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 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de ver-
mogens die in de mens latent aanwezig zijn. 
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Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwik-
kelen van een zich steeds verdiepend inzicht 
in, en verwerkelijking van de tijdloze wijs-
heid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid 
van alle leven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de 
website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Deelname in de kosten activiteiten: 

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen. 
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Dr. Clarence Cook Little schreef hierover: 

„Wij zijn vertrouwd met het 
enorme aantal uiteenlopende 
activiteiten in een grote stad. 
Het lijkt ons een onmogelijk-
heid, dat ons lichaam op rusti-
ger en gestadiger manier een 
veel gecompliceerder en zeer 
bijzonder proces van opbouw, 
bevoorrading, herstelwerk-
zaamheden, communicatie, 
transport, afvoer van afval-
stoffen, beheer, voedselpro-
ductie en temperatuur-controle kan tot stand 
brengen. En toch is dat zo”. 

Het spreekt vanzelf, dat het woord Prana, aange-
zien het de collectieve benaming is voor al deze 
functies, langzamerhand gebruikt werd als de 
naam voor die geheimzinnige Kracht, die alles in 
stand houdt. Wij schouwen vol verwondering 
naar de werking van Prana in ons lichaam en in 
allerlei levende dingen, en onwillekeurig vragen 
wij ons af: „Wat maakt, dat Prana klopt? Wat is 
toch de aard van die deus ex machina, die werk-
zaam is in al deze functies, die wij aan de gang 
zien in het lichaam?" 

Met behulp van die wonderbaarlijke nieuwe 
elektronische instrumenten, die elektrische 
schokken van uiterst gering voltage kunnen 
aangeven, hebben de geleerden de ontdekking 
kunnen doen, dat het mechanisme van de adem-
haling, bijvoorbeeld, aan de gang wordt gehou-
den door een serie van elektrische schokken aan 
de spieren, die de borstkas doen uitzetten en die 
zich dan ontspannen opdat de borstkas zijn nor-
male omvarig kan herkrijgen. Meester K. H. 
schreef bijna tachtig jaar geleden: „Zelfs een 
eenvoudige samentrekking van de spieren gaat 
steeds vergezeld van elektrische en magnetische 
verschijnselen (Brieven van de Meesters p. 161). 

Maar zodra wij een oplossing vinden voor een 
probleem, zien we twee andere problemen op-
komen, die om een oplossing vragen. „De ene 
sluier na de andere wordt opgetrokken - maar 
daarachter is altijd de ene versluiering na de an-
dere" (Het Licht van Azie ). De twee problemen, die 
zich hierbij voordoen, zijn: Waar komen deze 
elektrische schokken vandaan? Waardoor wor-
den ze overgebracht? 

Prana en zijn voertuig 
Arthur Robson 

Schenk eens uw volle aandacht aan de volgen-
de definities van Prana, zoals H. P. B. ze heeft 
gegeven: 

    „Prana is de werking, waaruit alle  

levensverschijnselen voortkomen" 
(Geheime Leer II 627, 3e ed) 

 

„Prana is de deus ex machina  

                                van de levende mens." 
(Sleutel tot de Theosofie. p. 119) 

Naar zijn afstamming betekent het woord Pra-
na „adem", of om het preciezer te stellen „het 
ademen" (pra-ana), d.w.z. de handeling van het 
ademen. Deze handeling is wel de meest in de 
ooglopende van alle automatische, vitale func-
ties, en het is de handeling, die zeer duidelijk 
waarneembaar ophoudt wanneer de dood is 
ingetreden. En daarom is men het woord Prana 
gaan gebruiken als benaming voor dat uitge-
breide complex van processen, die zich aldoor 
afspelen in het levende lichaam om dit tot ont-
wikkeling te brengen en het in leven te houden 
- andere dergelijke processen zijn de hartslag 
en de bloedcirculatie; de spijsvertering; het au-
tomatisch vervangen van beschadigde of ver-
sleten weefsels door nieuwe weefsels welke uit 
nieuwe cellen zijn opgebouwd; de bescherming 
tegen schadelijke, binnendringende, vreemde 
organismen; het gecompliceerde schema om de 
lichaamstemperatuur op een constant niveau 
te handhaven; en nog een groot aantal andere 
functies, welke zich onafhankelijk van de wil en 
zelfs van het bewustzijn van de inwonende 
Denker afspelen.  
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Laten wij die tweede vraag het eerst behande-
len. Dr. B W Richardson, F. R. S, heeft, zoals in 

de Geheime Leer I, 579-80 
wordt aangehaald, geschreven:  

Wat deze theorie ons tracht 
duidelijk te maken is dat er tus-
sen de moleculen van de mate-
rie, hetzij vast of vloeibaar, 
waaruit de zenuw-organismen, 
ja,  zelfs  alle  organische delen 
van het lichaam zijn  samenge-
steld, een uiterst fijne midden-
stof bestaat, damp- of gasvor-
mig, die de moleculen in een 
toestand houdt om elkaar in 

beweging te zetten, en om in vormen geschikt 
en herschikt te worden; een tussenstof waar-
door en waardoorheen elke beweging wordt 
geleid; waardoor en waardoorheen het ene or-
gaan of lichaamsdeel in verbinding wordt ge-
houden met de andere delen; waardoor en 
waardoorheen de uiterlijke levende wereld ver-
binding heeft met de levende mens, een tussen-
stof, die, wanneer hij aanwezig is, het mogelijk 
maakt, dat de levensverschijnselen zich demon-
streren, en die, wanneer hij algeheel ontbreekt, 
het lichaam tot een dood ding maakt .. . 
Ik gebruik het woord „ether" in zijn algemene 
betekenis in de zin van een zeer lichte, damp- of 
gasvormige materie; om kort te gaan, ik gebruik 
het woord, zoals de astronoom het gebruikt, 
wanneer hij spreekt van de ether der Ruimte, 
waarmee hij een fijne, maar toch stoffelijke ma-
terie bedoelt. Als ik spreek van zenuw-ether, 
wil ik daarmee niet zeggen, dat die ether alleen 
voorkomt in zenuwweefsel; ik geloof werkelijk, 
dat het deel uitmaakt van het zenuwstelsel; 
maar, zoals de zenuwen zich in alle structuren 
begeven, die het vermogen hebben van bewe-
gen en voelen, evenzo dringt de zenuwether 
door in alle delen... Als ons denken eenmaal 
goed is bijgebracht, dat zich tijdens het leven 
een fijn-diffuse vorm van materie bevindt in het 
animale lichaam; een wasem, die elk deeltje vult 
en zelfs vergaard wordt in sommige delen; een 
materie, die voortdurend vernieuwd wordt 
door de vitale chemie; een materie, waarvan 
men zich even gemakkelijk ontdoet als van zijn 
adem, nadat deze zijn werk heeft gedaan - dan 
gaat in ons denken een licht op. 

Paracelsus, die in de 16e eeuw schreef, noemde 
dat de „Spiritus Vitae", de Geest des Levens, en 

beschreef het als „een essence, die gelijkmatig 
door alle delen van het menselijk lichaam verdeeld 
is en die het onzichtbare lichaam van de mens 
vormt." En dit, zo voegt H. P. B. er tussen vierkan-
te haakjes aan toe, is ons „vitale lichaam", de Lin-
ga Sharira." Dr. Besant schrijft in „De Zeven Be-
ginselen van de Mens (p. 10/11): 

De Linga Sharira bestaat uit materie , die ijler of 
fijner is dan de materie die waarneembaar is 
door onze vijf zintuigen. Deze materie heet as-
trale materie, daar ze gelijkt op de materie, die 
de Ruimte vult en het is die staat van materie, 
die net buiten onze vaste, vloeibare en gasvor-
mige materie ligt. En, ze is kenmerkend voor het 
„astrale gebied", dat onmiddellijk volgt op het 
„stoffelijk gebied" of de algemeen aangenomen 
objectieve wereld. Tot dit astrale gebied behoort 
wat doorgaans „clairvoyance" wordt genoemd, 
en helderhorendheid, en vele hypnotische ver-
schijnselen - die stoffelijk genoeg zijn, hoewel zij 
zich manifesteren in materie die zich in een fij-
nere toestand bevindt, dan die welke wij kunnen 
voelen of zien. 

Dit gebruik van de term „astraal" verwondert 
misschien de Theosofen die gewend zijn aan de 
betekenis, waarin het tegenwoordig wordt ge-
bruikt. Maar in de geschriften van H.P.B. en, wat 
dat aangaat, in alle Theosofische werken uit haar 
tijd, werd de uitdrukking „astraal lichaam" ge-
bruikt voor de Linga Sharira, wat wij nu het 
„etherisch dubbel" noemen. Het is goed zich dit in 
het hoofd te prenten, als wij De Geheime Leer be-
studeren. Wij moeten vooral wel bedenken, dat 
het woord „astraal" gebruikt werd lang voordat 
de Theosofische Vereniging in het leven werd ge-
roepen. 

De term „astraal" is heel oud, en werd door som-
mige der Neoplatonici gebruikt. Porhpyrius be-
schrijft het hemels lichaam, dat steeds met de 
ziel verbonden is als „onsterfelijk, lichtend en 
gelijk de sterren". 

De wortel van dit woord gaat misschien terug op 
het Scytische 'woord aistaer, dat 
ster betekent, of het Assyrische 
Ishtar, dat, volgens Burnouf, de-
zelfde betekenis heeft. (Isis Ont-
sluierd I, XXV.)  

Het is deze astrale materie, die als 
tussenstof dient om elektrische 
schokken over te brengen. Dr. L. 
R. Shepherd zei, in de B.B.C. serie 
van toespraken, getiteld: „Kijken 

B.W. Richardson
(1828-1896)  
Brits fysicus,  
anaesthesist,  
fysioloog  
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in de Ruimte", tot zijn publiek, dat de Weten-
schap tegenwoordig een vierde toestand van 
materie erkent, „plasma" - iets heel anders dan 
bloedplasma -  en dit plasma gaat uit boven de 
vaste vloeibare en gasvormige aggregatietoe-
standen, waarover wij op school geleerd heb-
ben. In dat plasma vinden we de elektronen en 
protonen, waaruit de atomen zijn opgebouwd, 
die de vaste, vloeibare en gasvormige stoffen 
vormen, maar in plasma bevinden zij zich in 
vrije toestand en niet vastgehouden in atomen. 

Deze sub-atomische materie is de stof waaruit 
elektriciteit bestaat, de stof waarvan het be-
staan wordt gemanifesteerd in elektromagneti-
sche verschijnselen, die niets meer of minder 
zijn dan de beweging en druk van die stof; pre-
cies zoals het bestaan van lucht wordt gemani-
festeerd door het waaien, d.w.z. door zijn bewe-
ging en druk - de betekenis van de wortel van 
het Griekse woord „aer" is „blazer", „wat waait". 

Het woord „Plasma" is sinds lang in gebruik in 
verband met elektriciteit, als naam voor „een 
zuil van geï oniseerd gas" maar men erkent te-
genwoordig dat plasma zelf een toestand van 
materie is, onafhankelijk van gas, of vloeistof, of 
vaste stof, waar het zich ook maar in bevindt, en 
dat het, als plasma alleen, de ganse ruimte vult, 
zelfs daar waar geen vaste, vloeibare of gasvor-
mige stoffen bestaan, en dat het de tussenstof 
vormt voor de transmissie van het licht en voor 
de etherische golven, die ons bereiken van de 
andere leden van ons zonnestelsel, ja zelfs van 
verafgelegen sterren en melkwegen. Het plasma 
in ons eigen lichaam is onze Linga Sharira. In-
dien het mogelijk was het te bevriezen en het in 
zijn geheel te verwijderen uit het lichaam, zou 
men merken, dat het in zijn vorm een volmaakt 
„dubbel" was van het stoffelijk lichaam, niet als 
een homogeen blok, zoals ijs of marmer, maar 
uiterst gecompliceerd in z'n structuur, met de 
grootste densiteit en gecompliceerdheid in de 
regionen corresponderend met de hersenen en 
het centraal zenuwstelsel en in de lijnen corres-
ponderend met zenuwen. Elektrische stromen, 
die de bewegingen zijn van deze fijne materie in 
ons lichaam, brengen van de grote hersenen het 
fiat van de Denker over om bewust handelingen 
te verrichten, en van het cerebellum (de kleine 
hersenen) de impulsen die de functies van Pra-
na instandhouden. 

De mens heeft twee van elkaar verschillende 
hersenen: de grote hersenen met de twee lob-

ben aan de voorzijde van het hoofd - de bron 
van de wilszenuw - en de kleine hersenen, ach-
ter in de schedel gelegen - de bron van de auto-
nome zenuwen, die de onbewuste of autonome 
vermogens zijn van het denken om door middel 
daarvan te handelen. En hoe zwak en onzeker 
de beheersing ook mag wezen, die de mens 
heeft over zijn autonome stelsel, zoals de bloed-
circulatie, het kloppen van het hart, de ademha-
ling, speciaal als hij ligt te slapen, toch blijkt de 
mens veel machtiger te zijn en ontzaglijk veel 
meer potentie le vermogens te hebben, als hij 
meester en bestuurder is over de blinde mole-
culaire beweging, over de wetten, die zijn li-
chaam beheersen (een bewijs hiervan wordt 
geleverd door de fenomenale vermogens van de 
Adept en zelfs van de gewone Yogin), dan dat, 
wat gij God belieft te noemen, toont te hebben 
over de onveranderlijke Natuurwetten. 

(Mahatma Brieven, p 137)  

Natuurlijk is het 
geen elektrici-
teit, die het men-
selijk lichaam 
voortstuwt. Wel-
beschouwd zijn 
deze elektrische 
schokjes zeer 
nietig vergeleken 
bij de schokken 
van de magneet 
van een auto aan de bougies, en, zoals wij weten, 
wordt de kracht die de auto in beweging brengt 
gegenereerd in zijn motoren, niet in zijn mag-
neet. Hoewel men nog steeds niet begrijpt hoe de 
kracht wordt gegenereerd, waardoor de spieren 
zich samentrekken, kunnen wij er vrij zeker van 
zijn, dat ze voortkomt uit de een of andere soort 
van inwendige verbranding. En dat moet plaats 
vinden in de betreffende spieren, want er is be-
slist geen centrale machine in het lichaam die de 
kracht opwekt welke naar de diverse functione-
rende delen wordt overgebracht, zoal die zich 
bijv. bevindt in een auto of in een naaimachine. 
Het opwekken van kracht gaat uiterst econo-
misch; juist in dat deel, dat op de een of andere 
wijze een verandering ondergaat - in plaats, 
vorm of samenstelling - en alleen maar net zo-
veel als nodig is voor die verandering, of dat nu 
is wat zich manifesteert in de knock-out van een 
bokser of in het even trillen van een ooglid. 

De elektrische schokjes overgebracht door de 
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Linga Sharira dienen slechts om de explosie te 
doen ontstaan, of liever gezegd, de samengestel-
de groep van explosies waardoor zelfs een een-
voudige handeling als bijv. een stap doen, wordt 
bewerkstelligd. De geleerden zeggen, dat de 
hersenen „boodschappen" sturen naar de gee i-
gende spieren om deze tezamen te doen ageren 
ten einde een bepaalde handeling te verrichten, 
alsof er een zeker soort bewustzijn was in elke 
spier om die boodschap op te vangen, te inter-
preteren en ernaar te handelen. Je zou evengoed 
kunnen spreken van de mecanicien, die een 
knop omlaag drukt om een lading op enige af-
stand tot explosie te brengen, als van het zen-
den van een „boodschap" naar die lading om te 
exploderen. Wat er werkelijk gebeurd is, dat hij 
de stroom overbrengt, die de lading tot ontplof-
fing brengt. De grote hersenen en de kleine her-
senen doen precies hetzelfde: zij brengen ze-
nuwstromen over, die uiterst kleine ontploffin-
gen veroorzaken in de betrokken spieren om 
daar, in het eerste geval de willekeurige en in 
het tweede geval de onwillekeurige handelingen 
te bewerkstelligen, welke de functies van Prana 
instandhouden. En zo zien wij dan dat de uiterst 
gecompliceerde Linga Sharira met z'n hoofd-
kantoor in het hoofd, zoals het behoort, en zijn 
vertakkingen naar elke cel in het lichaam, inder-
daad de tussenstof is voor de transmissie van de 
pranische krachten naar alle delen van het li-
chaam. Dr. Besant schrijft: 

Maar op dit ogenblik 
houden wij ons uitslui-
tend bezig met Prana, 
met vitale kracht als le-
vensbeginsel in alle dier-
lijke en menselijke licha-
men. Van dit leven is de 
Linga Sharira het voer-
tuig, en het doet dienst, 

om zo te zeggen, als communicatiemiddel, als 
brug, tussen Prana en de Sthula Sharira of het 
physieke lichaam. 

De Zeven Beginselen van de Mens (p.16-17) 

Maar het is het voertuig van Prana in zelfs volle-
re zin. Het is de zetel van Prana. Er kan geen 
kracht zijn zonder iets waarin die kracht werkt, 
en dat iets, waarin de Pranische krachten werk-
zaam zijn en vanwaar ze uitgaan, is de Linga 
Sharira, een bepaald deel ervan. En dat houdt 
het antwoord in op onze eerste vraag. 

Onder al de wondere dingen, die Prana verricht 

is wel het meest verbazingwekkende dat, waar-
door het bevruchte zaad van plant of dier zich 
ontwikkelt tot een volledig volgroeid organisme, 
dat zo'n opvallende gelijkenis vertoont met z'n 
ouders. De potentialiteit, die in dat zaadje beslo-
ten ligt, en die, waar het de Mens betreft, een mi-
croscopisch kleine cel is, is een eeuwig wonder. 
De geleerden hebben het uiterst nauwkeurig be-
studeerd en gepoogd zijn geheimenis te ontdek-
ken, waarbij de studie zich er voornamelijk, zoal 
niet geheel en al, voltrok langs chemische weg. 
Men heeft ontdekt dat die cel bestaat uit miljoe-
nen zeer langwerpige, dunne 
moleculen en van deoxyribo-
se-nucleair zuur, (algemeen 
bekend als DNA). Elk DNA 
molecuul is opgebouwd uit 
verscheidene genen. In een 
radiorede over „Genen en 
Atomen" zei Prof. F. H. C. 
Crick, F. R. S.: 

Elke geen bezit ongeveer 
zoveel kennis als nodig zou 
zijn om bijv. een sonnet ge-
heel uit te spellen. Maar levende organismen 
zijn gecompliceerde dingen, en daarom is hun 
volledige genetische boodschap heel lang. Zelfs 
voor een minuscule bacteriecel kan het meerde-
re miljoenen symbolen bevatten. Voor mensen 
is dat aantal veel groter, misschien wel een mil-
jard symbolen. Dit is voldoende informatie, in 
de technische zin van het woord, om vele hon-
derden grote boeken vol te schrijven. Al deze 
informatie moet samengeperst worden in het 
kopje van een sperina, iets dat veel te klein is, 
dan dat men het met een sterke microscoop kan 
zien. Dat is alleen mogelijk omdat de boodschap 
geschreven is met atomen en moleculen als 
symbolen... 

Zal het ooit lukken het genetisch materiaal van 
meet af aan samen te vatten? In principe is er 
geen bezwaar tegen dat te doen; in de praktijk, 
echter, biedt het probleem ontzaglijke moeilijk-
heden. Scheikundig is het lang niet gemakkelijk, 
maar wij kunnen het ogenblik tegemoet zien, 
dat ons geschikte synthetische processen ten 
dienste staan. De voornaamste moeilijkheid is 
de bijgroepen in de juiste volgorde te krijgen. 
Om zelfs maar e e n geen te synthetiseren moe-
ten wij ongeveer 1000 bij-groepen op de juiste 
wijze ordenen. Als wij dit stap voor stap deden, 
zouden wij 1000 achtereenvolgende chemische 

Francis H. C. Crick 
(1916-2004) 

 Engels moleculair  
bioloog en neuroloog 
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proeven moeten doen met een hoge graad van 
accuraatheid en goede uitkomsten. De kans, 
dat dit ons zou lukken, is uitermate gering.  

Vanzelfsprekend is dat zo. Overigens moet men 
wel bedenken, dat het enige resultaat van al dat 
werk zou zijn, dat e e n uit al die miljoenen genen 
werd gewijzigd. Maar de geleerden zoeken op 
hun jacht naar bruikbare gegevens in de ver-
keerde hoek. Het doet denken aan iemand, die 
gezien en gehoord heeft hoe een bandrecorder 
een symfonie ten gehore bracht, en weet, dat 
het alles uit die band kwam, en die daarop aan 
de slag gaat om de chemische samenstelling van 
die band te bestuderen en peuterig precies de 
naaldvormige atomen van de laag ijzeroxide op 
die band te onderzoeken om achter de oor-
sprong van de diverse geluiden te komen. Het 
zou zelfs bij hem op kunnen komen te proberen 
veranderingen aan te brengen in de symfonie 
door een chemische wijziging in de structuur 
van die atomen aan te brengen. Maar hij zou 
merken, dat het een onmogelijke taak was, ter-
wijl hij, als hij van een bovenstoffelijke kracht, 
elektromagnetisme, gebruik maakte, het gemak-
kelijk zou kunnen klaarspelen. 

Er zijn filosofen en geleerden geweest, die reeds 
lang geleden tot de slotsom kwamen, dat alle 
potentie le vermogens van de kiemcel niet in zijn 
chemische factoren gelegen zijn, maar in be-
paalde bovenstoffelijke krachten. Wij weten nu, 
dat de zogenaamde „boodschappen" van de ge-
nen gewijzigd kunnen worden door straling. De 
geleerden maken hiervan gebruik om mutaties 
tot stand te brengen in plantenzaden ten einde 
mutanten te verkrijgen, die op de een of andere 
wijze een verbetering zullen blijken te zijn op de 
gewone plant; een feit, dat stellig die mening 
bevestigt. Ernst Haeckel verklaart zich openlijk 
voor wat hij „Plastidule Zielen" noemde.  

Dit is wat hij zegt bij de ver-
klaring van zijn nieuwe ter-
minologie: „Plastidule Zie-
len. De plastidulen of proto-
plasma moleculen, deze ui-
terst kleine homogene deel-
tjes protoplasma, zijn, vol-
gens onze theorie over de 
plastiden te beschouwen als 
de actieve factoren van alle 
levensfuncties. De plastidu-
le ziel verschilt in zoverre 

van de anorganische moleculaire ziel, dat ze 

over een geheugen be-
schikt." Hij werkt deze 
gedachte uit in zijn 
voordracht over de 
„Perigenese van de 
Plastidule, of de Golf-
bewegingen van Le-
vende Partikeltjes." Dit 
is een vooruitgang op 
Darwin's theorie over 
„Pangenese", en een 
benadering van de „Magie".  

Het eerste is een vergissing, dat „Enkele van de 
bestaande, identieke atomen, die deel uitmaak-
ten van de lichamen der voorouders aldus ge-
durende vele generaties zijn overgebracht door 
hun nazaten waardoor wij letterlijk vlees zijn 
van het vlees" van dat oer-wezen, dat zich tot 
mens heeft ontwikkeld" -zoals de schrijver van 
„Een moderne Aanhanger van Zoroaster" uit-
eenzet.  

Het tweede, Occultisme, leert ons, dat  

a. de levensatomen van ons Prana of Levens-
beginsel nooit geheel en al verloren gaan 
wanneer iemand sterft. Dat de atomen, die 
het volledigst doordrenkt zijn van de bewus-
te factor - gedeeltelijk overgebracht worden 
van vader op kind, door herediteit, en ge-
deeltelijk wederom bijeengegaard worden 
en dan het levengevend beginsel worden 
van het nieuwe lichaam in elke nieuwe in-
carnatie van de Monade. Omdat  

b. evenals de Individuele Ziel steeds dezelfde 
is, zo ook de atomen der lagere beginselen 
(het fysieke lichaam, het astrale of etherisch 
dubbel, etc....), daar zij immers altijd aange-
trokken worden door affiniteit en de Wet 
van Karma haar dezelfde individualiteit in 
de serie van diverse lichamen toebedeelt. 

(Geheime Leer II p.709)  

Haeckel had terecht verondersteld, dat er buiten 
en behalve de materie van de kiemcel, die men 
kon zien onder de microscoop en waarvan men 
de chemische samenstelling kon bestuderen, iets 
anders moest zijn, dat daaraan verbonden was, 
dat in beweging was, en dat het in de uiteenlo-
pende bewegingen daarvan was dat de geheime-
nissen van de kiemcel verborgen en bewaard 
lagen. Met betrekking tot een aanhaling uit 
Metcalfe, dat „alles in de Natuur is samengesteld 
uit twee soorten materie, de eerste in essentie 

Ernst H. Ph. A. Haeckel 
(1834-1919) 

Duits zoo loog en 
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werkzaam en zeer fijn, en de andere passief en 
inert", merkte H. P. Blavatsky op: 

“De grove, weegbare mate-
rie is het lichaam, de schaal 
van Materie of Substantie, 
het vrouwelijk, passief be-
ginsel; en deze Fohat-
Kracht is het tweede begin-
sel, Prana, het mannelijke 
en actieve”. 

(Geheime Leer I, 572)  

Een deel van deze etherische materie, „de ato-
men, die het volledigst doordrenkt zijn door het 
Levens Beginsel", zijn permanent aan iemand 
verbonden, en zijn dan ook met hem geweest 
vanaf zijn eerste omhulling in de grove, weegba-
re materie als mineraal. En wat hun wonder-
baarlijk geheugen aangaat, waardoor de nieuwe 
persoonlijkheid van een ego zo frappant gaat 
lijken op de persoonlijkheid in zijn voorgaande 
incarnatie, heeft Meester K. H. eens gezegd, dat 
„dat oude wezen" de enige echte vader en moe-
der tegelijk is van het „het nieuwe wezen". Het 
is dat „oude wezen", dat de schepper en vorm-
gever is van „het nieuwe" en waarlijk veel ech-
ter, dan welke vader ook naar het vlees (Mahatma 

Brieven p. 111), of zelfs het geheugen, dat, naar 
Haeckel meende, die „plastidule Zielen" bezit-
ten, en waardoor de fysieke gelijkenis van een 
mens met zijn ouders, zelfs al zou hij die ouders 
nooit gezien hebben, zo frappant kan zijn. Wij 
hoeven niet langer overmeesterd te worden 
door verbazing, als de bandopname, die wij zelf 
kunnen maken, een even perfect memorie aan 
den dag legt en met verwonderlijke getrouw-
heid elke toon, elke nuance van de toon, repro-
duceert van die symfonie, zoals deze oorspron-
kelijk gespeeld is. 

Men zegt wel eens, dat het in de nieuwe indus-
trie le revolutie, die door de automatisering is 
ingeleid, mogelijk is geworden elektronisch 
„informatie" op te tekenen omtrent gecompli-
ceerde industrie le processen, en deze platen 
met informaties te laten draaien, zo  dat de ma-
chines gedirigeerd worden om die processen 
voort te zetten, en dat zou zelfs 't opnieuw op-
bouwen van die machines kunnen insluiten. 

Als zo'n plaat goed geï soleerd, werd weggebor-
gen, zouden de elektronisch-magnetische ver-
mogens, die het had verkregen, voor onbepaal-
de tijd behouden blijven, zodat hij, als hij na ver-
loop van duizenden jaren tevoorschijn werd ge-

haald, en voorzien werd van de nodige materia-
len, de hele machinerie zou kunnen opbouwen, 
die men had gebruikt voor de diverse industrie le 
processen, en dan zouden deze, met de juiste 
platen, die processen kunnen herhalen. 

Het is een ongelooflijk mooie uitvinding, die alle 
superlatieven waard is, welke de publiciteits-
agenten kunnen bedenken!. Maar er is niets, wat 
de mens kan bedenken, wat de Natuur al niet 
reeds heeft bedacht en dan ook al reeds ongetel-
de aeonen van tijd regelmatig heeft gebruikt. On-
ze permanente atomen dragen precies zulke op-
tekeningen met zich mee in de bewegingen, die 
in hen op gang zijn gebracht gedurende die on-
metelijke periode van onze evolutie, en die het 
patroon bepalen van wat het volledig ontwikkel-
de organisme eens zal zijn tot op het geringste 
en laatste detail toe. Zelfs de haren op uw hoofd 
zijn alle geteld. Maar niet in het denken van de 
een of andere Alwetende God. 

Het is het merkwaardig vermogen van de on-
willekeurig autonome kracht van het oneindig 
denkvermogen - dat niemand ooit God zou 
kunnen noemen, - om eeuwig door subjectieve 
materie om te zetten tot objectieve atomen (en 
wilt u alstublief niet vergeten, dat die twee ad-
jectiva slechts in relatieve zin zijn gebezigd), of 
kosmische materie die dan later tot vorm ont-
wikkeld wordt. En het is evenzo die zelfde on-
willekeurige, automatische kracht, die wij zo 
intens werkzaam zien in alle vaste natuurwet-
ten - die wat men het Universum of de Kosmos 
noemt, bestuurt en beheerst. Er zijn enkele mo-
derne wijsgeren, die graag het bestaan van een 
Schepper zouden willen bewijzen uit de bewe-
ging. Wij zeggen met klem, dat die beweging - 
die universele, eeuwigdurende beweging, die 
nooit ophoudt, nooit vertraagt noch in snelheid 
toeneemt, zelfs niet tijdens de tussenpozen tus-
sen de pralaya's of „nachten van Brahma", 
maar die steeds voortgaat als een molen, die in 
beweging is gezet, of die nu iets heeft te malen 
of niet (want pralaya betekent het tijdelijk ver-
lies van elke vorm, maar perse  niet de vernieti-
ging van kosmische materie, die eeuwig is) wij 
herhalen, deze voortdurende beweging is de 
enige, eeuwige en ongeschapen Godheid, die 
wij in staat zijn te erkennen en te herkennen. 

 (Mahatma Brieven, p. 138) 

Continuï teit van Beweging, Behoud van Energie, 
is een feit, dat door de Wetenschap wordt er-
kend. Maar continuï teit is inherent aan de bewe-
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ging, niet alleen van weegbare materie, maar 
ook van onweegbare materie. Akasha, wier be-
wegingen zich manifesteren als Elektriciteit, 
Magnetisme, Licht, Radiogolven etc., al de 
krachten, die het Universum in stand houden 
door hun inherente continuï teit, wat men in de 
Natuurkunde de Vis Inertiae noemt. De collec-
tieve naam voor al deze krachten is Fohat, en 
wordt gesymboliseerd door de Svastika, het 
embleem van de werking van Fohat, van de 
voortdurende wenteling der Wielen (Geheime 
Leer II, 621).  

Zelfs als het Universum heeft opgehouden te 
bestaan, gaat Fohat voort. De molen, die een-
maal in beweging is gezet, gaat voort te bewe-
gen, zelfs al valt er niets te malen. De klok van 
het kosmische leven blijft steeds tikken, zelfs al 
staat zij niet in verbinding met een Kosmos, ja 
zelfs als er geen Kosmos is waarop zij ingesteld 
kan worden, want, hoewel het objectieve Uni-
versum er dan niet meer zou zijn, zou de Akas-
ha er toch altijd nog zijn en in beweging zijn, en 
haar eindeloze gevarieerdheid van bewegingen, 
die de krachten tezamen zijn, welke, na verloop 
van tijd, een nieuw Universum zouden opbou-
wen. 

Fohat, werkend door de zeven beginselen van 
Akasha, werkt in op de gemanifesteerde sub-
stantie, of het Ene Element, zoals hierboven 
reeds is gezegd, en door dit Element te diffe-
rentie ren in diverse centra van energie, zet 
het de wet van Kosmische Evolutie in wer-
king, die, gehoorzaam aan de Ideatie van het 
Universele Denken, al die verschillende staten 
van zijn tot aanzijn roept in het gemanifes-
teerde Zonnestelsel. Fohat is dus de geperso-
nifieerde elektrische, levende macht, de trans-
cendentale bindende eenheid van alle kosmi-
sche energiee n, zowel op de onzichtbare als 
op de zichtbare gebieden, en zijn werking ge-
lijkt - op onmetelijke schaal - op die van een 
levende Kracht, tot leven geroepen door de 
Wil, in die verschijnselen, waar het schijnbaar 
subjectieve inwerkt op het schijnbaar objec-
tieve, en dit aandrijft tot handeling. Fohat is 
niet alleen maar het levend symbool en dra-
ger van die Kracht, maar wordt door de occul-
tisten beschouwd als een Entiteit, en de 
krachten, waar het op inwerkt, zijn kosmisch, 
menselijk en aards, en oefenen hun invloed 
respectievelijk op al deze gebieden uit. Op het 
aardse vlak is die invloed merkbaar in de 
magnetische en actieve kracht, die opgewekt 

wordt door de krachtige wil van de magneti-
seur. Op het kosmische vlak is het aanwezig in 
dat constructieve vermogen, dat bij het forme-
ren der dingen -  van een planetenstelsel tot een 
glimworm of een madeliefje - het plan uitvoert 
dat aanwezig is in het denken van de Natuur, of 
in het Goddelijk Denken, met betrekking tot de 
ontwikkeling en groei van een speciaal ding. 

Geheime Leer, I, 135/36  

Geen enkel Universum is een 
geheel nieuwe schepping, 
maar het is een erfgenaam 
van Universa, die er tevoren 
geweest zijn. En wat geldt 
voor de macrokosmos, geldt 
even zeer voor de microkos-
mos - de mens. Meester K. H. 
zei tot Sinnett: 

A. P. Sinnett is niet „een ab-
soluut nieuwe vondst". Hij is het kind en de 
schepping van zijn vorig, persoonlijk zelf. 

Mahatma Brieven p175. 

Het behoeft geen betoog, dat dit geldt voor ieder-
een. Elk van ons heeft zijn eigen persoonlijk 
Fohat, dat blijft ook na de dood van het „oude we-
zen" en dat na verloop van tijd het „nieuwe we-
zen" formeert. Iemands Fohat is in de loop van 
onmetelijke aeonen van tijd langzaamaan opge-
bouwd in zijn bestaan als mineraal, als plant, dier 
en mens. Zelfs nu nog voegt men er aan toe - het 
Prana en het fysieke lichaam van ieder mens is 
tegen het eind van een leven niet precies hetzelf-
de als wat ze waren op het eind van zijn vorig le-
ven. Wanneer de machinerie van Fohat verbin-
ding maakt met fysieke materie om een nieuw 
lichaam tot stand te brengen, wordt die hele lan-
ge geschiedenis van zijn evolutie, van het al-
lereerste begin af, herhaald. 

Neem nu eens het menselijk foetus. Van het mo-
ment van de bevruchting totdat de 7e maand 
van zwangerschap voleindigd is, herhaalt het in 
miniatuur de cycli waar het doorheen ging in 
zijn vorige verhullingen als mineraal, plant, dier, 
en eerst in de laatste twee maanden ontwikkelt 
het zijn toekomstige menselijke entiteit. 

Mahatma Brieven, pp 88/89.  

Dat zijn de woorden van Meester K. H. Meester 
M. zegt hetzelfde: 

Totdat het stadium mens is bereikt, kent het le-
ven geen verantwoordelijkheid in welke vorm 
dan ook; evenmin als het foetus, dat in de moe-
derschoot door alle levensvormen heengaat - als 
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mineraal, plant, dier, om tenslotte Mens te 
worden. 

Mahatma Brieven p 74. 

Elk van ons gaat langzamerhand, niet alleen zijn 
verantwoordelijkheid voor de krachten, die in 
hem aanwezig zijn, beseffen, maar ook het ver-
mogen van de menselijke geest om ze te leren 
beheersen. Het doen van Yoga, het Pad van Zelf-
tucht, is heerschappij te verkrijgen, niet alleen 

over zijn pranische krachten, maar ook over die 
welke al zijn gedachten beheersen en zijn gevoe-
lens en zijn begeerten. De arbeid, die vereist 
wordt is ontzaglijk, maar, zo verzekert men ons, 
even ontzagwekkend zullen de vruchten blijken 
te zijn, als men deze t.z.t. oogst. 

Theosofia september 1962 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 
 

Beste leden en sympathisanten, 

Ook in het voorjaar 2023 zijn er een aantal nationale activiteiten waarop we allen graag uitnodigen. 

Gelieve reeds te noteren in uw agenda: 

Zaterdag 18/02/2023 om 15u:  Herdenking Adyar Day (17/02) 

Zaterdag 06/05/2023 om 15u: Herdenking Witte Lotusdag (08/05) 

Zaterdag 17/06/2023 om 10.30u: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

Het zou uiteraard heel fijn zijn om u tijdens deze activiteiten te kunnen verwelkomen op de Hoofdze-

tel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel. 

Alle verdere informatie wordt tijdig medegedeeld. 

Raad van Bestuur 

  

Theosofische Orde van Dienst 

Meditaties  

Januari 2023 
 

 
Donderdag 26/01 om 21u: 

Genezingsmeditatie  (enkel voor leden) 
Zoom link : https://us02web.zoom.us/j/85236396778 
 
 
Deze meditatie begint onmiddellijk na de studie: Zelfrealisatie door liefde 
 
Informatie: tos@ts-belgium.be  -  GSM 0473 820 806 (Helmut) 

  

https://us02web.zoom.us/j/85236396778
mailto:tos@ts-belgium.be


 Loge Witte Lotus 
Januari 2023 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 
VAN 20u TOT 21.30u 

Thema-avonden gaan door in de  
Milisstraat 22  

te 2018 Antwerpen  
&  

kunnen ook gevolgd worden via Zoom  
 

19/01: Het proces van Zelf-transformatie 
Vanaf het moment dat we geboren worden 
tot de dag dat we sterven worden we alle-
maal geconfronteerd met problemen als 
zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, emo-
tionele pijn, ziekte en duizenden andere 
zaken die een bedreiging vormen voor 
rust, sereniteit, zingeving en geluk in het 
leven.  

In dit boek vinden we beproefde manieren die beschik-
baar zijn om te leren hoe men om moet gaan met al deze 
problemen. 
Zoom links: 
19/01:  https://us02web.zoom.us/j/88415199739  
 

12/01 & 26/01: Zelfrealisatie door liefde 
Om te komen tot eenwording met God, of wat meestal ‘Zelf-

realisatie’ wordt genoemd, kan men verschil-
lende paden betreden. Het pad van toewijding 
of liefde, dat in het Sanskriet Bhakti marga 
heet, wordt meestal gezien als een alternatief 
voor het pad van kennis. 

In de Indiase mythologie is Narada een van de 
zeven rishi’s of zieners. Het meest bekend is 

hij geworden door zijn verhandeling over het pad van devo-
tie, de Bhakti Sutra, waarin de omtrekken van enkele tref-
fende kenmerken van het pad van toewijding of liefde wor-
den geschetst. 

Zoom links:  
12/01:  https://us02web.zoom.us/j/88464910117  
26/01:  https://us02web.zoom.us/j/85236396778  

 

 

Voor informatie over de activiteiten van de  Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email: info@ts-belgium.be 

  

Voor informatie over de Belgische Theosophical Order of Service kan u terecht op  

GSM +32 473 820 806 of  email: tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender januari 2023 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

      1 
 

2 3 
 

4 5 

 

6 
 

7 
 

8 
 

9 10 
 
 

11 
 

12 

Zelfrealisatie 
door liefde 

13 14 
 

15 
 

Conventie 
Adyar 

16 17 18 19 
Leringen 
over leerling-
schap 

20 21 22 

23/30 
 

 24/31 
 

25 26 
Zelfrealisatie 
door liefde 

27 28 29 

THEOSOFISCHE ORDE 

VAN DIENST 

 
Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

Donderdag 26/01 om 21u 
(meteen na de studie: Zelfrealisatie door liefde) 

 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778 

Voor meer informatie omtrent de programma’s van Loge Witte Lotus kunt u terecht 

op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of 

email: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be  

Loge Witte Lotus &  
                Loge Antwerpen 

 

Zondag 15 januari 2023 om 11u  

Internationale Conventie in Adyar 

(met video) 
Zoom link: 

           https://us02web.zoom.us/j/87310764840  
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Loge Open Paradigma 

Website: www.openparadigma.org 

Programma  
Januari 2023 

 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  

 
 

Zondag 8/1/2023 om 11.00u: voordracht 

De rode draad, dans van aantrekken en afstoten 
door Eric Messa 

 
Eenvoud, is ons leven zo moeilijk als het lijkt? 
Met als enige bagage een tegenstelling, gaan we reizen van de schepping tot het einde der tijd. 
Daarmee ontdekken we dat niet alles is wat we denken. 
 

 
 

Dinsdag 10/1/2023 om 20.00u: Thema-avond 
                                 Rupert Sheldrake: 

Zeven experimenten die de wereld kunnen veranderen 
 
De controversie le bioloog Rupert Sheldrake stelt zeven eenvoudige experimenten 
die de wetenschap voor een probleem stellen. Als deze experimenten kloppen, dan 
moety het wetenschappelijk paradigma voor een groot deel veranderen. 

 
 

 
 

Dinsdag 24/1/2023 om 20.00u: Thema-avond 
Aryel Sanat:  

Het innerlijke leven van Krishnamurti 
 

Aan de hand van deze getuigenissen leren we de ware, innerlijke Krishnamurti 
kennen: een zeer spiritueel en wijs mens 
 
 
Iedereen van harte welkom! 
 
Alle verdere informatie is te bekomen via mail: 

open.paradigma@gmail.com of loge.open.paradigma@ts-belgium.be 
of  via GSM +32 474 325 338  

 
Facebook: https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-Theosofische-Vereniging-1599627713631244  
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Loge Antwerpen 

Programma  

Januari 2023 
 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  

 

Dinsdagen 03 & 17/01: van 11u. tot 15u.:  Studie 

Stof om na te denken van A.A. Bailey 

Dit boek ‘Stof om na te denken’ is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, 

maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voor-

deel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Thema’s zijn o.a. de 

Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra 

– ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denk-

vermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest. 

Tijdens de bijeenkomsten lezen en bespreken we een stukje tekst uit dit boek.  

Wie aanwezig wil zijn, raden we aan een lunchpakket mee te brengen. Koffie en thee zijn beschik-

baar. 

 

Zondag 15/1/2023 om 11u.: Voordracht in samenwerking met Loge Witte Lotus 

Internationale Conventie in Adyar (met video) 
Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/87310764840 

Iedereen van harte welkom! 

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be of u kan ook bellen 

naar GSM 0476 879 968. 
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