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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
Mail: info@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.
Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen,
vieringen.

Jaargang
1 – nummer
1 – maart 2018en
studiegroepen,
rondleidingen

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, 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
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
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Voordrachten LOP september – oktober 2018
Nag Hammadi
Zondag 9 september van 11u tot 13u door Eddy Doms
Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.
De vondst in 1945 van een groot aantal
gnostische geschriften in het Egyptische Nag Hammadi,
heeft in vele landen een brede publieke belangstelling voor
de Antieke Gnosis gewekt. De gevonden teksten
verwoorden een levensgevoel dat veel mensen in onze tijd
aanspreekt.
Vreemd genoeg is dit in het Nederlands taalgebied vrijwel
onopgemerkt gebleven. Terwijl in landen als de U.S.A.,
Frankrijk, Italië en Duitsland talrijke deskundige studies
verschenen, die ook voor een breder publiek begrijpelijk
waren en veel teksten werden vertaald, is het in Nederland
en België merkwaardig stil gebleven.
Door het onderzoek van de teksten samen met enkele
andere oudere bronnen, is het voor ons mogelijk tot een
nieuwe en ontstellende visie op de oorsprongen van het
christendom te komen.
Als bovenstaande tekst niet OK! is laat het mij weten,dan schrijf ik een
Kennismaking met de basisbegrippen van de Theosofie en het Oosten
andere ,groetjes van Eddy.
Zondag 14 oktober 2018 van 11u tot 13u door Christian Vandekerkhove en
Lieve Vissers
Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.
Verschillende nieuwe leden hebben hun bezorgdheid geuit over de “moeilijke
woorden” die tijdens de studieklassen heen en weer over de tafel vliegen.
Sommigen leek het, dat ze in een groepje specialisten terechtgekomen waren,
waar ze als leek helemaal buitenstonden. Dit misverstand is te betreuren en daar
willen we iets aan doen.
Elk vak, elke tak heeft zijn eigen jargon. Dat geldt voor de automekanieker, de
bakker, de voetbalclub en de vereniging voor tropische vissen, enz. In de
Theosofie is het niet anders.
Voor wie nieuw is in zo’n groep, is het altijd even wennen en vraagt het wat
inspanning om de veelgebruikte vaktermen te begrijpen en zelf te leren hanteren.
Wie een woord niet begrijpt, durft niet altijd uitleg vragen, wat jammer is,
want wellicht zitten nog anderen in groep met hetzelfde probleem.
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Daarom neemt Loge Open Paradigma zelf het initiatief en organiseren we een
kennismakingsmoment voor de basisbegrippen uit de Theosofie en de Oosterse
filosofieën.
Het bestuur is bezig met een aantal termen op te lijsten, waarvan we die dag
een korte definitie en wat uitleg zullen geven. Tegelijk nodigen we jullie alvast uit
om zelf een aantal termen of concepten op te geven, waarover je die dag wat
uitleg wenst.
Dit kun je doen op het emailadres van de Loge: open.paradigma@gmail.com
De bespreking van de vragen zal gebeuren op zondag 14 oktober om 11u.

Thema-avonden september - oktober 2018
Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove.

11 september 2018

Mensen- en Zonne inwijding

Alice Ann Bailey

25 september 2018

Yoga Sutra’s

Patanjali

9

oktober

2018

Mensen- en Zonne inwijding

Alice Ann Bailey

23

oktober

2018

Yoga Sutra’s

Patanjali

30

oktober

2018

De wereld van Sofie

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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Zomer van LOP - Verslag Zomerprogramma 2018

De zomer is voorbij gevlogen. Binnenkort gaan we weer
van start met een nieuw programma.
Dit doen we niet zonder jullie verslag uit te brengen
over onze bruisende Zomeractiviteiten.
Dank aan alle aanwezigen, want onze Loge, daar
bouwen we samen aan!
Aan de vakantiegangers, welkom in het nieuwe
werkingsjaar…

Op 10 juli mocht Christian Vandekerkhove de spits afbijten
met zijn workshop ‘Op zoek naar de vierde dimensie’.
Na een stevige introductie over de gekromde ruimte en de
benaderingen van de vierde dimensie, zette Christian ons
aan het werk met schaar, papier en tape.
Hierdoor konden we in de ervaring van de gekromde ruimte
duiken. Het was tegelijkertijd een heel leerrijke, maar ook
grensverleggende en creatieve workshop.
*
*

*

Vervolgens was het op 24 juli de beurt
aan Stefaan van Nuffel met ‘Pionierende
Onderzoekers, John Keely’s levenswerk,
etherkracht en anderen’, een eerste
voordracht uit onze zomerreeks
‘Verdoemde Wetenschappers’.
Tevens bedoeld ter introductie voor een
werkgroep, die bij voldoende
belangstelling start 18 september 2018,
telkens om 20u in LOP
(Milisstraat 22, 2018 Antwerpen).
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: John Keely, etherkracht, geneeskundige, biochemische en
anatomische multidisciplinaire inzichten van G. Carrey, I. Perry in verband met de
celzouten ontdekt door Dr. Schussler.
*
*

*
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Op 31 juli waren we met een gezellige groep
aanwezig voor ‘Damanhur, een experiment
voor een nieuwe wereld’.
We keken niet alleen naar de boeiende
voorstelling van Damanhur, maar hadden
een stevig debat naar aanleiding van de film.
Ja, het borrelt en bruist in onze Loge!

*
*

*

‘Dr. Giuseppe Calligaris, verborgen krachtlijnen in de mens’, was het
onderwerp van de volgende voordracht, die op 14 augustus doorging
o.l.v. Lieve Vissers.
We verwijzen hiervoor graag naar het uitgebreide artikel op p.7 van deze
editie.
***

Het onderwerp klikte zo goed met de groep, dat we bereid zijn vanaf januari
hierover een werkgroep te laten starten, waarin we de ontdekkingen van
Dr. Calligaris in de praktijk zullen toepassen. We informeren jullie hierover tijdig.
Diegenen die zich al hebben opgegeven, staan reeds genoteerd. Geïnteresseerden
kunnen een mailtje sturen naar open.paradigma@gmail.com

De laatste editie van de Zomer van LOP en meteen de laatste voordracht uit onze
reeks Verdoemde Wetenschappers werd op 28 augustus gebracht door
Christian Vandekerkhove met als thema: ‘Dr. Louis Kervran, de biologische
transmutaties’. We verwijzen hiervoor naar het artikel in onze volgende
Nieuwsbrief.

Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

7
Verdoemde wetenschappers
Naar aanleiding van de voordracht ‘Dr. Giuseppe Calligaris, verborgen
krachtlijnen in de mens’ op 14 augustus, uit onze reeks workshops over het werk
van een aantal controversiële wetenschappers, ga ik hier graag dieper in op het
leven en werk van deze pionier. Zijn werk opent de weg naar ongekende
mogelijkheden over bewuste en onbewuste gedachten en dus ook naar
ongekende mogelijkheden tot genezing.
Over Giuseppe Calligaris

Calligaris ontdekte een netwerk van
lijnen in het lichaam. Een raster van
longitudinale en transversale lijnen,
die geometrische patronen (zones)
vormen, wat ons uiteraard doet
denken aan het meridiaansysteem.
Hij ontdekte ook dat er een reactie
(tegendruk) ontstaat bij een lichte
druk op de punten of zones.

Giuseppe Calligaris werd geboren
29 oktober 1876 in Forni di Sotto,
een dorpje in de provincie Udine,
in Noord-Italië. Zijn vader was arts,
werkzaam in de lokale gemeenschap.
Meer uit roeping dan uit respect voor
een familietraditie, besloot hij in de
voetstappen van zijn vader te treden.
In 1901 studeerde hij cum laude af
aan de medische faculteit te Bologna
met zijn thesis ‘Gedachten genezen1’.
Een jaar later werd hij assistent van
Professor Mingazinni, directeur van
het Instituut voor Neuropathologie
aan de medische faculteit van de
Koninklijke Universiteit, te Rome.
Deze zou gedurende 25 jaar zijn
spirituele mentor worden.
Hij was niet geïnteresseerd in een
universitaire carrière, maar verkoos
zijn tijd te besteden aan onderzoek.
In 1908 startte hij met zijn
onderzoek naar ‘De lineaire ketens
van lichaam en geest2’.

In 1909 werd hem gevraagd
als secretaris op te treden op het
eerste Italiaanse congres van
Neuropathologie.
Over dat laatste onderwerp deed hij
uitvoerig onderzoek en publiceerde
er wetenschappelijke studies over.
Hij richtte samen met zijn vader een
ziekenhuis op voor zenuwziekten.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd
hij chirurg in het leger.
Hij stond zeer kritisch tegenover het
heersende politieke klimaat en had
het moeilijk met de mentaliteit van
de beroepsmilitairen.
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Het ziekenhuis, dat hij samen met
zijn vader oprichtte, werd volledig
verwoest en al zijn onderzoeksdagboeken vernietigd.

Toegepaste Telepathie de theorie van Dr. Calligaris

Hij kreeg een leerstoel aangeboden
in de Neurologie. Gedurende 30 jaar
(1909-1939) gaf hij veelvuldig
lezingen en publiceerde meer
dan 20 medische boeken en artikels.
Hij beschikte over een enorme
database aan onderzoeksmateriaal
(circa 20000 pagina’s).
Dr. Albert Leprince (1872-1970) was
zo onder de indruk van Calligaris’
onderzoeksresultaten, dat hij
Italiaans leerde om zich in diens
bevindingen te kunnen verdiepen.
Er bestaan aan de oppervlakte van
het lichaam huidpunten en huidzones
die overgevoelig zijn en in relatie
staan tot onze organen (resonantie)
en tot andere individuen
(consonantie), dus ook wat betreft
onze gedachten, herinneringen,
emoties enz.

Calligaris botste echter op veel
weerstand zowel vanuit academische
kringen als vanuit de Kerk.
Later werd hem al zijn titels
afgenomen, zijn licentie als arts, zijn
leerstoel…
Ondanks alle tegenstand bleef hij
steeds een bevlogen onderzoeker in
die gebieden van de wetenschap
waarin hij geloofde en pionier was.
Hij stierf op 31 maart 1944 in Villa
Magredis te Povoletto (Udine).

Onder telepathie (van het
Oudgriekse τῆλε (tele), ver en παθος
(pathos), gevoel), verstaat men het
vermogen tot rechtstreekse
overdracht van gedachten en
gevoelens, van informatie op afstand,
zonder gebruik van taal of technische
hulpmiddelen. Deze eigenschap is
universeel en eigen aan alle levende
wezens. We zijn voortdurend
telepathisch in contact met elkaar.
Zonder het te beseffen, krijgen we
ontelbare projecties door, onder de
vorm van telepathische golven.
De golven komen altijd naar ons toe,
maar we zijn ons hiervan niet bewust.
Volgens Calligaris vallen of
verdwijnen deze golven niet in een
leegte, maar kunnen weer
opgeroepen worden door prikkeling
van een zone die overeenstemt met
de corresponderende golf.
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Hij ontwikkelde een originele
diagnose voor het detecteren van
een ziek orgaan. Voor de lokalisatie
gebruikte hij een koud metalen
hamertje, waarna hij de verstoringen
sensibiliseerde met behulp van koude
cilindertjes.

in een reflectorische weerkaatsing op
de huid. Denken we maar aan
toepassingen hiervan in onder
andere acupunctuur, acupressuur,
ayurveda en Chinese geneeskunde.
We bespraken reeds eerder dat,
wanneer we met behulp van een
koud metalen hamertje en cilinders
een lichte druk of prikkeling
uitoefenen op een specifiek punt
(zone), dit een reactie kan opwekken
op de respectievelijke interne
organen.
Omgekeerd zal een ziek orgaan
dat gestimuleerd wordt met een
prikkeling of lichte druk,
een hypergevoeligheid vertonen in
de overeenkomstige punten (zones).

Niet alleen ontdekte hij dat een
sterke reactie op een welbepaalde
zone of punt duidt op een verstoring,
maar ook dat kleuren, klanken en
specifieke aanrakingen organen
kunnen stimuleren. Dit alles heeft hij
zeer uitvoerig in kaart gebracht.

Revolutionaire methode van
vroegtijdige diagnose en het
belang van Calligaris bij
kankeronderzoek

Deze gevoeligheidscontrole paste
Calligaris toe bij het lokaliseren van
tumoren, desgevallend, in combinatie
met een lichte stroom van Faraday.
In zijn onderzoek peilde Calligaris
steeds dieper, tot in de essentie van
de materie. Hierdoor belandde hij in
de wetenschap van de paranormale
verschijnselen.
Hij
bewees dat iedereen kan
gestimuleerd worden zijn vermogens
tot helderziendheid,
helderhorendheid, pre- en
retrocognitie te verbeteren.
Ook heeft hij methoden ontwikkeld
om autosuggestie bij de persoon en
de onderzoeker uit te sluiten.
De stralingen van ziekten en
microben - methoden van
Calligaris

Reflexopathie van gezwellen
Wanneer het cellulair metabolisme
verstoord is, is er steeds sprake van
een elektrische stoornis, welke kan
waargenomen worden

Prof. Calligaris met zijn assistente Nucci
Toppan
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Calligaris stelde dat, alvorens ziekten
en verstoringen bij anderen te
detecteren, men eerst moet leren
de eigen organen te beschouwen,
alsook de reflexen veroorzaakt
tijdens de sensibilisering van de
zones (autoscopie).
Hij ging hiervoor als volgt te werk:
een vrijwilliger maakt de zones
hypergevoelig door bij zichzelf
de zones te laden en deze worden
dan door de proefpersoon gevoeld.
Vervolgens wordt de proefpersoon
geblinddoekt. Het beeld van het
betreffende orgaan projecteert zich.
Voorwaarde is een spontane
manifestatie van de projectie,
zonder inspanning.
Zijn onderzoek in aanwezigheid van
Dr. Albert Leprince, leverde
baanbrekende resultaten op in het
domein van de heteroscopie,
een koppeling van een methode van
diagnose door tussenkomst van een
derde en helderziendheid.
Hij omschreef de heteroscopie als het
zien van een persoon op een afstand
van 1 tot 10 meter, zelfs gescheiden
door een tussenschot, op voorwaarde
dat de personen zich in een rechte
lijn t.o.v. elkaar bevinden.
Werkwijze: een beeld werd door een
vrijwilliger op een proefpersoon
geprojecteerd en veroorzaakte daar
reflexen (pijn, branderig gevoel,
gevoel van verlamming, kloppingen
tintelingen, …) op overeenkomstige
zones (sensibilisering).
Dermografisme

Dermografisme is het fenomeen
waarbij door pigmentverschuivingen,
op de huid letters of tekeningen
verschijnen. Bewijzen hiervoor zijn
fotografisch in de jaren dertig van
vorige eeuw geleverd.
Deze techniek kan alvast op twee
belangrijke terreinen worden
toegepast: enerzijds voor diagnose
van ziekten door projectie van de
ziekteverwekker op de huid en
anderzijds voor telepathie, waarbij
het object op de huid wordt
weergegeven. (zie afbeeldingen van
bacterie en sleutel).

Gastro-duodenale zweer

Werkwijze:
Door sensibilisering van
een welbepaald punt
in de linkerhandpalm,
kunnen bacteriën of een helderziend
beeld geprojecteerd worden in de
ruimte of op de biceps van een
individu, op voorwaarde dat de
proefpersoon zich recht tegenover
de ander bevindt.
Het zieke orgaan zendt een
specifieke golf naar het punt op de
huid. De golf wordt tegelijkertijd naar
de hersenen gestuurd en vandaar
naar de zenuwuiteinden
en andere huidpunten.

Projectie op de arm - sleutel
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Besluit
Giuseppe Calligaris verbond met zijn techniek van dermografisme,
de parapsychologie en de geneeskunde met elkaar. Zijn grootste verdienste was
reflexen uit te lokken op het niveau van de huid, die niet alleen toelaten een
juiste diagnose te stellen, maar ook, als de juiste voorwaarden vervuld zijn, een
tekening te laten verschijnen van de ziekteverwekker in een enorme vergroting.
Bibliografie
Calligaris, Giuseppe, Un medico e la guerra, Taddei, Ferrara, 1922
Calligaris, Giuseppe, Le meraviglie dell’Autoscopia, Edizioni Luigi Pozzi, Roma 1933
Calligaris, Giuseppe, Telepatia e radioonde cerebrali, Hoepli, Milano, 1935
Dr. Albert Leprince, Les ondes de la pensée. Manuel de télépathie provoquée, Paris, Dangles, 1939.
Dr. Albert Leprince, Les radiations des maladies et des microbes. (2e édition), Paris, Dangles, 1953.
____________________________
1
Il pensiero che guarisce: Tesi di laurea (facoltà di medicina e chirurgia della r. Universita di Bologna),
Tipografia di D. Del Bianco, Udine, 1901
2
Le Catene Lineari del Corpo e dello Spirito, Tipografia Doretti, Udine, 1928

Lieve Vissers

De zeven hymnen van de chakra’s, naar Albert Caillet
Deze hymne is de derde 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.
Christian Vandekerkhove

III.

MANIPURA

Geheimzinnige wortel van de Navel,
ô MANIPURA1, schitterend als een
edelsteen, Lotus van de Navel en van
de Lendenen, ô NABHI2 Padma3? Uw
tien Indigo Bloembladen stralen
rondom het rode Koninkrijk van
TEJAS4: het VUUR.
Daar zit de Rode Trikona5 van VUUR,
de TRAIPURA (met de Drie
Geheimzinnige Steden), stralend als
de Opkomende Zon, en aan de
buitenzijde vastgeklampt met zijn
Drie Winkelhaken van de SVASTIKA6.
En zijn Centrum is “RAMM7”, de BIJA8
van de VAHNI9 zelf, de Heer van het
VUUR.

RUDRA10, de Antieke God van het
VUUR is hier gezeten op een
“RAMM” – een Ram – Hij, met de
kleur van de Vlam, witgemaakt door
de Assen die hem bestrooien, Hij de
Vernietiger van de Schepping.
Hij, de Vedische God AGNI11, zwaait
met zijn ene hand met het VUUR uit
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de Hemel en met de andere
de Rozenkrans van de Werelden die
hij aaneenschakelt. Zijn andere twee
handen tekenen een Gul Gebaar dat
de Angst verdrijft; VARADA12- en
ABHAYA13 Mudra’s14.
De welwillende Godin MANIPURA, de
Shakti15 LAKINI16 regeert deze
Wereld met Universele Gulheid. Ook
zij zwaait met de Bliksem, het Vuur
des Hemels, terwijl haar andere
handen de VARADA- en ABHAYA
Mudra’s uitbeelden.

Allerhoogste Heer van TEJAS – het
VUUR - : VAHNI, RUDRA, AGNI, ik
aanroep U door de Mantra die U
manifesteert: “RAMM”, “RAMM”,
“RAMM”…
(vertaald naar Albert L. Caillet:
Hymnaire de ma Parèdre, Paris, FrazierSoye, 1922, p. 71-72).

1

Manipura (Sk.): letterlijk: Stad van Juwelen. Zonnevlechtchakra.
Nabhi (Sk.): navel.
3
Padma (Sk.): lotus, aanduiding voor de chakra’s.
4
Tejas (Sk.): het element vuur; een van de Tattva’s.
5
Trikona (Sk.): Driehoek.
6
Svastika (Sk.): Hakenkruis, symbool van de oude Arische volkeren, zonnerad, zonnesymbool, vanaf de dertiger
ste
jaren der 20 eeuw negatief aangewend.
7
Ramm: Zaadklank van de Manipura Chakra.
8
Bija (Sk.) Zaad, kwintessens. Bijaklank is zaadklank.
9
Vahni (Sk.): de God van het Vuur. Zelfde als Agni.
10
Rudra (Sk.): Vedische god; oude versie van Shiva.
11
Agni (Sk.): God van het vuur. Cfr. Ignis (Lat.).
12
Varada Mudra: Handgebaar van gulheid.
13
Abhaya Mudra: Handgebaar dat de angsten verdrijft.
14
Mudra (Sk.): Handgebaar of handgreep in de yoga die energieën in gang zet.
15
Shakti (Sk.): De primordiale, vrouwelijke energie.
16
Lakini (Sk.): De Godin van Manipura.
2

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