Onvergankelijk!: ‘verrassende verbanden, conclusies en hypothesen’

Na Onvergankelijk! dat gaat over wetenschap en filosofie in
verband met de nabij-de-dood-ervaring (NDE) en Het kleine
bijna-bij-de-dood boekje dat een opstapje naar deze vaak
moeilijke materie biedt en tevens ingaat op de begeleiding van
NDE-ers en de erkenning van hun ervaringen is er nu dit nieuwe
boek van Jim van der Heijden.

5D vertelt, legt uit en geeft een theorie.
Jim van der Heijden had in zijn jeugd een nabij-de-dood-ervaring
(NDE). De goed bewaarde herinnering hieraan maakte dat hij na
zijn loopbaan als materiaalonderzoeker en research- en zakelijk
manager een volgend onderzoeksgebied betrad. Dat van het
doorgronden van de NDE, het bewustzijn en de werkelijkheid die
buiten de gewoonlijk ervaren realiteit ligt. Hieruit volgden een
reeks artikelen in tijdschriften en de boeken Onvergankelijk!
en Het kleine bijna-bij-de-dood boekje. Beide werken kregen
een uitstekende ontvangst in NDE-kringen en daarbuiten. 5D is
Jim’s derde boek.
www.dimensies-nde.nl

Jim van der Heijden

Bovendien is het in de afgelopen eeuw duidelijk geworden dat
de wetenschap die het materialisme omarmde zich op een
ander paradigma moet gaan oriënteren. Het zoeken naar het
steeds kleinere heeft naar een wereld gebracht waarin alle
bekende zekerheden en verbanden zijn verdwenen. En het
heeft de verwachting ondergraven dat gevonden zou worden
dat bewustzijn slechts een bijverschijnsel is. Integendeel,
bewustzijn blijkt primair te zijn in een werkelijkheid die ruimte
en tijd overstijgt.

Met Rudolf H. Smit over Geverifieerde Veridieke NDE-en

Hierin laat hij zien dat de stoffelijke mens altijd heeft geweten
verbonden te zijn met zijn niet-stoffelijke essentie. In het voorbije
anderhalf millennium is bij velen, vooral in de Westerse wereld,
dit weten verdrongen door geloof en wetenschap. Die hebben
echter niet kunnen voorkomen dat het nooit geheel verdwenen
innerlijke weten weer de kop heeft opgestoken. Gesterkt door
persoonlijke ervaringen eist het zijn terechte plaats op, trekt
een eeuwige lijn door en bevestigt deze.

Het kbbdd boekje: ‘heldere, beknopte informatie’

OVER ONZE NIET-STOFFELIJKE ESSENTIE
EN DE WEG DOOR DE STOF
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