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Na het Manifest voor een Post-Materialistische Wetenschap werd in september 2015 een tweede
bijeenkomst gehouden in Tucson met de naam Conferentie over De Finale Overgang. Het doel van de
meeting, die georganiseerd werd door bewustzijns onderzoeker Stephan A. Schwartz, om de vragen te
onderzoeken over Wat er gebeurt als we sterven en wat een goede, menswaardige stervensbegeleiding
inhoudt? De conferentie deelnemers bestonden uit therapeuten, clinici, wetenschappers en onderzoekers uit
de V.S. en Europa, van wie allen op een of andere manier bij stervensbegeleiding betrokken zijn. Het werd
duidelijk dat een uitsluitend materialistische visie op bewustzijn — de opvatting dat bewustzijn geproduceerd
wordt door de hersenen en vernietigd wordt met de fysieke dood — geen verklaring kan geven voor het rijke
en bont gekleurde palet aan ervaringen dat het stervende brein en lichaam omgeeft en dat een postmaterialistische wetenschap nodig is. Een kern element van een post-materialistische benadering is het nonlokale bewustzijn, waarbij het bewustzijn niet verondersteld wordt gelokaliseerd of begrensd te zijn tot
bepaalde punten in de ruimte, zoals het fysieke brein en lichaam, noch tot bepaalde punten in de tijd, zoals
het heden.
De volgende Verklaring werd opgesteld door Stephan A. Schwartz, Gary E. Schwartz (geen familie relatie)
en Larry Dossey. Hij vertegenwoordigt een gedeelde visie van de ondertekende faculteit van De Finale
Overgang Conferentie en anderen.
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1. De medische wetenschap en gezondheidszorg van de 21 eeuw gaan er prat op op de werkelijkheid
gebaseerd te zijn. Of de therapieën conventioneel, complementair of integrerend zijn, in alle gevallen is de
uitdrukkelijke leidende filosofie voor hun toepassing dat zij gegrondvest zijn op de beste beschikbare
wetenschappelijke theorieën en resultaten van onderzoek. Diezelfde filosofie geldt ogenschijnlijk voor de
stervensbegeleiding.
2. En toch is de aard van het bewustzijn over het algemeen slechts onderzocht vanuit de aanname dat het
een gebrekkig begrepen neurofysiologisch proces is, dat zich volledig binnen het menselijke organisme
bevindt. Het inherente fysische karakter ervan is tot een ijzersterk axioma geworden. Een groeiende
hoeveelheid experimentele en klinische research stelt deze aanname echter ter discussie. In een zodanige
verscheidenheid aan disciplines als de natuurkunde, biologie en neurowetenschappen wijzen in de peerreviewed wetenschappelijke en medische literatuur gepubliceerde research bevindingen collectief op het
bestaan van een non-lokaal aspect van bewustzijn dat niet volledig afhankelijk is van het brein en niet
beperkt is tot bepaalde punten in ruimte en tijd en dat niet ophoudt te bestaan met de fysieke dood. Hoewel
er consensus bestaat onder de opstellers en medeondertekenaars van deze Verklaring dat het collectieve
bewijs duidt in de richting van deze conclusie, menen andere bewustzijns wetenschappers dat het huidige
bewijs niet definitief genoeg is om dit met zekerheid te concluderen.
3. Momenteel worden er wereldwijd in laboratoria zeven gestabiliseerde experimentele protocollen gebruikt,
die ieder op zich het bestaan van non-lokaal bewustzijn vereisen om succesvol te zijn. Alle zeven protocollen
hebben onafhankelijk zes-sigma resultaten geproduceerd, wat neerkomt op een resultaat van de
experimentele bevindingen op basis van kansberekening van ruwweg een miljard tegen één, ofwel boven
een 99.999999 percentiel zekerheid.
4. Bovendien zijn er nu vijf gebieden in de wetenschap over het bewustzijn die rechtstreeks gerelateerd zijn
aan de processen van dood die ook het bestaan ven een non-lokaal, niet-fysiologisch afhankelijk bewustzijn
ondersteunen. Die research omvat (1) nabij-de-dood ervaringen (NDE’s); (2) communicatie met overledenen
(after-death communications ADC); (3) sterfbed verschijningen en fysische verschijnselen bij het overlijden;
(4) laboratorium onderzoek met research mediums; en (5) reïncarnatie onderzoek, in het bijzonder met
betrekking tot jonge kinderen.
5. Wij geloven dat de vraag, Bestaat er een niet fysiologisch gebaseerd bewustzijn? bevestigend
beantwoord is en dat het tijd is om door te gaan — dat het tijd is om deze bevindingen te incorporeren in
klinische toepassingen en publiek beleid en die te integreren in op de realiteit gebaseerde
stervensbegeleiding.

6. Wij geloven dat iedereen die betrokken is bij stervensbegeleiding — patienten, zorgaanbieders, geliefden,
bestuurders, verzekeraars, beleidsmakers — een niet-sektarische en op de realiteit georiënteerde
achtergrond zou moeten hebben met betrekking tot deze bevindingen en hoe die geïntegreerd kunnen
worden in de zorg voor individuen aan het einde van het fysieke leven.
7. Er zouden programma’s ontwikkeld moeten worden die patienten en hun geliefde voorbereiden op de
tocht die op de dood volgt, gebaseerd op het in 4 geleverde bewijs. Dit kan belangrijke effecten sorteren bij
het terugbrengen van angst voor de dood bij zowel patienten en hun geliefden.
8. De huidige praktijk van het in leven houden van ernstig zieke patienten, tegen alle verwachtingen op
zinvol herstel in naar het oordeel van medische experts, moet heroverwogen worden in het licht van deze
research. Belangrijke elementen bij zo’n beslissing omvatten ook een Wilsbeschikking van de patiënt, de
kwaliteit van zijn of haar laatste dagen en de verlangens en wensen van geliefden wanneer een patiënt niet
langer bij bewustzijn is of ontvankelijk is.
9. Het nieuwe bewustzijnsonderzoek wijst op het bestaan van een onsterfelijk, non-lokaal bewustzijn van
een individu, een vooruitzicht dat door vele filosofische en religieuze tradities al duizenden jaren lang wordt
bevestigd. Als bewustzijn al bestaat vòòr de fysische geboorte en voortbestaat na de lichamelijke dood in
een cyclus waarvan we de dimensies nog niet kennen, dan vereisen vrijheid, respect en recht dat individuen
autonomie hebben over wanneer hun lichamelijke bestaan te beëindigen. Wij geloven dat dit proces er het
best mee gediend is wanneer ieder aspect van palliatieve zorg bij het levenseinde als integratie van de
wetenschap en geesteswetenschappen beschikbaar is voor zo’n individu.
10. Wij benadrukken dat alle bovenstaande overwegingen substantiële economische implicaties hebben
voor familieleden, gezondheidszorg aanbieders, verzekeringsmaatschappijen en verenigingen.
11. Wij zien non-lokaal bewustzijn als bestaand binnen de bredere context van het opkomen van de PostMaterialistische Wetenschap. Wij onderkennen echter, dat het erkennen van niet-fysiologisch gebaseerd
bewustzijn mogelijk emotionele reacties op kan roepen die diep gevoelde overtuigingen in zowel de
gangbare wetenschappen en religies uitdagen. Het zal een betrokkenheid van moed, compassie en
integriteit vergen om de grote hoeveelheid implicaties en mogelijkheden te benaderen die voortvloeien uit
het integreren van dit post-materialistische vooruitzicht voor stervensbegeleiding — of nauwkeuriger, zorg bij
eind van het fysieke leven. Het is nu tijd om deze integratie te bevorderen.
Iedere geïnteresseerde om zich bij ons te voegen en om hun naam aan de Verklaring te verbinden kan
contact opnemen met Stephan Schwartz.

