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               Loge Open Paradigma 

Nieuwsbrief 3: juli – augustus 2018 

_____________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 Loge Open Paradigma, hartelijk 
welkom! 

Christian, Mireille en Lieve  

  

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 

Witte Lotusviering in 

onze Loge 8 mei 

2018 

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 workshops: leden: €3, niet leden: €7 - Thema-avonden: 

leden: vrijwillige bijdrage voor het Renovatiefonds Adyar, niet leden: €3  

 

mailto:open.paradigma@gmail.com
mailto:loge.open.paradigma@ts-belgium.be
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Zomerprogramma juli – augustus 2018 

 

Dinsdag van 20u tot 22u                                                                        

Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen                          

Deelname in de kosten: leden: € 3; niet-leden € 7,                                      

behalve programma Damanhur: leden: gratis; niet-leden: € 3. 

 

10 juli 2018 
 

Op zoek naar de vierde dimensie 
 

Christian Vandekerkhove 

24 juli 2018 
Pionerende Onderzoekers, 
 John Keely’s levenswerk, 
etherkracht en anderen 

Stefaan Van Nuffel 

31 juli 2018 
Damanhur,  

experiment voor  
een nieuwe wereld  

14 augustus 2018 
Verdoemde Wetenschappers       

Dr. Guiseppe Calligaris, of 
  verborgen krachtlijnen in de mens 

Lieve Vissers 

28 augustus 2018 
Verdoemde Wetenschappers 

Dr. Louis Kervran,  
of de biologische transmutaties 

Christian Vandekerkhove 

 

 

De deuren voor de Zomeravonden gaan open om 19u45.  Stipt 20u00 starten 

we tot 22u.   
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Op zoek naar de vierde dimensie (workshop) 

 

 

 

 

 

Verdoemde wetenschappers  

 

 

 

Dr.Giuseppe Calligaris 

 

 

 

 

We verkennen samen een aantal  

mogelijkheden over het begrijpen en 

ervaren van een mogelijke vierde dimensie. 

De vierde dimensie wordt onder meer 

benaderd als de tijd, maar ook als een 

vierde ruimtelijke dimensie. 

Soms zullen we een beetje abstract worden, 

soms een beetje wiskundig, soms zelfs 

paranormaal en speels, maar altijd 

inspirerend en grensverleggend.  

 

In deze reeks workshops zullen we het werk 

bespreken van een aantal controversiële 

wetenschappers, die ondanks stevig bewijsmateriaal 

voor hun theorieën, steevast uit het 

wetenschappelijk establishment worden geweerd. De 

reden hiervoor is dat ze niet in “het plaatje van de 

universiteiten” passen. Nochtans zijn hun ideeën en 

technieken vaak zowel vernieuwend als nuttig voor 

de mens en de wereld. In veel gevallen kunnen ze 

experimenteel aantonen wat veel mensen uit de 

esoterische en spirituele kringen intuïtief aanvoelen 

maar niet kunnen bewijzen. Helderziende 

waarnemingen van theosofen kunnen soms objectief 

worden getoetst. Wat ons hier interesseert, is dat 

deze wetenschappers een eerlijk proces krijgen en 

hun ideeën objectief worden onderzocht. Dit kan de 

mensheid enkel ten goede komen. 
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Verslag Loge Open Paradigma werkingsjaar 2017-2018 

Met de vakantie in het vooruitzicht,   

is dit een mooi moment om samen 

met jullie terug te blikken op een 

prachtig en gevarieerd werkingsjaar.                                                                   

Er mag worden gezegd dat het een 

hartelijk en inspirerend jaar is 

geweest.   

Nieuwe leden hebben de trouwe kern 

vervoegd, waardoor een frisse bries 

in onze Loge waait!                               

We ontvingen dit jaar ook ons 

Logecharter, waardoor we uit een 

studiecentrum tot een volwaardige 

theosofische loge zijn gegroeid.      

        

Samen hebben we gelezen, 

gestudeerd, meningen uitgewisseld, 

een traantje weggepinkt, genoten en 

gelachen.                                                                               

Trouw aan de doelstellingen van 

onze Theosofische Vereniging en 

Loge Open Paradigma zijn we 

gegroeid in kennis vanuit respect 

voor de bronnen die we 

bestudeerden, de bezielers van de TV 

én voor elkaar. 

 

Soms schoven er wolken voor de zon, 

voor enkelen onder ons op 

persoonlijk vlak, voor anderen in een 

evenwichtsoefening om af te 

stemmen op de egregoor             

van onze Loge.  

                                                                                                     

Wat ons vooral heeft geraakt,          

is de mooie energie die we telkens 

weer zagen openbloeien tijdens      

de voordrachten, studieklassen en 

andere activiteiten, ook al was dat 

niet altijd evident.  

 

Wij waarderen dit des te meer omdat 

Loge Open Paradigma een heel 

divers ledenpubliek heeft.                                                                                           

Persoonlijk denk ik dat dit komt 

omdat we verbinden vanuit ons hart, 

de enige reële stabilisator               

in een groep. 

Wij zijn dan ook heel dankbaar dat 

we dit jaar met jullie in onze Loge 

hebben mogen beleven en hopen 

jullie allen te mogen verwelkomen op 

een van onze volgende activiteiten.  
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Verslag van Loge Open Paradigma 2017-2018         

1.Activiteiten 

Elke 2de en 4de dinsdag: studieavond; elke 5de dinsdag: variabele activiteit; 

elke 2de zondag: publieke voordracht 

2.Programma studieavonden: 

2de dinsdag: Mensen- en Zonne-Inwijding 

4de dinsdag: Bhagavad-Gita, De ijlere krachten der natuur 

5de dinsdag: What the bleep do we know, Down the Rabbit Hole 

3.Programma publieke voordrachten: 

10/9/2017: Christian Vandekerkhove: Open Paradigma of het onzichtbare 

zichtbaar maken 

12/11/2017: Jan Martens: Het spijkerschrift 

10/12/2017: Ellen Schiltz: De zeven stralen 

14/1/2018: Ilse Bastiaensen: Dierenleed, wat kunnen we zelf doen 

11/2/2018: Stefaan Van Nuffel: John Keely en zijn werk 

11/3/2018: Christian Vandekerkhove: Magie en egregoren 

8/4/2018: Lieve Vissers: Spirituele zorgverlening 

13/5/2018: Zubair Hashmi: de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 

10/6/2018: Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers: Vipassana - 

Gevangenisproject 

4.Andere activiteiten: 

Juli-Augustus 2017: Christian Vandekerkhove: Kennismaking Sanskriet in 8 

lessen 

8/10/2017: Mireille Dubois: Uitstap symbolen Begraafplaats Schoonselhof 

8/5/2018: Witte Lotusviering 

 

Lieve Vissers 
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Nog over Prana 

Aangezien het Prana dit seizoen veelvuldig in onze activiteiten aan bod kwam, 

vonden we het opportuun om dit stukje over het Prana van de voeding te 

vertalen en te publiceren. Het is getrokken uit het boek van Dr. Ed. Bertholet: 

Végétarisme et Spiritualisme. Vertus curatives des Légumes et des Fruits 

(Vegetarisme en Spiritualiteit. De Genezende Eigenschappen van Groenten en 

Vruchten). Hierin citeert hij een groot stuk van Albert Caillet, die we – toevallig – 

in dit nummer ook tegenkomen in zijn hymnen van de chakra’s. 

 

Over Dr. Bertholet 

 

 

Dr. Bertholet in zijn huiskapel, waar hij 

symbolen van alle religies verenigde, aan de 

Lac Léman in Zwitserland 

 

De Zwitserse arts Dr. Edouard 

Bertholet (1883-1965) was naast zijn 

werk als dokter, musicus (cellist) en 

schrijver, een bekend speler in de 

esoterische en initiatieke scène van 

de 20e eeuw.  

Reeds in 1927 stichtte hij het 

parapsychologisch en spiritueel 

instituut “Société Vaudoise d’Etudes 

Psychiques”. Als Pythagoreër kennen 

we hem als Sâr Alkmaion.  

Als Martinist, was hij de opvolger van 

Pierre Blanchard als Soeverein 

Grootmeester van de “Ordre 

Martiniste et Synarchique”.           

Als Rozenkruiser was hij sedert 1933 

stichter en Grootmeester van 

“AMORC” voor Zwitserland (Eerst een 

onafhankelijke orde, later geaffilieerd 

aan de Orde van Spencer Lewis).   

Uiteindelijk zal Bertholet herinnerd 

worden als belangrijk actor in de 

FUDOSI, de federatie van initiatieke 

genootschappen. 

Als arts concentreerde hij zich 

jarenlang op kuren van groenten en 

fruit, vasten en anti-alcoholisme.   

Als nuchtere wetenschapper, trachtte 

hij bepaalde spirituele zaken 

experimenteel aan te tonen.          

Als overtuigd magnetiseur - zoals 

enkele van zijn voorgangers verving 

hij de hypnotische slaap door een 

magnetische omdat die zachter is 

voor de proefpersoon – behandelde 

hij zijn patiënten met deze techniek. 

De wetenschapper in hem wilde dit 

echter wetenschappelijk bewijzen.  

Zo legde hij het fluïdum van de 

magnetiseur vast op de fotografische 

plaat.  
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Een dubbel-blindexperiment van hem 

is de geschiedenis ingegaan:  

Van drie verschillende planten werd 

een hoeveelheid zaden in twee loten 

verdeeld. Beide reeksen loten 

werden tegelijk gezaaid, kregen 

evenveel licht en water toegediend. 

De ene kweek werd iedere ochtend 

en iedere avond door Bertholet 

behandeld met magnetisme.          

De andere niet. Na twee maanden 

was het gemagnetiseerde lot 

duidelijk meer ontwikkeld dan het 

andere. De planten waren groter, 

dikker en vitaler.  

Maar het experiment gaat nog veel 

verder. Na twee maanden, wanneer 

het resultaat van het magnetisme op 

de groei van de planten ondubbel- 

zinnig is bewezen, gaat hij de proef 

omkeren. Vanaf nu laat hij de 

behandelde kweek voor wat hij is   

en begint de andere, minder 

ontwikkelde, te magnetiseren.          

Na twee weken heeft deze zijn 

achterstand ingehaald en steekt hij 

de andere  zelfs voor. Ik herhaal dat 

alle andere parameters, zoals de 

temperatuur, het licht en het water 

voor beide kweken identiek bleven. 

 

Beknopte bibliografie van Dr. Bertholet 

We vermelden hier enkel de belangrijkste spirituele werken. Daarnaast heeft hij 

nog een aantal medische publicaties gedaan, die buiten deze studie vallen.     

Het gaat daar vooral om een aantal studies uit de dertiger jaren tegen het 

gebruik van alcohol, over het zenuwstelsel, pleidooien ten gunste van de 

magnetiseurs, vegetarisme, vasten, enz. 

*Le code de vie du Rose-Croix (1934) 

*Le Christ et la guérison des maladies (1945) 

*La réincarnation (1949) 

*Lettres inédites de Stanislas de Guaita au Sâr Joséphin Péladan (1952) 

*La pensée et les secrets du Sâr Joséphin Péladan (4vol.) (1952-1958) 

*Bréviaire du Rose-Croix (1958) 

*La réincarnation d’après le Maître Philippe de Lyon (1960) 

*Mystère et ministère des anges (1963) 

In bovenstaande lijst heb ik mij beperkt tot zijn werken die thans tot de 

klassiekers mogen worden gerekend.     

Christian Vandekerkhove  
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Het Prana van de voedingsmiddelen, door Dr. Ed. Bertholet 

Occultisten weten dat de 

voedingsmiddelen ons niet enkel 

dode voedingsstoffen leveren, maar 

dat ze in verse toestand ook vitale, 

energetische emanaties bezorgen, 

die zeer nuttig zijn als ze synchroon 

vibreren met de onze. De oude 

Hindoes noemden deze levensadem 

Prana. De lucht bevat er veel en door 

langdurige, ritmische ademhaling, 

kunnen we er een goed deel van 

opnemen. De wetenschap der 

ademhaling is geen enkel spiritueel 

mens onbekend.  

In zijn boek “Traitement mental” 

(geestelijke behandeling) benadrukt 

de geleerde occultist Albert Caillet, 

meermaals, de noodzaak voor de 

psychische mens, om zich derwijze te 

voeden dat zijn innerlijke harmonie 

niet verstoord wordt, noch door de 

materiële substanties die hij met de 

voeding binnenkrijgt, noch door de 

energetische vibraties van het Prana. 

Het Prana van vlees, bijvoorbeeld, 

heeft zeer lage vibraties, van lage 

emoties. Deze worden nog verzwaard 

door de slechte behandelingen die de 

dieren ondergaan voor en tijdens het 

slachten. Deze grove sensuele 

trillingen bezoedelen onze eigen 

spirituele vibraties en brengen deze 

uit evenwicht. We moeten al een 

hoge graad van occulte groei en 

spiritualiteit hebben bereikt, om 

zonder schade deze lagere vibraties 

te kunnen beheersen en ze te 

transmuteren tot hogere en 

subtielere trillingen. 

“Welnu, zegt Caillet, als we heel even 

de moeite zouden willen doen om 

ons voor te stellen wat voor 

psychisch agglomeraat  het vlees bij 

de slager voorstelt…”. Hij sluit zijn 

bedenkingen over de waarde van het 

vlees voor de spirituele mens af met: 

“Voor ons, beschaafde mensen, zou 

het echt dapper zijn – en een 

misplaatste dapperheid – na hierover 

te hebben nagedacht, om van deze 

onnoemelijke substantie onze 

gewone voeding te maken.” Om dit 

onderwerp verder uit te putten, wil ik 

het hoofdstuk toevoegen, waarin 

Caillet, met zijn typische competentie, 

over de Prana van de 

voedingsmiddelen praat: 

“Reeds lang werd opgemerkt dat het 

verkwikkende effect van de 

voedingsmiddelen meteen wordt 

ervaren, nog voor de vertering ervan 

is begonnen. 

Wie grote dorst heeft, kan deze voor 

een deel lessen door water in de 

mond te nemen en dit – zonder het 

door te slikken – na het even in de 

mond te hebben gehouden, weer uit 

te spuwen. Alle proevers weten reeds 

lang dat het geenszins nodig is om 

de vloeistof door te slikken om haar 

volledige smaak te ervaren.  

Niemand echter (sedert de grote 

Hermes of de yogi’s uit India) heeft 

er bij stilgestaan dat deze 

merkwaardige feiten eigenlijk komen 

doordat, zowel de voeding als de 

ademhaling tweeledig zijn, deels 

zichtbaar en deels onzichtbaar. 

Ons lichaam haalt uit de voeding de 

vitaliteit, het Prana, terzelfdertijd als 

ze de fysieke bouwstoffen assimileert. 
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Het Prana (zoals kolonel De Rochas 

heeft uitgelegd in zijn werk 

L’Extériorisation de la sensibilité (Het 

naar buiten treden van de 

gevoeligheid) heeft de eigenschap 

zich uit een stof los te maken, 

telkens deze onderhevig is aan een 

wijziging van de chemische of eender 

welke andere fysieke toestand. Op 

dit moment “verdampt” de stof en 

het Prana komt vrij.  

In de voeding is het Prana heel actief 

en heel veelvuldig aanwezig. 

Bovendien kan het vermeerderd 

worden door toepassing van de wet 

van aantrekking. Net zoals bij de 

ritmische ademhaling, kunnen we bij 

het eten, het Prana onttrekken door 

hem bewust naar zich toe te trekken. 

Uiteraard moet je hiervoor je 

maaltijd nemen in een toestand van 

rust en vrede, wat niet evident is, 

maar de resultaten zijn de moeite 

meer dan waard! Het is hiertoe niet 

nodig aan relaxatie te doen, maar 

het volstaat om de wil te richten en 

bewust de verschijnselen op te 

roepen die we willen bereiken.  

Om deze “Pranavangst” succesvol te 

doen, moet je er in slagen, je hem 

mentaal voor te stellen als een 

gekleurde emanatie die het lichaam 

binnendringt langs de zenuwen van 

de tong en de mond en zich in de 

zenuwcentra opstapelt.” (uit: Dr. Ed. 

Bertholet: Végétarisme et 

Spiritualisme. Vertus curatives des 

Légumes et des Fruits, Lausanne, 

Pierrre Genillard, 1957) 

    

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

 

 

 

 

Christian Vandekerkhove 

 

Deze hymne is de tweede van de zeven, die we 

mettertijd alle in deze nieuwsbrief hopen te brengen. 

Ze zijn gehaald uit het vrij zeldzame werk Hymnaire 

de ma Parèdre van Albert Louis Caillet (1868-1928).  

Zoals steeds heb ik ze vertaald en van voetnoten 

voorzien. 

Lees deze tekst niet louter intellectueel, maar laat de 

energie ervan je doordringen. Laat je ook inspireren 

door de symbolische afbeeldingen van deze chakra. 
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II. SVADISHTHANA 

O SVADISHTHANA1, Bron van de 

Geslachtsdelen, Uw zes Bloembladen 

omgeven U met een vermiljoenen 

straling. 

In U is de witte, schitterende, 

waterregio van VARUNA2, als een 

liggende Maansikkel: het Rijk van 

APAS3: het elementaire Water. 

De MAKARA4 van VARUNA – die 

LEVIATHAN5 – draagt de BIJA 

“VANG6”, onbevlekt en wit als de 

Herfstmaan; het behaagt VISHNU7 

daar te vertoeven. 

O HERI8, Eeuwige Verzoener van de 

Drie Werelden, met Uw “Shri-Vatsa9”, 

Uw symbolische Prakriti10-gesp, op 

UW borst en Uw borstharnas 

“Kaustubha11”, schitterend symbool 

van Purusha12; Gij wiens kleur Blauw 

is en het kleed Geel, wees 

voorspoedig voor uw trouwe 

Sadhaka13. 

      

Shakti RAKINI14, Godin van 

SVADHISTHANA, Uw schrikwekkend 

uiterlijk, Uw slagtanden en uw 

gewoontelijke furore zijn niet bij 

machte de Yogi die U aanroept, te 

ontroeren. 

 

O VARUNA, God van de Hemelse en 

Aardse Wateren, van het Zichtbare 

en Onzichtbare, Radicale vocht; ik 

aanroep U door Uw Mantra die ik uit 

volgens de Ritus: “VAMM15”, “VAMM”, 

“VAMM” en “VAMM”. 

(vertaald naar Albert L. Caillet: 

Hymnaire de ma Parèdre, Paris, 

Frazier-Soye, 1922, p. 70) 

 

                                                           
1
 Svadhisthana: (Sk.) Sacrale- of Sekschakra. 

2
 Varuna: Vedische God van het Water. Vergelijkbaar met Neptunus. (ook het Hemels Water). 

3
 Apas: (Sk.): Water, een van de Tattva’s. 

4
 Makara: (Sk.) Symbolische amfibie. Krokodil, rijdier van Varuna. 10

de
 teken van de dierenriem, komt overeen 

met Steenbok. Makara staat ook voor een bepaalde categorie van deva’s. 
5
 Leviathan. Zeemonster uit het bijbels boek Job. In de 17

de
 eeuw door Thomas Hobbes, in zijn gelijknamig werk, 

als metafoor voor de staat gebruikt. 
6
 VANG, zie hieronder VAMM 

7
 Vishnu: (Sk.) De onderhouder, tweede persoon uit de Trimurti (naast Brahma en Shiva). 

8
 Heri: (Sk.) (of Hari) een andere naam voor Vishnu. 

9
 Shri-Vatsa: (Sk.) Een haarlok op de buik van Vishnu, die Prakriti, de natuur, voorstelt. Dit symbool is in 

gewijzigde vorm door de Jains overgenomen. 
10

 Prakriti: (Sk.) Natuur, vs. Purusha, of Geest. 
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11

 Kaustubha: (Sk.)  Borstjuweel van Vishnu, die de natuur voorstelt. (een van de veertien juwelen die uit de 
oceaan verschenen). 
12

 Purusha: (Sk.) Geest, vs. Prakriti, of Natuur. 
13

 Sadhaka: (Sk.) Iemand die de praxis van een religie volgt en toepast. 
14

 Shakti Rakini: (Sk.) De vrouwelijke Goddelijke energie. Rakini is ook een vorm van Kundalini. 
15

 VAMM: zaadklank van de Svadhisthana Chakra.  
 

 

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

open.paradigma@gmail.com  

 
 

 
 
 
 

Prettige vakantie! 

 

 

 

Christian, Mireille en Lieve 

mailto:open.paradigma@gmail.com

