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Ik kan niet vertellen over waarom hij zou kunnen geloven dat het bewustzijn buiten de hersenen bestaat, 
maar ik kan wel wijzen op de research die het met hem eens is. Als je kijkt naar Dr. Bruce Greyson’s verhaal 
“Wordt Bewustzijn Geproduceerd door de Hersenen?” op YouTube (https://youtu.be/sPGZSC8odIU en ook   
https://youtu.be/4RGizqsLumo), zul je hem de medische gevallen zien citeren die overeenkomen met die 
conclusie. 

Als je kijkt naar het werk van Mario Beauregard, PhD (“Brain Wars”) kun je lezen over Nabij-de-dood 
ervaringen waar mensen, die vanaf hun geboorte blind waren, kleuren konden zien tijdens een NDE. Of Dr. 
Sam Parnia’s “Aware Project” waar tien jaar aan case studies aantonen dat bewustzijn ook echt bestaat 
buiten een werkend, levend brein. 

Er is een voorbeeld is van de NDE van de voormalige wetenschappelijke Marine officier David Bennett 
waarover hij schreef in “Voyage of Purpose.” Bennett verdronk gedurende 12 minutes – en had in die tijd 
een levensschouw, ontmoette mensen die hij veel langer uit zijn leven herkende dan alleen in dit leven. Hij 
kreeg ook te zien dat hij in de toekomst kanker zou krijgen en dat zou overleven. 

Toen hij gered werd (de boot kapseisde, en toen zijn lichaam tegen een rots sloeg, werd het water uit zijn 
longen gedrukt) werd hij een aantal malen onderzocht door het lab aan de University of Virginia. Pas later in 
zijn leven herinnerde hij zich alle details van die gebeurtenis tijdens een meditatie klas – en toen de dokter 
binnenkwam om hem te vertellen dat hij terminale kanker had (Dat was niet zijn gewoonlijke dokter, maar 
dezelfde die verschenen was tijdens zijn NDE) antwoordde hij met “Dank u Dokter, dat wist ik – en ik ga dat 
overleven.” 

De dokter probeerde hem te corrigeren om de dingen op zijn plaats te krijgen - maar Bennett had al gezien 
dat hij het zou overleven. 

Het is door het vertellen van “nieuwe informatie” dat iemand in staat is om aan te duiden dat bewustzijn 
buiten de hersenen bestaat. Als tijdens een NDE – alles wat iemand had opgebracht aan ervaringen uit het 
verleden gekoppeld kon worden, dan zou geclaimd kunnen worden dat het iets was dat werd “voorgesteld.” 
Maar het gaat er op dat als iemand “nieuwe informatie” ervaart dat je kunt aantonen waarom het niets iets 
imaginairs is. 

Mensen zien soms personen die overleden zijn, van wie ze geen idee hadden dat die overleden waren (en 
die na herstel merken dat, terwijl zij in de operatiekamer waren, hun geliefde inderdaad overleden was.) Of 
mensen ontdekken nieuwe details over hun eigen leven en tocht – en merken later dat die details blijken te 
kloppen. Er worden veel verslagen op de IANDS.org website gerapporteerd – en als je de moeite en tijd 
neemt om die te lezen, zul je die gevallen van “nieuw bewijs” tegenkomen. 

Het gedeelte van Dr. Alexander’s NDE dat niet bekend was bij hem, maar wat later bleek te kloppen, betrof 
de “gids” die hem begeleidde tijdens zijn tocht. (Tussen haakjes, de “hemel” van de titel was gekozen door 
de uitgever, Dr. Alexander’s keuze voor een titel was anders, maar een “bewijs” in wetenschappelijke 
terminologie is een “reden voor of tegen iets” een bepaald dinge, net als “met bewijskracht.”) 

Tijdens Dr. Alexander’s “tocht” werd hij vergezeld van en begeleid door een vrouw die hij zei nooit eerder 
ontmoet te hebben, maar wel meteen herkende. (Zoals in David Bennett’s ervaring.) Veel mensen 
rapporteren “gidsen” of “leraren” te hebben ontmoet tijdens een NDE – net zoals tijdens diepe hypnose. 
Maar Dr. Alexander noemde deze vrouw slechts als iemand van wie hij voelde dat hij die “altijd” al gekend 
had die hem rondleidde in dit “avontuur in het hiernamaals.” 

Het was al enige tijd na zijn herstel dat hij een informatie pakketje van de familie van zijn geboorte kreeg. Dr. 
Alexander was geadopteerd en kende de familie van zijn geboorte niet of had ooit met hen gesproken. Zij 
hadden de tijd genomen om hem te schrijven en te vertellen over zijn geboorte familie en sloten een foto bij 
van zijn zuster, die “al vòòr zijn geboorte was overleden.” 



Hij zegt dat hij meteen zijn zuster op de foto herkende als de persoon die hem had begeleid tijdens zijn 
tocht. Niet iemand die hij ooit ontmoet had of bewust was geweest van diens bestaan, en toch had ontmoet 
terwijl hijzelf, zijn lichaam en hersenen niet goed functioneerden. 

Het was dus niet zo dat Dr. Alexander “gelooft” dat bewustzijn na het leven bestaat – maar dat hem een 
voorbeeld getoond werd hoe dat is, en in zijn geval wat dat kon voorstellen. Ik weet dat “Newsweek” Dr. 
Alexander’s beweringen ontkrachtten – maar dat “ontkrachten” gaat voorbij aan het feit dat er duizenden 
klinische gevallen bestaan, dat was voordat de tienjarige studie van Dr. Parnia’s werd gepubliceerd, en er 
zijn duizenden gevallen in het kantoor van Dr. Bruce Greyson bij de University of Virginia (UVA) waarvoor hij 
nog geen tijd heeft gehad om die grondig te onderzoeken. 

Maar als je die zou willen zien, of zou willen onderzoeken, dan adviseer ik je het laatste verhaal op iands.org 
verhaal van Dr. Greyson te bekijken over zijn recente werk (en was gefilmd en twee weken geleden online 
werd gezet). 

 
(zie oa https://med.virginia.edu/perceptual-studies/our-research/near-death-experiences-ndes/media-nde/ ) 


