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Loge Open Paradigma
Nieuwsbrief 6: januari – februari 2019
_____________________________________________
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
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,
studiegroepen, rondleidingen en vieringen.
Jaargang 1 – nummer 1 – maart 2018

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

Banyanboom - Adyar
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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".

:
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Voordrachten LOP januari – februari 2019
Theosophical Society Adyar
Zondag 13 januari van 11u tot 13u
Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers
Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

De hoofdzetel van de Internationale Theosofische Vereniging is gevestigd in
Adyar. In deze voordracht geven we een woordje uitleg over de stichters en de
bezielers van de TS. Verder lichten we niet alleen het ontstaan, de historiek en
de projecten van de TS toe, maar we werpen ook een blik achter de schermen
van de organisatie van de vereniging.
Als er nog tijd over is, tonen we jullie enkele stukken uit de collectie.
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De Theosofische Orde van Dienst (TOS), of de praktijk van de
Broederschap
Zondag 10 februari 2019 van 11u tot 13u
Helmut Vandersmissen
Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen.

In 1908 richtte Annie Besant de
Theosofische Orde van Dienst op.
De nadruk ligt vooral op dienstbaarheid.
In de vorm van humanitaire projecten wordt
de praktijk van broederschap neergezet.
Helmut Vandersmissen, verantwoordelijke
voor de afdeling in België, zal de actuele
werking en projecten van de TOS toelichten.

Annie Besant en Krishnamurti

Thema-avonden/Werkgroep januari – februari 2019
Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove.

8

januari

2019

Mensen- en Zonne inwijding

Alice Ann Bailey

15

januari

2019

Werkgroep: Dr. Calligaris, de
verborgen krachtlijnen in de mens

Christian Vandekerkhove en
Lieve Vissers

22

januari

2019

Yoga Sutra’s

Patanjali

12

februari

2019

Mensen- en Zonne inwijding

Alice Ann Bailey

26

februari

2019

Yoga Sutra’s

Patanjali
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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.
*
*

*

Werkgroep Dr. Calligaris, of de verborgen krachtlijnen in de mens
o.l.v. Lieve Vissers en Christian Vandekerkhove.
We gaan samen experimenteren met de methoden van Dr. Calligaris.
Eerste bijeenkomst: 15 januari 2019 om 20u Milisstraat 22, te Antwerpen.

Indien je nog niet ingeschreven bent, stuur dan zo snel
mogelijk een mailtje naar open.paradigma@gmail.com,
met duidelijke vermelding van je contactgegevens.
Bij voldoende belangstelling zullen er meerdere
bijeenkomsten worden ingepland.
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Winter van LOP - Verslag Winterprogramma 2019

De voorbije 2 maanden, lieten de leden en
bezoekers van LOP, de kilte van de gure winter
geen kans, om binnen te sluipen in de
vertrekken van onze Loge.
Bij het vlammetje van onze kaars, konden we,
tijdens de thema-avonden, de harten warmen
met op de tafel Mensen-en Zonne Inwijding
van Alice Ann Bailey en de Yoga Sutra’s van
Patanjali.

Traditioneel herdenken we in
november onze dierbaren, die van
ons zijn heengegaan..
Op 11 november gaf Christian een
voordracht over het leven na de
dood.

Stefaan rondde zijn werkgroep
over John Keely af.
Een onvoltooide uitdaging, die
ons verplichtte dieper in de
meervoudigheid van de stof
te graven.

Op 9 december sloot Ramesh
Mehta het winterseizoen af met
‘The Pursuit of Happiness’,
een bevlogen betoog over het
Jainisme.
Jaïn Dharma
जै न धर्मः
Lieve Vissers
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De Theosofische Orde van Dienst
(TOS), of de praktijk van de
Broederschap
Christian Vandekerkhove

Wat is armoede?
Armoede is niet naar de dokter gaan,
omdat je weet dat het niet bij één
bezoekje zal blijven, maar dat je
steeds voor andere onderzoeken zult
worden doorverwezen.
Armoede is niet kunnen studeren,
omdat je de studierichting niet kunt
betalen, omdat je thuis in de zaak
moet helpen, of omdat je ouders
vinden dat je dringend mee geld
moet opbrengen voor het gezin.
Armoede is uitnodigingen afslaan,
want je hebt niet de juiste kledij om
er terecht te kunnen.

De Theosofische Orde van Dienst,
vaak gekend als TOS, afkorting voor
het Engelse Theosophical Order of
Service, is een organisatie, die in
de schoot van de Theosofische
Vereniging is ontstaan, om de
Broederschap in toepassing te
brengen, naar alle mensen en zelfs
de andere natuurrijken.
Een planeet met veel leed dat
vraagt om te worden gelenigd
Voor veel soorten leed zijn er in
Europa een hele reeks vangnetten.
Dit is maar goed ook! Veel vormen
van pijn en onbehagen ontsnappen
nog steeds aan al deze mooie
initiatieven van overheid en privé.
Hieronder geven we enkele
impressies van pijnlijke problemen in
de westerse wereld.
In andere culturen zouden we andere
voorbeelden geven.

Armoede is ongezond voedsel kopen,
want dat is goedkoper dan gezond
voedsel.
Armoede is in de supermarkt telkens
weer je favoriet voedsel zien liggen,
maar het laten liggen, want je kunt
het niet betalen, of je zou je heel erg
schuldig voelen, mocht je je centen
daaraan uitgeven.
Armoede is vaak een maaltijd
moeten overslaan, of weeral “dank u”
moeten zeggen.
Armoede is door het raam naar
binnen kijken in een restaurant en
de anderen gezellig zien tafelen.
Armoede is zo gekleed lopen dat de
mensen op straat meewarig naar je
kijken.
Armoede is zo gekleed gaan, dat als
je ziek bent, de mensen gaan denken
dat je dronken bent.
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Armoede is telkens opnieuw moeten
luisteren naar de vakantieverhalen
van de anderen, maar het zelf
moeten stellen met die ene
zonnestraal die af je toe je straat
bereikt.
Armoede is ook dat je mening niet
ernstig wordt genomen in een
discussie.
Armoede is niet naar een
verjaardagsfeestje gaan, want je
hebt geen geld om een geschenk te
kopen.
Armoede is je maatschappelijk zo
onzeker voelen, dat je het nooit zult
halen bij een sollicitatiegesprek.

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is alleen zijn, zonder
klankbord voor wat je vanbinnen
voelt.
Eenzaamheid is leven tussen mensen,
waar je geen voeling mee hebt, of
die geen voeling hebben met wat
voor je van belang is.
Eenzaamheid is iedereen horen
praten, zonder dat er een woord tot
jou gericht is.
Eenzaamheid is rondlopen in de
massa en met niemand contact
hebben.

Armoede is niet weten of je volgende
maand de huur nog kunt betalen.

Eenzaamheid is dat iedereen
wegkijkt elke keer dat je oogcontact
maakt.

Armoede is de verwarming te laag
zetten, omdat anders je
energierekening onbetaalbaar wordt.

Eenzaamheid is zien hoe alle anderen
met twee of in groep rondlopen,
maar je bent alleen.

Armoede is rondwandelen in het
winkelcentrum, of de kranten gaan
uitlezen in de bibliotheek, om warm
te hebben, zonder thuis te moeten
stoken.

Eenzaamheid heeft duizend
gezichten. Dit zijn er enkele van.

Dit zijn enkele aspecten van armoede
in een rijk land.
En dan nog in een verstedelijkte
omgeving.
Op het platteland ziet armoede er
een beetje anders uit.
In een arm land ziet armoede er
weer helemaal anders uit.
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Wat is verslaving?
Verslaving is die nood, die je stuur
heeft overgenomen.
Verslaving is een monster, dat bijna
elke veldslag tegen je wint.
Verslaving is een draaikolk. Hoe
meer je naar het midden ervan drijft,
hoe moeilijker het wordt om er teug
uit te geraken.

Ongeletterdheid is met veel minder
informatie dan je medemens door
het leven moeten gaan.
Ongeletterdheid is alleen zijn.
Dit zijn enkele aspecten van
ongeletterdheid.

De Theosofische Orde van Dienst
(TOS)

Verslaving is dat dwangmatige, dat
je telkens weer voor is.
Verslaving is dit, maar nog veel meer.

Wat is ongeletterdheid?
Ongeletterdheid is aan anderen
moeten vragen de
dienstmededelingen voor te lezen,
onder voorwendsel dat je je bril niet
bij je hebt.
Ongeletterdheid is geen toegang
hebben tot de bronnen, waarin je
rechten staan.
Ongeletterdheid is geen normaal
werk kunnen vinden.
Ongeletterdheid is steeds die
meewarige glimlach van de anderen
moeten trotseren.
Ongeletterdheid is dat niemand je
kwaliteiten ziet, omdat je die ene
kwaliteit mist.
Ongeletterdheid maakt dat je
meelacht met de anderen, terwijl je
weet dat je de enige bent die de grap
niet begrijpt.

Wat hebben armoede, eenzaamheid,
verslaving en ongeletterdheid nu te
maken met theosofie?
De eerste doelstelling van de TV is:
“Het vormen van een kern van de
universele broederschap…”. Dat
broederschapsideaal laat je niet toe
ongeroerd te blijven bij het leed van
de ander.
Uit de stukjes hiervoor blijkt, dat het
woord Broederschap meer kan
inhouden dan een idealistisch
salongesprek, als we ons hiervoor
willen inzetten. Deze verschillende
problemen treden soms apart op,
maar vaak zijn ze aan elkaar
gerelateerd. In de praktijk komt het
hierop neer dat als een van deze
problemen bij iemand wordt opgelost,
bij de persoon meteen hoop komt
voor die andere pijnpunten.
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Het doel van de TOS
De Theosofische Orde van Dienst
werd gesticht in 1908, als een
initiatief van Dr. Annie Besant,
2de Internationale Presidente van de
Theosofische Vereniging. In haar
woorden geformuleerd: “De TOS
heeft ten doel de Theosofie in
praktijk te brengen, opdat de som
der menselijke ellende binnen en
rondom de invloedssfeer van iedere
afdeling van onze Vereniging
zichtbaar moge verminderen.” De
boodschap is dus dat de Theosofische
Vereniging niet enkel praat over een
betere wereld, maar ook
daadwerkelijk de handen uit de
mouwen steekt, om de menselijke
ellende aan te pakken.
De organisatie van de TOS
Het organigram dat we hieronder
geven, gaat uit van een volledig
ontplooide TOS. In praktijk zullen in
de meeste landen niet alle functies
en departementen kunnen worden
opgevuld.
Organigram: zie pagina 14
Toelichtingen op het Organigram
De Internationale President van de
TS is de iure Voorzitter van de TOS.
De relatie tussen de TOS en de TS
wordt op volgende manier
geformuleerd in het TOS
International Handbook, dat gewoon
van het net te downloaden is. “At the
international level, the TOS is
managed by the International
Secretary as an autonomous
department of the Theosophical
Society under the inspiration and
guidance of the International

President of the TS who is ex officio
the President of the TOS. The
Secretary is appointed by the
President for the period s/he
determines.”
De Nationale Afgevaardigde van de
TOS is de iure lid van het
Hoofdbestuur van de TS in zijn land.
Hij zal rapporteren aan de
Internationale TOS, zowel als aan het
Hoofdbestuur en de Algemene
Vergadering van de Nationale Sectie,
waaronder hij ressorteert.
De TOS bestaat in elk land uit 7
departementen, waarvan de leiders
werken in overleg met de Nationale
Afgevaardigde van de TOS. De
verschillende locale initiatieven
worden verondersteld hun eigen
bestuur te vormen. Indien dus in een
stad 3 groepen een project zouden
hebben, de ene voor ziekenbezoek,
de andere voor bejaardenbezoek en
de derde voor vegetarisme, dan
moeten ze elk hun eigen comité
vormen, onder leiding van de leider
van het respectievelijke Departement.
Zo wordt in het Adyarbulletin van
april 1908 (p.102) gemeld. Het lijkt
dat de bedoeling was, de groepen zo
veel mogelijk vrijheid van initiatief en
werking te geven.
1.Sociaal Werk
Dit departement zal zich vooral
bezighouden met de problemen die
aan het begin van dit artikel werden
aangeraakt: armoede, eenzaamheid,
verslaving, ongeletterdheid. Er zijn
echter nog veel meer mogelijkheden,
zoals gevangeniswerk,
ziekenhuiswerk, bejaardenwerk,
blinden- en gehandicaptenhulp,
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zelfmoordpreventie en alles wat te
maken heeft met problemen van
kinderen en jongeren. In deze tijd
komt nog bij de hulp aan slachtoffers
van huiselijk- en straatgeweld en
verkrachting.

departement zal telkens wanneer
nodig de Nationale Afgevaardigde op
de hoogte stellen van nieuwe
mogelijkheden tot dienst.

2.Dierenwerk

Dit departement heeft verschillende
doelstellingen. In enkele kernachtige
bewoordingen geformuleerd: Kunst
als middel tot broederschap.
Schoonheid om de mens te
veredelen. Verbroedering van al wie
actief is in de verschillende
kunstdisciplines. Revaloriseren van
de kunstambachten. Integratie van
kunst en kunstambacht in ons leven.
Leven in harmonie.

Belangrijke themata hierin zijn
dierenleed, dierenopvang, vivisectie,
dierproeven, vegetarisme,
diervriendelijke kledij,
milieubewustzijn, enz.
3.Wereldvrede
Werken voor wereldvrede kent een
objectief en een subjectief luik.
Objectief is er de samenwerking met
bestaande organisaties voor vrede en
tegen oorlog. Daarnaast is er de
promotie van transnationale
organisaties, zoals de Verenigde
Naties, de Europese Unie, e.d. die
zich tot doel stellen de volkeren in
vrede te laten leven met elkaar. Het
bestrijden van racisme en religieuze
intolerantie kunnen worden
gestimuleerd door samenwerking
met organisaties die zich inzetten
voor actief pluralisme.
Subjectief is het stimuleren van
meditaties voor vrede en
geweldloosheid.
4.De Uitkijk of Waker
Dit departement doorzoekt actief en
permanent de verschillende aspecten
van de samenleving en tracht na te
gaan, waar de TOS nog zou kunnen
helpen. Dit gebeurt voornamelijk
door de verschillende media in de
gaten te houden. De leider van dit

5.Kunst en Kunstambacht

Kunst als propaganda voor
theosofische ideeën en idealen, door
middel van schilderijen, toneel, enz.
6.Gezondheid en Genezingsdienst
De vervreemding van de natuur
terug draaien. Promotie van een
natuurlijke leefwijze in voeding,
kleding, tijdsbesteding, beweging,
ecologie, land- en tuinbouw en
stadstuinen. Transitie, enz.
Daarnaast het stimuleren van
groepen van Genezingsdienst en
indien wenselijk ook persoonlijk
genezingswerk uitoefenen.
7.Burgerzin en Burgerplicht
De mensen aanzetten to
verantwoorde burgerzin. Ethiek als
de normale leefwijze propageren.
Competitiegeest vervangen door
samenwerkingsgeest.
Het werk van deze 7 departementen
heeft zowel locale als globale
aspecten.

Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

12
Locaal zal gewerkt worden met
individuen en in samenwerking met
kleine organisaties en verenigingen.
Globaal kan worden gewerkt aan
mentaliteitswijzigingen van het
publiek en lobbyen bij de wetgever,
waar de wetten van het land dienen
aangepast voor deze idealen.
Wie kan lid worden van de TOS?
In principe kan iedereen zich
aansluiten, maar er zijn soorten
leden:

1. De Broeders en Zusters: De
Nationale Afgevaardigde van
de TOS en de Hoofden der
Departementen moeten
2. verplicht lid zijn van de
Theosofische Vereniging.
3. De Dienaars: Daarnaast zijn er
nog de leden van de
Departementen, die al dan lid
van de TV kunnen zijn.
4. Aangesloten Leden: Dit zijn
sympathisanten, die niet over
de tijd en/of de mogelijkheden
beschikken om zich
daadwerkelijk in te zetten voor
de TOS, maar welbereid zijn
financieel te helpen.

De TOS in Verleden en Toekomst

De maatschappij verandert constant en de problemen dus ook. De TOS moet
daarom dynamisch zijn en zich aan deze veranderende noden aanpassen. In de
iets meer dan een eeuw van haar bestaan zijn niet enkel de noden veranderd,
maar ook de maatschappelijke oplossingen. Waar de TOS vroeger in haar eentje
moest strijden om bepaalde noden te lenigen, kan ze zich nu steeds meer
associëren met bestaande organisaties of initiatieven.
In de beginperiode van de TOS werden in vele landen talloze initiatieven in haar
schoot ontwikkeld, waaronder een propagandaprogramma voor de theosofische
ideeën en jeugdwerking.
De facto is in een aantal landen dat jeugdwerk overgegaan naar de
onafhankelijke, maar historisch met de TV gelieerde Orde van de Tafelronde. Een
instroomprogramma voor de jeugd in de TV bestaat feitelijk niet meer, met als
gevolg een vergrijzing van het ledenbestand.
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Daarnaast ontstond een Braille Liga, een Esperanto Liga, een Broederschap van
Genezers, een Anti-Vivisectie-Liga, gebedsgroepen, veel initiatieven voor
armoedebestrijding, Dierenbescherming, Vrouwenrechten, Opvoeding,
Mensenrechten, enz.
Sommige departementen hebben/handen enkel zin in bepaalde landen. In India
bijvoorbeeld, kende men liga’s voor meisjesopvoeding, stimulering van
buitenlandse reizen, voor hygiëne, voor pers, enz. Een deel daarvan heeft in
onze tijd geen zin meer, terwijl andere noden de kop opgestoken hebben.
Veel van deze initiatieven zijn verdwenen, omdat ze niet meer nodig waren of
omdat ze opgenomen zijn in externe organisaties.
In een aantal landen, waaronder België was de TOS ooit zo uitgebreid dat ze uit
een aparte vereniging zonder winst bestond, naast, maar onder toezicht van de
Belgische Theosofische Vereniging. Toen dit niet meer nodig was, werd deze vzw
gesaldeerd en werd de TOS een activiteit van de Vereniging.
De toekomst zal uitwijzen welke vorm en middelen ze zal aannemen.

*
*

*

Aanspreekpunt
Wie zich geroepen voelt zijn schouders mee onder de TOS te zetten, neemt best
contact op met de Nationale Afgevaardigde van de Orde van Dienst, of via een
Bestuurslid dat naar hem zal doorverwijzen. Het is goed tegelijk te vermelden
voor welk(e) departement(en) je je wil inzetten.
Wie eerst wil verkennen hoe de TOS werkt, kan de internationale website
raadplegen: http://international.theoservice.org/
Er bestaat ook een tijdschrift: The Service Link en een nieuwsbrief:
in-touch.online, te verkrijgen via die website.
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The Theosofical Order of Service
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De zeven hymnen van de chakra’s, naar Albert Caillet
Deze hymne is de vijfde 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
V. VISHUDDHA
Heilige Schijf van de Keel, ô
VISHUDDHA1, Uw Zestien
Bloembladen van donker violet
genereren alle Klinkers van de Taal.
Gij zijt het Rijk van de AITHER2 –
AKASHA3 – rond en wit, zoals de
Maan in haar volheid.

Een Olifant, wit als de sneeuw,
draagt de Bija4 “HAMM5”, de Mantra
van de AMBARA6: de Etherische
Regio.
Almachtige SADA-SHIVA7, de
“Eeuwig-weldoende” en uw Paredros8
SADA-GAURI9, verenigd in de
Androgyne SHIVA-SHAKTI10, ik
aanroep U, ô Gij, de Eerste BINAIRE,
door uw Heilige Mantra: “HAMM”,
“HAMM” en “HAMM”.
ARDDHA-NARISHVARA11,

Goddelijke Syzygie12, aan uw
linkerzijde geel als Goud en aan uw
rechterzijde wit als Zilver, Gij zijt de
Archetypische Goddelijke Androgyne,
Vader-Moeder van alle Werelden, ô
Gij SHIVA-SHAKTI.
Zuiverder dan de Oceaan van Nectar
zelf, regeert Gij op deze trip, ô
glorierijke Shakti SHAKINI. Gij die in
werkelijkheid het Licht zelf bent, de
Zuivere astrale JYOTIH13, wit en vers
tegelijk.
JNANA MUDRA14 – het Zeer Geheim
en Geheimzinnig Teken van de
GNOSIS – ziehier Uw Attribuut:
Gij zijt als de ACHAMOTH SOPHIA15.
Hier sta ik eindelijk voor de
Tempelpoort die uitgeeft op de Drie
Vormen van de Tijd: Verleden,
Heden, Toekomst: TRIKALADARSHI16.
O VIERDE DIMENSIE van de Ruimte,
eindelijk opent Gij U voor de
SADHAKA17 – de GNOSTICUS.
CHITTA18, deze rumoerige Oceaan
van het Mentale, voor immer
bedaard, wordt helder als de
doorzichtige diamant: ATMA19, die tot
dusver door zijn wervelingen was
verstopt, openbaart zich eindelijk
aan mijn Bewustzijn.
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1

Vishuddha (Sk.): “zuiver”. Naam van de keelchakra.
Aither (Gr.): het astrale licht.
3
de
Akasha (Sk.): ether, 5 tattva, zetel van het geheugen van de natuur.
4
Bija (Sk.): Zaad(klank), kwintessens.
5
HAMM: zaadklank van de Vishuddha chakra.
6
Ambara: synoniem voor ether, akasha.
7
Sada-Shiva (Sk.): de eeuwig weldoende, de actieve helft van het koppel Shiva-Gauri.
8
Paredros (Gr.): letterlijk “zittend naast”. Hier in de betekenis van “eeuwige partner”.
9
Sada-Gauri (Sk.): de passieve helft van het koppel Shiva-Gauri.
10
Shiva-Shakti (Sk.): Goddelijke androgyne, kosmisch bewustzijn.
11
Arddha-Narishwara (Sk.): Addha-Nari, komt overeen met de Adonaï van Ezechiël.
12
Syzigie (Gr.) de twee paredroi tezamen.
13
Jyotih (Sk.): Licht.
14
Jnana Mudra (Sk.): Mudra (of handgebaar) van/voor de wijsheid, waarbij duim en wijsvingertoppen tegen
elkaar worden gehouden. (zie bijvoorbeeld op Boeddhabeelden)
15
Achamoth Sophia (Gr.): Lagere wijsheid, (uit het) astraal licht.
16
Tri-kaladarshi (Sk.): de drie vormen van de tijd (verleden, heden, toekomst).
17
Sadhaka: toegewijde.
18
Chitta (Sk.): de denksubstantie of mentale materie (zie aanhef van de Yogasutra’s van Patanjali).
19
Atma (Sk.): De universele geest in de mens.
2

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.

*
*

*

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