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Loge Open Paradigma
Nieuwsbrief 2: mei – juni 2018
_____________________________________________
Colofon
Tweemaandelijkse nieuwsbrief.

De drie Antwerpse Loges van de
Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018
Antwerpen.

Loge Open Paradigma:

Website: www.openparadigma.org: onder constructie.

open.paradigma@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Loge-OpenParadigma-266590700518008/notifications/

Loge Witte Lotus:

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

loge.witte.lotus@ts-belgium.be
Loge Antwerpen:
loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het open paradigma doorheen al
haar activiteiten.
Jaargang
1 – nummer 1 – maart 2018
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 Loge Open Paradigma, hartelijk
welkom!
Christian, Mireille en Lieve
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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
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondagvoordrachten: leden: €3, niet leden: €7 - Thema-avonden: leden:
vrijwillige bijdrage voor het Renovatiefonds Adyar, niet leden: €3
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Voordrachten LOP mei-juni 2018
Ahmadiyya
Zondag 13 mei van 11u00 tot 13u00 door Basharat Ahmad Saqib en Zubair
Hashmi
Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is een islamitische
gemeenschap die werd gesticht door Mirza Ghulam Ahmad,
die leefde van 1835 tot 1908. De leden van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap geloven dat hun stichter de Messias
en de Mahdi is, die door de profeet Mohammed werd
voorspeld.

De leuze van de gemeenschap:
Liefde voor iedereen, haat voor
niemand.

De relaties tussen de Ahmadiyya Gemeenschap en LOP verlopen al enkele jaren
zeer hartelijk. Het is daardoor dat we het geluk hebben op 13 mei Basharat
Ahmad Saqib en Zubair Hashmi te mogen verwelkomen in onze Loge. Beiden zijn
actief in de Antwerpse afdeling van de Ahmadiyya Gemeenschap.
Vipassana - Gevangenisproject
Zondag 10 juni 2018 van 11u00 tot 13u00 door Christian Vandekerkhove en
Lieve Vissers
Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

Christian met Nadine Poppe,
vertegenwoordiger van de
gevangenisbibliotheek Gent
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Reeds in 2009 vatte Christian het idee op om spirituele boeken te introduceren in
de gevangenisbibliotheken. Een project dat hij later schonk aan de Theosofische
Orde van Dienst (TOS). Eind 2017 werd het project succesvol afgerond.
Het was een hartverwarmend avontuur, waarin de doelstellingen konden worden
neergezet, dankzij de onbaatzuchtige inzet van velen. Tijdens deze voordracht
nemen we jullie mee op deze wondermooie tocht die we mochten beleven.
We houden ondermeer halt bij Vipassana, een van India’s oudste
meditatietechnieken, die hier wordt ingezet bij ondersteuning van de
heroriëntering van gedetineerden in de maatschappij.
Thema-avonden mei-juni 2018
Dinsdag van 19u45 tot 21u45 olv. Christian Vandekerkhove.

8

mei

2018

Mensen- en Zonne inwijding

Alice Ann Bailey

8

mei

2018

20.45 – Witte Lotusdag - Viering

22

mei

2018

De ijlere krachten der natuur

29

mei

2018

Down the Rabbit Hole

12

juni

2018

Mensen- en Zonne inwijding

Alice Ann Bailey

26

juni

2018

De ijlere krachten der natuur

Rama Prasad

Rama Prasad

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45. Stipt 20u00 starten
we met onze studieklas tot 21u15. Er is gelegenheid om na te mijmeren tot
21u45.
Tijdens de maanden juli en augustus organiseren we
weer zomeractiviteiten. Meer nieuws volgt later.
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De Occulte Scheikunde

mula-prakriti of protyle of ylem. In
de occulte scheikunde wordt het
koilon genoemd.

AB en CWL tijdens de periode
van de Occulte Scheikunde

Dit koilon nu, vertoont gaatjes of
belletjes. Deze belletjes zouden
worden gevormd doordat de Logos
zich hieruit terugtrekt. Materie zou
een rangschikking zijn van deze
belletjes, in een reeks spirillen van
gradueel stijgende complexiteit.

Dit is een voorbeeldcasus dat een
ereplaats verdient in de
wetenschapsgeschiedenis en
in de annalen van de
geschiedenisvervalsing door de
gevestigde wetenschappers.
Tegelijk is het een voorbeeld van de
invloed van de Theosofie op de
wetenschap.

Door middel van hun helderziende
onderzoeksmethode konden CWL en
AB van de meeste toen gekende
elementen de atoommassa bepalen.
Spectaculair is, dat beide
onderzoekers reeds in het begin van
de 20ste eeuw het idee van isotoop
formuleerden, met voorbeelden en
atoommassa.

De zgn. Occulte Scheikunde werd
door Annie Besant (AB) en Charles
Webster Leadbeater (CWL), twee
vooraanstaande theosofen, naar
voren geschoven rond 1895.

Francis William Aston van de
Universiteit van Cambridge, kreeg in
1922 de Nobelprijs voor chemie voor
zijn ontdekking d.m.v.
massaspectrografie, van isotopen bij
een groot aantal niet-radioactieve
elementen.

Eerder had Mevr. Blavatsky in haar
Geheime Leer reeds gezegd dat
atomen, in tegenstelling tot de
gangbare wetenschappelijke visie
toen, uit kleinere, subatomaire
deeltjes bestonden.
Het model der occulte scheikunde,
dat deels geïnspireerd is op de
theosofische leer, deels gebaseerd op
wat AB en CWL ervaren als
helderziende waarnemingen.
Deze theorie gaat er van uit dat het
universum bestaat uit wortelstof of
oersubstantie. Deze substantie is in
de verschillende tradities gekend als

Inmiddels publiceerde Jeff Hughes
van het Centre for the History of
Science, Technology and Medicine
aan de Manchester University, een
artikel “Occultism and the Atom: The
Curious Story of Isotopes”.
Hij vertelt hierin dat Aston zich niet
enkel op het werk van Besant en
Leadbeater baseerde, doch zelfs van
hen de naam meta-neon overnam,
voor een isotoop van neon. Hughes
ontdekte, aldus Radha Burnier, 7de
Internationale President van de
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Theosofische Vereniging in een doos
papieren van Aston aan de
Universiteit te Cambridge, een “nota
over de naam meta-neon”, waarin
Prof. Aston toegeeft die uit de
occulte scheikunde te hebben
gehaald.

Positief en negatief ultiem fysiek atoom

In een voordracht voor de British
association in 1913 verklaart Aston
zelfs dat Besant en Leadbeater “by
theosophical methods, entirely
unintelligible to the mere students of
physics” het atoomgewicht hebben
bepaald van alle gekende elementen
en van sommige niet-gekende.
Onder deze elementen, vervolgt
Aston, zit er een waaraan de
schrijvers (AB en CWL dus) een
atoommassa van 22.33 (met H=1)
toeschrijven en die ze meta-neon
hebben genoemd. Aangezien deze
naam even goed past als enige
andere, heb ik (Aston dus) die dan in
deze paper gebruikt.
Nu is het symptomatisch dat Aston,
nadat hij zijn Nobelprijs in handen
heeft en zijn boek Isotopes schrijft
over de geschiedenis van zijn
ontdekking, aan grof negatief
revisionisme gaat doen. Het verhaal
wordt herschreven en de occulte

scheikunde, Leadbeater en Besant
worden doodgezwegen.
Nu blijkt dat Curuppumullage
Jinarajadasa, de 4de Internationale
President van de Theosofische
Vereniging, die meegewerkt had aan
de redactie van de werken van
Leadbeater en Besant, contact
opnam met Aston. Jinarajadasa was
natuurlijk niet op de hoogte van het
plagiaat van Aston en liet hem
vriendelijk weten dat Leadbeater en
Besant reeds lang voor hem de
isotopen hadden ontdekt.
Het antwoord van Aston was formeel:
hij was hoegenaamd niet in theosofie
geïnteresseerd.
De briefwisseling tussen Aston en
Jinarajadasa werd gepubliceerd in
een brochure Occult Chemistry
Investigations.
Deze visie en die van de huidige
fysica staan op het eerste gezicht
heel ver van elkaar af. In de eerste
helft van de 20ste eeuw leek de
vorderende fysica de occulte
scheikunde volledig naar het rijk der
fabelen te hebben verwezen.
Toen in 1962 de quarks werden
ontdekt, bleek de occulte scheikunde
een heel stuk dichter bij de
wetenschap te staan dan werd
vermoed.
Inmiddels werden de occulte
scheikunde en de moderne fysica
door moderne geleerden, zoals Prof.
H.J. Arnikar harmonisch met elkaar
in verband gebracht.
Historisch is het interessant dat
Aston er aanvankelijk openlijk voor
uitkomt zich bij zijn onderzoek te
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hebben geïnspireerd op de Occulte
Scheikunde, maar vanaf dat hij een
“erkend Nobelprijswinnaar” is, de
geschiedenis even gaat herschrijven.

Besant, Annie and Leadbeater, C.W.:
Occult Chemistry London,Theosophical
Publishing Society, 1908.
Blavatsky, Helena Petrovna: Collected
Writings.
Burnier, Radha: On the watch-Tower, in
The Theosophist, vol. 125, n° 7, april
2004.
Jinarajadasa, C: Occult Chemistry
Investigations, Adyar, Theosophical
Publishing House, 1946.

Spirillen van 1ste, 2de en 3de orde rond
elkaar gewikkeld

Jinarajadasa, C: Grondbeginselen der
Theosofie, Amsterdam, Uitgeverij der
Theosofische Vereniging, 4de druk 1951.

Bibliografie

Philips, S.M.: Extrasensory Perception of
Quarks, Wheaton, Theosophical
Publishing House, 1980.

Arnikar, H.J.: Essentials of Occult
Chemistry and Moders Science, Adyar,
Theosophical Publishing House, 2000.
Besant, Annie: Occult Chemistry
(reprinted from “Lucifer”, november
1895, London and Benares, The
theosophical Publishing Society, 1905.
Besant, Annie: Occulte Scheikunde,
Amsterdam, Theosofische
Uitgeversmaatsschappij, 1907. (vert.
van vorige)

Philips, S.M.: ESP of Quarks, Wheaton,
Theosophical Publishing House, 1996.
Preston, E.W.: The Occult Study of the
Electron, gebundeld met: Clotworthy,
H.R.S: “Occult Chemistry” and Recent
Advances in Science, London, Scientific
Group Theosophical Society in England,
1925.
Lester Smith, E.: Occult Chemistry – Reevaluated, London, Theosophical
Publishing House, 1982.

Christian Vandekerkhove

De zeven hymnen van de chakra’s, naar Albert Caillet

Muladhara
met
zaadklanken

Naar aanleiding van onze
studiegroep rond “De ijlere
krachten der natuur”, van Rama
Prasad vond ik het opportuun om
deze zeldzame hymnen van de
chakra’s te vertalen en een beetje
te verduidelijken.
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Omwille van de diepsymbolische
inhoud van deze teksten, kunnen
ze best intuïtief gelezen worden.
Daarom heb ik de noodzakelijke
toelichtingen gegeven als
voetnoot, zodat de lectuur en de
daar bijhorende stroom niet wordt
onderbroken.
Deze hymne is de eerste van
zeven, die we mettertijd alle in
deze nieuwsbrief hopen te
brengen. Ze zijn gehaald uit het
vrij zeldzame werk Hymnaire de
ma Parèdrei van Albert Louis
Caillet (1868-1928). De auteur is
bij de meeste onderzoekers van
de spiritualiteit vooral gekend van
zijn 3-delige gecommentarieerde
bibliografie van de esoterie
“Manuel Bibliographique des
Sciences Psychiques ou Occultes”
uit 1912, dat tot vandaag als hét
standaardwerk wordt beschouwd
voor de Franstalige esoterische
bibliografie.

I.

MULADHARA

Wortel van de Zes andere
CHAKRA’S, ô MULA2 der Zeven
ADHARA’S3 - MULADHARA4 –
fundamentele basis van het Leven,
in de laagste wervels van de
mens ingebed, zijt Gij het verblijf
van het ultieme Vierkant van de
Stof, PRITHIVI5, van een gele
kleur, schitterend als de Zon – en
als het Goud.
Uw vier Bloembladen6,
PARAMANANDA7, SAHAJANANDA8,

De auteur was burgerlijk
ingenieur, wat zijn systematische
aanpak verklaart. Minder bekend,
is dat hij enkele zeer degelijke
boeken heeft gepubliceerd over
geestelijke groei, onder meer
geïnspireerd door de New Thought
en in minder mate ook door de
Theosofie. Zijn belangrijkste in
deze materie is “Traitement
mental et Culture Spirituelle”.
De hieronder behandelde hymnen
komen echter uit wat ik zijn
filosofisch testament zou willen
noemen: “Hymnaire de ma
Parèdre”, een werk dat hij op het
einde van zijn leven liet
verschijnen en dat enkel
verkrijgbaar was bij inschrijving.
Dit boek getuigt van zijn
beheersing van de verschillende
esoterische en filosofische scholen,
van oost en west!
Christian Vandekerkhove

YOGANANDA9 en VIRANANDA10,
zijn roze als de nectar van de
Saffloer.
INDRA11, de God van de Aarde,
met de Gele huid, zetelt in U,
rijdend op de Olifant AIRAVATA12,
en zwaait met de Bliksem in een
van zijn vier handen.
De grote Vrouwelijke “Trikona13”,
de geheimzinnige Yoni14
TRAIPURA15 (die van de drie
Geheimzinnige Steden) verbergt
in U, als in een TABERNAKEL, de
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Shiva-Linga16 SVAYAMBHU17,
schitterend als gesmolten goud, in
de vorm en de kleur van een
nauwelijks ontluikend blaadje.

maar roze en met levendige en
verliefde blik. Want het Roze is
Uw kleur – net als die van de
Liefde.

Als rond een zuil wentelen
rondom SVAYAMBHU de drie-eneen-half windingen van de
slangenvorm van KUNDALINI.
Daar slaapt ze, spetterend, in
afwachting dat ze haar
Godinnenvorm opnieuw aanneemt.

De Godheid van de Chakra, de
Shakti DAKINI19, waakt over Uw
slaap, met haar vier armen,
gewapend met de speer, de
scepter, het zwaard en de beker.

O, KUNDALINI, mijn ISTHADEVATA18 – mijn Heilige
Schutspatrones – neem terug Uw
vorm aan van een zestienjarig
kind, stralend van jeugdigheid en
charme, met volmaakte borsten,
met een huid, doorschijnend en
transparant als de Volle Maan,

INDRA, God van de Aarde, ik
aanroep U door uw viermaal geuit,
op de vier zijden van Uw Vierkant:
“LAMM20”, “LAMM”, “LAMM” en
“LAMM”. En Gij ook, antwoordt op
Uw Bija, ô KAMA: “KLIM21”,
“KLIM”, “KLIM” en “KLIM”.
(vertaald naar Albert L. Caillet:
Hymnaire de ma Parèdre, Paris,
Frazier-Soye, 1922, p. 68-69)

i

Parèdre: (Gr.) Elk van de twee partners van een koppel die samen een Androgyne of een Syzygie vormen.
Mula: (Sk.) Wortel.
3
Adhara: (Sk.) Basis.
4
Muladhara: (Sk.) Wortelchakra.
5
Prithivi: (Sk.) Het element Aarde.
6
De vier bloembladen van de Muladhara chakra worden ook ingedeeld als volgt: moksha, streven naar
bevrijding, met als zaadklank: SAM; streven naar het spirituele Pad, met als zaadklank VAM; artha, psychisch
streven, met als zaadklank: SHAM en kama, fysieke streven, met als zaadklank: CHAM.
7
Paramananda: (Sk.) Een van de vier bloembladen van de wortelchakra: gelukzalig door Shiva.
8
Sahajananda: (Sk.) Een van de vier bloembladen van de wortelchakra: gelukzalig door sahaja. Saha = met; ja =
geboren.
9
Yogananda: (Sk.) Een van de vier bloembladen van de wortelchakra: gelukzalig door Yoga.
10
Virananda: (Sk.) Een van de vier bloembladen van de wortelchakra: gelukzalig door heldhaftige (overwinning
van de begeerten).
11
Indra wordt meestal geduid als de god van de sterrenhemel en van het element Lucht.
12
Airavata is het rijdier van de god Indra. De naam komt van Iravati (Sk.) of ‘’komende uit de oceaan’’. Zijn
hoofd werd op het lichaam van Ganesha geplaatst.
13
Trikona, driehoek, zie de symbolische afbeelding van de Muladhara chakra.
14
Yoni: vrouwelijk geslachtsdeel.
15
Traipura (Sk.): letterlijk: drie steden, gesymboliseerd door de driehoek.
16
Shiva-Linga: mannelijk geslachtsdeel van Shiva.
17
Svayambhu: de lingam van Prithivi, de Aarde.
18
Istha-Devata: godheid die ons ons goddelijk ideaal helpt realiseren.
19
Dakini (Sk.): Tantrische godin (soms negatief, soms positief).
2
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20
21

LAMM: zaadklank van de Muladhara Chakra.
KLIM: zaadklank van Kama.

Hallo lieve mensen,
Ook dit jaar organiseert de Belgische
Theosofische Orde van Dienst enkele
activiteiten. Zo is er de wandeling op
de Kalmthoutse Heide in mei 2018 en
een bezoek en wandeling aan de Abdij
van Villers-la-Ville begin juni 2018.
Alle informatie is te bekomen via mail:
tos@ts-belgium.be of info@tsbelgium.be of GSM +32 486 631 997
en +32 476 879 968
Dank voor jullie medewerking en we
hopen jullie talrijk te kunnen begroeten
op deze meditatieve wandelingen.
Helmut Vandersmissen

Bezoek en wandeling Abdij
van Villers-la-Ville
op Zaterdag 9 juni 2018 om
14.00 uur.
Samenkomst aan de
hoofdparking, Avenue Georges
Speeckaert - Villers-la-Ville
Deelname in de kosten, inkom
inbegrepen € 14,00
Opbrengsten, na aftrek kosten,
zal geschonken worden aan de
Olcott Memorial School in Adyar.

Voor alle informatie omtrent de programma’s van Loge Open Paradigma:
open.paradigma@gmail.com

Prettige vakantie!

Christian, Mireille en Lieve
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