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Soort boek/Stijl/Ziekte: Verzameling van anekdotes, vragen en mogelijke
verklaringen over gedeelde ervaringen met de dood, die aan Raymond Moody zijn
toevertrouwd.

Over de schrijver: Raymond Moody (1944) is psycholoog en arts en heeft een
fascinatie voor bijna-doodervaringen (BDE’s). Over BDE’s schreef hij Leven na dit
leven (1975). Paul Perry is co-auteur van Een blik in de eeuwigheid.

Korte beschrijving: Aan Moody werden duizenden verhalen toevertrouwd over
bijna-doodervaringen. Daaronder bevindt zich een categorie van ervaringen van
mensen die niet zèlf op sterven lagen, maar die door de dood van een dierbaar
iemand soortgelijke ervaringen beleefden. Getuigen die tijdelijk toegang leken te
krijgen tot een andere dimensie, een gebeurtenis die gepaard ging met een mystiek
licht of hemelse muziek. Een intieme terugblik op het leven van de stervende, waarbij
gebeurtenissen werden vertoond die bij de getuigen niet eerder bekend waren. Over
deze gedeelde ervaringen gaat dit boek.
Moody legt uit dat de verschijnselen die optreden tijdens bijna-doodervaringen,
hallucinaties zouden kunnen zijn, een electrochemische chaos in de hersenen
wanneer deze bijna ophouden met functioneren. Bij gedeelde-doodervaringen gaat
deze theorie niet op. De mensen die zoiets meemaken liggen niet op sterven, maar
zijn gezond.
Moody vertelt over zijn eigen ervaring aan het sterfbed van zijn moeder: ‘En terwijl
we daar zaten te wachten, overkwam het ons: een GDE. Toen we daar zo hand in
hand om het bed zaten, leek de kamer plotseling van vorm te veranderen en vier van
de zes aanwezigen voelden alsof ze werden opgetild. (…) ‘Kijk eens’, zei mijn zus,
terwijl ze naar het voeteneind van het bed wees. ‘Dat is pap! Hij is teruggekomen om
haar op te halen!’ Iedereen die op dat moment in de kamer was, zei later dat het licht
in de kamer een soort zachte, wollige gloed kreeg.’ (Moody, 2010, pagina 56 en 57)
Moet je gelovig zijn om zo’n ervaring te hebben? Kunnen herinneringen buiten
iemands lichaam bestaan? Hebben mensen in andere culturen soortgelijke
ervaringen? Moody stelt zich vragen, doet een poging ze te beantwoorden, maar geeft
toe dat elke vraag die wordt beantwoord, weer nieuwe vragen oproept.
Moody vergelijkt wetenschappers die de verschijnselen willen verklaren met kinderen
tijdens een lange reis. ‘In plaats van uit het raampje te kijken en te genieten van de
reis zelf, maken ze zich alleen maar druk over wanneer ze hun eindbestemming zullen
bereiken. De kinderlijke vraag ‘zijn we er al bijna?’ wordt vervangen door ‘heb je er al
een verklaring voor?’’ (Moody, 2010, pagina 187)
Hoewel Moody de (sceptische) lezer aanraadt vooral te genieten van de geboden
ervaringsverhalen, ziet hij zelf in de ervaringen een bewijs dat er een hiernamaals
bestaat. ‘Zelfs na al die jaren vraag ik me nog steeds af: als dat niet bewijst dat er
inderdaad leven na de dood is, wat dan wel?’ (Moody, 2010, pagina 192)

Wat viel op: Over de interpretaties en verklaringen van de verhalen kun je twisten,
maar Moody biedt met Een blik in de eeuwigheid een interessante verzameling
ervaringen, die ook de meer sceptische lezer uitdagen tot overpeinzingen.

Veel meer ervaringsverhalen zijn te vinden op de site van de Near Death Experience
Research Foundation (NDERF), waar Moody in zijn boek naar verwijst. Deze
organisatie heeft ook een nederlandstalige pagina op
http://www.nderf.org/Dutch/index.htm.



Citaten: Pag. 17 ‘Langzaam maar zeker werd het me steeds duidelijker dat deze
ervaringen vaker voorkwamen dan je zou denken. Het werd me ook duidelijk dat er
overeenkomsten waren tussen deze ervaringen en bijna-doodervaringen (BDE’s),
hoewel ik moet toegeven dat er veel elementen waren waar ik voor het eerst van
hoorde. Zo vertelden mensen me dat de kamer van vorm veranderde en dat ze een
geheimzinnig licht zagen- allebei dingen die ik nooit bij verslagen van een BDE had
gehoord. Maar het meest opmerkelijke element dat bij die gedeelde-doodervaringen
steeds weer opdook, was de gezamelijke levensterugblik.’

Pag. 30 ‘Iedereen die weleens met artsen te maken heeft gehad, weet dat die
behoorlijk sceptisch kunnen zijn. Dat is ook wel logisch. Ik denk niet dat veel
patiënten blij zouden zijn als ze behandeld werden door een arts die niet handelt op
basis van wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Het feit dat de meeste artsen hun
medische zorg baseren op bewijsmateriaal dat uit onderzoek is verkregen, is zowel
goed voor de patiënt als voor het vak zelf. Maar toch, ondanks het feit dat artsen
bekendstaan als sceptisch, stuurden honderden mensen uit de medische hoek me
verhalen over BDE’s.’

Pag. 65 ‘Aanwezig zijn bij iemands overlijden – en dus niet per se je eigen dood- heeft
iets in zich waardoor er zich een portaal naar een hogere dimensie kan openen, die
mensen die op sterven liggen kunnen openstellen voor degenen die blijven leven.’

Pag. 69 ‘Toegegeven, dit en andere vergelijkbare verhalen kunnen ook een voorbeeld
van telepathie zijn. Voor hetzelfde geld zijn het echter voorbeelden dat onze
herinneringen niet in onze hersenen zetelen, maar ergens in het universum, waar het
onder bepaalde omstandigheden beschikbaar wordt gesteld aan anderen, zoals
tijdens een GDE. Sommige onderzoekers noemen dit ‘een deelnemend universum’.
Dat wil zeggen, een universum waarin het leven en ons denken over de materie van
het universum met elkaar zijn verweven. Zij menen dat het theoretisch best zou
kunnen dat herinneringen overal om ons heen worden opgeslagen.’


