
Chris Hardy verkent het hiernamaals

‘Wij leven in twee 
werelden tegelijk’
De Amerikaanse Chris Hardy verenigt in zich een unieke combinatie: aan de ene kant 
is zij in staat gebleken om door middel van spirituele beoefening het leven na de 
dood actief te verkennen, terwijl zij aan de andere kant als wetenschapper modellen 
heeft opgesteld die datzelfde leven theoretisch inzichtelijk maken. Daarmee is zij 
als wetenschapper, maar ook als mens, haar tijd misschien wel vooruit. We stormen 
immers een tijdsgewricht tegemoet waarin, zo lijkt het althans, de illusoire scheiding 
tussen objectief en subjectief, tussen stoffelijk en onstoffelijk en tussen zichtbaar en 
onzichtbaar definitief tot het verleden gaat behoren. 
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‘Misschien vraag je je af waarom ik door zoveel geesten 
bezocht werd zonder ze specifiek op te roepen. Mijn 
geheim? Wanneer je op een spirituele speurtocht bent en 
je aan jezelf werkt in meditatie of innerlijke afstemming, 
dan creëer je om je heen een krachtig energieveld dat uit 
frequenties bestaat die met jouw ziel en je onderzoeks-
veld of -interesse resoneren. Dat veld laat een imprint op 
de omgeving achter. De enige zielen die dat veld kunnen 
penetreren, hebben een vergelijkbare of hogere ener-
giefrequentie. Creëer in je huis zo’n heilige ruimte waar je 
met je eigen Zelf in contact kunt treden. Versterk die band 
en je zult zien dat al dan niet overleden gelijkgestemden 
je pad gaan kruisen.’ Chris Hardy in: Living Souls in the Spirit 

Dimension

Nadat Chris Hardy op haar achttiende begonnen was met 
mediteren, kon zij al snel diverse als paranormaal bekend 
staande concepten op haar cv bijschrijven. Zo bleek zij in 
staat aura’s van mensen en energievelden van voorwer-
pen waar te nemen. Ze ontdekte bovendien dat voor som-
mige van haar waarnemingen nog geen namen beston-
den en verzon deze voortaan zelf. Chris: “Aura’s 
en chakra’s, die kennen we wel vanuit de 
oosterse traditie. Maar ik zag veel 
meer, bijvoorbeeld stralen en 
lichtbogen die voortkwamen 
uit oude monumenten en 
kerken en ook grote-
re energievelden die 
gegenereerd werden 
door groepen mensen 
die gezamenlijk me-
diteerden of muziek 
speelden en zich 
daarbij in een staat 
van eenheid bevon-
den. Al met al kwam 
uit mijn gecombi-
neerde waarnemingen 
een beeld naar voren 
van een energievorm die 
direct  met ons bewust-
zijn in verbinding staat. Ik 
kon dergelijke velden op een 
gegeven moment ook zelf creëren 
en ging ze telepathisch-harmonische 
velden of Telhar-velden noemen.” 

‘Iemand waarmee je problemen had zal na zijn of haar 
dood, zelfs als diens spirituele status bescheiden is, een 
veel duidelijker, minder egocentrisch en minder vooringe-
nomen perspectief hebben ten opzichte van deze proble-
men.’ Chris Hardy in: Living Souls in the Spirit Dimension

Hyperdimensie
Iedereen heeft waarschijnlijk weleens een eenheidser-
varing gehad, waarbij het lijkt alsof je je met iemand of 
zelfs met meerdere personen tegelijk op exact dezelfde 
golflengte bevindt. Je hebt aan een half woord genoeg 

of, in het geval van muzikanten, gaat zo op in elkaars mu-
zikaliteit dat er een enorm gevoel van saamhorigheid of 
empathie ontstaat. Maar Chris weet inmiddels dat het om 
meer dan ‘alleen’ een gevoel gaat: “Op zulke momenten 
zie ik een grote energiebol rond mezelf en mijn vrienden, 
met daar binnenin een torus van licht die met extreme 
snelheid tussen onze kruinchakra’s draait. Het gaat daar-
bij om bewustzijnsenergie die uit veel hogere frequenties 
bestaat dan lichtfotonen. Deze energie is aan natuurkun-
dige wetten gebonden, bestaat uit bepaalde dynamische 
patronen en behoort tot een hogere dimensie van de 
werkelijkheid, die ik de syg-hyperdimensie of syg-HD ben 
gaan noemen. Feitelijk gaat het om onze zielsenergie, die 
als kundalini door onze chakra’s stroomt en waartoe ons 
hogere Zelf, ofwel Atman, toe behoort. Wij mensen existe-
ren tegelijkertijd in twee realiteiten: die van ons lagere zelf 
in de stoffelijkheid en die van ons hogere Zelf in de hyper-
dimensie. Waarbij bewustzijn aan de - ongeziene - basis 
staat van álle creatie.” Terwijl het zien van de syg-energie 
haar op haar achttiende ineens overviel, bleek het horen 

van overledenen een langzaam evoluerend proces dat 
af en toe doorbroken werd door abrupte 

sprongen of doorbraken. Jarenlang 
bleef de communicatie tussen 

Chris en hen beperkt tot het 
uitwisselen van enkele zin-

nen over en weer. Totdat 
ze plotsklaps, Chris was 

toen al achter in de 
vijftig, een volwaardig 
gesprek van een uur 
had met de in 1958 
overleden natuur-
kundige Wolfgang 
Pauli. 

‘Het beeld dat ont-
staat van het leven 

in de hyperdimensie, 
kan niet verder afstaan 

van het ons de afgelo-
pen millennia aangereikte 

beeld van het saaie, stati-
sche en eindeloze engelen-

concert in het paradijs.’ Chris Hardy 

in: Living Souls in the Spirit Dimension

Pauli & Jung
Daar waar in de meeste beschrijvingen van het leven na 
de dood een beeld wordt geschetst van een hiernamaals 
opgebouwd uit diverse lagen of sferen van toenemende 
frequentie, bestaat de hemel volgens de informatie van 
Chris uit velden van betekenis, domeinen van interesse 
en focuspunten van onderzoek en activiteit. Ze licht toe: 
“Laat ik allereerst zeggen dat deze twee beschrijvingen 
niet per se tegenover elkaar staan of elkaar uitsluiten. 
Sterker: in termen van frequentie is het hiernamaals inder-
daad fijn gelaagd. De hyperdimensie omringt ons mate-
riële universum en het is in deze dimensie dat zowel de 



37

hoogste spirituele intelligenties als de zielen van overlede-
nen – in die hoedanigheid alleen bestaand als hun hogere 
Zelf – resideren. Máár, en dat is het wonderbaarlijke, ons 
eigen hogere Zelf, onze ziel of Atman, verblijft er ook per-
manent, zelfs als we als lagere zelf of ego-persoonlijkheid 
tegelijkertijd op de stoffelijke aarde leven! Op een wat 
lagere frequentie bevindt zich het zogenaamde Bardo, 
oftewel de wachtkamer waar zielen tussen incarnaties in 
verblijven. Maar waarom ik het eigenlijk zinloos en mislei-
dend vindt om in termen van ‘hoog’ en ‘laag’ of ‘graden’ 
en ‘hiërarchieën’ te praten, is omdat grote geesten zich 
na het sterven weer voegen in een harmonieuze gemeen-
schap van onderling verbonden zielen met de bedoeling 
het bewustzijn van de aarde te verhogen. Daartoe dalen 
ze niet zelden af naar gebieden die feitelijk al niet meer 
resoneren met hun eigen energiefrequentie. Maar zelfs 
deze hoge zielen bevinden zich niet in een staat van be-
vroren perfectie, zijn niet voor eeuwig volmaakt of verlost 
van de reïncarnatiecyclus. Zo’n Pauli bijvoorbeeld werkt 
aan gene zijde nog steeds samen met zijn collega Carl 
Jung ten behoeve van de spirituele evolutie van de mens.”

‘In het Tibetaanse dodenboek wordt beschreven hoe, 
wanneer de ziel zijn tijdelijke behuizing verlaat, een pro-
ces op gang komt waarbij de vertrekkende ziel aange-
trokken wordt door die zielssfeer die het meest overeen-
komt met zijn eigen spirituele, emotionele en intelligente 
capaciteiten op dat bepaalde moment.’ Chris Hardy in: 

Living Souls in the Spirit Dimension

Beschermengel
Chris beschrijft in haar nieuwste boek Living Souls in 
the Spirit Dimension groepen wetenschappers die, net 
als ze op aarde deden, samenwerken om de komen-

de bewustzijnssprong van de mens te stimuleren en te 
faciliteren. Het is een sprong die de komende generaties 
volledig gestalte zal gaan krijgen en onder meer onze 
verbondenheid, collectiviteit en ons milieuvriendelijke 
bewustzijn een geweldige impuls gaat geven. Ook zullen 
onze spiritueel-paranormale kwaliteiten in de nieuwe tijd 
een explosieve groei doormaken, waarbij onze linker- en 
rechterhersenhelften optimaal op elkaar afgestemd zullen 
raken. En de sluier tussen hier en daar? Die zal grotendeels 
gaan verdwijnen, als we op de door overledenen aan Chris 
medegedeelde informatie mogen vertrouwen: “Er komt 
een vriendelijke, gelijkwaardige manier van interactie tot 
stand, wars van hiërarchische en goeroeachtige eenrich-
tingscommunicatie.” Ondertussen is ons hogere Zelf onze 
beste bondgenoot en raadgever, onze persoonlijke gids 
en beschermengel. Afstemming tussen en harmonisatie 
van onze lagere en hogere Zelven, die respectievelijk in 
de materiële en de onstoffelijke dimensie leven, is altijd 
het doel geweest van praktisch alle spirituele paden in de 
menselijke geschiedenis. Waarbij gestreefd werd naar een 
meer permanente fusie tussen het ego en het Zelf dan de 
vluchtige momenten die de mens tijdens piekervaringen 
ondervond. Wat Chris ontdekte, is dat ons eigen hogere 
Zelf op continue basis in de hyperdimensie leeft en daar 
zelfs een eigen netwerk van vrienden en bondgenoten 
onderhoudt. Het waarschuwt ons middels dromen en visi-
oenen of probeert ons gedrag aan te sturen via synchroni-
citeit. Hoe meer we ons synchroon en in harmonie voelen 
met dit hogere Zelf, hoe makkelijker we onze paranormale 
en intellectuele kwaliteiten ontwikkelen en hoe beter we 
ons kunnen uitdrukken als de multidimensionale wezens 
die we in werkelijkheid zijn.”

‘Op het moment dat er een echte connectie ontstaat 
met ons Zelf, ontvangt de belichaamde geest zo’n intens 
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 ‘Je zult de aanwezigheid van 

overleden dierbaren diep in 

jezelf voelen en in staat zijn de 

tekenen die zij achterlaten te 

ontcijferen’
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krachtige overdracht van syg-energie (ziels- en bewust-
zijnsenergie), dat ons innerlijke licht als het ware aan-
floept. Met een geweldige bewustzijnssprong tot gevolg, 
waarbij we samensmelten met de collectieve ziel (of het 
kosmisch bewustzijn). Ons ego raakt meer permanent 
afgestemd op het Zelf, het doel van ons pad wordt verhel-
derd en karma uit het verleden lost op.’ Chris Hardy in: Living 

Souls in the Spirit Dimension

Omegapunt
Op het eind van haar boek spreekt Chris de verwachting 
uit dat velen van ons beter afgestemd zullen raken op de 
hyperdimensie. In andere delen van haar boek beweert 
ze echter dat we vroeger juist beter daarop afgestemd 
waren. Dus: ontdekken we iets nieuws of kunnen we beter 
spreken van een herontdekking? Chris: “De oude culturen 
en natuurreligies beschouwden de natuur als de uitdruk-
king van het goddelijke rijk, waarbij afzonderlijke maar 
onderling verbonden elementen als bomen, rivieren en 
bergen stuk voor stuk behept waren met een individueel 
geheugen en bewustzijn. De sjamanen communiceerden 
vrijelijk met deze natuurgeesten en met de overleden 
voorouders. Zij werden zeer gewaardeerd en stonden 
binnen hun gemeenschap in hoog aanzien. Totdat de 
joods-christelijke religies deze ‘tovenaars’ verdoemden. 
Maar eerlijk is eerlijk: niet alles was in die oude tijd beter. 
Er bestonden ook veel regels en taboes binnen deze 
samenlevingen die de mentale capaciteiten van deze 
ingewijden van weleer beperkten. Wat we in deze tijd 

ervaren, is het opnieuw ontwaken van oude mentale en 
spirituele capaciteiten, maar nu met de toegevoegde 
vrijheid om onze communicatie en relaties met natuur-
geesten en overledenen, evenals met het goddelijke rijk - 
ook wel de syg-HD genoemd - opnieuw te definiëren.” Dat 
laatste is hoognodig. We leven volgens Chris in spannende, 
maar ook uiterst urgente tijden waarbij de klok niet op vijf 
maar op één voor twaalf staat. Catastrofes als de versnel-
de klimaatverandering bedreigen ons aardse bestaan. 
Alleen een nieuwe wereldvisie waarin het concept van de 
hyperdimensie opgenomen is, kan ons wat haar betreft 
nog redden: “De Franse paleontoloog, pater-jezuïet en 
theoloog Teilhard de Chardin voorspelde onder de noemer 
‘Omegapunt’ een perfect harmonieuze mondiale samen-
leving, terwijl Carl Jung als gevolg van ‘het individuatie-
proces’ een massale ego-Zelfharmonisatie na de afgelo-
pen millenniumwisseling voorzag. Samen met hen erken 
ik dat we momenteel een collectieve bewustzijnssprong 
meemaken waardoor we, geholpen door onze toegeno-
men intuïtie, helderziendheid en empathische vermogens, 
in staat zullen zijn de aan de aarde toegebrachte schade 
te herstellen.” 

‘Het ultieme doel van de ziel of het Zelf van een persoon 
is de harmonisatie van het ego met het Zelf. Totdat deze 
harmonisatie geschiedt, blijft het Zelf grotendeels verbor-
gen in ons persoonlijk onbewuste. Van daaruit is het echter 
wel in staat de spirituele ontwikkeling van een persoon 
aan te sturen, bijvoorbeeld middels het aanreiken van 
symbolische dromen.’ Chris Hardy in: Living Souls in the Spirit 

Dimension
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Chris H. Hardy was als doctor verbonden aan de Psychophysical Research Laboratories van de universiteit 

van Princeton. Ze onderzoekt al decennia non-lokaal bewustzijn, heeft een doctoraat in etnopsychologie 

en schreef boeken als DNA of the Gods en The Sacred Network. Haar nieuwste boek: Living Souls in the 

Spirit Dimension. The Afterlife and Transdimensional Reality (Bear & Company, 2020, ISBN 9781591433729). 

WWW.CHRIS-H-HARDY.COM

Balsem voor het hart
Hoewel onze paranormale kwaliteiten over het algemeen 
dus sterk in ontwikkeling zijn en de sluier tussen deze en 
gene zijde de komende jaren aan dichtheid gaat in-
boeten, raadt Chris particulieren af om op eigen houtje 
actief contact te zoeken met overleden dierbaren. Zeker 
wanneer dat vanuit verdriet of wanhoop geschiedt. Spe-
cialisten - lees: betrouwbare mediums - kunnen wat haar 
betreft in dat stadium als balsem voor het rouwende hart 
zijn. Maar zelf aan de slag met bijvoorbeeld een ouija-
bord? Niet doen! Chris: “In feite is het oproepen van gees-
ten via een ouijabord als het aankondigen van je verjaar-
dagsfeestje met adres en al op social media. Wie weet 
wie langs gaat komen? Sommige gasten willen misschien 
helemaal niet meer weg als het feestje voorbij is. En wat 
dan? Nee, wees gewoon open en ontvankelijk en zoek de 
innerlijke stilte op om aan het contact met je eigen Zelf te 
werken. Aanscherping van dat contact zal jouw frequen-

tieniveau dusdanig verhogen, dat een beschermende 
barrière om je heen ontstaat waar eventueel kwaad-
willende entiteiten van astrale komaf zich op stuklopen. 
Alleen zó zullen jouw paranormale talenten zich natuurlijk 
en op een veilige en beschermde manier ontwikkelen. 
Degenen die ons dierbaar zijn, vinden ondertussen wel 
manieren om rechtstreeks met ons te communiceren. Je 
zult hun aanwezigheid diep in jezelf voelen en in staat 
zijn de tekenen die zij ook in de buitenwereld achterlaten, 
te ontcijferen.”

‘Het wordt steeds duidelijker dat overledenen aan ons 
verschijnen in de gedaanten - lichtgevender, jonger en 
energetischer misschien - waarin wij ze gekend hebben. 
Een projectie die zij ons sturen, opdat wij hen kunnen her-
kennen.’ Chris Hardy in: Living Souls in the Spirit Dimension •
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