
De levensterugblik en de versmelting met Ab so lute Kennis

Toegang tot het geheugen van het Universum

Lud wig de Vocht*

Som mi ge BDE’ers krij gen tij dens hun er va ring toe gang tot
Abso lu te Ken nis. Ande re BDE’ers krij gen tij dens hun le ven s -
terug blik toe gang tot de ge voe lens en emo ties van men sen met
wie ze in in ter ac tie zijn ge tre den. De toe gang tot een zeer bij -
zon de re vorm van in for ma tie staat hier cen traal. Dit op mer ke lij -
ke as pect van de bij na dood er va ring sluit erg nauw aan bij de
we ten schap pe lij ke ont wik ke ling en in onze mo der ne in for ma tie -
maat schap pij. Som mi ge we ten schap pers ver moe den im mers het 
be staan van een al le som vat tend in for ma tie veld en heb ben hun
hoop ge steld in het zo ge naam de zero point field of nul pun te ner -
gie veld. De speur tocht naar dit veld vormt het hoofd the ma van
twee erg in te res san te, re cent ver sche nen boe ken: Kos mi sche vi -
sie van Ervin Laszlo en Het veld van Lyn ne McTag gart.

De BDE van Tom Saw yer
Een van de meest ‘in for ma tie ve’  BDE’s is die van Tom Sa -
wy er (1). Hij kreeg zijn BDE op 23 mei 1978 toen hij bij na
ver plet terd werd door de lich te vracht wa gen waar aan hij aan
het sleu te len was. Via de tun nel be reik te hij het Licht. Hij
werd even wel niet met een op ge no men in het Licht. Eerst
knoop te het Licht met hem een di a loog aan. Bij ge brek aan
woor den om schrijft Sa wy er deze di a loog als ‘te le pa ti sche
com mu ni ca tie die snel ler ver liep dan het licht’. Tom Sa wy er
mocht van het Licht om het even wel ke vraag stel len en die
werd met een vollle dig be ant woord.

‘Een groot aan tal van de vra gen in deze vraag-en-ant woord 
epi so de ging en over to ta le ken nis en over een god de lij ke en ti -
teit die som mi gen van ons God noe men. De mees te van mijn
vra gen wa ren van per soon lij ke aard en had den be trek king op
dat tijd stip in mijn le ven als ook op de toe komst,’ zo schrijft
Tom Sa wy er. Daar na kreeg hij de keu ze om te rug te ke ren
naar zijn ge wo ne le ven of om te blij ven en deel te wor den van
het Licht. Om een doord ach te keu ze te kun nen ma ken, moest
hij even wel een vol le di ge le vens-te rug blik door ma ken.

Veldbloemen
Tom Sa wy er be schrijft ter il lu stra tie van wat een le vens-te rug -
blik in houdt enk ele min der fraaie epi so des uit zijn le ven. Hij
be gint met een in ci dent toen hij acht jaar was. Hij had bij het
maai en van het gras tot gro te ont zet ting van zijn tan te ook een
aan tal veld bloe men weg ge maaid die ze had wil len ge brui ken
om hals snoe ren te ma ken. Hij had de bloe men op zet te lijk ge -
maaid en ver borg zich ach ter het ex cuus dat zijn va der hem de 
op dracht had ge ge ven het gras te maai en. 

‘Ik herbeleefde elke gedachte, elke overweging; zelfs de
temperatuur van de lucht en dingen die ik als achtjarige
absoluut niet eens had kunnen meten. Ik was me bijvoor -
beeld niet bewust van het aantal muggen in het gebied. In
de levens-terugblik had ik de muggen kunnen tellen. Alles
was veel precieser dan dat waarneembaar was tijdens de
oorspronkelijke gebeurtenis.’

Ver vol gens merkt Tom Sa wy er op dat hij het hele ge beu ren
niet al leen her be leef de als een acht ja ri ge, maar dat hij het ge -
beu ren te ge lij ker tijd ook ob ser veer de als een 33-ja ri ge met de
wijs heid, le vens op vat ting en de psycho lo gie van een 33-ja ri ge. 
Bo ven dien er voer hij de hele zaak van uit het stand punt van
zijn tan te. ‘Ik was in haar lichaam, in haar ogen, ik was in haar 
emo ties, in haar on be ant woor de vra gen.’ 

Cam era
Maar daar hield het niet mee op. ‘Ik er voer za ken die niet
waar ge no men kun nen wor den. Ik zag me het gras maai en van
bo ven af, van enk ele hon der den tot enk ele dui zen den me ters,
als of ik een ca me ra was.’ Elders schrijft hij : ‘Ik had vo gel per -
spec tief, ik was de ca me ra in de hoog te, ik kon naar be lie ven
toe kij ken van uit om het even wel ke hoek.’ 

Vol gens Tom Sa wy er kan je tij dens een le vens-te rug blik
ob ser ve ren  van uit het stand punt van een bui ten staan der, van -
uit het stand punt van een der de per soon, van uit om het even
welk be lang rijk stand punt. ‘Als je wil we ten hoe iets er on der -
ste bo ven uit ziet, dan zul je het op die ma nier kun nen zien. En
dat al les te ge lij ker tijd.’

Tom Sa wy er was ech ter ook in staat op de hele scène toe te 
kij ken als een on be voor oor deel de toe schou wer met on voor -
waar de lij ke lief de als door de ogen van God, ‘of de ogen van
Je zus Chris tus, of het licht van Je zus, of het licht van de ver -
lich te boeddha, de spi ri tu e le en ti teit.’ Sa wy er schrijft iets verd -
er: ‘Je zal er va ren hoe je iets ob ser veert zon der emo ties, zon -
der zelf ge rech tig heid, zon der oor de len de be trok ken heid.’ ‘In
je le vens-te rug blik zul je het uni ver sum zijn en zul je je zelf er -
va ren ge du ren de de tijd dat je ge leefd hebt en je zal er va ren
hoe dit het uni ver sum be ïnvloedt.’ Na zijn le vens-te rug blik
mocht Tom Sa wy er kie zen of hij wou te rug ke ren of on derd eel
wor den van het Licht. Hij koos voor het laat ste. Daar op ver -
smolt hij met het Licht en werd Vol le di ge Ken nis. 

Uit het ge tui ge nis van Tom Sa wy er kan wor den af ge leid
dat hij op drie ver schil len de ma nie ren toe gang had tot in for -
ma tie: eerst via een vraag-en-ant woord ses sie over za ken die
hem als 33-ja ri ge nauw aan het hart la gen,  ver vol gens ver -
kreeg hij via zijn le vens-te rug blik in for ma tie over zijn ei gen
le ven  en over dat van de men sen wier le ven hij be ïnvloed had, 
en ten slot te kreeg hij via de ver smel ting met het Licht toe gang
tot Abso lu te Ken nis. ‘Er zijn geen woor den om te be schrij ven
wat er in het Licht ge beur de. Het was God de lij ke Macht.’

1

Over druk uit Te rug keer 16(2), zomer 2005

* Lud wig de Vocht is redacteur van Levenslicht, het

tijdschrift van de Belgische organisatie voor BDE’ers. 

Dit artikel verscheen reeds eerder in Levenslicht en is

met zijn toestemming nu opgenomen in Terugkeer.



Onderlinge verbondenheid
Uit de be schrij ving van de le venste rug blik van Tom Sa wy er
blijkt dat al les wat er rond ie mand ge beurt voort du rend en tot
in de klein ste de tails op de een of an de re ma nier wordt ge re -
gis treerd. Tij dens een le vens-te rug blik heeft men blijk baar niet 
al leen toe gang tot in for ma tie over ge beur te nis sen in het ei gen
le ven, maar ook tot in for ma tie over som mi ge ge beur te nis sen
in het le ven van an de ren en dit op het mo ment dat die ge beur -
te nis sen el kaar over lap pen. Dit wijst dus op een ze ke re on der -
linge ver bon den heid.

Sa wy er bschrijft hoe hij tij dens zijn le vens-te rug blik een
ge val van ver keers ag res sie her be leef de. Als ne gen tien ja ri ge
au to mo bi list had hij een on voor zicht i ge voet gang er in el kaar
ge sla gen. ‘Ik er voer al les van de in ter re la tie tus sen Tom Sa -
wy er en die man op die dag. Ik er voer over die man za ken die
van een zeer per soon lij ke en ver trou we lij ke aard wa ren.’ 

Vragen
Zul ke za ken roe pen heel wat vra gen op. Hoe en waar wordt al
die in for ma tie ge re gis treerd en op ge sla gen?  Hoe krijgt men
toe gang tot  in for ma tie over an de ren, om nog maar te zwij gen
over toe gang tot Abso lu te Ken nis? Deze vra gen spre ken in
onze mo der ne in for ma tie maat schap pij tot de ver beel ding. En
on mid del lijk die nen er zich ver ge lij kings pun ten aan. Heb ben
we via het Inter net geen toe gang tot een nooit ge zie ne hoe -
veel heid in for ma tie, zijn com pu ter ge brui kers via het world
wide web niet  al le maal met el kaar ver bon den? 

Ver ge lij king en met onze tech no lo gi sche ver we zen lij king en 
ma ken het mo ge lijk te denk en over za ken die ons ver stand
voor lo pig nog te bo ven gaan. Zo wor den onze her se nen wel
eens ver ge le ken met een com pu ter of met een ont vangs tap pa -
raat zo als een ra dio, een tv of een gsm. Zul ke ver ge lij king en
of me ta fo ren lo pen ech ter wel eens mank.  Maar eerst te rug
naar de BDE. 

Tom Sa wy er be leef de tij dens zijn BDE zo wel een vraag-
en-ant woord epi so de, een le vens-te rug blik als een ver smel ting 
met het Licht en toe gang tot Abso lu te Ken nis. Deze ele men ten 
hoe ven tij dens een BDE niet nood za ke lijk steeds sa men voor
te ko men. Ze kun nen ook af zon der lijk op tre den. 

Over hoe vaak deze ele men ten voor ko men vindt men in de 
li te ra tuur ech ter nau we lijks iets te rug. Enkel over de fre quen -
tie van de le vens-te rug blik is in de li te ra tuur cij fer ma te ri aal
be schik baar. De cij fers lo pen even wel van au teur tot au teur
sterk uit een, waar schijn lijk om dat in som mi ge ge val len niet
dui de lijk is wel ke cri te ria wer den ge han teerd bij de de fi ni ëring 
van het be grip ‘le vens-te rug blik’.

Vele ladingen
Een le vens-te rug blik volgt niet steeds het pa troon zo als ge -
schetst door Tom Sa wy er. Een le vens-te rug blik gaat niet al tijd 
ge paard met een soort eva lu a tie. Som mi ge BDE’ers be we ren
dat hun le vens-te rug blik al leen uit de hoog te pun ten van hun 
le ven be stond, an de ren be we ren al les te heb ben waar ge no men, 
tot de on be nul lig ste za ken toe. Voor som mi gen loopt de 
le vens film van ge boor te tot BDE, voor an de ren van de BDE
ach ter waarts tot aan de ge boor te. 

Som mi gen zeg gen enk el flit sen uit het ver le den te heb ben
ge zien. Ande ren kre gen zeer ge de tail leer de beel den. De term
‘le vens-te rug blik’ is dus een vlag die vele la ding en dekt. 
Bo ven dien heb ben waar schijn lijk de om stan dig he den  waar in

de BDE op treedt even eens een in vloed op welk type le vens-te -
rug blik ie mand krijgt. Een plot se hart stil stand is niet het zelf de
als een die pe val of een lang za me ver stik king. 

Naam onderzoeker Land levens-terugblik 
in per cent age

Sabom (2) (Verenigde Staten (VS) 3

Schwaninger et al. (3) VS 9

Gib son (4) VS 10,8

Van Lommel et al. Nederland 13

Fenwick (6) Groot Brittannië 17

Opdebeek (7) België 30

Grey (8) Groot-Brittannië 31

Knoblauch (9) West-Duitsland 42,9

Oost-Duitsland 45

Feng (6) China 51

De bes te graad me ters voor de fre quen tie van de le vens-te rug -
blik tij dens de BDE zijn waar schijn lijk de on der zoe ken van
Van Lom mel en van Schwa ning er. Bei de stu dies pei len de fre -
quen tie van de le vens-te rug blik bij BDE’ers die op het rand je
van de dood kwa men te staan als ge volg van een hart stil stand. 

In bei de ge val len gaat het om een pros pec tie ve stu die
waar bij over een be paal de pe ri o de alle pa ti ënten met een hart -
stil stand wer den ge volgd. In de Ne der land se stu die had 18%
van deze pa ti ënten  een BDE , in de Ame ri kaan se stu die 23%.
Ver vol gens wer den de ge tui ge nis sen ge a na ly seerd van die pa -
ti ënten die een BDE had den. Een der ge lij ke aan pak geeft een
be ter beeld van de fre quen tie van een be paald BDE-ken merk
dan on der zoe ken waar bij bij voor beeld per so nen die in het ver -
le den ooit een BDE had den, ge vraagd wor den om zich te mel -
den. In dat ge val is de kans gro ter dat voor al de BDE’ers met
een die pe BDE aan het on der zoek deel ne men. En een le -
vens-te rug blik wijst op een die pe BDE. 

Anja Opde beeck geeft in haar on der zoek cij fer ma te ri aal
over de ver schil len de soor ten le vens-te rug blik. Ze maakt een
on der scheid tus sen ‘het zien van een vol le di ge le vens film’
(10%), het ‘te rug zien van be paal de ta fe re len uit het le ven’
(6%) en ‘eva lu a tie van het le ven zon der beel den’ (10%). 

Ab so lute Kennis
Over de toe gang tot een vorm van Abso lu te Ken nis wordt in
de li te ra tuur bij na in alle ta len ge zwe gen. Gib son meldt een
fre quen tie van 33,7%. Opde beeck biedt op nieuw een meer ge -
de tail leerd beeld. Ze ven van de 30 on der zoch te BDE’s (23%)
be vat het ele ment ‘het ver wer ven van spe ci fie ke in zich -
ten/ken nis’. ‘Het ge voel be le ven al we tend te zijn’ kwam voor
in 4 van de 30 ge val len (13%). 

Anja Opde beeck ci teert in haar stu die een van de BDE’ers
die dit ge voel van al we tend heid heb ben mee ge maakt. Net als
Tom Sa wy er ont breekt het deze BDE’er aan de juis te woor -
den. Net als bij Tom Sa wy er ging dat ge voel van al we tend heid 
sa men met een een wor ding met het Licht.

Ik wist al les, het was to taal on no dig een vraag te stel len,
niets hoef de uit ge legd te wor den, want al les was zijn, al les
was er in ver vat en ik was dat im mens groot zijn. (…) Die on -
ein di ge in tel li gen tie die ik voel de, die macht en dat vre de zijn,
ook dat bij na dy na misch ac tief zijn en te ge lijk ac tief in rust
zijn,… dat al les was slechts een seg ment van het we ten dat op
zich zelf nog veel verd er ging, bui ten alle be vat tings ver mo gen.
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Het is ook niet mo ge lijk on recht streeks meer in zicht te krij gen 
in de vraag hoe vaak het ele ment ‘toe gang tot Abso lu te Ken -
nis’ voor komt door bij voor beeld  ge ge vens over de waar ne -
ming van het Licht te be kij ken. In som mi ge stu dies kan het
BDE-ken merk ‘Licht’ im mers gaan van het zien van een licht
aan het eind van de tun nel, via een vorm van com mu ni ca tie
met het Licht tot een ver smel ting met het Licht. Slechts enk ele 
stu dies, zo als die van Anja Opde beeck, ge ven wel meer de tails 
wat de re la tie van de BDE’er tot het Licht be treft..

Naam 
on der zoe ker

Be schrij ving van het Licht en/of 
de re la tie tot het Licht

Per cen ta ge

Feng Onna tuur lijk helder 15

Grey

Ver af ge le gen punt
Mag ne ti sche aan trek king
Omge ven door licht en lief de
Ver blin dend licht maar geen pijn aan ogen
Onnoe me lij ke schoonheid

21
5
39
16
26

Van Lom mel
et al.

Com mu ni ca tie met licht 23

Sabom Licht 28

Opdebeeck

Zien/er va ren van licht
zien van een We zen in het licht
com mu ni ca tie met het (We zen van) licht
in de rich ting van het licht gaan
tot in het licht gaan
tot voor bij het licht gaan

93
20
63
50
30
10

Knoblauch Licht       West-Duitsland 50

Knoblauch Licht       Oost-Duitsland 30

Gibson Licht 60,2

Schwa ning er
et al.

Schit te rend Licht 63

Fenwick Onna tuur lijk hel der licht 72

Uit de bo ven staan de ge ge vens kun nen geen con clu sies wor -
den ge trok ken over toe gang tot Abso lu te Ken nis via een ver -
smel ting met het Licht. Van Lom mel en Opde beeck heb ben
het wel over ‘com mu ni ca tie met het licht’ maar zo als uit het
ver haal van Tom Sa wy er blijkt, kan dit ook een sta di um zijn
dat aan de ver smel ting met het Licht voor af gaat. Het is het sta -
di um van de le vens-te rug blik en dat van vraag-en-ant woord.
Daar bij kan men reeds toe gang krij gen tot veel  in for ma tie
maar blijk baar niet tot de Abso lu te Ken nis.

De kans dat men toe gang krijgt tot Abso lu te Ken nis lijkt in 
de bo ven staan de in de ling het grootst in de ca te go rie ‘tot in het 
licht gaan’. Daar val len alle vra gen weg. Jan daar en te gen had
net als Tom Sa wy er voor diens ver smel ting met het Licht nog
wel vra gen: vra gen van een ze ven tien ja ri ge. Jan kreeg na een
ong eval met de brom fiets toe gang tot in for ma tie die toen voor
hem be lang rijk was. Hij kwam di rect na het ong eval in een
pracht i ge rood-paar se ruim te te recht.

Dol van vreugde over deze bevindingen vroeg ik me af wat ik
allemaal zou kunnen doen in deze toestand. Terstond werd 
ik door een hele reeks ervaringen geleid die ik - en vele
andere mensen in mijn latere leven - goed heb kunnen
gebruiken. (…)

De derde les ging over seksualiteit waarover ik als zeventien -
jarige veel vragen had. Elke vraag werd onmiddellijk be -
antwoord (…).  Na de vraag ‘Hoe zit het met de wiskun -
de?’, was ik ogenblikkelijk in mijn oude klaslokaal waar op

een vertrouwde schoolbank een wiskundeboek openlag met 
een wiskundige opgave: een oefening in al ge bra, in het
‘aardse leven’ een ware nachtmerrie! Nu echter geen enkel
probleem: ikzelf werd de delen en de uitkomst die berekend 
moesten worden zonder inspanning!

Dit liet mij nogmaals zien dat ik alles kon zijn wat ik wou zijn. Om 
nog eens een ex per i ment uit te voeren vroeg ik me af hoe de 
lamp in het klaslokaal werkte. En onmiddellijk werd ik ‘lamp’.
Ik was glas, koolstofdraden waardoor stroom circuleerde, de
fit ting en alles wat van een lamp een lamp maakt. (10)

De ver wij zing naar ‘mijn oude klas lo kaal’ sug ge reert dat de
bij zon de re toe gang tot spe ci fie ke in for ma tie die Jan ver meldt
toch enk ele ele men ten be vat van een le vens-te rug blik. Een
vol le di ge le vens-te rug blik zo als Tom Sa wy er die be schrijft,
had Jan ech ter niet.

Kwantummechanica 
Jes sy had even min een le vens-te rug blik maar kreeg tij dens
haar BDE wel toe gang tot een enor me ken nis. Ze had haar er -
va ring op 21ja ri ge leef tijd tij dens een be zoek aan de tand arts.
Op een be paald mo ment keek ze toe van af het pla fond op wat
er op de stoel van de tand arts ge beur de. 

Ik ontdekte dat ik boven en uit het huis kon. Ik ‘zweefde’ boven
het huis, zag heel de binnenkant ervan en er zaten twee
mensen in de wachtkamer, ik zag in de keuken een vrouw
die aan het aanrecht groenten schoonmaakte. Ik zag
Meche len, de brede laan naar de Brusselse Poort was
prachtig, de bloemen in de bloembakken, het nieuwe groen
aan de bomen, alle kleuren waren véél intenser en dieper
dan ik ze ooit gezien had. Het was onbeschrijfelijk mooi.
Onvergelijkbaar... 

Plotseling ging er een flits door mij heen. Ik begreep hoe het
heelal, het universum in elkaar zit, hoe het ontstaan is, de
maan, de zon, de planeten, ik begreep waarom de mensen
zich een bepaald gedrag aanmeten, in het verleden, heden
en toekomst, ik begreep de dieren, de planeten, ik wist al les 
van wiskunde, kwantummechanica, elektronica… ‘Ik wéét
het,’ dacht ik blij, ‘ik begrijp het, het is allemaal zo een -
voudig.’ Het voelde aan als uiteindelijk thuiskomen. (11)

Kwan tum mecha ni ca was iets waar Jes sy nau we lijks of nooit
iets van had ge hoord. En toch was het een be grip dat na haar
er va ring zou blij ven hang en. Mis schien niet toe val lig. De
kwan tum the o rie biedt im mers mo ge lij ke ver kla ring en voor het 
al om te gen woor di ge in for ma tie-re gis tre rend me di um dat ge -
woon al op ba sis van de bij zon der he den van de le vens-te rug -
blik ge woon moet be staan. Waar komt al die in for ma tie over
de ge dach ten, emo ties enz. van an de re per so nen tij dens een le -
vens-te rug blik an ders van daan?

Speurtocht
De her nieuw de speur tocht van enk ele moe di ge we ten schap -
pers naar dit al les doord ring en de in for ma tie veld wordt uit ge -
breid be han deld in de boe ken Kos mi sche Vi sie (12) van Ervin
Laszlo en Het Veld (13) van Lyn ne McTag gart. Het is een
moe di ge zoek tocht, want het idee werd in we ten schap pe lij ke
kring en lang ver ket terd. 

Een klei ne maar groei en de groep we ten schap pe lij ke on der -
zoe kers her ont dek ken de rol van in for ma tie in de na tuur, zo
schrijft Ervin Laszlo. ‘Zij zoe ken het be spro ken in for ma tie -
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veld in het kwan tum va cu üm – het veel be spro ken maar voor -
als nog on vol le dig be gre pen vir tu e le ener gie veld dat ten
grond slag ligt aan het uni ver sum.’

Infor ma tie wordt vol gens hem in hoog tem po een sleu tel -
be grip in de nieu we fy si ca. Hij ci teert on der zoe kers die de fy -
si sche we reld zien als op ge bouwd uit in for ma tie, ter wijl ener -
gie en ma te rie wel licht niet meer zijn dan bij kom stig he den. De 
on der zoe kers zijn vol gens Laszlo tot de vol gen de con clu sie
ge ko men. Inter ac ties in zo wel de do mei nen van de na tuur als
dat van be wust zijn ver lo pen  via een fun da men teel veld dat
ener gie en in for ma tie vast houdt en overd raagt en de kern
vormt van het uni ver sum. (cur si ve ring Laszlo) 

Ter loops wordt op ge merkt dat het be grip ‘veld’ even eens
een  me ta foor of ver ge lij king is die wat mank loopt. Een veld
roept im mers as so ci a ties op aan een twee di men si o naal vlak
zo als bij voor beeld een ‘voet bal veld’ of ‘aard ap pel veld’. Het
be grip ‘veld’ waar van spra ke in de boe ken van Laszlo en
McTag gart moet  veel rui mer wor den ge ïnter preteerd! Een
veld is vol gens McTag gart een soort in vloeds sfeer, zo als het
mag ne tisch veld rond een mag neet. Het veld dat de we ten -
schap pers nu be stu de ren om vat het hele uni ver sum. Het is al -
om te gen woor dig en al les doord ring end.

Het veld waar over Laszlo en McTag gart schrij ven is het
zo ge naam de Zero Point Field of Zero Point Ener gy  in het Ne -
der lands ver taald als nul punt-ener gie veld. Dit komt over een
met wat we ten schap pers het kwan tum va cu üm noe men. Dit
kwan tum va cu üm is een oce aan van ener gie die zich uit strekt
tot in de verste uit hoe ken van het heel al. 

Heel erg sim pel ge steld kan men zeg gen dat gol ven in die
oce aan in ter fe ren tie pa tro nen vor men. Men kan zul ke pa tro nen  
ver ge lij ken met de kring pa tro nen rond drup pels die op een
stil staan de plas wa ter val len en die op el kaar in wer ken. Zul ke
in ter fe ren tie pa tro nen lig gen aan de ba sis van het ho lo gram. 

Een ho lo gram is een schijn ba re drie di men si o ne le weer ga ve
van een ob ject dat met een spe ci a le tech niek werd ‘ge fo tog ra -
feerd’. Het op mer ke lij ke van die tech niek is dat elk frag ment
van het op per vlak waar op het ‘ge fo tog ra feer de’ ob ject werd ge -
re gis treerd het vol le di ge beeld van het ob ject be vat. Elk on der -
deel be vat dus in for ma tie over het ge heel. Laszlo schrijft dat het 
kwan tum va cu üm het ho log ra fisch ge heu gen van de kos mos is
en dat dit eeu wig du rend is. McTag gart merkt op dat het va cu üm 
in ze ke re zin het be gin en het eind van al les in het uni ver sum is.

De ont dek king dat aan de re a li teit  een kos misch ener gie -
veld ten grond slag ligt dat al les met al les ver bindt en in for ma -
tie vast legt en overd raagt is niet nieuw. ‘Al dui zen den ja ren
lang heb ben mys ti ci en zie ners, wij zen en wijs ge ren be toogd
dat er zo’n veld be staat, dat in het oos ten het Akas ha-veld
wordt ge noemd.’ Zo schrijft Ervin Laszlo. Hij ge bruikt in zijn
boek dan ook con se quent het woord A-veld.

Wij be vin den ons con stant in dit A-veld en la ten onze spo -
ren daar in na. Ons lichaam en onze her se nen ver oor za ken in -
for ma tie dra gen de ener gie kolk jes die golf jes la ten ont staan in
het va cu ümveld of A-veld waar in we zijn ing ebed. ‘De ze golf -
jes plan ten zich door het va cu ümveld voort en in ter fe re ren met 
de golf jes die an de re men sen erin heb ben ach ter ge la ten,
waard oor er com plexe ho lo gram men ont staan.’

Bijnadoodervaringen
Die ho lo gram men kun nen wor den op ge roe pen. ‘Dit is wat ons
die ver bluf fend vol le di ge en al le som vat ten de ge heu gen ca pa ci -

teit ver schaft die het mo ge lijk maakt dat we ons alle ding en
kun nen her in ne ren, bij voor beeld in een bij na dood er va ring en
an de re ve ran der de be wust zijns toe stan den. Dit ‘her in ne rings ver -
mo gen’ strekt zich uit tot alle ding en die we ooit in ons le ven
heb ben er va ren, met in be grip van zelfs her in ne ring en aan de
moe der schoot en onze ge boor te,’ zo schrijft Laszlo let ter lijk.

We la ten dus spo ren na in het Akas ha-veld of nul pun te ner -
gie veld en krij gen tij dens een BDE toe gang tot de in for ma tie
die in het veld werd op ge sla gen. Laszlo ge bruikt de BDE om
zijn op vat ting en te sta ven. Maar die op vat ting en zijn nog al
star. Infor ma tie wordt voort du rend ge re gis treerd en op ge sla -
gen en kan op nieuw wor den op ge vraagd zo als in een bi bli o -
theek of via het Inter net. 

Laszlo stelt het zelf niet zo bot maar zijn vi sie komt erop
neer dat bij de dood een in for ma tie dos sier wordt af ge slo ten.
Dat dos sier kan nog wel wor den ge raad pleegd maar toch is het 
af ge slo ten. ‘Niet men se lij ke in di vi du en zijn on ster fe lijk, maar
de ho lo gram men die zij in het A-veld heb ben ach ter ge la ten
(cur si ve ring Laszlo). Deze spo ren zijn door de gro te spi ri tu e le
tra di ties van de mens heid er va ren als een on ster fe lijk be wust -
zijn of on ster fe lij ke ziel.’ Laszlo volgt de gro te spi ri tu e le tra -
di ties dui de lijk niet. Wan neer we dood zijn cre ëren we geen
nieu we in for ma tie meer dus is het af ge lo pen. De mens sterft
en al leen zijn in for ma tie spoor blijft. 

Kort sa meng evat komt zijn vi sie hier op neer: in for ma tie is 
iets dat ont staat, op ge sla gen wordt en la ter weer kan wor den
ge raad pleegd. Die op ge sla gen in for ma tie kan nog wel in vloed
uit oe fe nen op de toe komst. Maar over toe gang tot in for ma tie
die vol gens ons tijds be sef in de toe komst ont staat, rept Laszlo
niet. Maar BDE’ers doen dat wel! 

Blik in de toekomst
Som mi ge BDE’ers wordt een blik ge gund in de toe komst en
soms vrij ge de tail leerd. Cij fer ma te ri aal hier over is erg schaars. 
Moody stelt dat 6% een ‘voor uit blik’ krij gen (14) Fen wick be -
weert dat 13% van de BDE’s die hij be stu deer de ‘vi si oe nen
van de toe komst’ be vat te. Opde beeck meldt dat 3 van de 30
be stu deer de BDE’s het ele ment be vat te ‘con cre te toe komst -
beel den zien.’ In 2 op de 30 ge val len ging het om ‘een ge -
voels im pres sie krij gen om trent de toe komst.’ Hoe con creet die 
toe komst beel den kun nen zijn blijkt uit het vol gend door Opde -
beeck op ge te ken de re laas: 

Een beetje verderop zag ik mijn neef wandelen, met een vrouw 
en twee kinderen en dat vond ik heel eigenaardig. Want
mijn neef was helemaal niet dood en had ook nog geen lief. 
Met mijn neef mocht ik echter niet praten; mijn grootvader
hield mij zo’n beetje opzij. En die vrouw die ik daar gezien
heb, daar is mijn neef achteraf mee getrouwd, ex act het -
zelfde meisje als ik tijdens mijn ervaring gezien heb. En hij
heeft nu inderdaad twee kinderen: een meisje en een
jongen, net zoals ik zag.

In som mi ge ge val len mag men de ken nis over de toe komst
niet te rug mee ne men zo als blijkt uit vol gen de ge tui ge nis: 

Toen kreeg ik een soort toekomstvisioen, een reeks beeld, vrij
wazig, dromerig, maar heel markant, want ik zal het niet
vergeten. Op het einde van dat visioen werd mij nog ge -
zegd dat een deel opnieuw uitgewist zou worden want ‘ze’ – 
vraag mij niet wie dat zijn – mochten dat niet weten. Maar
op het juiste mo ment zou ik mij het nodige herinneren.
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De in zich ten rond het kwan tum va cu üm of nul pun te ner gie veld
kun nen ge bruikt wor den om de le vens-te rug blik te ver kla ren – 
in clu sief de toe gang tot in for ma tie over an de ren – als ook de
toe gang tot de vol le di ge (reeds be staan de) ken nis. Het ver kla -
ren van een blik in de toe komst is min der ge mak ke lijk. Lyn ne
McTag gart snijdt het pro bleem wel aan maar dit los van het
on der werp bij na dood er va ring en. Eén mo ge lijk heid is dat al les
reeds lang de fi ni tief vast ligt. Een blik in de toe komst is dan
niet meer dan toe gang ver krij gen tot in for ma tie die op de een
of an de re ma nier al be schik baar is. Maar hoe zit het dan met
onze vrije keu ze, onze vrije wil? 

Ande re ver kla ring en voor toe gang tot toe kom sti ge in for -
ma tie ver gen kwan tum the o re ti sche hek sen toe ren waar bij de
con cep ten ruim te en tijd zo als wij die ken nen over ste gen moe -
ten wor den. Het over stij gen van ruim te en tijd leidt ge lei de lijk 
naar fi lo so fie, re li gie en spi ri tu a li teit, die voor als nog be te re
ant woor den ge ven dan de we ten schap.

Cyberspace
Het be sef dat de BDE toe gang biedt tot in for ma tie over het
vol le di ge ei gen le ven, het le ven van per so nen met wie men in
in ter ac tie is ge tre den,  en ook toe gang biedt tot Abso lu te Ken -
nis of  tot Infor ma tie met een hoofd let ter, spreekt zo als reeds
ge zegd tot de ver beel ding.  Dit ze ker in onze hui di ge in for ma -
tie- en com mu ni ca tie maat schap pij waar het idee van toe gang
tot een enor me hoe veel heid in for ma tie on wil le keu rig doet
denk en aan het be grip cy ber spa ce. 

Dit is een denk beeld i ge ruim te waar alle elek tro ni sche ge -
ge vens op ge sla gen lig gen en waar toe men toe gang heeft via
de com pu ter. Een steeds toe ne mend aan tal van die com pu ters
zijn on der ling ver bon den en vor men op die ma nier het we reld -
wijd net werk: het Inter net. De mo der ne com mu ni ca tie mid de -
len (e-mail, gsm, sa tel liet te le foon) ver ster ken in tus sen ons
ge voel van ver bon den heid.

Het Inter net is een goe de me ta foor of ver ge lij king voor
een net-werk van on der ling ver bon den ele men ten. Een kracht -
i ge, tot de tijd geest spre ken de me ta foor als het Inter net  maakt
het iets ge mak ke lij ker om te doen in zien dat niet al leen com -
pu ters met el kaar on der ling ver bon den zijn. Ook de men sen
die ze ge brui ken zijn ver bon den in een on zicht baar net werk. 

Niet al leen de com pu ter ge brui kers, maar alle men sen ma -
ken deel uit van dat net werk. De ma nier waar op we met el kaar 
ver knoopt zijn, wordt pas goed dui de lijk tij dens de le vens-te -
rug blik. Daar in er va ren we de emo ties, de re ac ties die we bij
an de ren met ons doen en la ten heb ben ver oor zaakt.

Tom Sa wy er schrijft dat hij tij dens zijn le vens-te rug blik
ook toe gang had tot de al ge me ne le vens om stan dig he den van
de men sen met wie hij op een emo ti o ne le ma nier in aan ra king
was ge ko men. Som mi ge au teurs be we ren tij dens hun le -
vens-te rug blik zelfs te heb ben waar ge no men wat de ge vol gen
van hun han de ling en wa ren op de naas te om ge ving van de
men sen die ze door hun doen en la ten heb ben be ïnvloed. Tij -
dens een le vens-te rug blik er vaart men dat wat men een an der

aan doet – zo wel in po si tie ve als in ne ga tie ve zin – ui tein de lijk
zich zelf aan doet. Als dat geen on der linge ver bon den heid is…

Indra 
Sa wy er stelt dat je tij dens je le vens-te rug blik zal zien hoe
jouw le ven het uni ver sum heeft be ïnvloed. Een on derd eel van
het net werk be ïnvloedt dus het ge he le net werk. BDE’ers die
ver smel ten met het Licht krij gen toe gang tot de Ken nis van het 
Ge heel. Het frag ment (de BDE’er) be vat tij dens zijn er va ring
de in for ma tie van het ge heel. Dat is ook het we zen lij ke ken -
merk van het ho lo gram, nog zo’n ster ke me ta foor. En pre cies
zo als het al le som vat ten de kos mi sche ge heu gen veld in het oos -
ten al een voor lo per had in het Akas ha-veld, zo heeft het ho lo -
gram zijn voor lo per in het pa rel net van de oos ter se god Indra.
Het net van Indra wordt be schre ven in de Ava tam sa ka sut ra.
Frit jof Capra ver wijst er naar in zijn mees ter lij ke De Tao van
de Fy si ca (15): 

Men zegt dat zich in de he mel van Indra een net werk van
pa rels be vindt, dat zo is ge rang schikt, dat als je je blik op één
richt, je er alle an de re in ziet weer spie geld. Even zo is elk voor -
werp ter we reld niet slechts zich zelf, maar be trekt het elk an der
voor werp in zijn ei gen be staan, en is het in fei te al het an de re.

Maar met de god Indra zit ten we vol le dig op het ter rein
van re li gie en spi ri tu a li teit.

*
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