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De drie doelstellingen
De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:
1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid,
zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en
wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de
vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van
denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde
voor lidmaatschap.
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De mens en zijn lichamen - deel 2
Patrick Van Hauwe
Het Hogere Mentale Lichaam: Abstracte denken, ideeën, concepten
In tegenstelling tot de vier lagere voertuigen, welke telkens slechts bestaan
voor de duur van 1 aards leven, is het
hogere Mentale lichaam eeuwig tov de
persoonlijkheid. Het hogere mentale
lichaam, geholpen door buddhi en atman,
moet deze mentale eigenschappen, die
allen tot het lagere mentale lichaam behoren, bestrijden en overwinnen. Als het
hogere mentale lichaam kan functioneren,
wordt het, wat wij soms een genie noemen; als het geheel en al onze meester
is, kan men een god worden. Maar het
geheugen houdt het lagere mentale lichaam steeds beelden voor en het gevolg is dat het hogere mentale lichaam
wordt verduisterd. Soms echter zien we
op onze levensweg hier en daar mensen
die genieën of grote zieners en profeten
zijn. Bij hen zijn de hogere vermogens

van het mentale lichaam werkzaam en is
de persoon verlicht. Zulke mensen
waren de grote wijzen
van het verleden, zoals
Boeddha, Jezus, Confucius, Zarathoestra en
anderen. Ook dichters,
zoals Tennyson, Longfellow en anderen, zijn
mensen bij wie het
hogere mentale lichaam
nu en dan een heldere
straal op de lagere
mens werpt, om echter
snel weer te worden
verduisterd als gevolg
van een dogmatische
godsdienstige opvoeding, die het geheugen bepaalde beelden heeft gegeven waardoor het mentale lichaam
steeds wordt belet tot volle werkzaamheid te komen.

Het Hogere Mentale lichaam of causale
lichaam, is het voertuig van de Ziel of de

Individualiteit welke, keer op keer,
blijft reïncarneren op aarde tot alle karma is uitgewerkt en men terug één is
met zijn ware Zelf.
Vervolg op pagina 4

Lezing Antwerp Branch op 15 maart 2009 om 11.00 uur

‘Cult-figuren’ uit de muziekwereld en Theosofie

Vervolg op pagina 3

Gerald Van Waes
Naar aanleiding van een grotere reeks
van “vreemde figuren”: een sterk samenvattende inleiding. Ik koos het woord
“cultfiguren” omdat het wel lijkt alsof
deze figuren een soort van cult-aanhang

www.chicagoreader.com/.../060929/sunra/sunra.jpg

hebben en veroorzaken, terwijl ze eigenlijk iets heel anders zijn. Ze zijn in
ieder geval visueel opvallend.
Het Westen heeft ook zijn eigen spiritu-

ele evolutie. Om dit goed te verstaan
en te ontdekken heb je krachtige figuren nodig…
Een invloed die we hier niet naast ons
kunnen neerleggen is die van het christendom die alle vroegere tendensen en
potenties verdrong of absorbeerde en
veranderde. Het eerste deel ging dan
ook over een onderzoek naar de oorsprong van ons hedendaags religieus
ervaren, de voordelen maar vooral
ook het ziektebeeld ervan en de misvorming van onze spirituele weg. Zo
kwam ik tot de conclusie dat er een
mondelinge leer moet geweest zijn
van Wijsheid. Vanaf het moment men
zaken is beginnen opschrijven heeft
men niet alleen een zekere potentie
beperkt ; zij was vanaf toen ook hanteerbaar vanuit macht door diegene
die de boeken bezat. De Christusprojectie was een nieuwe methode die
door een gemeenschap werd gebruikt
om het Hoger Zelf trachten te laten
incarneren in het bewustzijn. Het is

mij duidelijk geworden dat het christendom een historische figuur van Jesus
heeft gemaakt omdat zijn psychologie,
nl. dat zijn vader reeds gestorven was en
in de hemelen was, ook anders kon geinterpreteerd worden. Vanaf toen werd
de term ‘God’ een goed hanteerbaar
gegeven dat gecontroleerd werd door
een Kerk, en waar het enige spirituele
pad dat overbleef dat van opoffering was
aan de maatschappij, -die nog steeds de
vorm draagt naar Romeins en Joods
model (Staatscontrole en ‘eigen visies
eerst’)-. Andere Westerse Heren van
Wijsheid werden (indien niet heidens
gemaakt) gedegradeerd tot gelijkaardige
reclamestromannen (=heiligen) voor
dezelfde ‘God’. De documentaire over
Frisbee toont nog eens goed dat er binnen het Christelijk Geloof zelfs met een
goede wil moeilijk een gezonde, bevrijdende spiritualiteit kan ontstaan. Vandaar zocht ik verder naar andere mensen
in Europa (-het Oosten kent figuren
Vervolg op pagina 3
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‘Cult-figuren’ uit de muziekwereld en Theosofie
Gerald Van Waes
genoeg: Milarepa, Buddha,..-) die dit
principe trachtten te verwoorden, elk
met hun eigen weg, zoektocht en ook
weer..psychologie, binnen de muziek
omdat ik daar goed van op de hoogte
ben.
De eerste figuur, Father Yod’s psychologie trok nog het beste op Jesus. Hij
werd een ‘aardse spirituele Vader’ voor
anderen om hen voor te bereiden op een
‘hemelse spirituele vader, naar model
van de Esseense geschriften. Deze figuur
maakte het van judokampioen tot vegetarisch restauranthouder tot spiritueel
leider, speels maar doordacht. Theosofen die inspireerden: M.Hall, Mabel

Collins, zijn leermeester Yogi Bhajan,
en Paul Foster Case. Zijn muziek:
psychedelisch.
Sun Ra was ook bekend met theosofie,
maar ook met “gechanelde” boeken,
was geobsedeerd door Bijbelcodering,
en het herstellen van de waardigheid
van het zwarte ras. Nu is hij bekend
als free-jazz /spirituele jazz/
kosmische jazz-muzikant. Ook hij
trachtte één te worden met een ander
soort inspirerend bewustzijn. Een
onderzoek..
Ook verwacht : Moondog, Zendik,
Gurdjiev

http://www.timboucher.com/journal/wp-content/
uploads/2007/01/Sun-Ra.jpg

Wie graag meer wil weten over dit
onderwerp, is van harte welkom op de
lezing die zal doorgaan op zondag
15 maart 2009 om 11.00 uur.

Inleiding studiegroep Ethiek - elke tweede donderdag van de maand

Vivekachudamani
Christian Vandekerkhove

De Vivekachudamani (incorrecte fonetische spelling bij gebrek aan een volledig
set diakritische tekens) is een van de belangrijkste werken van Sjankara.
Letterlijk vertaald, betekent Vivekachudamani: “het kroonjuweel van het onderscheidingsvermogen”. Het werd zo’n 1200 jaar
geleden geschreven door Sjankara en is
een zeer belangrijk werk uit de Vedantatraditie.

en zelfs niet door tien miljoen handelingen”.
Na een huldebuiging voor Govinda begint de tekst zelf.
In zijn 580 verzen handelt de vivekachudamani over de Advaita Vedanta of de
non-duale Vedanta, waarbij het juiste
waarnemen een belangrijk element
vormt. Zoals in vele klassieke geschriften is de tekst in dialoogvorm geschreven tussen leraar en leerling.
Elk van deze 580 aforismen kan aanleiding geven tot uitgebreid debat en commentaar en ook voor de nietVedantakenner is het deelnemen aan
deze groep zeer interessant.

acharya.iitm.ac.in/.../sankara/sankara.jpg

Het woord viveka maakt ons al duidelijk
dat onderscheidingsvermogen een sleutelbegrip in dit werk is. Inderdaad zegt hij in
dit werk “Handelen dient voor het zuiveren
van de geest, niet voor het begrijpen van het
werkelijke. De realisatie van het werkelijke
wordt verkregen door onderscheidingsvermogen

In tegenstelling tot de leer van de jains
en vele scholen uit het Boeddhisme, ziet
de Vedanta, in navolging van de Veda’s
een Opperwezen wél zitten, die bovendien schepper is van het universum. In
zijn Brahmasutrasankaranabhasya, of de
commentaren van Sankara op de
Brahmasutra’s zegt hij duidelijk: De oorzaak van de wereld is een alwetend wezen.
Geparafraseerd, kunnen we hem verder
ongeveer als volgt citeren:
De oorsprong, het onderhouden en de ontbinding van de wereld kunnen enkel worden
gerealiseerd door een Heer (Ishvara) en niet
door een oorzaak die onintelligent is, noch
door de atomen, noch vanuit het niet-zijn.

(…) Ook niet spontaan, gezien de eigenschappen van plaats, tijd en beweging, een oorzaak
vergen.
De auteur zelf, Sjankara, wordt beschouwd als een der grootste denkers ooit
in India en een belangrijke vertegenwoordiger van de Vedantacultuur, die zich
verder uitstrekt dan enkel de Upanishads.
Hij werd geboren in een Brahmaanse familie in Kaladi, een kleine plaats in Kerala
(Zuid-India). We weten niet precies wanneer hij leefde, maar het moet rond het
jaar 800 van onze tijdrekening zijn. Het is
dan ook verbazend welke psychologische
kennis hij bezat en welke spirituele hoogten hij bereikte in een periode, waarin het
westen in diepe duisternis vertoefde. Anderzijds weten we niet zoveel over hem
omdat geschiedenis en legende rond zijn
figuur door elkaar lopen. Hij zou door de
God Shiva aan zijn ouders zijn aangekondigd en een aantal wonderen worden hem
toegeschreven. Wellicht was hij een wonderkind, dat van jongs af aan een diep
inzicht in de teksten had.
Sjankara was een echte Vedantafiguur: hij
onderbouwde zijn leringen met de Veda’s
en leefde midden in de periode waarin de
Upanishads werden geschreven. Zijn commentaren op de belangrijkste Upanishads
zijn nog steeds toonaangevend.
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De mens en zijn lichamen - deel 2
Patrick Van Hauwe

Hierin liggen alle zaden (zowel het goede als het slechte vanuit vorige levens)
voor het creëren van de vier ‘lagere’
lichamen vandaar bron of Oorzakelijk of
causaal lichaam .
Taak van dit lichaam: alle ervaringen van
het lager mentale en de andere lagere
lichamen om te zetten in eeuwige begrippen, die de ziel in haar wezen zal
kunnen opnemen en daardoor groeien.
Het is tevens het voertuig voor het spirituele bewustzijn ‘Buddhi’.
Buddhi
Het is zo moeilijk om voor dit bijna
mystieke Sanskrietwoord in onze onbeholpen Europese
talen een passende
vertaling te vinden.
Het is onderscheidingsvermogen.
Het is intuïtie, het
is het orgaan van
directe kennis, het
is het bekleedsel van de godsvonk in
ons, dat niet alleen de waarheid ogenblikkelijk kent maar ook doorgeeft, als
tenminste de belemmeringen tussen
haar en ons ontvankelijke denkvermogen niet te groot en te zwaar zijn. Het is
het voorlaatste voertuig (van beneden
geteld) ook “Buddhi” of spirituele lichaam genoemd!
Onze eigen individuele buddhi is dat wat
ons intuïtie geeft, inzicht, ontvankelijkheid, fijngevoeligheid en het vermogen
het lijden en verdriet van anderen snel
aan te voelen. Ze is de god in ons die dat
doet, maar ze is wat we in gewone taal
de vrouwelijke kant van ons noemen die
deze ontvangt, het gevoelige deel van
ons, en die de gedachte meevoert naar
de plaats waar atman huist. Ze heeft
niets te maken met de fysieke vrouw of
de fysieke man. Hierin schuilt een groot
en wonderlijk mysterie en tot slot wil ik
hieraan nog toevoegen dat op één kleiner en minder belangrijk aspect van dit
mysterie wordt gezinspeeld door H.P.B.
in De Sleutel tot de Theosofie, waar ze over
buddhi spreekt als de wortel van en de
eigenlijke sleutel tot de individualiteit.

Dit is de diepliggende reden waarom
wij op dit lage stoffelijke gebied sommige van onze levens doorbrengen als
man en sommige als vrouw. In elk
daarvan leren we, als we verstandig
genoeg zijn.

nieuw reïncarneert in verschillende persoonlijkheden, waardoor de Ziel kan
groeien in bewustzijn. De Ziel is wederom de uitdrukking van een nog hoger
principe, de Monade.

Een ‘Boeddha’ is iemand die al zijn
lichamen/voertuigen tot en met zijn
Buddhi vervolmaakt heeft en aldus
verlichting heeft bereikt zoals
‘Gautama Boeddha’.

De monade is een geestelijke eenheid.
Het is als een zaad, waarin alle krachten
die deel uitmaken van zijn goddelijk
oorsprong latent
aanwezig zijn, dat
wil zeggen, ongemanifesteerd; en
evolutie bestaat uit
de groei en ontwikkeling hiervan. Als
de monade in de stof daalt, of beter als
haar straal de stof binnendringt, brengt
ze uit zichzelf door afscheiding en daarna door uitscheiding op elk van de zeven
gebieden waar ze doorheen gaat, haar
verschillende voertuigen voort. Eens de
monade alles ontwikkeld heeft, wat het
kan ontwikkelen in het desbetreffende
rijk, zal het zijn reis verder zetten in een
ander hoger ontwikkeld rijk, zo zal een
monade o.a. zijn straal via de 7 voertuigen schijnen in het mineralenrijk, vervolgens in het plantenrijk, dan het dierenrijk en het mensenrijk, om dan zo
verder te gaan naar nog hogere gebieden
die voorbij ons huidig menselijk verstand gaan.

Atman
De algemene betekenis voor de Sanskriet term ‘Atman’ is het ‘Zelf’. Het
weerspiegelt het
hoogste deel van
de mens - het
ware Zelf; zuiver
bewustzijn
an
sich - welke onveranderd blijft
bij alle waarnemingen, gedachten en gevoelens. Het
wordt ook vaak vergeleken met het
hoogste deel ‘de geest’ uit de opsplitsing van de mens in drie samengestelde delen zijnde lichaam, ziel en geest
welke we kennen uit de vroegere
christelijke leer.
Atman heeft een universeel karakter,
het is dus niet het ego of ‘ik’ van
slechts één bepaald persoon maar het
universele ik-gevoel van ieder mens.
Volgens theosofische leringen vloeit of
(emaneert) uit Atman het begripsvermogen (buddhi) voort, en weer uit
buddhi emaneert het denkvermogen
(hoger en lager manas), en verder uit
manas de begeerte (kama) of het astrale, en zo verder uit kama het etherisch
dubbel tot in het grofstoffelijke waarin
de manifestatie een feit wordt en een
incarnatie in een grofstoffelijk lichaam
kan bestaan, ook door emanatie.
Het Hogere Mentale lichaam (manas),
Buddhi en Atman (Zelf) vormen samen de hogere triade of ook de reïncarnerende Individualiteit of Ziel. De
Ziel is blijvend tov de persoonlijkheid
of ego en is hetgeen dat telkens op-

Monade

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
en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en
religie en tussen de religies onderling (Christian
Vandekerkhove)
Een handboek van oosterse en theosofische termen
(G. de Purucker )
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atman

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we graag uit op de
lezing, die zal doorgaan op zondag
1 maart 2009 om 11.00 uur.
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Laatste deel Seminarie in Parijs - 29 en 30 november 2008

De Mahatmabrieven aan A.P. Sinnett
Sabine Van Osta

Het vierde en laatste deel van het seminarie over “De Mahatmabrieven aan
A.P. Sinnett” werd, zoals de drie voorgaande delen, gebracht door mej. TrânThi-Kim-Diêu, Voorzitter van de Europese Federatie van Nationale Theosofische Verenigingen. Tijdens het weekend
van 29 en 30 november 2008 stonden er
twee sessies op het programma: een
eerste met als thema “De aard en de vier
staten van bewustzijn”, een tweede met
als titel “De aard van de Mahatma’s en
het bewustzijn van de Adepten”.
In de eerste sessie, “De aard en de vier
staten van bewustzijn”, gaat Trân-ThiKim-Diêu eerst in op de vraag “Wat is
bewustzijn?” Er zijn ongeveer evenveel
antwoorden op deze vraag te geven als
er individuen zijn. We kunnen dus
eveneens op zoek gaan naar het antwoord op deze vraag op basis van de
bevindingen van de huidige exacte wetenschappen, meer bepaald die van de
deeltjesfysica en de theoretisch wiskunde die hand in hand voortschrijden in
het onderzoek naar elementaire deeltjes,
de ultieme bouwstenen van wat wij materie noemen, de fysieke, tastbare werkelijkheid om ons heen. Eén van de theorieën die werden ontwikkeld om die
ultieme verklaring van de materie aan te
reiken, en waarvan gedeelten inmiddels
langs experimentele weg bevestigd werden, is de kwantummechanica, een theorie die vaak tot conclusies leidde die in
strijd waren met sommige conclusies of
opvattingen van de klassieke fysica, bijv.
de opvatting dat materie solide en stabiel is (1). Dit heeft er o.m. toe geleid
dat de exacte wetenschap haar eigen
opdracht en methoden in vraag begint te
stellen.
De kwantummechanica benadert de
materie op atomair en subatomair niveau om van daaruit ieder verschijnsel in
het universum te verklaren. Op deze
niveau’s blijkt niets zeker noch vaststaand, ook de zo zeker ogende vaste
stof. Een subatomair deeltje kan zich
gedragen als een materiedeeltje, maar
kan zich ook gedragen als een golf met
alle overeenkomstige kenmerken. Daarbij werd vastgesteld dat de twee moge-

lijke toestanden of gedragingen –
deeltje of golf - niet gelijktijdig kunnen voorkomen.
Een subatomair deeltje kan men zich
voorstellen als een infinitesimaal klein
bolletje dat roteert om zijn eigen as en
deze rotatie wordt de “spin” van dat

Purusha en Prakriti

www.exoticindiaart.com/archives/paintings/Hindu/

deeltje genoemd. Bij een voltallige
spin spreken we van een boson, bij
een halftallige spin spreken we van een
fermion. Bosonen kunnen gelijktijdig
voorkomen in dezelfde toestand. Fermionen kunnen dit niet: twee fermionen met hetzelfde kwantumgetal (2)
heffen elkaar op (uitsluitingsprincipe
van Pauli). Bosonen worden beschouwd als dragers van kracht of straling, fermionen wordt eerder beschouwd als de dragers of deeltjes van
materie.
Dit zijn slechts een paar van de bevindingen uit de moderne deeltjesfysica,
die tot nadenken stemmen, ook in
verband met de hoofdvraag van het
seminarie : wat is bewustzijn ? In een
poging om een antwoord te vinden op
deze vraag, richten we bijv. onze aandacht op de oude Indische, dualistische
Samkhyafilosofie die stelt dat de gemanifesteerde wereld het resultaat is van
de wisselwerking tussen twee fundamentele realiteiten
nl. Purusha
(Geest, Intelligentie) en Prakriti (Materie, Grondoorzaak). De alchemistische term “Opus Magnum” verwijst
eveneens naar die wisselwerking in die
zin dat de Materie verlicht en gesubli-

meerd wordt door de Geest, en de
Geest naar beneden getrokken wordt
door en gekristalliseerd wordt in de
Materie. We vinden dit ook terug in het
Theosofische logo, in de vorm van de
twee verstrengelde driehoeken, de lichte met de punt naar boven gericht
(Purusha, Geest), de donkere met de
punt naar onder (Prakriti, Materie).
Beide fundamentele realiteiten kennen
drie aspecten of toestanden. Voor Prakriti spreken we van de triguna’s, nl.
Rajas (beweging), Tamas (inertie) en
Sattva (het evenwicht tussen beweging
en inertie). De drie hoedanigheden van
Purusha noemen we Sat (Bestaan, het
Zijn, soms ook “Zijn-heid” genoemd),
Cit (Bewustzijn) en Ananda (Zaligheid,
Bliss).
Over bewustzijn in het bijzonder vinden
we in de Mandukya Upanishad de drie
toestanden van bewustzijn terug. Jagrat,
de “waaktoestand”, is die staat waarin
we ons volledig bewust zijn van de objectieve wereld om ons heen, ongeacht
of het gaat om de fysieke, astrale en/of
mentale wereld. Deze bewustzijnstoestand kan zich dus voordoen op de drie
niveaus van bestaan, dit wil zeggen dat
we ons bewust kunnen zijn van zowel
fysieke, astrale als mentale realiteiten.
Wel wordt er gesteld dat we deze bewustzijnstoestand alleen kunnen bereiken wanneer we geïncarneerd zijn, dwz
op deze wereld leven, omdat alleen
tijdens het leven in de vorm de mogelijkheid bestaat om het contact te ontwikkelen met ons intuïtief principe,
Buddhi door middel van opgedane levenservaring.
De volgende staat van bewustzijn noemt
Sushupti, de “slaapstand”, wanneer we in
een droomloze, diepe slaap zijn, volledig onbewust van onze objectieve omgeving. Het bewustzijn wordt als het ware
in “stand-by” gezet.
Tenslotte is er Svapna, de “droomstand”
die zich kan voordoen zowel tijdens het
waken als tijdens het slapen: inderdaad,
ook tijdens het waken zijn we er soms
niet met onze volle aandacht bij. WelVervolg op pagina 6
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De Mahatmabrieven aan A.P. Sinnett.
Sabine Van Osta
licht mogen we zelfs stellen dat voor
een groot gedeelte van de wereldbevolking dit het geval is voor een groot gedeelte van de tijd. Deze afwezigheid van
de volle aandacht noemen we dus Svapna.
Naast deze drie toestanden of modaliteiten van bewustzijn, bestaat er nog een
vierde toestand nl. Turiya, het bewustzijn in zijn oorspronkelijke, zuivere toestand die de drie eerder genoemde toestanden tegelijkertijd omvat en overstijgt. Turiya wordt beschouwd als de
basistoestand van ons bewustzijn, een
onvoorwaardelijke helderheid, waarbij
men volledig bewust is van elk van de
drie andere staten waarin het bewustzijn
zich op een gegeven ogenblik bevindt.
Wanneer we het willen hebben over
“De aard van de Mahatma’s en het bewustzijn van de Adepten”, dan vormt
Jagrat als bewustzijnstoestand het vertrekpunt van onze toelichting. Zoals
gezegd is Jagrat de enige bewustzijnstoestand waarbij het mogelijk is om in contact te komen met ons intuïtief principe,
of ook met ons Hoger Zelf. Jagrat is die
toestand waarin bewustzijn-intelligentie, het goddelijke dat in ons wezen besloten ligt, gewekt kan worden. Daar
waar de gemanifesteerde wereld het
resultaat is van de wisselwerking tussen
Purusha en Prakriti – hetgeen de juiste
voorwaarden schept voor de ontwikkeling van alle levensvormen in alle denkbare richtingen – komt er een moment
waarop we achter de immense diversiteit aan levensvormen opnieuw de fundamentele eenheid gaan onderscheiden.
Het hele universum is één (Advaita).
Buddhi is het bestaansniveau waarop we
deze eenheid kunnen ervaren en deze
ervaring heeft de uitwerking van genade
voor het bijna bevrijde individu dat zijn
eerste stappen zet op weg naar Verlichting en Intelligentie.
Keren we terug naar het materiële aspect van de realiteit: in de theosofie
bestaat de fysieke realiteit uit zeven subgebieden waarvan we alleen de drie
meest verdichte gebieden (vast, vloeibaar en gas) met onze fysieke zintuigen
kunnen waarnemen. De overige subge-

bieden van het fysieke plan, zijnde
eerste ether, tweede ether, atomair en
subatomair, kunnen we vooralsnog
niet waarnemen met onze zintuigen
(3). Door middel van een sterk en
strikt getraind en gerealiseerd bewust-

Purusha en Prakriti
www.dollsofindia.com/ardhanarishvara.htm

zijn, zoals dat van de Adept, kan dit
bijvoorbeeld wel. Het bewustzijn van
de Adept is dynamisch en uitgezuiverd
in die mate dat dit bewustzijn, zonder
risico, kan versmelten met Universele
of Kosmische Bewustzijn om te komen
tot de enige vorm van kennis die uiteindelijk echt de moeite waard is.

1 De principes van de kwantummechanica werden o.a.
geformuleerd door Niels Bohr, Paul Dirac, Louis de
Broglie, Werner Heisenberg, Pascual Jordan, Wolfgang Ernst Pauli en Erwin Schrödinger tussen 1922
en 1927, en werden sindsdien nog verder uitgewerkt
tot een “volledige” deeltjesfysica. De deeltjesfysica
beoogt het verklaren van ieder verschijnsel dat zich
kan voordoen in ons universum, onszelf, de mens als
verschijnsel, inbegrepen. Kenmerkende basisbegrippen
uit de kwantummechanica zijn bv. de dualiteit golf/
deeltje (Louis-Victor de Broglie), de onzekerheidsrelatie (Heisenberg), complementariteit en kwantumdecoherentie. Gedeelten van de theorie en bepaalde verschijnselen werden inmiddels - soms zelfs zeer recent proefondervindelijk bevestigd. Als verdere ontwikkelingen van het onderzoek in de deeltjesfysica kunnen
we de veldtheorie en “superstring” theorie vermelden.
Deze laatste wil een brug vormen tussen de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie. Voor
meer informatie en aanzet tot verdere studie, raadplege men Wikipedia.
2 Door middel van een set van 4 kwantumgetallen per
subatomair deeltje, geeft men de plaats en status van
dat subatomair deeltje aan ten opzichte van de
atoomkern.
3 Verder wordt ons geleerd dat ieder subgebied op zijn
beurt nog eens kan onderverdeeld worden in opnieuw
zeven sub-subgebieden. Voor het fysieke plan alleen al
geeft dit 49 gradaties van realiteit, waarvan we er
dus slechts 3 kunnen waarnemen. Het kunnen onderscheiden van deze realiteiten en gradaties vereist dus
een immense verfijning van ons waarnemingsvermogen
en een uitbreiding daarvan naar niet-fysieke zintuigen.

De Mahatmabrieven - Brief 69 - pagina 414
A.P. Sinnett

Het doet me werkelijk genoegen, mijn
"pupil", dat U mij, zoals afgesproken,
schrijft - of U wel - of niet - een bepaalde
vraag hebt te stellen. Het is in Uw huidige
gezondheidstoestand onmogelijk in Uw
stoffelijk brein bewustzijn van hogere gebieden terug te brengen, maar bedenk wel,
dat het gevoel van magnetische verfrissing
geen juiste maatstaf voor geestelijke vordering is, en U kunt zelfs grotere geestelijke
vooruitgang maken terwijl psychische ontwikkeling schijnt stil te staan.
Nu een antwoord op Uw vragen.
(1) In de esoterische leringen zijn "Brahma", "Pitri", en "Deva" loka’s, toestanden van bewustzijn, die tot de verschillende
etherische hiërarchieën of klassen van Dhyani's en Pitri's behoren (de "scheppers" en
"voorouders" van de Mensheid) en van
Deva's - waarvan sommige (in geestelijke
zin) veel hoger zijn dan de mens, en sommige - behorende tot de klassen van Deva's
ver  achterliggen op de neergaande boog
van de evolutie, en bestemd zijn pas in een

toekomstige Manvantara het menselijk stadium te bereiken. Exoterisch gesproken vertegenwoordigen deze loka's Nirvana, Devachan
en de Astrale wereld. De woorden Devachan
en Deva-loka hebben dezelfde betekenis:
"chan" en "loka" betekenen beide plaats of
verblijf. "Deva" is een woord dat in Oosterse
geschriften met te weinig onderscheid wordt
gebruikt, en nu en dan is het louter een camouflage.

(2) U hebt gelijk, als U bij "Werkelijke Kennis"
en "Ware Oorzaak" uit geciteerde verzen, denkt
aan het hoogste gebied van geestelijke verlichting: "grotere duisternis" waarin de volmaakte
"Siddha" daardoor tenslotte opgaat, is die
Absolute Duisternis die Absoluut Licht is. De
Werkelijke Kennis waarvan hier sprake is, is
geen mentale maar een geestelijke toestand, die
de volkomen eenwording van de Kenner met het
Gekende impliceert.
Ik hoop dat deze korte antwoorden al het licht
op deze punten werpen dat U nodig had.
Met oprechte welwillendheid,
Hoogachtend, K.H.
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Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u Lodge Witte Lotus
01/03/2009

Patrick Van Hauwe

De mens en zijn lichamen

05/04/2009

Chris De Lauwer

Jainisme

03/05/2009

Sabine Van Osta

Theosofie en Literatuur

07/06/2009

Armand De Roose

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.

‘Voorkeur en afkeer,
goed en kwaad,
hebben niet de
minste invloed op
de kenner van
brahman,
die geen lichaam
heeft en
altijd bestaat.’
Vivekachudamani
Sankaracharya

ISBN 9789064410239

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 Branch 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
15/03/2009

Gerald Van Waes

Cult-figuren in de muziekwereld - deel 3

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.
Antwerp Branch - Studieklassen - van 11.00 uur tot 13.00 uur:
• elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van het occultisme
• elke 2de en 4de dinsdag van de maand: De Mahatma Brieven
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Activiteiten in Antwerpen
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender maart 2009
MA

DI

WO

11:00-13:00

DO

VR

20:00-22:00

Kalender april 2009

ZA

ZO

14:00-17:00

11:00-13:00

MA

DI

WO

11:00-13:00

1

ZIJN LICHAMEN

2

3

BRON VAN HET
OCCULTISME

9

10

MAHATMA

4

17

BRON VAN HET
OCCULTISME

23

24

MAHATMA
BRIEVEN

30

INLEIDING TOT

6

DE THEOSOFIE

11

BRIEVEN

16

5

18

12

ETHIEK:
DE VIER
INZICHTEN

19

DE STEM VAN DE

7

MANTRA

8

14

15

26

THEOSOFISCH
PRACTICUM

INLEIDING TOT

3

ZA

ZO

14:00-17:00

11:00-13:00

4

5

MANTRA

JAINISME

ZINGEN

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

24

25

26

CULTFIGUREN
- DEEL 3

BRON VAN HET
OCCULTISME

MAHATMA
BRIEVEN

ETHIEK:
DE VIER
INZICHTEN

DE STEM VAN
DE STILTE

20

21

22

20

21

22

23

27

28

29

27

28

29

30

STILTE

25

2

DE THEOSOFIE

ZINGEN

13

VR

20:00-22:00

1

DE MENS EN

DO

BRON VAN HET
OCCULTISME

MAHATMA
BRIEVEN

THEOSOFISCH
PRACTICUM

WAT IS DE
BAHAÏ?

VRIJ ONDERWERP
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Lodge Witte Lotus

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
02/04
05/04
09/04
16/04
23/04
30/04

Meer op pagina 2

Inleiding tot de Theosofie
Jainisme
Ethiek: De vier Inzichten
De stem van de stilte
Theosofisch Practicum
Vrij onderwerp

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

Antwerp Branch

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)
Meer op pagina 2
15/03 Cultfiguren - deel 3 - “Sun Ra”
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)
04/04 Mantra zingen (van 14.00 uur tot 17.00 uur)
07/04 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
19/04 Wat is de Bahaï?
21/04 Bron van het Occultisme (van 11.00 uur tot 13.00 uur)
28/04 Mahatma Brieven (van 11.00 uur tot 13.00 uur)

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 dit programma vormt
geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen.

Alleen door onwetendheid lijkt het Zelf verdeeld. Wanneer die onwetendheid verdwenen is, toont het Zelf zichzelf, zoals de zon zich toont wanneer de wolken weggetrokken zijn.
Sankara’s Atmabodha
Adi Sankaracharya
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