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               Loge Open Paradigma 

Nieuwsbrief 11: januari – februari 2020 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het open paradigma doorheen al 

haar activiteiten.  

Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen, 

studiegroepen, rondleidingen en vieringen. 

Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle  

leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge. 

We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van 
onze aangeboden activiteiten. 

Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!         

Christian, Lieve en Diane   

                                

Colofon                                                  

Tweemaandelijkse nieuwsbrief.                           

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 

Antwerpen. 

Website: www.openparadigma.org: onder constructie. 

Facebook: https://www.facebook.com/Loge-Open-

Paradigma-266590700518008/notifications/ 

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove 

p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen 

Loge Open Paradigma is een afdeling van de 

Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 

8, 1000 Brussel. Website: www.ts-belgium.be         
Mail: info@ts-belgium.be 

 

 

 

Jaargang 1 – nummer 1 – maart 2018 

 

De drie Antwerpse Loges van de 

Belgische Theosofische Vereniging: 

Loge Open Paradigma:  

open.paradigma@gmail.com 

Loge Witte Lotus: 

loge.witte.lotus@ts-belgium.be 

Loge Antwerpen: 

loge.antwerpen@ts-belgium.be 

http://www.openparadigma.org/
https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-266590700518008/notifications/
https://www.facebook.com/Loge-Open-Paradigma-266590700518008/notifications/
http://www.ts-belgium.be/
mailto:info@ts-belgium.be
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De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging            

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 godsdiensten, 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 doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.  

 

De doelstellingen van Loge Open Paradigma                                       

1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!  

2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd, 

terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen 

komen!  

3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het 

onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen 

voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.  

Praktische info LOP 

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat: Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen 

Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com           

         loge.open.paradigma@ts-belgium.be                                     

Deelname in de kosten activiteiten:                                                             

Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7                  

Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten 

van Adyar; niet leden: €3                                                                                                                                                                                          

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via  

mail:info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8,           

1000 Brussel".                                                                      : 

mailto:open.paradigma@gmail.com
mailto:loge.open.paradigma@ts-belgium.be
mailto:info@ts-belgium.be
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Nieuwjaarsreceptie Loge Open Paradigma 

 

 

 

Op 12 januari vanaf 12u30, na de voordracht ‘Theosofie en Theosofische 

Loges in Antwerpen’ (van 11u tot 12u30) in de Milisstraat 22, te Antwerpen. 

 

 

 

 

 

Graag bevestigen voor 8 januari per mail (open.paradigma@gmail.com). 

 

Dit is de ideale gelegenheid om je partner, andere gezinsleden of 

geïnteresseerde vriend (in), kennis te laten maken met Loge Open 

Paradigma.                                                                                               

Verwittig dan wel even vooraf met hoeveel je aanwezig zal zijn. 

 

 

 

 

 

mailto:open.paradigma@gmail.com
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Voordrachten LOP januari – februari 2020 

Theosofie en Theosofische Loges in Antwerpen                                           

(Christian Vandekerkhove) 

                                                                                                                      

Zondag 12 januari van 11u tot 12u30                                                                   

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

 

            Annie Besant in Antwerpen 

                                                                                                                                                          

                        

In deze iets kortere presentatie (wegens Nieuwjaarsreceptie) zullen we even een 

virtuele wandeling maken doorheen de geschiedenis van de Theosofie in 

Antwerpen.   

Het wordt geen saaie geschiedenisles!   

Integendeel we zullen kennismaken met zowel de pioniers in Antwerpen                     

(zo’n 120 jaar geleden) als met enkele rare snuiters, die verdacht dicht bij onze 

Beweging betrokken waren. 

 

 



5 
 

              Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen                
 
 

Varanasi, Verslag van een uitzonderlijke Internationale Conventie 

(Sabine Van Osta) 

                                                                                                                    

Zondag 9 februari van 11u tot 13u                                                                   

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen           

 

Foto: Denise Van Uytfanghe 

Ieder jaar gaat de Internationale Conventie van de Theosophical Society rond 

Nieuwjaar door op onze Campus in Adyar. 

Wegens de ingrijpende renovaties van de Leadbeater Chambers en andere 

gebouwen in Adyar werd dit jaar voor de Conventie uitgeweken naar de Zetel 

van de Indiase Sectie in Varanasi.  

Sabine Van Osta, onze Nationale Secretaris-Generaal, was aanwezig en zal ons 

verslag uitbrengen over de Conventie en deze wonderlijke stad. 

 Foto: Denise Van Uytfanghe 
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Thema-avonden januari – februari 2020 

Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers 

 

14 januari 2020 Stof om na te denken Alice Ann Bailey 

28 januari 2020 Aan de Voeten van de Meester Christian Vandekerkhove 

11 februari 2020 Stof om na te denken                      Alice Ann Bailey 

25 februari 2020 Aan de Voeten van de Meester Christian Vandekerkhove 

 

 

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.                                     

Stipt om 20u starten we met onze studieklas tot 21u15.                                     

Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.  

 

 

 

 

 

*         *                                                                      

* 
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Winter van LOP - Verslag Winterprogramma 2019                                        

                 

 

 

 

 

                            

Lieve Vissers    

                                                                                     

Op 10 november en 8 december hield 

Stefaan twee boeiende voordrachten 

over de Zeven Stralen, belicht in getal, 

klinkers, ons leven, planeten, 

geometrie, kleuren, muzikale tonen en 

tijd.                                                 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven 

voor de werkgroep, waarover verder in 

deze editie van onze Nieuwsbrief meer. 

Met een voldaan gevoel en enige 

trots rondden we onze studieklas 

Mensen- en Zonne Inwijding van 

Alice A. Bailey af op 12 november, 

waarna we onze Thema-avonden 

verder zetten met Stof om na te 

denken, eveneens van AAB. 

Voorts hadden we op 26 

november een inspirerende 

bijeenkomst over Aan de Voeten 

van de Meester.        

De praktische oefeningen 

stemmen tot een gezonde 

reflectie, met de Meester als 

leidraad. 
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Werkgroep De Zeven Stralen – Toepassingen (Stefaan Van Nuffel)    

                              

 

   

 

   

 

 

 

 

 

           

 

Wil je graag deelnemen aan deze werkgroep, meld je dan tijdig aan door een 

mailtje te sturen naar open.paradigma@gmail.com met de vermelding van je 

contactgegevens.    

Thema van deze werkgroep: De Zeven Stralen – Toepassingen, met een 

beperkt aantal samenhangende aspecten, die deelnemers graag samen 

onderzoeken. Naargelang van de vraag, gaan we per deelaspect heel 

eenvoudige berekeningen maken en eventuele resultaten, analogieën en 

correspondenties toetsen aan eigen (intuïtieve) bevindingen en achtergrond…  

Mogelijke onderzoeksvelden: 

Correspondenties met kleuren, muzikale tonen en astrologie-fundamenten, 

chakra’s, planetaire aspecten, meridianen, psychische/psychosomatische 

aspecten per straalkwaliteit… 

 

mailto:open.paradigma@gmail.com


9 
 

              Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen                
 
 

Gods Plan, door Curuppumullage Jinarajadasa (1875-1953) 

 

 

 

“Gods plan is evolutie” zei eens mijn 

Meester. Iets omtrent evolutie zult 

gij vinden in de feiten, door de 

hedendaagse wetenschap 

bijeengebracht; maar gij zult de 

betekenis ervan eerst ten volle 

begrijpen, wanneer gij de drie 

waarheden beseft die er aan ten 

grondslag liggen. 

Zij zijn: 

1. Dat leven overal is 

2. Dat leven nooit sterft en 

3. Dat leven ontwikkelt. 

Het leven is overal. Er is geen dode 

stof, en de rots die in uw ogen zich 

als levenloos voordoet, heeft een 

soort leven dat gij noch zien, noch 

gevoelen kunt. Het leven van de 

plant, van het dier, van de mens, 

wordt duidelijk door u waargenomen, 

maar het verschilt niet in soort van 

dat onzichtbare leven dat in de steen 

bestaat.  

Boven, beneden, rondom en van 

binnen is Eén allesdoordringend 

Leven en Dat Leven is een 

uitdrukking van Gods Inwezen. 

Het leven sterft nooit.                              

Wij leven in een wereld van 

verandering en dood, en het schijnt 

ons toe alsof alles moet sterven.              

De natuur doet zich aan ons voor als 

één onverbiddelijk treurspel van 

wederzijdse slachting. Maar dat is 

niet het geval. Verandering en dood 

zijn onvermijdelijk waar vorm is, 

maar verandering en dood hebben 

slechts plaats, opdat het leven voller 

zal kunnen worden dan te voren.             

Ieder levend voorwerp is tweevoudig 

in zijn aard; het is een vorm, uit de 

stof opgebouwd, en een bewustzijn 

dat de bouwer is. De dood doet 

slechts de vorm aan; het bewustzijn 

dat het bijeenhield, blijft na de dood 

als altijd in God geworteld.  

Onderstaande tekst is een hoofdstuk uit het zeer 

inspirerende werkje “In zijn naam” van                                

C. Jinarajadasa, de 4de Internationale President van 

de Theosofische Vereniging. Het is opgedragen aan 

Koot Humi, waarvan Raja, zoals hij genoemd werd, 

zich een discipel wist. Hier en daar hebben we de 

tekst een ietsje moderner gemaakt. Zowel stijl als 

woordgebruik zijn op een zuinige manier 

aangepast, maar enkel waar het nodig was om de 

lezer van deze tijd in staat te stellen om dit 

opstelletje uit 1913 goed te begrijpen.                             

We proeven hier alvast zowel de wetenschapper,     

de esotericus als de mysticus, die zo harmonisch in 

Raja verenigd waren.                                                               

    Christian Vandekerkhove 
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“Er is geen dood” is de vreugdevolle 

uitroep der natuur, indien gij haar 

slechts kon horen. De roos, die aan 

het einde van een zomerdag uitvalt, 

leeft nog, ofschoon haar bloembladen 

ter aarde gevallen zijn, en zal 

terugkomen, getooid in nog mooiere 

bloembladen. Het dier, vallende als 

een prooi voor zijn vijand, komt eens 

weer terug in een sterkere en meer 

ontwikkelde vorm.                                          

Het leven bouwt zich vormen om 

daardoor een voller leven te leven. 

Zodra de vormen het komen van dat 

hogere leven verhinderen, worden zij 

terzijde geworpen en opgelost in die 

elementen, waaruit het leven hen 

eens opbouwde. Wanneer de vormen 

wegvallen, zal het leven dat er in 

was, onvernietigbaar in stand blijven, 

want het is een deel van het Ene 

leven. Onder Goddelijke leiding zal 

het later wederkeren en opnieuw 

vormen opbouwen.                                

Het leven ontwikkelt. God, die Kracht, 

Schoonheid, Wijsheid en Liefde is, 

wenst dat alle dingen, door Hem 

geschapen, in Zijn aard zullen delen 

en zich met Hem verheugen.       

Daarom doordringt Hij met Zijn 

Leven het heelal, dat Hij in aanzijn 

bracht. Het is door dat leven dat Hij 

zich wil kenbaar maken aan zijn 

schepselen, en daarom heeft Hij hen 

begiftigd met een instinct tot 

ontplooiing, dat wij evolutie noemen. 

Het is die natuurdrift, welke uit de 

stof vormen van verschillende 

trappen van evolutie opbouwt.             

Het leven van een mineraal geeft 

slechts weinig van God weer,                 

de plant veel meer, nog meer het 

dier en het meeste in de gehele 

zichtbare wereld, de mens.                          

Er is geen bezielder studie dan dit 

ontplooiingswerk.                             

Bestudeer scheikunde, en gij zult dan 

reeds een idee krijgen van het 

wondervolle opbouwen van atomen 

en moleculen, waardoor het leven in 

organische en niet-organische dingen 

mogelijk wordt. Ieder deel van die 

opbouw wordt door God geleid; 

iedere nieuwe groepering van 

krachten openbaart iets meer van 

Zijn aard. Ga over tot een verdere 

trap en zie hoe mooi Hij Zijn 

mineralen vormt, met welk een 

fijnheid en harmonie Hij alles 

ontwerpt, opdat Zijn Inwezen verder 

geopenbaard zal worden.                 

Bestudeer plantkunde, begeef u in 

velden en bossen en zie om u, maar 

bovenal tracht hun leven te gevoelen, 

dan zult gij begrijpen hoeveel meer 

Hij van Zichzelf aan u heeft kenbaar 

gemaakt.                                      

Bestudeer dierkunde, let op de bouw 

en de eigenschappen van de 

myriaden vormen in het dierenrijk, 

maar bovenal tracht de dieren te 

begrijpen en lief te hebben, en gij 

zult beseffen hoe weder een sluier 

voor u opgeheven is en hoeveel 

nader gij tot God staat.                         

Zie in de harten der mensen en 

verlang er naar hun lasten mede te 

helpen dragen, en gij zult God nog 

dichter bij u zien en weten dat ook 

gij één met Hem zijt.                       

In dit onbeschrijfelijk en 

wonderbaarlijk verloop dat evolutie 

betekent, is er één ding dat gij goed 

moet begrijpen – Gods plan voor de 

mens. In het leven van het dierenrijk 

is zelfzucht en het zich doen gelden 

de grondtoon van evolutie, omdat 

God daar ontwerpen maakt voor het 

bouwen van vormen.                                   
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Hij maakt vormen en beproeft ze om 

te zien of zij sterk zijn.                                

De zwakke verwerpt Hij, om daarna 

in stof opgelost te worden.                       

De sterke gebruikt Hij om uit die stof 

vormen te kneden, die nog sterker 

zijn. Want wanneer de vormen 

sterker worden, kunnen zij meer 

samengesteld worden, en door 

samengestelde vormen kan Hij 

eigenschappen in het leven 

openbaren en ontwikkelen, die niet 

door Hem konden weergegeven 

worden door minder samengestelde 

en minder ontwikkelde vormen.                 

De strijd om het bestaan (struggle 

for existence) en het overleven van 

de best aangepaste (survival of the 

fittest), behoren tot Zijn Plan. 

Werkende door Zijn middelaars zoekt 

Hij soort na soort uit, zich niet 

bekommerend om de persoonlijke 

vorm, maar steeds zorgdragend voor 

het inwonende leven en haar evolutie. 

Zelfzucht is de wijze waarop Hij het 

leven op deze trap ontwikkelt.                 

Maar de mens is een ziel.                            

Hij staat afgescheiden van alle 

schepselen beneden hem.                        

Hij is een hogere uitdrukking van 

God en een volkomener openbaring 

van zijn aard dan het leven van de 

plant of het dier. Wat geschikt is 

voor plant en dier, is niet langer 

geschikt voor de mens.                       

Zelfzucht bouwt de vormen voor de 

mens op, maar zelfopoffering moet 

nu de mensen, die zielen zijn, 

herscheppen in kanalen voor de 

hoogste uitdrukkingen van God. 

De mensen gelukkig te maken, is 

Gods plan. Maar zij kunnen slechts 

gelukkig zijn, naarmate zij die 

hogere aanzichten van Hem kunnen 

openbaren, welke Hij niet in het 

leven van de plant of het dier kan 

kenbaar maken. Daarom moet iedere 

ziel werkzaam zijn, en zijn handelen 

moet medehelpen aan Gods plan en 

het niet in de weg staan.                              

De mens kan God enkel helpen door 

zelfopoffering en dienst.                             

Het is om de mensen te leren dat 

geluk enkel kan bestaan door Dienst, 

dat God al het zichtbare en 

onzichtbare heeft ontworpen.                     

Hij schept werelden, bevolkt ze met 

Zijn schepselen, doet continenten 

opkomen en vernietigt ze, brengt 

beschavingen voort en doet ze in stof 

vergaan, opdat de mensen langzaam 

deze les mogen leren.                           

Want Hij zendt zielen in aardse 

lichamen keer na keer, in één land 

om één gedeelte van de les te leren 

en in een ander land, voor het 

tweede gedeelte. Hij leidt hen om nu 

als man en dan als vrouw geboren te 

worden. Hij zendt aan ieder een 

oogst van vreugde of leed in 

overeenstemming met het zaaien 

van goed of kwaad; als meesters of 

als slaven, als leraren, genezers, 

kooplieden, in duizenden relaties, in 

duizenden  landen omringt Hij hen 

met gelegenheden om deze les te 

leren. De opkomst en val van 

volkeren, het verschijnen en 

verdwijnen van beschavingen of 

geloofsvormen, van wetenschappen, 

kunsten en filosofieën, zijn de vele 

zetten in een spel dat door Hem 

gespeeld wordt opdat wij kanalen 

zullen worden voor Zijn hoogste 

leven. 

Zelfzucht dan is de evolutiewet voor 

het redeloze dier, maar zelfopoffering 

is de evolutiewet voor de mens. 
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100ste verjaardag Internationaal Parapsychologisch Instituut te Parijs 

(deel 2)    

“Ja, we weten dat psychokinese bestaat.                                                           

Maar je moet zo voorzichtig zijn – het is zo moeilijk om het te bewijzen.” 

Deze woorden van Joseph Banks Rhine (1895-1980), bioloog en pionier van de 

parapsychologie, brengen ons meteen in het hart van de volgende uitvinding: 

3.De tychoskoop van Pierre Janin 
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De eerste generatie van dit robotje 

werd in 1975 ontwikkeld door de 

ingenieur en parapsycholoog Pierre 

Janin. Daarna volgden nog 

verbeterde versies. Tussen 1975 en 

1980 werden door Janin een 20-tal 

modellen ontworpen. Later werd door 

ingenieur en IMI-lid Jean-Pierre Bailly 

een modernere versie ontwikkeld.  

Maar wat is eigenlijk een tychoskoop? 

Een tychoskoop is een klein, 

cilindervormig, rijdend toestelletje in 

de stijl van de rijdende schildpadjes 

van Norbert Wiener (1894-1964),         

de vader van de Cybernetica.  

                                                         

Maar er is een verschil: bij Wiener 

rijden de schildpadjes rechtdoor tot 

ze een hindernis tegenkomen en 

reageren daarop via een aangeleerd 

proces, bijvoorbeeld achteruitrijden 

en een andere richting uitgaan 

(terugkoppeling of feedback).                      

De tychoskoop rijdt willekeurig in alle 

mogelijke richtingen.                                  

Het woord willekeurig gebruik ik hier 

niet zomaar “willekeurig”!    

De rijrichting en de 

richtingveranderingen worden 

bepaald door een randomgetal-

generator.                                       

Dit is een toestel of 

computerprogramma dat continu 

randomgetallen, dus willekeurige 

getallen genereert.                                       

Een reeks getallen die geheel door 

toeval ontstaat en bijgevolg geen 

enkel vorm van logica bevat in haar 

volgorde. Puur toeval dus.  

Zonder externe invloed zal het 

robotje zich dus verplaatsen in 

rechte lijnen van 1 tot 10 cm lang en 

dan een willekeurige draai maken op 

zijn eigen as en van richting 

veranderen, om weer 1 tot 10 cm 

verder te rijden. 

De tychoskoop is uitgerust met een 

viltstift die onderaan uitsteekt en een 

spoor achterlaat op de ondergrond. 

Denk maar aan zo’n wagentje dat de 

volle witte streep van de 

wegmarkeringen op de grond moet 

schilderen, maar door een dronken 

bestuurder gewoon stuurloos 

rondrijdt in plaats van een mooie 

rechte lijn te creëren.                            

Met dit spoor kan men dus perfect 

heel het traject van het voertuig, in 

casu de tychoskoop opvolgen.  

Aangezien het ding gestuurd wordt 

door een randomgenerator, wordt de 

lijn op de grond verondersteld een 

wirwar te vormen van kriskras 

opeenvolgende koersveranderingen. 

Tot hier is alles normaal en 

“voorspelbaar onvoorspelbaar”. 

Nu is het de bedoeling om – door de 

kracht van de geest – het traject van 

het robotje te beïnvloeden.               

Als dit lukt, is het effect van 

psychokinese onweerlegbaar 

bewezen. Dat is nu precies wat een 

aantal onderzoekers hebben gedaan. 
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Aan de Princeton Universiteit in New 

Jersey werd dit in het Princeton 

Engeneering Anomalies Research 

(PEAR) laboratorium met succes 

uitgevoerd.  

 (Verdere lectuur: Consciousness and 

the Source of Reality, by Robert Jahn 

and Brenda Dunne, Princeton, ICRL 

Press, 2011) 

In Frankrijk, in zijn 

parapsychologisch laboratorium heeft 

Ambroise Roux, tussen 1970 en 1982, 

de tychoskoop uitgetest op 215 

personen. 40% van hen kon 

ontegensprekelijke anomalieën op 

het randomgedrag van de 

tychoskoop veroorzaken.  

Ook bestuurd door dieren! 

 

 

In 1985 werd door René Peoc’h 

(geboren in 1958) aan de Universiteit 

van Nantes een thesis voor zijn 

doctoraat geneeskunde verdedigd, 

waarin hij aantoont dat ook kuikens 

het robotje naar zich toe kunnen 

laten rijden! 

 

 

*      * 

* 

 

 

 

 

(Verdere lectuur: 

http://psiland.free.fr/savoirplus/thes

es/peoch.pdf hier het volledige 

proefschrift, getiteld: Mise en 

évidence d’un effet de 

psychophysique chez l’homme et le 

poussin sur le tychoscope.                    

Een Engelse tekst van zijn hand 

verscheen in The Journal of 

Parapsychology, vol. 66, no 3, 2002, 

p. 229 en volgende: Psychokinesis 

experiments with human and animal 

subjects upon a robot moving at 

random. Online samenvatting: 

https://go.gale.com/ps/anonymous?i

d=GALE%7CA107203519  ) 

(Zie ook: filmpje met demo van de 

tychoskoop: 

https://www.dailymotion.com/video/

xb6zgf ) 

 

 

http://psiland.free.fr/savoirplus/theses/peoch.pdf
http://psiland.free.fr/savoirplus/theses/peoch.pdf
https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA107203519
https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA107203519
https://www.dailymotion.com/video/xb6zgf
https://www.dailymotion.com/video/xb6zgf
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4. De lichtende ladder         

 

 

 

 

Dit is een eenvoudig toestel, dat doet 

denken aan de biofeedback-

toestellen, oude stijl. Er zijn twee 

kolommen lichtjes die door de kracht 

van de geest moeten beïnvloed 

worden.  

Tijdens het experiment ziet men aan 

de hoogte van de lichtkolommen de 

wijzigingen die men aan het 

toevalsmechanisme aanbrengt door 

de kracht van de geest.                            

Aan het eind van de proef kan men 

zijn totale score aflezen. 

                                                                                                                     

                                                                                                 

 

 

Conclusie 

Veel wetenschappers hebben in de loop der jaren gelachen en gespot met de 

paranormale pretenties van de theosofie en aanverwante bewegingen. 

Uiteindelijk heeft het wetenschappelijk experiment het wetenschappelijk 

establishment met haar lachers en spotters ingehaald. 

(Verdere lectuur: Institut Métapsychique International. Website : 

https://www.metapsychique.org/ en Tijdschrift : Bulletin Métapsychique) 

Alle foto’s in beide artikels zijn van de hand van Lieve Vissers. 

Christian Vandekerkhove 

 

 

https://www.metapsychique.org/
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* 

 
*         * 

 

 

Voor alle informatie omtrent de programma’s van Loge Open Paradigma: 

open.paradigma@gmail.com   

 

 

 Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar) 

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and 

realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the 
Unity of all Life.” 

Missie van de Theosophical Society (Adyar) 

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds 

verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, 
spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven. 

mailto:open.paradigma@gmail.com

