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Lezing Loge Witte Lotus - zondag 5 december 2010 om 11.00 uur - Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen 

Genezende krachten in het mineralenrijk  -  deel 2 
Sonia Hoste 
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Onderzoek, wetenschappelijk gestaafd, 
heeft bevonden dat de etherische stof-
fen, getrokken uit de natuurwereld, 
leiden tot de genezing van de totale 
mens. 

De elixirs zijn geënergetiseerde prepara-
ten met de vibraties van metalen, mine-
ralen en kwartsen en vertegenwoordi-
gen een bundeling van kosmische ener-
gie en zuivere aardekrachten. 

Deze bio-energetische remedie is ont-
staan na jaren van research, esoterische 
studies, meditatie en channeling. 

De procedure is dus betrokken uit voor-
al spirituele acties, die zowel energe-
tisch als spiritueel gericht zijn: 

1° Meditaties waarbij verbinding wordt 
gemaakt, zowel met de betrokken 
Deva's van elk mineraal als met de 
hogere Alchemische Hiërarchieën, 
zoals bv. de Raad van Negen, met 
het Hogere Zelf, en met de totaal-
planetaire energie, gekend als de 
Christus energie. 

2° Gebed (wat een sterke eenheid- en 
verbondenheidkracht genereert), 
waarbij de versmelting geschiedt 
tussen de lagere Wil-ten-goede en 
de Hogere Wil, en zo de heelmaken-
de dynamiek ontstaat van Geest-in-
Stof. De innerlijke potentie van de 
alchemie in de mens komt dan onder 
begeleide stromingen los in de ethe-
risch-actieve toestand en verbindt 
zich met de Alchemie-van-
Bedoeling, met als gevolg de reflex 
van de Geest in de stof. 

3° Het gebruiken van de krachten van 
Zon en Maan, en andere bewustzij-
nen van nog andere planeten. Daar 
de Zonnelogos de Beheerder is van 
dit zonnestelsel, zal het bewustzijn 
hiervan Zich doelgericht insmelten 
met de materie om het doel van één-
zijn (gezondheid) te bevorderen. 

4° De elixirs worden getest door uitme-
ting met o.m. Radionics en het der-
matron apparaat, dat een electro-
accupuncturische werking heeft. 
Hiermee en met gelijkaardige appa-
raten ging een groeiend aantal speci-

alisten een betere appreciatie ver-
krijgen van de subtiele energieën, 
die verklaren hoe deze elixirs in 
het menselijke lichaam werken. 

Er werd begrepen dat biologische or-
ganismen specifieke electromagne-
tische velden uitzenden, die associaties 
maken met de fysiologische activiteit. 
Het is niet alleen de uitwisseling van 
energieën die van belang is in de vibra-
tionele geneeskunde, maar wel de 
uitwisseling van de informatie die ver-
vat is in zeer zwakke electromagneti-
sche patronen. Dit is informatie in een 
van de meest basale vormen. 

Voorbeeld: de CHRYSOLIGHT-me-
thode is nieuw en maakt het mogelijk 
mensen gemakkelijker en sneller door 
deconditioneringsprocessen te helpen 
van de TOTALE persoonlijkheids-
vorm, en celbewustzijnstransformaties 
te bewerkstelligen. 

Dit kan omdat de elixirs op bioenerge-
tische wijze inwerken op de verschil-
lende lichamen (etherisch, astraal, 
emotioneel, mentaal enz.), waardoor 
chakra's worden gedeblokkeerd, in lijn 
gebracht en geharmoniseerd. Nadi's en 
meridianen worden versterkt en de 
levensenergie (prana) kan vrij stro-
men. Harmonie stroomt tussen geest 
en lichaam vanuit de middenpool, het 
hartchakra. 

De fundamentele eigenschap van wa-
ter als universeel opslagmedium van 
vibrationele energie maakt het moge-
lijk soorten therapeutische extracten 
te bereiden volgens de zonnemethode. 

Deze worden bereid door één of meer 
(half)edelstenen met een bepaalde kris-
talijnen structuur in zuiver bronwater te 
plaatsen en het geheel verscheidene uren 
rechtstreeks vroeg in de ochtend aan het 
zonlicht bloot te stellen. De zonne-
energie heeft als levenskracht, vroeg op 
de dag, het meeste effect. Net als bij de 
bloemen worden bepaalde etherische 
eigenschappen van de edelstenen over-
gedragen op het water dat wordt gela-
den met hun bepaalde vibrationele ei-
genschappen. 

Vibrationele remedies veranderen de 
omringende toestanden van elke cel; de 
cel is dan in staat tot transformatie; deze 
verandering om te zetten in een biologi-
sche respons. 

De levenskracht van vibrationele midde-
len activeert het proces dat de ziel ge-
bruikt om karma te manifesteren in het 
biologische lichaam. (Resonantie van 
oorzaak, gevolg én noodzaak tot evolu-
tie). 

Er zijn voor elke ziekte, van welk li-
chaam dan ook, één of meerdere elixirs 
die de harmonie kunnen herscheppen. 
Bij terminale ziekten zijn er die elixirs 
die de overgang comfortabel maken en 
de geestelijke processen begeleiden in 
een open en verzachtende werking. 

Daar kenmerken van de elixirs werken, 
ook op het neurologisch en het etheri-
sche systeem, kan prana praktisch tot op 
het einde zorgen voor de vrije doorstro-
ming. 

De vrijhouding van het etherische dub-
bel kan zo bijdragen tot een gemakkelij-
ker loslatingsproces. 

Meerdere elixirs dragen de kracht van 
desintoxicatie, die op elk van de licha-
men werken, zelfs op het karmische, het 
psychologische, het sexuele, het spiritu-
ele en het onderbewuste aspect. 

Wie meer wil weten over dit onder-
werp nodigen we heel graag uit op de 
lezing, die doorgaat op zondag 5 de-
cember 2010 om 11.00 uur, in het OC 
Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 
2050 Antwerpen (Linkeroever). 

 

Malachiet 
http://www.shaneldesign.nl/index.php?pid=7 
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Zijn universele waarden wel praktisch? 
Vic Hao Chin Jr. 
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Tijdens openbare voordrachten gehou-
den in de Theosophical Society in de 
Filippijnen, vragen we vaak aan het pu-
bliek (bijv. aan leraars) wie van hen ge-
looft dat “eerlijk het langste duurt”. 
Slechts de helft van hen of zelfs nog 
minder zal bevestigend antwoorden. Als 
je hen vervolgens vraagt hoeveel onder 
hen de mening is toegedaan dat eerlijk-
heid praktisch is, dan steken hooguit een 
of twee individuen of zelfs niemand de 
hand op. 

We zien ons hier dus gesteld voor een 
fundamentele tegenstelling tussen de 
principes die we openlijk verklaren of 
woordelijk aanhangen en de dagdagelijk-
se realiteit. Het lijkt onpraktisch om 
eerlijk te zijn of volgens onze principes 
te leven. Mensen geloven dat je bijv. 
niet echt carrière kunt maken wanneer 
je eerlijk bent of wanneer je niet toe-
geeft aan de eisen van de omgeving wan-
neer die omgeving er bijv. op aandringt 
om te liegen; evenzo geloven mensen 
dat je bijv. geen verkiezing kunt winnen 
als je eerlijk bent, of nog, dat je geen 
succesvol verkoper kunt worden wan-
neer je niet overdrijft of de dingen enkel 
waarheidsgetrouw voorstelt. Vraag is: 
deze wijdverbreide indruk, is die waar? 

Principe en verwezenlijking 
Een aantal jaren geleden las ik de autobi-
ografie van Joe Girard, de man die ge-
durende zeven opeenvolgende jaren in 
het Guiness Book of Records genoteerd 
stond als ’s werelds beste topverkoper. 
Girard verkocht wagens en vrachtwa-
gens. Soms kwamen mensen naar hem 
met de vraag om een bijzonder model 
wagen te kopen die het bedrijf waarvoor 
hij werkte niet vervaardigde. Hij vertel-
de de klant dan dat het bedrijf deze aut-
o’s niet maakte, maar dat het model wel 
te verkrijgen was bij een andere fabri-
kant (een concurrent) en Girard zou hen 
zelf verwijzen naar een verkooppunt van 
die fabrikant. Hij zou er echter bijzeg-
gen dat ze hem gerust konden bellen 
wanneer ze in de toekomst een auto 
nodig hadden uit het gamma dat hij wel 
verkocht. Hij besloot met hen zijn 
adreskaartje te overhandigen. 

De goede wil die deze eerlijkheid op-
wekt, heeft een effect op potentiële 
klanten. Mensen vanuit het hele conti-
nent belden met Girard of hij hen kon 
leveren wat ze nodig hadden en indien 
Girard dit inderdaad kon dan maakte 
hij grote kans om de order inderdaad 
ook in de wacht te slepen omdat hij 
eerlijk was tegenover de klant. Girard 
rees niet naar de top door onoprecht-
heid of manipulatie. 

Een dame die ik ken, ondernemer van 
beroep, was een van de belangrijkste 
verkoper van grote openbare werken 
op de Filippijnen. Een aankoper had 
ontdekt dat van al zijn leveranciers 
deze dame blijkbaar de enige was die 
geen te hoge prijzen bedong en die 
niet samenspande met de andere leve-
ranciers om de offerteprijzen zo hoog 
mogelijk te maken. Uiteindelijk was 
het vertrouwen van de aankoper in 
deze dame zo groot dat hij haar vroeg 
om samen met hem de offertes en 
facturen na te kijken. Onnodig te ver-
melden dat de dame in kwestie een 
groot gedeelte van de orders van die 
openbare aanbesteding binnen haalde 
om de eenvoudige reden dat ze eerlijk 
en betrouwbaar was. 

Een jonge ambtenaar die ik goed ken, 
verkoos de moeilijkste weg door vast-
besloten te zijn om niet te zwichten 
voor corruptie toen hij verkozen werd 
tot burgemeester van een Filippijnse 

stad. De ene na de andere drukkings-
groep bood hem regelmatig geld aan 
opdat hij bereid zou zijn de andere kant 
op te kijken. Telkenmale sloeg hij be-
leefd het aanbod af totdat ze er achter 
waren dat ze nu een burgemeester voor 
zich hadden die zijn principes zonder 
uitzondering in de praktijk bracht. In 
tegenstelling tot andere politici zette hij 
geen journalisten of mediafiguren op de 
loonlijst om er zeker van te zijn dat ze 
goede dingen over hem zouden schrij-
ven of om te zorgen dat ze zich stil zou-
den houden over welke misstand ook 
die ze zouden waarnemen. Het publiek 
had niet lang nodig om te beseffen dat 
zij met deze man een waarlijk eerlijke 
gezagsdrager in hun midden hadden en 
schonken hem hun vertrouwen. Hij won 
iedere verkiezing met grote voorsprong, 
ondanks lage campagnefondsen. Tijdens 
een verkiezing was er zelfs geen tegen-
kandidaat. Drie jaar nadat hij was afge-
treden als burgemeester werd hem de 
Ramon Magsaysayprijs toegekend voor 
dienst aan de regering als enige ambte-
naar die ooit dergelijke erkenning zou 
ontvangen. De Ramon Magsaysayprijs 
kan worden gezien als een Aziatische 
versie van de Nobelprijs.  

Meerder voorbeelden kunnen aange-
haald worden van mensen die duidelijk 
zijn omtrent hun waarden en die mature 
eigenschappen hebben ontwikkeld op 
het vlak van management en menselijke 
relaties en die door deze ontwikkeling 
met kop en schouder uitsteken boven 
hun collega’s in hun specifiek domein – 
zij komen veel verder dan hun collega’s 
die zich bedienen van onoprechtheid of 
misleiding. Dergelijke eerlijke mensen 
kunnen niveaus van ontwikkeling en 
succes bereiken die voor hun onoprecht 
collega’s onbereikbaar zijn. Er zijn mil-
joenen politici maar alleen diegenen die 
hun waarden mee verwerken in de prak-
tijk verdienen de aanduiding “bekwaam 
beleidspersoon”. Net  zo zijn  er vele zo-
genaamd religieuze mensen, maar 
slechts een klein deel daarvan kunnen 
we spiritueel noemen. 

Vervolg op pagina 4    

http://www.grandchamp.org/pages/nouvelles/
bericht2005.html 
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In zijn beststeller “Seven Habits of High-
ly Effective People” (1), stelt Stephen 
Covey dat werkelijk succesvolle mensen 
hun handelen baseren op een karakte-
rethiek eerder dan een persoonlijkheids-
ethiek. Voor de eerstgenoemden wordt 
het leven vooral geleid door waarden 
dan door arrangement, door wat juist is 
en door medeleven eerder dan door 
zelfzucht. De op persoonlijkheid gerich-
te mensen kunnen worden omgekocht 
of kunnen onoprecht zijn om een be-
paald doel te bereiken maar hun succes 
wordt beperkt door hindernissen die 
men alleen kan nemen wanneer men 
universele waarden aanhangt. Zo komen 
ze er al snel achter dat voor een succesje 
op korte termijn vaak een hoge prijs 
betaald wordt. 

Waarden en principes in het dagelijks leven 
We onderzoek nu even de test waar-
mee we kunnen achterhalen in welke 
mate universele principes toegepast 
kunnen worden in het dagelijks leven. 

Vele ouders liegen hun kinderen regel-
matig voor en velen van hen doen dit 
zelfs uit gewoonte. Waarom is oneer-
lijkheid noodzakelijk tegenover de eigen 
kinderen? Waarom kunnen we zelfs niet 
eerlijk zijn tegenover die wezens die het 
dichtst naast ons staan? Vele ouders ver-
antwoorden hun oneerlijkheid door te 
zeggen dat het leugentjes om bestwil 
zijn – in het belang van de kinderen.  

Toch vraag ik me af wat daar goed aan 
kan zijn ? 

Een jongen vraagt geld aan zijn moeder 
om iets te kopen in de winkel. De moe-
der is van mening dat dergelijke aan-
koop onnodig is en zegt dat ze geen geld 
heeft. De jongen is teleurgesteld. Juist  

Vervolg op pagina 6    

Op zondag 31 oktober 2010 werd het 
nieuwe gebouw van de Belgische Theoso-
fische Vereniging te Brussel ingehuldigd. 

Het gebouw, dat gelegen is aan het Geu-
zenplein n° 8, heeft ongeveer dezelfde 
ouderdom als de B.T.V. en dateert uit 
1910. Het werd aangekocht op 30 okto-
ber 2006. De datum van de voorlopige 
oplevering van de renovatie werken is 
bepaald. Dan zullen alle nodige brandtrap-
pen en brandwerende voorzieningen zijn 
aangebracht. 

Dat er tussen aankoop en inhuldiging 
meer dan drie jaren verliepen kan ver-
klaard worden uit het feit, dat het vorige 
onderkomen, dat sinds ruim 80 jaar het 
eigendom van de B.T.V. was, pas dit 
voorjaar voor een aanvaardbare prijs aan 
het Gewest Brussel verkocht kon worden. 

Het eigendom bestaat uit een herenhuis 
met inrit voor paardenkoets en achter in 
de tuin een klein huis, dat ooit paardenstal 
en/of koetshuis was. Dit achterhuis zal 
verhuurd worden aan de Beheerder van 
het Gebouw. 

Het voorhuis ligt aan een plein met groen, 
waarbij aan de overkant van de straat geen 
huizen staan, zodat de licht inval aan de 
voorkant in het huis heel mooi is, net zo-

als aan de achterkant, waarde andere 
huizen door tuinen van elkaar geschei-
den zijn. 

Op de begane grond zijn er naast de 
hoge inrit een inkom met een ontvangst- 
en kantoorruimte aan de kant van straat 
en sanitaire installaties aan de kant van 
de achtertuin. In de tuin is tussen de 
brandtrap en het achterhuis een grasperk 
aangelegd. 

Op de eerste verdieping bevinden zich 
behalve keuken en toilet drie grote 
kamers, die door openslaande deuren 
in elkaar over gaan, zodat één grote 
ruimte ontstaat, waar plaats is voor 
vele tientallen personen. Hier zullen 
de openbare lezingen gegeven wor-
den, waarbij grote publieke belang-
stelling verwacht mag worden. Bij de 
inhuldiging op 31 oktober 2010 waren 
er een veertigtal aanwezigen en was de 
voorkamer volledig gevuld, de tussen-
kamer nog niet half gevuld, terwijl de 
achterkamer leeg bleef.  
Op de derde verdieping zijn er eveneens 
keuken, toilet en drie kamers met de-
zelfde indeling als op de tweede verdie-
ping. Hier worden de bibliotheek en de 
vergaderruimte ingericht.  

Nog hoger op de derde verdieping en de 
zolder bevat het huis een duplex woning 
met drie slaapkamers en twee badkamers 
en een super grote woonkamer met een 
open keuken.  

Alle verdiepingen zijn met de lift bereik-
baar. 

Tijdens de inhuldiging besprak de Secreta-
ris Generaal de korte geschiedenis van de 
verkoop van het oude onderkomen en de 
aankoop van het nieuwe, waarna hij de 
conclusie gaf, dat de bewoners van het 
oude en van het nieuwe huis beiden tevre-
den konden zijn. Hij besloot met een ver-
zoek aan de Leden om het nieuwe huis 
niet alleen materieel, maar ook in de fijn-
stoffelijke, de emotionele en de mentale 
gebieden tot het waarlijk centrum van de 
Belgische Theosofische Vereniging te vor-
men. 

De Gedelegeerde van het Gewest Brussel 
hield een zeer verbeeldende voordracht 
over de ware theosofen. De Logevoorzit-
ters overhandigden daarna hun geschen-
ken en alle aanwezigen konden overgaan 
tot het genieten van een goed verzorgd 
buffet en de bezichtiging van het nieuwe 
huis.  

http://www.12forum.nl/forum/bericht.php?
ID=1484&fID=1&tID=3 

Inhuldiging Geuzenplaats 8 te B-1000 Brussel 
Jan Jelle Keppler 
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Wij weten allemaal dat we een lichaam 
bezitten van fysische materie: het fysisch 
of grofstoffelijk lichaam.  

Aan het bestaan hiervan heeft geen van 
ons ooit getwijfeld, omdat we het 
voortdurend met onze zintuigen waar-
nemen en omdat dit lichaam ons con-
tactpunt is met de materiële wereld, 
waar ons bewustzijn op dit ogenblik nog 
huist. 

De meeste mensen gaan zelfs zover, zich 
met dat fysisch lichaam te identificeren, 
wat uiteraard verkeerd is, vermits dit 
lichaam slechts een omhulsel is van het 
ik. 

Etymologisch stamt het woord lichaam 
af van "lyck" en "hama” of “vlees” en 
“omhulsel".  

We mogen dus spreken van een 
"vleselijk omhulsel" van het ik.  

We kunnen ook zeggen: een kleed of 
mantel van het "ik". (cfr. Bhagavad Gita, 
2de gesprek, vers 22)  

"De belichaamde ziel werpt haar oude 
lichaam af en trekt een nieuw aan, zoals 
een man zijn versleten kleren verwisselt 
voor nieuwe."  

Naast dit fysisch of grofstoffelijk li-
chaam, bezit elk van ons nog andere 
mantels en het minst gecontesteerde 
hiervan is het etherisch of fijnstoffelijk 
lichaam, dat ieder van ons heeft en dat 
in de ruimte met ons grofstoffelijk li-
chaam samenvalt en er langs alle kanten 
zelfs een beetje uitkomt. 

Zowel rozenkruisers als theosofen en 
antroposofen zijn van het bestaan ervan 
overtuigd en een aanzienlijk aantal we-
tenschappelijke proeven bevestigen dit 
geloof. Wel is het zo, dat de materie, 
waaruit dat lichaam is opgebouwd, zo 
fijn en ijl van structuur is, dat de meeste 
mensen dit tweede lichaam niet met hun 
zintuigen kunnen waarnemen.  

Sommingen bezitten deze gave wel en 
worden dan verkeerdelijk helderzienden 
genoemd. Met behulp van gekleurde  
lampen of sommige kleurfilters slagen er  

reeds meer mensen in om het etherisch 
lichaam te zien. En om tenslotte de ove-
rigen te overtuigen, zijn bepaalde on-

derzoekers erin geslaagd het fijnstoffe-
lijk lichaam te meten, te fotograferen, 
zichtbaar te maken, te beïnvloeden en 
zelfs dit lichaam het fysische te doen 
verlaten (uittreding). Het is dit· ethe-
risch lichaam dat het fysische in leven 
houdt en wanneer ze definitief van 
elkaar scheiden en de verbinding ver-
broken wordt, dan wordt het fysisch 
lichaam niet langer gevitaliseerd en 
spreekt men van de dood. Zolang die 
twee lichamen nog samenwerken, 
wisselen ze onderling energieën uit. 

Het fysische lichaam doet dit via haar 
zenuwstelsel of plexussen en het ethe-
risch lichaam heeft hiervoor speciale 
organen: de chakra's.  

Vooraleer over de chakra's te spreken, 

moeten we eerst nader ingaan op het 
etherisch lichaam. Dit lichaam is ei-
genlijk het verbindingsstuk tussen het 
grofstoffelijk- en het astraal lichaam. 
Dit astraal lichaam, dat de zetel is van 
onze gevoelens en dat als een eivormi-
ge wolk in en rondom ons zit, kan 
door haar samenstelling niet recht-
streeks in contact komen met de grof-
stoffelijke wereld. Hiervoor is een 
tussenschakel nodig : het etherisch 
lichaam.  

Dit lichaam bestaat uit gewone stoffe-
lijke materie, zoals het grofstoffelijke, 
maar van een ijlere aard nog dan de 
gassen, in tegenstelling met het astraal 
lichaam dat uit een heel andere soort 
materie bestaat.  

Het etherisch lichaam heeft een 
blauwgrijze kleur en heeft 3 hoofd-
functies: 

1. Het opnemen van prana en deze in 
heel het lichaam verspreiden. 

2. Het uitwisselen van informatie en 
energieën Tussen het grofstoffelijk 
lichaam en het astraal lichaam, in 
beide richtingen. 

3. Het contact nemen met en onderzoe-
ken van de etherische wereld. 

Om deze  punten te verwezenlijken, 
heeft het astraal lichaam ook haar orga-
nen: de astrale chakra's.  

Deze vallen in de ruimte niet volledig 
samen met de etherische. Deze twee 
verschillende soorten chakra's zijn sa-
men verbonden, maar tegelijk ook van 
elkaar gescheiden, door een netwerk, 
gemaakt van een monoatomische laag, 
dicht op elkaar gedrukte fysische mate-
rie, doordrongen met een speciale soort 
prana.  

In normale omstandigheden zal dit net-
werk tussen de twee lichamen doorge-
ven wat mag doorgegeven worden en 
tegenhouden wat niet door mag.  

In het ene geval fungeert het dus als 
geleider, in het andere geval als isolator. 
Zo zal bv. de prana die ons leven 
schenkt, van de astrale chakra naar de 
overeenkomstige etherische doorgege-
ven worden, maar de astrale ervarin-
gen,van het astraal lichaam, zullen belet 
worden via de etherische chakra’s in ons 
fysische bewustzijn door te dringen. 
(daarom zijn bv. de herinneringen aan 
nachtelijke uittredingen altijd zo vaag of 
zelfs volledig afwezig). 

Wat kan er nu mislopen ?  
Door overmatig gebruik van stoffen, 
zoals alcohol, tabak, verdovende midde-
len en sommige geneesmiddelen, maar 
ook koffie of thee, kan de werking van 
dit membraan, geheel verstoord wor-
den.  

Enerzijds kunnen haar samenstellende 
atomen hun ordening verliezen en zich 
over een groter gebied verspreiden, 
waardoor bepaalde ongewenste trillin-
gen  toch aan het fysisch lichaam worden 
doorgegeven.  
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Hierdoor komt het klassieke astraal zicht 
tijdens aanvallen van delirium tremens - 
u weet wel, al die verschrikkelijke we-
zens (elementalen) die de dronkaard 
ziet. Anderzijds, kan het membraan haar 
soepelheid verliezen en geen enkele 
trilling meer doorgeven. Dit defect is 
misschien wel het ergste.  

Waar men er in het eerste geval, met 
wat schrik van afkomt, kunnen de nade-
lige gevolgen hier voor heel het leven 
blijven voortduren. Hier werkt de sto-
ring in beide richtingen; zowel van fy-
sisch naar astraal als omgekeerd: het 
boven-ik dat aan ons verstand beveelt, 
helpt dikwijls mee in het  dagelijks le-
ven. We spreken dan o.a. van intuïtie. 

Deze hulp kan zowel intellectueel zijn 
als moreel. 

Wanneer nu deze hulp ook al niet meer 
doorgegeven wordt, dan is het  duidelijk 
dat er van creativiteit,geen sprake meer 
kan zijn.  

De “ingevingen” blijven uit, en wie dit 
alleen in functie van persoonlijke evolu-
tie ziet, zal dan ook opmerken dat, ver-
mits geen hogere denkbeelden meer 
worden doorgegeven, de persoon in 
kwestie met zijn dierlijke instincten en 
aangeboren agressiviteit zal opgescheept 
blijven, in plaats van verder te evolue-
ren.  

Een afstompen van de gevoelens en tota-
le onverschilligheid zijn er de uiteinde-
lijke gevolgen van.  

Op deze wijze kan egoïsme geen plaats 
maken voor altruïsme, en er ontstaat 
een zekere stilstand in de evolutie.  

Dit waren in het kort de nadelige gevol-
gen die het gebruik van deze stoffen 
kunnen hebben op de uitwisseling van 
energieën en informatie tussen de ver-
schillende lichamen. 

Buiten deze gevaren moeten we nog 
rekening houden met de pollutie van de 
lichamen zelf. De invloed van deze stof-
fen op het fysisch lichaam werd reeds 
voldoende; met de nodige case-studies,  
door de geneeskunde onderzocht. Maar 
het etherisch dubbel en het astraal li-
chaam zijn even vatbaar voor deze soort 

vergiftigingen als het fysisch lichaam.  

Het is duidelijk, dat bv. een astraal 
lichaam,  dat verzwaard is door onzui-
verheden, afkomstig van tabak of alco-
hol, niet meer (of nog niet) als handig 
voertuig kan gebruikt worden in de 
astrale wereld.  

Nu is het wel zo, dat men niet in pa-
niek, het gebruik van tabak, biertjes, 
koffie, cola en dergelijke, onmiddellijk 
moet opgeven. De gemaakte opmer-
kingen gelden enkel voor het overma-
tig gebruik ervan.  

Anderzijds moet de nadelige werking 
van deze stoffen misschien cumulatief  
worden beschouwd. 

Bij mijn weten zijn op dit vlak nog 
geen onderzoekingen gedaan.  

Laten we dus een gezonde middenweg 
volgen. Gelukkig bezitten we een in-
stinctief aanvoelen van wat Goed voor 
ons is en wat niet.  

Als we deze impulsen volgen1 zal het 
ons wel niet zo slecht gaan. 

 
 
Uit het maandblad: De Braidkring 
Derde jaargang – nummer 13 
December 1975 
 
Literatuur 
C.W. Leadbeater De Chakra's. 
A.E.Powell : The Etheric Double  

wanneer hij de woonkamer wil verlaten, 
hoort hij zijn vader om geld vragen aan 
zijn moeder, die antwoordt :”haal het 
maar uit mijn tas.” 

Stel dat we dat kind zouden zijn, hoe 
zou je je voelen? Hoe ga je je moeders 
woorden in de toekomst benaderen?  

Denkt  u  dat  het  leugentje  om bestwil 
van de moeder de mogelijke wrok en 
het potentiële wantrouwen van haar 
zoon waard is? 

Een deel van het probleem ligt hierin 
dat de moeder zich waarschijnlijk niet 
realiseert dat ze ook gewoon “nee” had 
kunnen zeggen en haar echte reden had 
kunnen toelichten zonder daardoor 
wrok of wantrouwen in haar kind op te 
roepen. Deze optie was wellicht minder 
schadelijk geweest dan liegen, zelfs wan-
neer de jongen teleurgesteld zou zijn 
door haar weigering.  

Oprecht zijn vereist het vermogen tot 
assertief en oprecht communiceren. 
Daarvoor dient men het eigen zelfbe-
wustzijn zodanig te hebben ontwikkeld 
dat men om weet te gaan met het eigen 
oncomfortabele gevoel dat oprechtheid 
vaak met zich mee kan brengen.  

Een vriendin komt je trots haar nieuwe 
kapsel laten zien en vraagt wat je ervan 
vindt. Eigenlijk ben je van mening dat 
het kapsel helemaal niet staat, erger 
nog, je vindt het ronduit lelijk. Wat ga 
je antwoorden? In veel culturen is het 
aangewezen om te zeggen dat het kapsel 
goed staat of mooi is, zelfs wanneer dat 
neerkomt op een flagrante leugen. Door 
assertief te leren communiceren, krijgen 
we een idee van hoe we een reactie 
moeten geven zonder te oordelen en om 
de waarheid te zeggen zonder daarom 
de andere persoon te kwetsen. 

In het volgende bijdrage bekijken we 
hoe het proces naar assertief communi-
ceren in gang zetten en houden. 

 

(1) In het Nederlands verschenen onder de 
titel “Zeven eigenschappen van effectief lei-
derschap”.  
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In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, 
Gent en Luik. Zij organiseren 
met grote regelmaat voordrach-
ten en studiebijeenkomsten en 
sommige, waaronder die in 
Brussel en Antwerpen, beschik-
ken tevens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste 
taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen bij 
elkaar te brengen en hen te 

De Theosofische Vereniging werd 
opgericht te New York op 17 
November 1875. Haar internatio-
naal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een 
ontmoetingsplaats van zoekers 
naar waarheid en heeft afdelingen 
in vele landen over de hele we-
reld.  
In Europa is een Internationaal 
Theosofisch Centrum gevestigd te 
Naarden (Nederland). 

stimuleren in hun zoekproces naar 
waarheid. 
Loge Antwerpen werd opgericht 
in 1899. 
Loge Witte Lotus was tot voor 
kort de jongste loot uit de Belgi-
sche Theosofische familie. Opge-
richt in 2006, beoogt deze Loge 
eveneens een aantrekkingspool te 
zijn voor zoekers naar en onder-
zoekers van waarheid. 

De Belgische Theosofische Vereniging 

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u  - Loge Witte Lotus 

Iedereen is van harte 
welkom! 

Vrijwillige bijdrage 
Info: (0486) 631 997 
en (0476) 879 968 

7 

Vrijheid van denken 
einden is de enige voorwaarde  
voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van 
H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft 
enige autoriteit om zijn leringen 
of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel 
recht om zich te verbinden aan 
elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar 
hij/zij heeft geen recht om die 
keuze aan een ander op te drin-
gen. 
Noch een kandidaat voor enig 
werk, noch enige stemgerech-
tigde kan onverkiesbaar gemaakt 
worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die 

De Theosophical Society heeft 
zich wijd en zijd over de wereld 
verspreid en leden van alle reli-
gies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke 
dogma's, leringen en geloofsover-
tuigingen van hun eigen geloof 
opgeven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er 
geen enkele lering, geen enkele 
mening is, door wie ook onder-
wezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vere-
niging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk 
door enig lid mag worden aange-
nomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doel-

hij/zij heeft of wegens het lid zijn 
van een school van denken waartoe 
hij/zij zou behoren. Meningen of 
opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin 
aanleiding zijn om strafmaatrege-
len te nemen. 
De leden van de 'General Council' 
vragen elk lid van de Theosophical 
Society ernstig om deze fundamen-
tele principes van de Theosophical 
Society te verdedigen, te handha-
ven en er naar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen recht te 
doen gelden op vrijheid van den-
ken en van meningsuiting, binnen 
de grenzen van hoffelijkheid en 
rekening houdend met anderen. 

Het Witte Lotusblad  

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u  -  Loge 

 
 

Kalender 

01/12/1878 
Geboorte van  
George Arundale 

15/12/1889 
Geboorte van  
N. Sri Ram 

16/12/1875 
Geboorte van  
C. Jinarajadasa 

18/01/1847 
Geboorte Alfred 
Percy Sinnett 

Nieuwe locatie: 
Katrinahof  -  Fromentinstraat 1  - 2050 Antwerpen 

05/12/2010 Sonia Hoste Genezende krachten in het mineralenrijk  -  deel 2 

06/02/2011 Bob Hermans Een cursus in wonderen 

06/03/2011 Peter Smit Concentratie als inleiding tot meditatie: Gedachtenkracht 

03/04/2011 Mgr. Jean-Marc Warnon De Vrij-katholieke kerk: een voorstelling 

19/12/2010 Philippe Cengiarotti Wie is Maitreya, de nieuwe wereldleider? 
16/01/2011 Linne Ong Gids voor het Tibetaanse dodenboek  -  deel 1 
20/02/2011 Paul van Oyen De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet. ‘Het evangelie van Issa’. 
20/03/2011 Linne Ong Gids voor het Tibetaanse dodenboek  -  deel 2 

15/05/2011 Ronald Engelse Wat is het Pleroma?  -  deel 2 
17/04/2011 Gerald van Waes Inleiding tot het Tarotspel 
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Activiteiten in Antwerpen 
! ! ! Loge Witte Lotus: Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen  ! ! ! 
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

“Leven met volle bewustzijn, de pas vertragen en elke seconde 
en elke ademhaling proeven, dat volstaat. 

Thich Nhat Hanh (1926- ) 
http://users.skynet.be/academie.levenskunst/citaten.htm 

Kalender december 2010 Kalender januari 2011 

 Loge Antwerpen  

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma’s 
kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997. 

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur  
Op dinsdag 7 en 21 december 2010  

Mahatma Brieven:  van 11.00 tot 13.00 uur 
Op dinsdag 14 en 28 december 2010  
Geheime Leer/Kosmisch Vuur:  
Elke dinsdag van de maand december 2010 

Zondaglezing op 19 december 2010:  
Wie is Maitreya, de nieuwe wereldleider? 
 
Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur  
Op dinsdag 4 en 18 januari 2011  

Mahatma Brieven:  van 11.00 tot 13.00 uur 
Op dinsdag 11 en 25 januari 2011  

Geheime Leer/Kosmisch Vuur:  
Elke dinsdag van de maand januari 2011 

Zondaglezing op 16 januari 2011:  
Gids voor het Tibetaanse dodenboek   deel 1 

A 

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma’s 
kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53. 

Het Witte Lotusblad  

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen. 

MA 
 

DI 
11:00-13:00 
14.00-16.00 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

     1 2 
GEEN 
LEZING 

3 4 
DETAIL 
HIERONDER 
 

5 6 
GRONDBE-
GINSELEN 
DER 
THEOSOFIE 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
DETAIL 
HIERONDER 

12 
 

13 
VIVEKA-
CHUDAMA-
NI 
 

14 
 

15 16 
TIBETAANSE 
DODENBOEK 
(1) 
 

17 
 

18 
DETAIL 
HIERONDER 

19 20 

DE SLEUTEL 
TOT DE 
THEOSOFIE 

21 
 

22 23 

24 
31 

25 
DETAIL 
HIERONDER 

26 27 
TOEGEPASTE 
THEOSOFIE 

28 29 30 

02/12 Grondbeginselen der Theosofie   
05/12 Zondaglezing in het Katrinahof: 
            Genezende krachten in het mineralenrijk  -  deel 2  
09/12 Ethiek: Vivekachudamani  
16/12 De sleutel tot de Theosofie 
23/12 Toegepaste Theosofie -  Glenn Mullin 
30/12 Geen studieklas 
 
02/01/2011 Geen zondaglezing  
06/01/2011 Grondbeginselen der theosofie 
13/01/2011 Ethica: Vivekachudamani  
20/01/2011 De sleutel tot de Theosofie 
27/01/2011 Toegepaste Theosofie  

Meer op pagina 2   

Loge Witte Lotus 

MA 
 

DI 
11:00-13:00 
14.00-16.00 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

  1 2 
GRONDBE-
GINSELEN 
DER 

3 4 5 
KRACHTEN 
MINERALEN-

6 7 
DETAIL 
HIERONDER 
 

8 9 
VIVEKACHU-
DAMA-NI 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
DETAIL 
HIERONDER 

15 
 

16 

DE SLEUTEL 
TOT DE 
THEOSOFIE 

17 
 

18 19 
WIE IS 
MAITREYA? 
 

20 
 

21 
DETAIL 
HIERONDER 

22 23 
TOEGEPASTE 
THEOSOFIE 

24 
 

25 26 

27 
 
 

28 
DETAIL 
HIERONDER 

29 30 
 

31   
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