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Een Kabbalistisch Universum
Guido Hoste
“Gods plaats is de wereld, maar de wereld is
niet Gods plaats.”
Met dit kabbalistische gezegde wordt
bedoeld dat God in de wereld aanwezig
is maar er tegelijk ook buiten staat. Een
immanente God is een innerlijke drijvende kracht die de ganse Schepping
doordringt. Maar zoals een goede leraar
boven zijn leerstof staat, en er van buitenaf naar kan kijken, zo staat een transcendente God boven en buiten zijn
schepping. In het mysterie van gelijktijdige immanentie en transcendentie ontmoeten God en de wereld elkaar voortdurend en leren ze elkaar “kennen”. Op
dit wonder berust de kabbalistische visie
van het Universum.
Ieder van ons heeft wel eens naar de
hemel gekeken en zich daarbij door de
ontzagwekkende grootsheid van het

Universum laten imponeren. Misschien
hebben sommigen zich hierbij vragen
gesteld over de ongeziene orde die het
Universum en onze wereld omvat en
beïnvloedt. De ‘Kabbalah’, een mystieke traditie van joodse oorsprong, beschrijft deze universele orde als een
voortdurend proces op alle niveaus van
bestaan. De mensheid wordt beschouwd
als een symbolische bespiegeling waarbinnen de geheimen van het universum

en het bestaan waargenomen kunnen
worden. De mensheid is een microkosmos, een miniatuur reproductie
van de macrokosmos en
wordt daarom beschreven als geschapen naar
gelijkenis van zijn Schepper. De spirituele, intellectuele, psychische en
fysische natuur der mensheid is een miniatuur
replica van de universele
orde van alles wat bestaat.
Een kabbalistisch Universum onderscheidt vier
niveaus van manifestatie:
goddelijke
emanatie,
geestelijke creatie, psychische vormgeving en
materiële handeling.
Symbolisch worden deze
beschreven als 4 werelden die elkaar doordringen, maar waarvan de ene ook boven
de andere staat. De kabbalistische
sleutel tot het begrijpen van deze gelijktijdige immanentie en transcendentie is de Levensboom. Dit sacrale schema is een compleet metafysisch systeem dat de onderlinge wisselwerking
en verhoudingen weergeeft tussen
universele kenmerken die herkenbaar
zijn in alles wat zich manifesteert in
het universum, zowel macrokosmos
als microkosmos. Want ‘zo boven, zo
beneden’.
De Levensboom wortelt in de wereld
van emanatie en heeft zijn takken en
vruchten in de lagere werelden van
vormgeving en handeling. Door deze
vruchten ontvangt de mens ‘Leven’
vanuit de eeuwige wortels en is hij in
staat om de immanente aanwezigheid
van God te realiseren. Met het tot
voltooiing te brengen van zijn wereld
verenigt de mens opnieuw wat in het
scheppingsproces gescheiden was, zijn
individuele bewustzijn en het Universele Goddelijke Bewustzijn. Door
onze vrije wil hangt het voor een
groot deel van onszelf af hoelang dit

proces duurt, maar zijn wij tegelijk ook
partners van de Schepper. In deze samenwerking wordt de mens Eén met

God waarbij de individuele ervaringen
van gans de mensheid worden geïntegreerd in een vernieuwd Universeel
Bewustzijn.
Bron: “Introduction to the World of Kabbalah” , © Z’ev ben
Shimon Halevi 2008 (isbn 1-905806-21-3)
Fig. 147: Work of the Kabbalist
Fig. 70: “Utriusque Cosmi”, Robert Fludd, 1617

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we graag uit op de
lezing, die zal doorgaan op zondag
1 februari 2009 om 11.00 uur.

Het universum
is de mens op
grote schaal.
Volgens

Lao Tse

Hidden Wisdom in the Holy Bible
Geoffry Hodson
ISBN 0-8356-0705-4
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De mens en zijn lichamen - deel 1
Patrick Van Hauwe
Theosofie geeft ons een belangwekkend
'model' van wat de mens is: een stroom
van bewustzijn. In het volgende schema
('ei-schema' genaamd) wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van
de mens in zeven verschillende lichamen/beginselen:

chaam en zich hiermee volledig identificeren, zouden in principe elke 7 jaar
iemand totaal anders moeten zijn!
Gevaar/Probleem: wij vereenzelvigen
ons (te vaak) met ons lichaam! Als ik
zeg: “Ik ben gulzig” voel ik mij betrok-

“Het verdelen van de samenstelling
van de mens in opeenvolgende
lagen (die eerder elkaar wederzijds
doordringen dan zich hiërarchisch
verhouden), wat noodzakelijk is
voor de duidelijkheid, moet ons
niet doen vergeten dat de mens een
eenheid vormt.

Het fysieke lichaam bestaat enerzijds uit
het grofstoffelijke lichaam en anderzijds
uit het fijnstoffelijke of etherisch dubbel.
Grofstoffelijk lichaam
Het grofstoffelijke lichaam bestaat uit gassen, vaste en vloeibare materie en heeft
een eigen bewustzijn,
dat zorgt dat alles
automatisch functioneert zonder dat de
mens hierbij hoeft na
te denken. Zaken
zoals de ademhaling,
de vertering, de bloeddoorstroming,
werking van het hart en zo meer, zijn
allemaal zaken waar wij zelf in principe
niets voor hoeven te doen. Het grofstoffelijk lichaam is het laatste voertuig dat
gecreëerd wordt alvorens de effectieve
geboorte. Tevens is het, het eerste voertuig dat afgelegd wordt bij het sterven,
het zich terugtrekken naar de innerlijke
werelden. Het is verbonden met het
element aarde.
De wetenschap heeft aangetoond dat
elke 7 jaar het grofstoffelijk lichaam
vernieuwd wordt door het continue
proces van vervangen van afgestorven
cellen door nieuwe cellen. Dus mensen
die denken enkel te bestaan uit hun li-

Ook, via concentratie- en meditatieoefeningen, de hersenen gevoeliger maken voor informatie uit subtielere/
hogere gebieden, zonder overdreven
inspanningen maar serieus en
regelmatig.
“Het lichaam is uw lastdier – het
paard waarop gij rijdt. Daarom
moet gij het goed behandelen en het
goed verzorgen. Want zonder een
volkomen rein en gezond lichaam,
kunt gij de inspannende taak van
voorbereiding niet volbrengen, gij
zoudt de voortdurende spanning
ervan niet kunnen verdragen. Maar
altijd moet GIJ het zijn die het
lichaam beheerst, NIET het lichaam
u” (Alcyone, Aan de voeten van de
Meester).

Het bewustzijn is één maar manifesteert zich overeenkomstig het
voertuig waardoor het zich uitdrukt.” (D. Audoin ‘Een benadering van theosofie’).
Fysiek lichaam

soorten drugs, alcohol en sigaretten te
mijden.

ken bij het probleem van de gulzigheid, ik veroordeel mezelf, en ondanks mijn herhaalde pogingen, wordt
ik nog steeds gedwarsboomd door mijn
gulzigheid. MAAR, wanneer ik zeg
“Mijn fysieke lichaam is gulzig”, dan is
dit iets heel anders. Ik kijk toe zonder
te oordelen en ik kan makkelijker de
omvorming leiden.
We moeten het fysieke lichaam zien
als een werkelijk omhulsel en NIET als
onszelf!
Onze taak: het zuiveren, verfijnen van
ons grofstoffelijk lichaam.
Reden: het de mogelijkheid geven, op
steeds subtielere trillingen te reageren
en tegelijkertijd het onmogelijk maken
in te gaan op de grofste vibraties, niet
alleen fysieke vibraties, maar ook astrale en mentale.
Hoe: ten eerste, via onze voedingsgewoontes kunnen we het trillingsvermogen van het grofstoffelijk lichaam
wijzigen. Vegetarisme: niet alleen uit
liefde voor dieren, maar tevens omdat
vleeswaren dierlijke (lagere) trillingen
in ons opwekken en aldus het trillingsvermogen van het fysieke lichaam vertraagt.
Daarnaast natuurlijk, trachten alle

Fijnstoffelijk lichaam - Etherisch
Dubbel
Het fijnstoffelijk lichaamsgedeelte, ook etherisch dubbel genoemd, is net als het grofstoffelijk lichaam,
even fysiek, doch
bestaat weliswaar
uit fijnere materie
nl. uit 4 lagen van
steeds ijlere ‘etherische’ materie.
Het is naast het grofstoffelijke lichaam,
het enige lichaam dat door ieder mens,
met een beetje moeite, kan waargenomen worden. Als je je hand tegen een
donkere achtergrond houdt, lijkt het
soms of je een soort handschoen van gas
of dunne rook rond je hand ziet. Niet
alleen kan het waargenomen worden,
het zou zelfs gewogen kunnen worden.
Dr. Duncan Macdougall van het Massachusetts General Hospital legde in 1906
stervende patiënten op de weegschaal en
kon, bij het moment van overlijden, een
gewichtsverschil waarnemen van om en
bij de 1/1000 van het lichaamsgewicht.
Dit kon niet worden verklaard als vochtverlies of iets dergelijks. In de kranten
van toen sprak men dat de ziel werd
Vervolg op pagina 4
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De mens en zijn lichamen - deel 1
Patrick Van Hauwe

gewogen wanneer deze het lichaam verliet. Het heeft dezelfde vorm als het
grofstoffelijk lichaam maar dan groter,
+/- 15 tot 20 cm rondom het grofstoffelijk lichaam. Het fungeert dan ook als
Modellichaam (blauwdruk) voor het
grofstoffelijk lichaam, welke gevormd
wordt door de Heren van Karma. Het
is verbonden met het element vuur.
Het etherisch dubbel is tevens de verdeler van de levensenergie (Prana/Chi) die
van de zon komt en ook de plaats, waar
de chakra’s (sanskriet voor ‘wiel’) zich
bevinden (de energiecentra die de verbinding vormen tussen het grofstoffelijke en het astrale lichaam).
Dit is het lichaam welke direct bewerkt
wordt via o.a. Reiki, Acupunctuur,
Magnetisme, om het grofstoffelijke en/
of astrale lichaam weer in balans te
brengen, via de energiecentra/meridianen van het etherisch dubbel. In tegenstelling tot het grofstoffelijk lichaam,
heeft het zelf geen eigen bewustzijn. Het
blijft altijd bij het grofstoffelijk lichaam,
ook tijdens de slaap, wanneer het astrale- en mentale lichaam het fysieke lichaam tijdelijk verlaten. Het is het voorlaatste voertuig dat gecreëerd wordt
alvorens effectieve geboorte en het
tweede lichaam/voertuig dat afgelegd
wordt na de dood, kort na het afleggen
van het grofstoffelijke lichaam.
Astraal lichaam
Het astraal lichaam wordt ook wel-eens
“Emotioneel; Gevoels- of Begeerte
lichaam of kama”
genoemd.
Dat
komt doordat het
de energieën van
emoties, onvoorwaardelijke liefde, mededogen, empathie, angst, vrees en andere positieve en
negatieve gevoelens bevat. De positieve
gevoelens behoren tot het hogere deel
van dit astrale energiespectrum en de
negatieve tot het lagere deel. Het bestaat uit 7 lagen astrale stof welke nog
veel fijner/ijler is dan etherische stof.
Het ‘lijkt op het fysiek lichaam’ ,waarvan de kleuren en aflijning

afhangen van de trillingen tengevolge
van de respectievelijke emoties, begeertes, angsten en verslavingen van
het moment. Het wordt beïnvloed
door, zowel fysieke als mentale trillingen, want het fungeert als verbinding
tussen het fysieke en het mentale lichaam.
Tijdens de slaap verlaat het astrale
lichaam het fysieke lichaam en begeeft
zich de hele tijd in de (lagere of hogere) astrale wereld. Alleen in wakende
toestand kan het astrale lichaam echter
worden ontwikkeld, verfijnd en gezuiverd, dus niet tijdens de slaap en
niet na de dood. Daarom ook o.a. dat
we reïncarneren. (Het werk gedaan tijdens waaktoestand beïnvloed het nachtelijke werk gedaan door het astrale lichaam en
niet omgekeerd)! Het astraal lichaam is
verbonden met het element water.
Het is het derde lichaam van de 4 lagere, dat gecreëerd wordt alvorens effectieve fysieke geboorte, door de
heren van Karma, afhankelijk van het
tot standgebrachte werk in vorige incarnaties. Het is het voorlaatste lichaam van de 4 lagere dat afgelegd
wordt na de dood. Naargelang de
mentale toestand op het moment van
de dood van het grofstoffelijke/
etherische lichaam, gaat men enige tijd
naar de lagere of hogere astrale wereld
tot ook het astrale lichaam afgelegd
wordt. De verblijfsduur hangt af van
de mate van hechting aan materiële
zaken/personen/dieren en/of emoties/begeerten. De astrale wereld is
veelal de wereld van het spiritisme en
mediums.
Onze taak: Zuiveren en verfijnen van
ons astraal lichaam!
Hoe: De verlangens, angsten in onszelf
accepteren en loslaten in plaats van ze
te verdringen of eraan toe te geven,
zeker niet mee vereenzelvigen. Onze
emoties tot rust brengen en beheersen.
Meditatie- en ademhalingsoefeningen
(mentale en fysieke) zijn ideale hulpmiddelen hiervoor.

Mentaal lichaam
Het mentale lichaam bestaat, net zoals
het fysieke lichaam, uit twee delen: het
lagere en het hogere mentale lichaam.
Het mentale lichaam is verbonden
met het element
lucht. Het is tevens
het lichaam welke wij, ‘de vijfde
wortelstam’, dienen te vervolmaken
nadat de Atlantiërs (vierde wortelstam)
het astraal lichaam en de Lemuriërs
(derde wortelstam) het grofstoffelijke
menselijke lichaam vervolmaakten.
Je zult begrijpen dat, hoe verder je van
het fysieke lichaam komt, de trillingsfrequenties veel hoger zijn. Hier wordt dan
ook een heel scala aan mentale energieen verwerkt. Als emoties zich vermengen met gedachten, zijn het astrale en
het mentale lichaam ook nauw bij elkaar
betrokken.
Het mentale lichaam, ook weleens
“Gedachte/Verstandslichaam of manas”
genoemd, is nog veel fijner dan de etherisch en astrale stof. De vorm is als een
soort van ‘aurisch ei’, waarvan de kleuren en aflijning afhangen van de resp.
gedachten van het moment. Het is tevens de locatie van het verstand/het
denken, verbonden via het astrale lichaam en het etherische dubbel aan de
hersenen in het grofstoffelijke lichaam.
Het mentale fungeert tevens als een
brug tussen het eeuwige spirituele, werkelijke Individu/Zelf en de tijdelijke
persoonlijkheid/ego.
Het Lagere Mentale lichaam: Concrete denken, ideeën, concepten
Het lagere mentale lichaam vormt samen met het astrale lichaam de persoonlijkheid, welke telkens slechts bestaat
voor de duur van één aards leven. Zowel positieve als negatieve gedachten
zijn mogelijk in verbinding met het astrale lichaam.
Het lagere mentale lichaam dat door
middel van de hersenen werkt, neemt
Vervolg op pagina 6
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Hersenen, theosofisch en wetenschappelijk bekenen
Sabine Van Osta

Van alle organen van het menselijk lichaam, spreken de hersenen toch wel
het meest tot de verbeelding. Immers ze
vormen de zetel van het denkvermogen
of worden, al dan niet terecht, beschouwd als het centrum van onze psychologische en zintuiglijke activiteiten.
Over dit punt zou meteen discussie kunnen ontstaan wanneer we sommige
Oosterse tradities zoals bijvoorbeeld de
ayurveda of de yoga erop naslaan met
betrekking tot deze beide, maar we willen niet meteen in de discussie stranden.
In haar tijd was mevr.
Blavatsky omwille van
haar uitgebreide esoterische vorming, uiteraard
op de hoogte van hetgeen
de Oosterse wetenschappen over de hersenen te
vertellen hadden en doorheen haar geschriften,
uitgebracht onder de titel
“Collected Writings” vinden we gedeelten van haar
occulte kennis over dit
onderwerp terug. Zo stelt
ze de hersenen voor als
het werkpaard van het
lager denkvermogen: “Dat
wat wij de begeerten van het Lichaam
noemen, vindt zijn oorsprong in de gedachte. Gedachte ontstaat voor begeerte. De gedachte werkt in op de
hersenen door de activiteit van het lager
denkvermogen; de hersenen werken
vervolgens in op de organen van het
lichaam, dan ontstaat verlangen. Het is
niet de externe impuls die de organen
opwekt, maar wel degelijk de hersenen
onder invloed van de gedachte.”
Het Westers wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hersenen, hun
opbouw en functie heeft sinds mevr.
Blavatsky’s tijd een gigantische weg afgelegd, waarin onder impuls van meerdere factoren en vanuit meerdere deelgebieden van de wetenschappen, steeds
meer mensen en middelen worden ingezet om de rol van de hersenen in verschillende gevallen te achterhalen. Niet
alleen het betreurenswaardig groeiend

aantal psychiatrisch zieken maar ook
een groeiende en in toenemende mate
onbevangen interesse van de vaak materialistisch ingestelde Westerse wetenschappen in fenomenen als telepathie, helderziendheid, parapsychologische fenomenen in het algemeen,
evenals effecten van yoga en meditatie
op onze gezondheid, of nog in het
algemeen de rol van de hersenen in
ons dagelijks leven, dit alles wordt nu
intensief onderzocht aan universiteiten
en onafhankelijke onderzoekscentra in

de neurowetenschap in haar vele gedaanten zoals de psychiatrie en psychologie, de parapsychologie, de pedagogie, eveneens sociologie, (neuro)
biologie en wetenschapsfilosofie, om
er maar enkele te noemen. Resultaat
hiervan is een enorme hoeveelheid van
onderzoeksresultaten, statistisch materiaal – in sommige gevallen al representatiever dan in andere – die aantonen welke fysieke gebieden van de
hersenen geactiveerd worden bij welke gedragingen of op welke basisprincipes de werking van de hersenen berust. Op die manier werden de hersenen en overeenkomstige activiteiten al
aardig in kaart gebracht en weet men
te vertellen in welke gebieden van de
hersenen de electromagnetische impulsen het grootste zijn bij welk type
activiteiten.
Zo concludeert men op dit moment
dat de frontale cortex of voorhoofds-

kwabben (vooraan, gelegen achter het
voorhoofd) de zetel vormen van het
bewustzijn, dat deel van de hersenen dat
onze gedragingen en emotionele reacties
op onze omgeving beheert, maar ook
ons taalgebruik en ons vermogen om te
oordelen. De pariëtale cortex of kwabben (midden en middenachter), staan
dan weer in voor verwerking van de
informatie aangevoerd via de zintuigen
en speelt op die manier een coördinerende rol in de samenstelling van de
zintuiglijke waarneming; bovendien
blijkt dit gedeelte van de
hersenen het controlecentrum te zijn voor bewegingen naar een bepaald punt
toe die bewust door de wil
gestuurd worden of nog
voor de manipulatie van
voorwerpen. In de occipitale cortex of achterhoofdskwabben (achteraan) situeert zich het centrum voor
specifiek visuele waarneming. Het cerebellum of de
kleine hersenen (achteronder), zo weet men nu,
stuurt eveneens onze bewegingen aan en hier situeert
zich tevens een stuk van ons evenwichtsgevoel en het geheugen op basis waarvan
onze motorische reflexen tot stand komen. De hersenstam (binnenin, onderaan de hersenen) tenslotte, vormt het
controlecentrum voor ons autonoom
zenuwstelsel en regelt dus o.m. hartritme, transpiratie, bloeddruk en lichaamstemperatuur, maar ook onze alertheid,
onze slaapcyclus en opnieuw ons gevoel
voor evenwicht. Deze verschillende
deelgebieden van de hersenen citeren
we slechts bij wijze van voorbeeld, dat
kan aantonen hoe ver de wetenschap al
is gevorderd in dit domein.
Men zou kunnen opperen dat al dit onderzoek zich alleen maar toespitst op de
materiële kant van de zaak. Daar tegenover kunnen we stellen dat door de
steeds verfijndere medische apparatuur
en methoden, de materieel gerichte
Vervolg op pagina 6
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De mens en zijn lichamen - deel 1
Patrick Van Hauwe
onmiddellijk de vorm en de eigenschappen van een voorwerp aan, mentaal of
materieel. Daardoor heeft het vier bijzondere eigenschappen: ten eerste, het
kan zich moeiteloos van elk punt, voorwerp of onderwerp verwijderen; ten
tweede, naar een aangenaam denkbeeld
bewegen; ten derde, naar een onaangenaam denkbeeld; ten vierde, passief blijven en aan niets denken. Het eerste is
toe te schrijven aan het geheugen en aan
de natuurlijke beweging van manas; het
tweede en derde aan het geheugen alleen en het vierde betekent slaap als het
niet abnormaal is en, als het abnormaal
is, neigt het tot krankzinnigheid.
Allereerste voertuig dat gecreëerd
wordt alvorens effectieve fysieke geboorte en allerlaatste dat afgelegd wordt
na de dood en het verblijf in Devachan
(godenwereld of ‘rustoord’). Het enige
lichaam/voertuig welke groeit incarnatie na incarnatie, naarmate de mens zich
steeds verder ontwikkelt op mentaal
niveau, terwijl het fysieke tot en met het
astrale lichaam min of meer weinig wezenlijk veranderden sinds het Atlantische Mensentype.

Onze taak: het lager mentale lichaam
beheersen en zuiveren, zodat het duidelijker kan communiceren met de
‘hogere/fijnere’ voertuigen.
Hoe: zich boven het ‘persoonlijke IK’
plaatsen, de identificatie met de persoonlijkheid moet ophouden, door
stoppen te (ver)oordelen. Alles is goddelijk, daarom oordeel niet!
Houdt niet vast aan ideeën, concepten
- want, vasthouden aan het verleden is
dus een obstakel in onze groei. Blijf
openstaan, heb altijd en overal een
open geest, want we zien niet de ware
werkelijkheid tot we ons ware Zelf
gerealiseerd hebben.
Herhalen van een zelfde idee leidt tot
vooroordeel dat werkt als een blokkade in het lager mentale lichaam. Wees
bewust van je gedachten en handelingen en, laat jij diegene zijn die de gedachten controleert en niet de gedachten jou!
“Tussen goed en kwaad zou het niet moeilijk moeten zijn te kiezen, want zij die de
Meester willen volgen, hebben reeds besloten tot elke prijs het goede te doen. Maar
het lichaam en de mens zijn twee, en wat

de mens wil, is niet altijd wat het lichaam
verlangt.
Als uw lichaam iets verlangt wacht dan even
en denk na, of gij het werkelijk verlangt.
Want gij zijt God en gij wilt slechts wat God
wil; maar gij moet diep binnen in uzelf graven om God in u te vinden en ge moet luisteren naar zijn stem die uw stem is.
Zie niet uw lichamen voor uzelf aan, noch
het stoffelijk lichaam, noch het begeertelichaam, noch het verstandlichaam. Elk van
deze zal voorwenden uzelf te zijn om datgene
te verkrijgen wat het behoeft. Maar gij moet
ze alle kennen en uzelf als hun meester.”(Alcyone, Aan de voeten van de Meester).
Tot zover deel 1 over De mens en zijn
lichamen. In een volgend nummer worden de overige ‘lichamen’ besproken.
Bronnen:
- Een benadering van theosofie (Danielle Audoin)
- De zevenvoudige samenstelling van de mens (L.
Wright)
- The Etheric Double (A.E. Powell)
- The Astral Body (A.E. Powell)
- The Mental body (A.E. Powell)
- The causal body (A.E. Powell)
- The Solar System (A.E. Powell)
- The Etheric body of man (Bendit)
- Man and his bodies (A. Besant)
- Johannes Jacobus Poortman: het Hylisch Pluralisme
(Christian Vandekerkhove)
- Een handboek van oosterse en theosofische termen
(G. de Purucker )

Vervolg van pagina 5

Hersenen, theosofisch en wetenschappelijk bekeken
Sabine Van Osta
wetenschap steeds dichter nadert tot bij
die lagen van materie die we fijnstoffelijk kunnen noemen, in de goede traditie
van het hylisch pluralisme. Het is niet
ondenkbeeldig dat een groter gedeelte
van de vorsers het zelfs niet in de gaten
heeft dat men de fijnstoffelijkheid aan
het bestuderen is, die fijnstoffelijkheid
waarvan het bestaan tot op de dag van
vandaag in twijfel wordt getrokken. (1)
Dit blijkt vooral wanneer we het hebben
over het endocrien stelsel van klieren
die gesitueerd zijn in de hersenen, nl. de
hypothalamus, het hersenaanhangsel of
hypofyse en de pijnappelklier of epifyse.
Hun grootte staat, zo blijkt, omgekeerd
evenredig tot hun belang voor het menselijk functioneren. Deze klieren worden echter ook in een andere context

genoemd, nl. wanneer het gaat over
bewustzijn, ziel, meditatie en dergelijke.

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/
images/2008/07/01/human_brain_as_belief_engine.jpg

Gezien de enorme hoeveelheid, willen
we tijdens het Theosofisch Practicum
een aantal korte case studies naar voor
brengen, met name de gevolgen voor
de hersenactiviteit van meditatie en

van druggebruik, niet toevallig twee
uitersten. Indien er nog wat tijd overblijft willen we bovendien de voornaamste conclusies overlopen van de neurologische studies die werden ondernomen
in het kielzog van het werk van theosofe
Maria Montessori, de beroemde Italiaanse pedagoge, in verband met het
brein in ontwikkeling.
In ieder geval zal deze “rondleiding” ons
toelaten van vast te stellen dat mevr.
Blavatsky er in haar tijd niet naast zat als
het gaat over de hersenen.
(1) Een van de voornaamste bestudeerders van het
hylisch pluralisme, die tevens nauw verbonden was met
de Theosofische Vereniging in Nederland, was J.J.
Poortman. We kunnen zijn standaardwerken “Vehicles
of Consciousness” en “Ochema” ten zeerste aanbevelen.
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Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u Lodge Witte Lotus
01/02/2009

Guido Hoste

Een kabbalistisch universum

01/03/2009

Patrick Van Hauwe

De mens en zijn lichamen

05/04/2009

Chris De Lauwer

Jainisme

03/05/2009
07/06/2009

Sabine Van Osta
Armand De Roose

Theosofie en Literatuur
De religie van de Katharen

Maanden juli en augustus: geen voordrachten.

Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401
en (0476) 879 968

Iedereen is van harte welkom!

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 doel-

einden 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 verliezen wegens enige opvatting die
hij/zij heeft of wegens het lid

zijn van een school van denken
waartoe hij/zij zou behoren.
Meningen 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.

Kalender
17/02/1926
Eerste officiële viering
Adyardag

17/02/1847
Geboorte Charles Webster
Leadbeater

19/02/1904
Geboorte van Rukmini Devi
Arundale.

De Belgische Theosofische Vereniging
De Theosofische Vereniging
werd opgericht te New York op
17 November 1875. Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), India.
Zij is een ontmoetingsplaats van
zoekers naar waarheid en heeft
afdelingen in vele landen over de
hele wereld.
In Europa is een Internationaal
Theosofisch Centrum gevestigd
te Naarden (Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi,
Gent en Luik. Zij organiseren
met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en
sommige, waaronder die in
Brussel en Antwerpen, beschikken tevens over een uitgebreide
bibliotheek. De voornaamste
taak van de vereniging bestaat
erin gelijkgestemde mensen bij
elkaar te brengen en hen te sti-

muleren in hun zoekproces naar
waarheid.
Antwerp Branche werd opgericht in 1899.
Lodge Witte Lotus is op dit
ogenblik de jongste loot uit de
Belgische Theosofische familie.
Opgericht in 2006, beoogt deze
Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers
naar en onderzoekers van waarheid.

Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur Antwerp Branch
15/02/2009

Dea Delbroeck

Sofrologie en Theosofie

15/03/2009

Gerald Van Waes

Cultfiguren - deel 3 - “Sun Ra”

19/04/2009

Marc Vanrusseld

Wat is de Bahaï?

17/05/2009

Annemie Verschraegen

Phowa - verlichting zonder meditatie

Maanden juni, juli en augustus: geen voordrachten.
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Activiteiten in Antwerpen
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender februari 2009
MA

DI

WO

11:00-13:00

DO

VR

ZA

20:00-22:00

Kalender maart 2009
ZO

MA

DI

WO

DO

11:00-13:00

11:00-13:00

VR

ZA

20:00-22:00

11:00-13:00

1

1

EEN KABBALIS-

DE MENS EN
ZIJN LICHAMEN

TISCH
UNIVERSUM

2

9

3

BRON VAN HET
OCCULTISME

10

MAHATMA

4

23

17

BRON VAN HET
OCCULTISME

24

MAHATMA
BRIEVEN

INLEIDING TOT

6

DE THEOSOFIE

11

BRIEVEN

16

5

18

12

ETHIEK:
DE VIER
INZICHTEN

19

DE STEM VAN DE

13

20

7

MANTRA

8

ZINGEN

WAT IS
PATHWORKING?

14

15

21

SOFROLOGIE
EN THEOSOFIE

22

2

9

26

THEOSOFISCH
PRACTICUM

27

28

BRON VAN HET
OCCULTISME

10

MAHATMA

4

5

INLEIDING TOT

16

23

17

BRON VAN HET
OCCULTISME

24

MAHATMA

Meer op pagina 5

01/03 De mens en zijn lichamen
05/03 Inleiding tot de Theosofie
12/03 Ethiek: De Vier Inzichten
19/03 De stem van de stilte
26/03 Theosofisch Practicum

7

MANTRA

12

13

14

18

19

20

21

27

28

ETHIEK:
DE VIER
INZICHTEN

DE STEM VAN

8

ZINGEN

11

15

CULTFIGUREN
- DEEL 3

22

DE STILTE

25

A
Meer op pagina 2

6

DE THEOSOFIE

26

THEOSOFISCH
PRACTICUM

BRIEVEN

Lodge Witte Lotus

01/02 Een kabbalistisch universum
05/02 Inleiding tot de Theosofie
12/02 Ethiek: De Vier Inzichten
19/02 De stem van de stilte
26/02 Theosofisch Practicum: De hersenen

3

BRIEVEN

STILTE

25

ZO

Antwerp Branch

03/02 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
07/02 Mantra zingen (van 14.00 uur tot 17.00 uur)
08/02 Studiedag: Wat is Pathworking? (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
10/02 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
15/02 Sofrologie en Theosofie
17/02 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
24/02 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
03/03 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
07/03 Mantra zingen (van 14.00 uur tot 17.00 uur)
10/03 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
15/03 Cultfiguren - deel 3 - “Sunra”
17/03 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
24/03 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:
• elke 1ste en 3de dinsdag: Bron van het occultisme
• Elke 2de en 4de dinsdag: De Mahatma Brieven

Voor meer informatie omtrent de Lodge Witte Lotus programma’s
kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0476) 867 401.

Voor meer informatie omtrent de Antwerp Branch programma’s
kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma en vormt geen
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

Hoe meer we het leven in het heden aanvaarden en eren,
Hoe mooier en gemakkelijker het naar de toekomst zal leiden.

Annie Besant (De plaats van Vrede)
www.katinkahesselink.net/theosofie_nl/tsdigitc.html
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