
bewustzijn de fysieke dimensie verlaat en naar een alternatieve werkelijkheid gaat.

Als natuurkunde student speculeer ik erop, dat dit geluid van een suizende wind 
veroorzaakt wordt door het versnellen van hun vibraties naar het passende niveau van 
hogere frequenties van de nieuwe werkelijkheidssfeer waar zij heen gaan, bijvoorbeeld:

1. Thoth-Hermes beschreef in 2.500 v.Chr. deze alternatieve werkelijkheden als 7 
sferen met vele niveaus binnen iedere sfeer. Hij zei ook, dat alles bestond uit 
trillingen (snaren theorie).

2. De “Masters” vertelden Dr. Weiss dat er zeven sferen zijn met vele niveaus.
3. Een overlevend bewustzijn aan gene zijde vertelde Edward C. Randall dat:

“Er ontelbare sferen zijn in de geesten wereld; als dat niet zo zou zijn zou 
progressie een mythe zijn… Sommigen vertellen je dat er slechts zeven zijn. 
Dat komt omdat zij geen kennis hebben van buiten die sfeer (zeven). Ik bedoel 
geen plek afgebakend door grenzen, want de sferen of gradaties in het geest 
leven zijn slechts condities en worden niet beknot tot een beperkte ruimte… Als 
een ziel zich ontwikkelt groeit hij op een natuurlijke manier uit boven zijn 
omgeving en ervaart daardoor een verandering in zijn sferen of condities 
(chakras).”

DONKERE ENERGIE: Wat zijn die elkaar afwisselende dimensies nu eigenlijk waarin 
deze overlevende bewustzijnen bestaan en ons kennelijk omringen? De kwantum 
electrodynamica van de afgelopen twintigste eeuw wijst op het feit, dat het universum niet 
bestaat uit lege ruimte, zoals wij ons graag voorstellen, maar dat in plaats daarvan de 
gehele ruimte is gevuld met donkere energie. Een energie kracht die we kunnen bewijzen 

60 ) p. 15, The French Revelation, Edward C. Randall’s Complete Works Compiled by N. Riley Heagerty
©1995
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met gebruik van astronomische wiskunde moet er dan zijn, maar die we nog niet hebben 
weten te onderkennen. Wat die energie zou kunnen zijn kunnen we niet meten met onze 
grove instrumenten. En toch, voordat Einstein’s theorie was gepubliceerd, zei Edward C. 
Randall het volgende in 1906 nadat hij ADC discussie had gevoerd met Michael Faraday 
en Dr. Hossack:

“Zij geloven dat de spirituele sfeer gevuld is met ether (donkere materie) net 
als aardse substantie (licht materie) maar in een veel hogere staat van 
vibratie… Volgens hen bestaat het universum geheel uit materiële substantie 
of materie in verschillende staten van trilling.“ 61)

Dat is inderdaad een door de snaren theorie naar voren gebracht standpunt over de 
alternatieve dimensies. Verder vertelde Dr. Hossack Randall 62) tijdens een andere na-de-
dood communicatie dat:

“De geleerdste wetenschapper onder de aardse inwoners heeft practisch 
geen idee over de eigenschappen van materie, de substantie van het 
universum, de zichtbare en de onzichtbare. Ik had dat ook niet toen ik nog 
temidden van jullie leefde, hoewel ik een speciale studie wijdde aan dat 
onderwerp. Datgene wat jullie kunnen zien en aanraken vormt het fysieke of 
tastbare en heeft drie dimensies (3D), en is de laagste of grofste uitdrukking 
van levenskracht, en ondanks mijn lange studie over het onderwerp, was het 
idee dat het fysieke (materie) een permanente levensvorm had of dat wat jullie 
ruimte noemen was samengesteld uit materie gevuld met intelligent en 
alomvattend leven (bewust universum) in een hogere vibratie (afzonderlijk 
energie veld), nog nooit bij mij opgekomen. Dus toen ik een inwoner werd van 
de sfeer waar ik nu verblijf, was ik totaal onvoorbereid om de materiële 
condities van de omgeving waar ik mij nu bevind te bevatten of te begrijpen.” 
63)

Het onderwerp waar we het nu over hebben is duidelijk het zero-point energie (ZPF) veld 
en donkere energie, wat pas vele decennia later ontdekt zou worden. Of Randall toen 
werkelijk sprak met Dr. Hossack en Faraday moet je zelf beslissen. Maar Randall, een 
advocaat uit New York en geen fysicus, heeft het duidelijk over iets wat voor de 
negentiende eeuwse materialistische wetenschap geheel onbekend was en wat we pas 
bijna een halve eeuw later begonnen te ontdekken, en het is iets wat diezelfde heren, die 
beweren tegen hem te spreken volledig zouden hebben begrepen als zij in een vierde 
dimensie energie veld, het hiernamaals genoemd, zouden leven. Dat brengt ons bij het 
onderwerp kwantum energie velden, dat in het volgende hoofdstuk besproken zal worden, 
maar laten we eerst eens kijken naar mijn eigen ervaring met mediumschap.

5. MIJN PERSOONLIJKE RESEARCH EN ERVARING ALS MEDIUM
Als wetenschapper besloot ik uiteindelijk om het mediumschap van binnen uit te gaan 
onderzoeken door zelf een erkend medium te worden. Ik schreef me dus in 2006 in voor 
de cursus over Modern Spiritualisme bij het Morris Pratt Institute, die gaat over de 
filosofie van het Spiritualisme, mediumschap en spiritueel genezen. Ik doorliep de vier 

61 ) p. 148, p. 15, The French Revelation, Edward C. Randall’s Complete Works Compiled by N. Riley
Heagerty ©1995

62 ) Dr. David Hossack, professor aan de Columbia University (King’s College) en oprichter van de 
Medical School, afgestudeerd in Princeton en ontving zijn medische graad in Philadelphia in 1791,
studeerde daarna in het buitenland in Edinburgh, Schotland, alvorens terug te keren naar New York.
Hij was een van de oprichters van de New York Horticultural Society. Hij richtte in 1801 ook de Elgin
Botanical Garden op tussen de 47th en 51st en tussen 5th en 6th streets.

63 ) p. 149, p. 15, The French Revelation, Edward C. Randall’s Complete Works Compiled by N. Riley
Heagerty ©1995
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jaren van werken voor het diploma in 2013. Toen werd ik lid van de Licentiate Ministers 
and Certified Mediums Society van de National Association of Spiritualist Churches en 
deed regelmatig dienst als medium voor “Spirit Greetings” (readings van drie tot vijf 
minuten) in kerkdiensten voor twee lokale Spiritualistische kerken in San Francisco.

Ik ben ook tweemaal naar het Arthur Findlay College of Psychical Science, buiten 
Londen, gereisd om mediumschap te bestuderen. En ik zet dat voort door er ieder jaar 
twee weken door te brengen. Dit is een van de mooiste plekken in de wereld om 
mediumschap te bestuderen. Het is een Victoriaans landgoed dat aan Arthur Findlay 
toebehoorde en is geheel gewijd aan de bevordering van mediumschap. Het is de 
professionele school voor mediums. Als je bekend bent met de Harry Potter verhalen, dan 
is dit Hogwarts Academy en ik zal het er later nog meer over hebben.
Hier is de URL voor een video van tien minuten over het college: 
https://vimeo.com/10742981

Maar tijdens mijn eerste tijd op het platform als medium bij een Amerikaanse 
Spiritualistische kerk begon ik meteen feitelijke informatie over te brengen die ik met geen 
mogelijkheid kon hebben geweten, anders dan dat mij die gegeven was door Geesten aan 
de andere kant. Dat is feitelijke informatie, die wordt geverifieerd door de ontvanger 
(zitter).

Een “greeting” tijdens die allereerste keer, dat als medium dienst deed, kwam van een 
vroegere vriend van een jonge vrouw onder de toehoorders. Ik gaf haar deze feiten:

1. Hier is een jonge mannelijke figuur, ongeveer van je eigen leeftijd, die je op school 
kende.

2. Hij heeft zwart krullend haar.
3. Hij houdt er van om zijn baard te laten staan en die dan af te scheren, zoals jonge 

mannen doen, alleen om hem daarna weer aan te laten groeien.
4. Hij is geen familie van je, maar een goede vriend.
5. Hij had iets van doen met basketball.
6. Zijn boodschap is dat hij van je hield en graag meer tijd met je zou hebben 

doorgebracht in zijn leven. 

Daarna kwam ze naar boven op het platform en zei, “Ik weet precies wie dat is, maar hij 
had niets van doen met sport of basketball. Zijn naam was Jacques. Hij is een 
vroeger vriendje van me en is overleden. Zijn boodschap is dus zeer relevant.”

De volgende morgen vroeg ik mijn hoofd gids, Helen, waar dat basketball over ging. Ze zei 
me als geest, “Oh Alan, de enige professionele basketball speler die jij ooit 
persoonlijk kende was Jack Sigma van de Seattle Supersonics en ik probeerde je 
zijn naam als Jack (Jacques) door te geven.” Dus nu zijn we het eens over het 
gebruiken van dit symbool. Als ik basketballen zie zal ik zeggen, “Had deze geest iets 
van doen met basketballen, of heette hij Jack?”

Maar later, in maart van het volgende jaar, na op het Arthur Findlay college geweest te zijn 
en mijn vermogen om een geest door te laten komen en door mij te spreken verbeterd 
was, was ik in staat om de grootmoeder van diezelfde vrouw bij naam door te laten 
komen.

MEDIUMS HEBBEN GIDSEN: Een van de leukste kanten van het zijn van een medium is 
het feit dat we relaties ontwikkelen “buiten de sluier”. Tegenwoordig “praat” ik iedere dag 
met mijn schoonmoeder Helen, die afgelopen december drieëntwintig jaar geleden 
overleed. De waarheid is, dat ik Helen in werkelijkheid nooit heb ontmoet in dit fysieke 
leven, aangezien zij vijf jaar voordat ik haar dochter ontmoette en trouwde overging. 

https://vimeo.com/10742981
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Maar Helen is uit haar eigen vrije wil naar mij toe gekomen door vele verschillende 
mediums op verschillende continenten en zij was het, die het communiceren met mij vanaf 
de andere kant begon. Ik ben haar nooit wezen zoeken; in plaats daarvan heeft zij zichzelf 
geïdentificeerd als mijn “hoofd gids”. En wanneer ik uit welk land dan ook een medium 
consulteer brengen zij steevast direct Helen door , waarbij het onmiskenbaar zeker is, dat 
zij haar niet konden kennen, inclusief haar exacte naam, hoe ze eruit zag en waar ze was 
geboren.

Ze is ook zeer vasthoudend in onze relatie en wekt me iedere ochtend om 3:00 zodat ik 
kan mediteren en zij inspirerende teksten tot mij kan spreken (geen automatisch schrift). 
Dat duurt nu al drie jaren.

Ik heb ook van veel van mijn overleden familieleden gehoord via verscheidene mediums 
die mij niet kennen vanaf Adam, maar die mijn vader, mijn moeder, mijn oom Bob (bij 
naam), mijn grootmoeder Lucy, die vijftig jaar geleden overleed en mijn grootvader 
(Lucy’s, echtgenoot) “Papa”, evenals niet-familieleden die mijn vrienden waren. Deze 
communicaties gaan altijd vergezeld van onmiskenbaar bewijs dat het medium dat de 
boodschap doorgeeft die onmogelijk heeft gekend. Al deze mensen werken als mijn 
gidsen, evenals ontelbare ongeïdentificeerde overleden wetenschappers.

MEDIUMSCHAP IS EEN LEVENSLANGE INSPANNING: Hoewel ik dat niet voorzag is 
mediumschap geen weekend experiment; het is een levenslange inspanning. Zoals een 
leerling concert pianist zal ik doorgaan met mijn studie en ervaring blijven opdoen met 
professioneel mediumschap door jaarlijks “graduate” cursussen te doen bij het Arthur 
Findlay College of Psychic Science in Engeland, buiten Londen. En geheel op mijn eigen 
kosten. Ik reken niets voor mijn mediumschap (maar denk a.u.b. niet dat ik gratis publieke 
psychische readings geef), en besteed jaarlijks duizenden van mijn eigen 
oudedagvoorziening aan het perfectioneren van mijn bekwaamheid. Dus alleen een 
minderwaardige dwaas zou de beschuldiging kunnen uiten, dat “alle mediums charlatans 
zijn.”

Ik doe momenteel ook mee, om de wetenschap over postmortale communicaties (PMC of 
After Death Communications ADC) verder te brengen als een van de research mediums  
bij het Institute of Noetic Sciences in Petaluma, CA (noetic.org) in hun lopende 
wetenschappelijke onderzoek over mediumschap, zoals hierna besproken; en bij het 
Laboratory for Advancement of Consciousness and Health aan de University of Arizona, 
Tucson; en bij de Psychic Research Foundation wat nu merendeels online is.

Eerlijk gezegd geloof ik dat alle mensen dit slapende en ongebruikte mediamieke 
vermogen hebben om boodschappen van de andere kant te ontvangen. Wanneer we 
eenmaal leren hoe onze vijf zintuigen uit kunnen zetten kunnen we ons zesde zintuig 
inzetten. Ik weet uit eigen ervaring dat dit geen “gave” was, maar geheel een geleerde 
vaardigheid die ik verworven heb. Ik kan weliswaar gemotiveerd zijn door mijn nabije-dood 
ervaring, maar ik moest mij inspannen om te leren hoe het zelf te doen. Daarom geef ik 
tegenwoordig ook een leerling-mediums kring om anderen te helpen diezelfde vaardigheid 
te leren. De enige “gave” lijkt je vermogen te zijn om te geloven dat je dit talent hebt.

ENERGIE HARMONIE: Een van de meest interessante facetten van mediumschap is de 
wenselijkheid van harmonie. Alle deelnemers aan een kring (séance) moeten op dezelfde 
golflengte zitten. Veel skeptici die mediamieke kringen en séances in Spiritualistische 
kerkdiensten hebben bijgewoond, of een privé reading, kregen geen feitelijke 
boodschappen door en geloven daardoor dat niets hiervan waar kan zijn.
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Maar het is in feite hun eigen scepsis die negatieve resultaten oplevert. Dit schijnbare 
fenomeen is geheel in overeenstemming met het QED (Kwantum Elektrodynamica) 
observer pricipe, dat zegt “What you see is what you get.”

Die arme sceptici komen naar mediumship met een “laat maar eens zien” houding en dus 
gaan ze weg met lege handen, met dezelfde houding, zeggend “Ik wist wel dat het niet 
waar was” zich nooit realiserend dat ze hun eigen self-fulfilling prophecy creëren. De 
intentie is zo belangrijk in dit werk. Als ze maar eerst zouden kunnen geloven, dan konden 
ze het aan zichzelf laten zien, maar omdat hun mentaliteit er voor koos om het niet te 
geloven is niemand in staat hun scepsis te overwinnen en het aan hen te bewijzen.

Voor goede communicatie met overledenen zijn in feite vier individuele bewustzijnen 
nodig. Allereerst is daar de overleden geliefde, die communiceert met een tweede geest, 
die het overleden medium is (in mijn geval Helen Bradley). Dan communiceert het 
overleden medium (Helen) met het medium (Alan) dat in het fysieke leeft. Helen doet dat 
door gedachten in mijn hart uit te drukken wanneer ik hier in het fysieke leven als het 
medium optreed. Zij stuurt die naar mij als een gevoel omdat ik heldervoelend ben (ik ben 
erg gevoelig en voel dingen). Vervolgens leg ik die gevoelens uit in woorden, die ik 
uitspreek en die uiteindelijk gehoord worden door het bewustzijn van de ontvanger (zitter).

Maar als iemand van die vier deelnemers niet aangesloten is dan gaat de boodschap 
verloren. Dat is alsof vier personen tijdens een partijtje het spelletje Whisper down the 
Lane of Telefoon spelen, waarbij ieder een geheime boodschap in het oor van de 
volgende persoon fluistert en de laatste persoon het aan het eind hard op herhaalt. Dat is 
altijd leuk omdat het er zo verbasterd aan het andere eind uit komt dat het iedereen aan 
het lachen maakt. Maar als iemand van de vier niet met het spel mee wil doen dan wordt 
de boodschap helemaal niet doorgegeven. Mediumschap werkt precies zo en wanneer de 
ontvanger (zitter) een “laat maar eens zien” houding heeft wordt er geen boodschap 
ontvangen.

Zelfs als iedereen aangesloten is kan het nog enigszins vervormd doorkomen, omdat ik 
als medium het probeer te analyseren om er iets zinnigs van te maken en het dan 
verkeerd kan interpreteren. In plaats daarvan streef er zoveel mogelijk naar om alleen te 
zeggen wat ik krijg zonder verkleuring of interpretatie om de ontvanger (zitter) in staat te 
stellen de feiten te interpreteren die ik ontvang.

Ik prijs mijzelf helemaal gelukkig dat ik de nabij-de doodervaring heb gehad, die me ervan 
overtuigde dat het hiernamaals werkelijkheid is, voordat ik ermee begon te proberen met 
overledenen te communiceren. Mijn eigen NDE maakte het makkelijk voor mij om te 
geloven dat al diegenen na hun dood nog leven net zoals ik nog leefde aan gene zijde 
tijdens mijn NDE. Als gevolg daarvan was praten met hen gewoon een volgende logische 
stap voor mij.

Ik wil hier nu twee voorbeelden delen uit mijn persoonlijke ervaring als medium over wat er 
gebeurt als alle vier spelers (jij de zitter, ik het medium hier in het fysieke, Helen het 
medium in het hiernamaals en je overgegane geliefde) samenwerken.

Hier volgt wat ik in een reading op 10 september 2014 kreeg (namen om privacy redenen 
veranderd).

ALAN: Bill, ik heb een man met een “snap billed hat” (pet) als uit de dertiger 
jaren en krullend bruin haar… Hij zegt dat zijn naam begint met een J… Hij 
stierf aan long kanker op 63 jaar… Hij is geen familie… Klinkt dat zinnig voor 
je?
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BILL: Ja, zeker… Ik weet precies wie hij is.

ALAN: Zijn boodschap is eenvoudig dat hij je nog steeds graag mag en daar 
gewoon bij je is, buddy; het komt goed.

BILL: Alan, ik kon me zijn naam niet meer herinneren toen je “J” zei, maar nu 
kwam het weer boven… Zijn naam was Joseph… Hij was een collega taxi 
chauffeur en we noemden die petten “cabby hats”. Hij had ook krullend 
bruin/roodachtig haar, dat hij onder die pet verborg; en zijn standaard 
uitdrukking was “Mijn haar is bruin, niet rood”, wat hij meestal zei als hij zijn 
pet naar beneden trok om zijn haar te verbergen. En hij stierf ook lang 
geleden aan long kanker.

Dan hebben we dus deze geverifieerde feiten:
1. Zijn naam begon met een “J”.
2. Hij is geen familie.
3. Hij had bruin haar.
4. Zijn haar was krullend.
5. Hij droeg een “snap billed hat”.
6. Hij stierf aan long kanker.
7. WOW FEITELIJK BEWIJS: Hij zei altijd “Mijn haar is bruin, niet rood”.

Dit zijn natuurlijk antwoorden op de exacte vragen die ik stel aan iedere geest 
voordat ik hun boodschap aanvaard. Er zijn vijftien vragen en zij beantwoorden de 
eerste zes tot acht voordat het duidelijk is dat hij het is. 

1. Wat was je eerste initiaal? Of Wat was je eerste voornaam?
2. Waar stierf je aan?
3. Uit welke generatie stam je?
4. Wat was je relatie tot de zitter?
5. Wat voor kleur had je haar? Wat waren je persoonlijke karakteristieken (bijv. 

haarstijl, bril, wandelstok, etc)?
6. Geef me een wow feit… een belangrijk feit dat je identificeert.

En dan nog eens op 15 oktober 2014 bracht ik Grootmoeder Mary “Mame” Adelaide door 
voor zitter Mary Franklin (die me permissie gaf haar werkelijke namen te gebruiken).

ALAN: Mary, hoewel ik je goed ken, ik weet niets van je familie.
of wie je aan de andere kant hebt. Ik weet alleen dat je getrouwd bent met 
Michael.

Mary: Ja.

ALAN: Mary, ik krijg een vrouw door van je grootmoeders generatie van 
vaders kant, mogelijk je overgrootmoeders generatie. Ze heeft een “M” als 
naam en ik zou zeggen dat haar naam Mary is, maar mogelijk verwar ik dat 
met jouw naam. Mogelijk moet dat in plaats daarvan Mame of Margo of 
Marguerite zijn; ze lijkt me te vertellen, dat dat haar andere of middelste naam 
is die ze me nu geeft… Ik voel dat ze stierf aan een pijn in haar borst, omdat 
ze hier op het oppervlak pijn in mijn borst laat voelen… misschien borst 
kanker… Ze had bruin haar dat ze naar achter in een bijeengetrokken bundel 
droeg… Naar achteren op haar hoofd getrokken… Ze stierf kennelijk in de 
1890-er jaren, omdat ze me dat getal: 1890 geeft.
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Haar boodschap is dat ze van je houdt… zelfs ondanks dat ze je nooit heeft 
gekend… Maar het doet haar goed dat je teruggekeerd bent naar het 
Spiritualisme.

Klinkt dat zinnig voor je?

MARY: Ja Alan. Dat klinkt heel zinnig voor me… De naam van mijn 
grootmoeder van vaders kant begint met een “M” en het is in feite Mary, zoals 
je eerst dacht. Ik ben inderdaad naar haar genoemd… Ik meen dat ze stierf 
aan borst kanker; maar dat zal ik nagaan… In werkelijkheid dacht je 
waarschijnlijk overgrootmoeder vanwege het leeftijdsverschil. Maar je moet 
weten, dat ik op tamelijk latere leeftijd van mijn ouders ben geboren, zij stierf 
voordat ik werd geboren… Dus ik heb haar niet gekend zoals ze zei.
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Later bevestigden familieleden dat Grootmoeder Mary’s bijnaam (of “andere naam” zoals 
ik zei) “Mame” was. Officieel overleed ze aan pleuris, wat een ontsteking van de borstholte 
is. Die familieleden stuurden een afbeelding van haar met een bevestiging van de 
volgende feiten:

1. WERKELIJK NAAM VAN DE GEEST = Mary (kans beter dan 200 op 1)
2. HAAR BIJNAAM: = Mame (1 op 25?)
3. GENERATIE = grootmoeder (1 op 10)
4. RELATIE = vaders kant (1 op 2)
5. WAARAAN OVERLEED ZE = ontsteking van de borstholte (1 op 50?)
6. HAAR HAARKLEUR = bruin (1 op 5?)
7. HAAR HAARSTIJL = achterover gebundeld (1 op 20?)
8. WOW FEITELIJK BEWIJS = Ze heeft de zitter nooit gekend (sterft voordat zitter 

was geboren). (1 op 25?)
9. WOW FEITELIJK BEWIJS = Ze toont me 1890; foto was in 1894 genomen (1 op 

25?)

Nogmaals, deze feitelijke bewijzen zijn eenvoudigweg de antwoorden op de exacte vragen 
die ik automatisch stel aan iedere geest en waarop ik antwoorden vraag voordat ik de 
begroeting of boodschap accepteer. Statistisch is de kansberekening 200 x 15 x 10 x 2 x 
50 x 5 x 20 x 25 x 25 = 312,5 miljard op 1. 

Dus, hoe kan dat? Dat zou ik zeker niet kunnen raden met zo’n grote accuratesse. Maar 
als ik gedachten van de zitter lees en al gokkend die feiten uit haar gedachten zou kiezen 
(zoals veel mensen willen beweren) hoe kan ik dat dan doen? Als zulk verbazingwekkend 
nauwkeurig gedachten lezen al mogelijk zou zijn dan moet alle ESP ook een feit zijn. Maar 
zowel gedachten lezen als raden zijn te fantastisch om als antwoorden te geloven bij hoe 
het gebeurt.

Ook ons wetenschappelijk onderzoek naar mediumschap – bij IONS Consciousness 
Research Lab en bij het Laboratory for Advances in Consciousness and Health (LACH) 
aan de University of Arizona – heeft aangetoond dat de informatie van buiten het brein van 
het medium komt, terwijl het medium in een veranderde staat, hoewel niet actief denkend, 
verkeert in plaats van alleen maar ontvangen.

Het is duidelijk, dat de meest logische verklaring eenvoudigweg is dat deze feiten worden 
geleverd door overleden bewustzijnen die feitelijk tot mij spreken. In het bijzonder als ik de 
betreffende Geest die precieze lijst van vijftien vragen heb gegeven die ik door de 
onstoffelijke geliefde beantwoord wil zien en zij mij diezelfde specifieke antwoorden geven.

EEN SNELLE BLIK OP DE GETALLEN: Op zondag 22 maart 2015 kwam tijdens het 
demonstreren van mediumschap tijdens de morgendienst van de Celebrate Life Church in 
San Francisco de Geest door als overgegane geesten voor drie afzonderlijke zitters. Alle 
geesten gaven me correcte voornamen, geslacht en relaties. Ik was onder de indruk om 
een statistische 100% bereikt te hebben.

Vervolgens weer op woensdag 29 april 2015 toen ik mediumschap in een avonddienst van 
de Golden Gate Spiritualist Church in San Francisco demonstreerde, gaf de Geest via mij 
vijf voornamen door van de vijf overgegane geesten, die allemaal snel werden 
thuisgebracht bij de zitters, dus weer 100%.
Om die vijf namen te raden (Frank, Martha, Elizabeth, Florence en Carla) juist te raden 
komt dat neer op 200 op1 voor iedere gissing. Toch doen de meeste waarnemers van dit 
fenomeen die berekening niet. Om met een kansberekening van 200 op 1 te raden en dat 
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dan vijf keer achter elkaar juist te doen is simpelweg onmogelijk (200 x 200 x 200 x 200 x 
2000 = 3,2e +11 of 320.000.000.000) of een kans van 320 miljard op 1.

Het is duidelijk dat ik dat niet zelf doe. Ik zou onmogelijk zo goed kunnen raden. In plaats 
daarvan is het een ander bewustzijn, of in dit geval verscheidene overlevende 
bewustzijnen die via mij werken. Ik ben dus gewoon de telefoon.

SONNY KOMT DOOR: Hier volgt een ander voorbeeld dat laat zien dat het geen ESP 
tussen breinen in dit fysieke leven is. Toen ik op het Arthur Findlay College was in 
december 2014 liet mijn studie-begeleider mij op het platform komen tegenover 
vijfendertig mensen om mijn vaardigheden verder te “ontwikkelen”. Ze (Janet) zei tegen 
me “Alan, ken je iemand als geest, die zich met een cartoon als kenmerk 
identificeerde?”

Ik antwoordde, “Ja”.

Mijn tutor zei toen (met de gezaghebbende stem van een dril sergeant van de Marine), 
“O.K., link op dit moment met hem en geef ons een boodschap van hem door.”

Voor mij was dat een “Oh my God” situatie. Ik herinnerde me dat Sonny Gee, die vorig jaar 
was overleden, zich identificeerde met Mickey Mouse, maar ik had Sonny in dit fysieke 
leven nooit ontmoet. Ik kende alleen zijn weduwe, Carla Gee. Ik wist ook dat Sonny een 
erkend medium was en alumnus van het Arthur Findlay College, en Carla had me verteld 
over hun beider identificatie met Mickey en Minnie Mouse. Maar ik had nog nooit Sonny 
doorgebracht vanuit de Geest.

Nu had de tutor me een “directe opdracht” gegeven om te linken met een specifieke geest.

Ik schakelde dus meteen over naar de kracht en ik linkte met Sonny. Hij leverde nu via mij 
een rede voor de vijfendertig van de toehoorders. Het was behoorlijk emotioneel voor mij 
zoals Sonny doorging met het overbrengen van een eloquente mini-preek via mijn 
channelen van zijn gedachten. Ik zou die rede niet op hebben kunnen brengen onder die 
“doe het nu” condities.

Sprekend via mij tot het gehele gehoor zei Sonny nu:

“Hoe velen van jullie leerling mediums zijn er geweest die de Mickey Mouse 
karakters bezoekers aan het Disneyland en Epcot Center hebben zien 
begroeten?”

En hoewel we in Engeland waren met een gehoor van Europeanen, stak meer dan de 
helft van die klas van overal uit Europa en Australië hun hand op en Sonny gaf me dit:

“Die Mickey Mouse begroeters zijn niet emotioneel betrokken als zij al die 
kleine kinderen begroeten die door de poort binnenkomen… Nee, zij denken 
‘Wanneer is mijn volgende koffiepauze?’ Maar ieder van hen levert ook zonder 
emotionele betrokkenheid in feite de boodschap van liefde aan ieder kind… 
En die boodschap komt duidelijk van de overgegane ziel van Walt Disney 
zelf… Iedere acteur is op dat moment zonder het te weten een direct medium 
voor Walt Disney… Ieder van jullie moet ook als medium niet emotioneel 
betrokken raken, maar kan je werk doen zonder de emoties op te pakken net 
zoals die Mickey Mouse begroeters doen, terwijl jullie ook denken aan jullie 
koffiepauze.”
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De boodschap was een les over een belangrijk onderwerp voor de klas en voor mij, want 
ik heb ook de neiging om over-emotioneel te worden als ik voor de Geest werk. Dus ik 
weet dat het niet uit mij kwam, maar volledig van Sonny Gee, levend aan gene zijde. Het 
was een communicatie voor de klas om hen te instrueren om niet in de emoties te 
belanden, maar toch de taak uit te voeren. Dat onderwerp was in de klas discussie van het 
uur daarvoor opgekomen, wat ook aantoonde dat Sonny leefde en meeluisterde met de 
discussie.

Dus mijn tutor’s opdracht “Link met de Geest en breng die persoon door” schiep de situatie 
en maakte het Sonny mogelijk om nog eens vanuit de eeuwigheid te preken. Tegelijkertijd 
was het voor mij de mogelijkheid om te demonstreren hoe contact te leggen met de Geest. 
Eerlijk gezegd kende ik Sonny’s weduwe Carla, maar had ik hem nog nooit tijdens zijn 
fysieke leven ontmoet.

Als je dit wetenschappelijk beschouwt was het geen rede die je zomaar even zou kunnen 
bedenken en was het ook niet iets wat ik ooit eerder had gehoord. Ik kon niet iemands 
gedachten hebben gelezen, omdat niemand daar, behalve ik, ooit had gehoord van Sonny 
Gee en ik had geen herinnering aan wat hij voor iemand geweest was of wat hij gezegd 
mocht hebben. Ik wist alleen dat Carla en hij zichzelf vaak voorstelden als Minnie en 
Mickey Mouse. Aangezien het niet vanuit mij of van iemand anders in de ruimte kwam, 
moest het rechtstreeks van Sonny zijn gekomen.

Eerlijk, ik ben niet altijd in staat om 100 procent te bereiken, maar overall genomen haal ik 
zeker boven 75 procent met namen en relaties door gewoon mijn analytische denken te 
negeren en te vertrouwen op mijn zesde zintuig, wat het de Geest mogelijk maakt om 
diens bestaan via mij mogelijk te maken.

  
6. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK COMMUNICATIE MET 

OVERLEDENEN
1. 1893 – 1916    ONDERZOEKINGEN DOOR SIR OLIVER LODGE VOOR DE SPR: 

Sir Oliver Lodge - fysicus en een van Groot Brittannië’s vooraanstaande 
wetenschappers, die ook patenten op zijn naam heeft staan voor de ontwikkeling 
van draadloze telegrafie (radio) – werd verkozen tot Fellow of the Royal Society in 
1887 en geridderd in 1902. Lodge begon het mediumschap te onderzoeken in 
1883-1884 voor de Society of Psychical Research (SPR) en ging door met dat 
onderzoek tot aan zijn dood in 1940. Hij onderzocht wetenschappelijk alle grote 
mediums, inclusief Eusapia Palladino, Lenora Piper en Gladys Osborne Leonard. 
Hij schreef daarover in zijn boek uit 1909 met de titel The Survival of Man, waarin hij 
zei:

“Het eerste ding dat wij leren is continuïteit (bijv. het leven bestaat 
voort). Er bestaat niet zoiets als een onderbreking in de condities van 
het bestaan als mogelijk werd verondersteld; en al helemaal geen 
onderbreking in de voortdurende en bewuste identiteit van het echte 
karakter en de persoonlijkheid. Essentiële toebehorens, zoals 
geheugen, cultuur, opleiding, gewoontes, karakter en affectie. Dat alles 
en tot op zekere hoogte, smaken en interesses, blijven behouden.

“Ondertussen lijkt het dat kennis niet plotseling vooruitgaat, wij worden 
niet plotseling overspoeld met nieuwe informatie, noch veranderen wij 
onze identiteit op geen enkele manier; maar krachten en vermogens 
kunnen worden vergroot, en de reikwijdte van onze blik op het 
universum kan wijder en dieper worden. Als inspanning op dit vlak het 
verwerven van zulk extra inzicht legitiem en mogelijk heeft gemaakt.”
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Zijn levenswerk en zijn onderzoek van mediumschap vormen boeiende leesstof, 
omdat zes jaar nadat Sir Oliver Lodge dit boek in 1909 publiceerde, bevestigend dat 
de wetenschap het voortbestaan van bewustzijn al had bewezen, sneuvelde zijn 
zoon, Tweede Luitenant Raymond Lodge in actie in Vlaanderen op 14 september 
2015, wat Lodge de mogelijkheid gaf om ook persoonlijk de werkelijkheid van het 
voortbestaan van bewustzijn te verifiëren.

Elf dagen na zijn overgaan, op 25 september, begon Raymond Lodge te 
communiceren met Sir Oliver en Lady Lodge via het mediumschap van Gladys 
Osborne Leonard en Alfred Lord Peters.

Eind april 1916 was een overmaat aan bewijs door de familie Lodge bijeengebracht, 
dat Raymond met hen gecommuniceerd had. Sir Oliver Lodge publiceerde toen een 
tweede boek, ‘Raymond or Life and Death’, waarin hij zei: 

“Het aantal van meer of minder overtuigende bewijzen, dat we hebben 
verkregen is zo langzamerhand erg groot… Ik ben even overtuigd van 
een voortgaand bestaan aan de andere kant van de dood als ik ben van 
mijn bestaan hier… Je zou kunnen zeggen, dat je niet even zeker kunt 
zijn als je bent van gevoelsmatig ervaren. Ik zeg dat ik dat kan. Een 
fysicus is nooit beperkt tot directe gevoelsmatige indrukken; hij heeft te 
maken met een veelheid aan concepten en zaken waar hij geen fysiek 
orgaan voor heeft – de dynamische theorie over hitte bijvoorbeeld, en 
van gassen, de theorieën over elektriciteit, over magnetisme over 
chemische affiniteit, over cohesie, ja, en zijn vraagtekens over de ether 
zelf leiden hem naar gebieden waar zien en horen en aanraken impotent 
zijn als directe getuigen, waar zij niet langer efficiënte gidsen zijn.”

2. 2012 – HEDEN  ONDERZOEK DOOR INSTITUTE OF NOETIC SCIENCES 
(IONS): 
Het recente in 2013 door IONS gepubliceerde onderzoek onderzocht de correlaties 
tussen de nauwkeurigheid van beweringen van mediums en hun electrische hersen 
activiteit, en ook werden verschillen in de hersen activiteit van mediums tussen vier 
subjectieve situaties bestudeerd, zoals: WAARNEMING, HERINNERING, 
VERZINSEL en MEDIUMSCHAP communicatie. Er werd gevonden, dat de mentale 
staat van mediumschap communicatie verschilde van de mentale staat van 
waarnemen met waargenomen grotere amplitude hoge gamma kracht tijdens de 
mentale staat van mediumschap communicatie. 

Deze toename in gamma golven schijnt te komen door oog, oor of spier activiteit. 
Met andere woorden, de mediums ontvingen informatie via ogen, oren en 
gevoelens in plaats van zich die voor te stellen of te verzinnen. Het verslag 
concludeerde:

“De bevindingen van het onderzoek suggereren dat de ervaring van 
communiceren met de overledene een verschillende mentale staat zou 
kunnen zijn, die niet consistent is met hersen activiteit tijdens gewoon 
denken of inbeelding.”

Dit is een belangrijke verificatie van het feit dat wij als mediums werkelijk 
informatie van buiten ontvangen tijdens mentale activiteiten van medium 
communicatie. De mediums stellen allen voor dat zij communicaties zijn die worden 
ontvangen van de overledene. Hoewel de data onvoldoende zijn om 
wetenschappelijk te bevestigen dat de bron van de communicaties werkelijk het 
overlevend bewustzijn is, toont het wel aan dat de bron buiten het medium ligt.
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Het voorgaande zijn de grafische print-outs van het IONS verslag van 2012 die de 
tweeëndertig punts EEG metingen tonen van wat mediums doen bij 
WAARNEMING, HERINNERING, VERZINNEN an MEDIUMSCHAP, en zoals je 
kunt zien is MEDIUMSCHAP verschillend van alle anderen.

De volgende stap is het uitbeelden van experimenten die data kunnen isoleren 
onder test condities die zullen uitleggen waar die door de mediums ontvangen 
informatie in feite vandaan komt. Wij mediums kunnen misschien “weten” dat het 
direct van overleden geliefden komt, maar de wetenschap stelt de vraag Hoe 
bewijzen we dat het niet op een andere manier gebeurde; zoals bijvoorbeeld 
ESP van levende hersenen?

Ik was persoonlijk als test medium betrokken bij een follow-up onderzoek van IONS 
in november 2014 en februari 2015, waarbij ik werkte met Dr. Dean Radin en Dr. 
Arnaud Delorme om te verifiëren waartoe mediums in staat zijn en ik ben 
momenteel als sponsor betrokken bij dit lopende werk.

Hier zijn de computer diagrammen van mijn eigen hoofd gegenereerd in november 
2014 met gebruik van Dr. Arnaud Delorme’s programma om mediums en mediators 
te analyseren. Mijn hoofd wordt weergegeven met een cirkel. Mijn neus is het 
driehoekje aan de top, mijn oren worden aan beide zijkanten weergegeven en de 
achterkant van mijn hoofd onderaan. Helemaal links staat een diagram wanneer ik 
een foto bekijk van een nog levende persoon. Middenin staat een diagram wanneer 
ik een foto bekijk van een overleden persoon.

Let er bij de achterkant van mijn hoofd op (onderaan iedere afbeelding), waar de 
visuele cortex zit, hoe het linker diagram donkerrood is, maar het diagram in het 
midden donkerder rood. Dat zijn de beoordelingsverschillen in het zien tussen 
“dode” en “levende” afbeeldingen.

Het groene diagram laat zien waar energie is geconcentreerd in mijn hersenen. Let 
op het geel bij mijn linker oor en het geel aan de achterkant van mijn hoofd. Dat laat 
zien, dat mijn visuele cortex  de op het computerscherm voor mij getoonde 
afbeelding registreert en het “antwoord”, of de persoon op de foto levend of dood is, 
wordt in mijn linker oor ontvangen. Natuurlijk is dat, waar ik al weet dat Helen zich 
bevindt.

Maar terugkijkend op mijn eigen p-waarde afbeeldingen leek mijn denken ergens 
tussen VERZINNEN, HERINNERING en WAARNEMING te zweven, totdat de 
wetenschappers er op wezen, dat er geen “turquoise” bij mijn p-waardes zit, wat 
wel bij die andere drie verschijnt, en zeiden dat datzelfde beeld slechts toevallig 
was, aangezien ik overging van WAARNEMING naar MEDIUMSCHAP. 
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ISOLATIE KAMER OF KAST?
Dr. Dean Radin, Ph.D., hoofdwetenschapper bij IONS, nam deze foto van mij vlak 
nadat hij de electroden voor de tweeëndertig-punts EEG op mijn hoofd nat had 
gemaakt. De handdoek moet de druppels opvangen. Dat is vlak voordat ik in de 
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elektromagnetische isolatiekamer (kooi van Faraday) geplaatst wordt. Ik zet ook 
mijn bril weer op voor het experiment in de kamer.
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Nu terugkijkend op de 1890-er jaren zaten de mediums in “kasten” om hun energie 
te concentreren. Tegenwoordig zitten wij mediums op het Arthur Findlay College 
nog in kasten bij het doen van trance mediumschap. Maar er waren zoveel 
frauderende mediums in de 1890-er jaren en begin twintigste eeuw dat die praktijk 
werd ontmoedigd.

Tegenwoordig kwam die isolatiekamer bij IONS mij zeker voor als een kast. Nadat 
ik binnen was sloten zij de deur zodat ik klaarblijkelijk geïsoleerd was… Maar mijn 
hoofd Geest gids, Helen, fluisterde in mijn linker oor, “Alan, wat denken ze wel? Ik 
ben hier binnen in de kast met jou… Dit is geen isolatiekamer… het is een 
kast.” 

3. 2015 – HEDEN  WERKEN MET LACH BIJ UNIVERSITY OF ARIZONA: 
In de herfst van 2015 begon ik als research medium te werken met Dr. Gary 
Schwartz, Ph.D., directeur van het Laboratory for Advances in Consciousness and 
Health (LACH) aan de University of Arizona (Lach.web.arizona.edu). Hoewel ik Dr. 
Schwartz’s werk al meer dan tien jaar las, hadden wij nooit gelegenheid gehad 
elkaar te ontmoeten tot juni 2015. We waren beiden sprekers op een conventie van 
de Academy of Spiritual and Consciousness Studies, en ik ontmoette zowel hem als 
zijn vrouw Rhonda, die ook op die conferentie sprak. Als gevolg daarvan zijn we 
sindsdien begonnen samen belangrijke research te doen, waarbij ik naar Tucson 
reis en Dr. Schwartz naar San Francisco.

Daarvoor onderzocht Dr. Schwartz al meer dan dertig jaar mediumschap. En Dr. 
Schwartz vond als onderdeel van een uitgebreid research project, dat keek naar de 
controls en nauwkeurigheid van mediumschap experimenten, onder double en triple 
blind condities en gepubliceerd in verscheidene artikelen in 2002, 2005 en 2011, 
dat:

“Het geheel aan experimenten sluit potentiële conventionele 
psychologische verklaringen geheel uit, zoals (1) fraude, (2) door nep 
mediums gebruikte ‘cold reading’ technieken (psychische entertainers) 
om informatie uit zitters te trekken, (3) visuele, auditieve en geur 
aanknopingspunten, (4) beoordelingsafwijkingen van de zitter, (5) vage, 
algemene informatie, (6) statistisch gissen en (7) effecten van de 
experimenteerder.

“De totaliteit aan experimenten sluit ook wezenlijk een potentiële 
raadselachtige (bijv. paranormale) verklaring uit: de mogelijkheid van 
telepathie (of gedachten lezen) door het medium van de gedachten van 
de zitter. In talrijke experimenten verkregen research mediums 
bijvoorbeeld informatie, die de zitter niet kende en die vervolgens 
bevestigd door familieleden of vrienden die honderden of duizenden 
mijlen van de zitter en het medium af woonden. En in drievoudig 
geblindeerde experimenten was de experimenteerder (de “proxy zitter”) 
blind met betrekking tot de informatie over de zitter; waardoor het 
medium de gedachten van de proxy zitter (experimenteerder) niet zou 
kunnen lezen om de accurate informatie te kunnen verkrijgen die zij 
ontvingen over de overleden geliefden van de zitter.” 

Een van Dr. Schwartz’s onderzoeken, die hij uitvoerde met Dr. Julie Beischel in 
2007 en gepubliceerd in EXPLORE: The Journal of Science and Healing [3(1), 23-
27] in 2007 concludeert:
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“De resultaten suggereren dat bepaalde mediums raadselachtig 
accurate informatie over overleden individuen kunnen ontvangen. De 
onderzoeksopzet elimineert effectief zowel conventionele mechanismen 
als telepathie als verklaringen voor de informatie ontvangst, maar de 
resultaten kunnen geen onderscheid maken tussen alternatieve 
paranormale hypotheses, zoals voortbestaan van bewustzijn (het 
voortdurende bestaan, afgezonderd van het lichaam, van het bewustzijn 
of de persoonlijkheid van een individu na de fysieke dood) en super-psi 
(of super-ESP; ophalen van informatie via een psychisch kanaal of 
kwantum veld).”

Dat artikel suggereerde ook de beste triple-blinding methodes voor mediumschap 
onderzoek. Dat waren de controle condities, die Dr. Delorme en ik hadden 
aangenomen voor mijn research werk bij het Consciousness Research Lab voor het 
Institute of Noetic Sciences in februari 2015, waar ik als research medium 
meewerkte in hun huidige onderzoek naar nauwkeurigheid van erkende mediums.

Voor dat programma deed ik readings voor tweeëndertig individuen in twee dagen, 
met spectaculaire nauwkeurigheid, wat Dr. Schwartz’s eerdere bevindingen 
repliceerde, hoewel ik nooit de precieze resultaten kan weten vanwege het 
drievoudige blinderen. Maar meer dan 10 procent  van die tweeendertig zitters (van 
wie ik niemand kende voor de readings) kwamen naar mij toe bij andere IONS 
events later dat jaar om te zeggen, “Wat een bijzondere reading was dat”, 
zonder me de details te vertellen en niet op die manier de blindering van het 
experiment op te heffen.

Deze readings waren waarschijnlijk zo goed, omdat onder deze drievoudige 
blinderingscondities mijn analytische denken onmogelijk betrokken kon raken in 
welke methode dan ook waartegen gecontroleerd werd. En waar op die manier dus 
geen analyse of gissen mogelijk was, blijft er slechts één mogelijke plaats over 
waar de informatie te vinden was – via intuïtie (Geest).

In januari 2016 werd ik ook research medium bij de Psychical Research Foundation 
om samen te werken met Bryan Williams, directeur research 
(psychicalresearchfoundation.com). Dat werk bespreek ik hier niet, omdat het nog 
loopt.

7. CONCLUSIE
ERKEND MEDIUMSCHAP VEREIST TOEWIJDING: Mijn persoonlijke ervaring met 
mediumschap is dat iedereen kan leren om geesten van gene zijde te channelen als je 
het maar lang genoeg doet. Ik begon pas op het platform te werken na mijn achtste 
studie jaar voor mediumschap. Maar net zoals om een ervaren concert pianist te worden 
zijn geduld en toewijding nodig. Excellent erkend mediumschap, dat consistent namen en 
andere WOW bewijzen doorgeeft vraagt er je leven lang aan te werken, maar iedereen 
met toewijding en doorzettingsvermogen (en zelfs nerd wetenschappers zoals ik) kunnen 
leren het goed te doen.

Accuraat erkend mediumschap vereist nederigheid, dankbaarheid, onderdrukking van 
het ego en toewijding aan voortdurende studie. Het is niet voor halfhartigen en 
wanneer je je eenmaal de werkelijkheid ervan realiseert wordt het dwingend. Als iemand 
zegt, “Waarom ben jij een medium?” is mijn antwoord

“Ik kan het niet helpen. Dit werk is waarom ik leef.”
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TENSLOTTE, mediumschap bewijst dat het voortbestaan van het bewustzijn een 
wetenschappelijk feit is.

1. We hebben een logische mogelijkheid.
2. We hebben er een hoop bewijs voor.
3. Er is geen bewijs tegen!

Gelet op ons wetenschappelijk vereiste van bewijs buiten elke twijfel is het werkelijk een 
vastgesteld wetenschappelijk feit, dat het bewustzijn overleeft en met ons communiceert.

Drie video’s die uitleggen wat we doen bij het Consciousness Research Lab (CRL) en bij 
het Laboratory for Advances in Consciousness & Health (LACH) worden hier opgesomd:

 Dr. Dean Radin discusses the work of the Consciousness Research Lab 
(op noetic.org). VIDEO CLIP (2 minuten) op http://vimeo.com/113981492

 Dr. Armand Delorme discusses the MEDIUMSHIP SCIENCE waaraan we 
beiden hebben gewerkt bij Noetic.org. VIDEO CLIP (2 minuten) 
http://library.noetic.org/library/video-interviews/understanding-noetic-sciences-
reference-point

 Dr. Gary Schwartz discusses the Mystery of Consciousness
Gepubliceerd op 8 maart 2015. Dr. Gary Schwartz, professor psychologie, 
medicijnen, neurologie, psychiatrie en chirurgie aan de University of Arizona en 
directeur van het Laboratory for Advances in Consciousness and Health. We 
vroegen Dr. Schwartz naar zijn gedachten over het mysterie van het bewustzijn. 
https://www.youtube.com/watch?v=b1OeVvZCKVQ

http://vimeo.com/113981492
http://library.noetic.org/library/video-interviews/understanding-noetic-sciences-reference-point
http://library.noetic.org/library/video-interviews/understanding-noetic-sciences-reference-point
https://www.youtube.com/watch?v=b1OeVvZCKVQ

