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de auteurs verantwoordelijk, hij vormt 
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de BTV en haar afdelingen. 
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Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op 
Facebook en Twitter (http//twitter.com/LogeWitteLotus) 

Het bestuur van Loge Witte Lotus wenst alle lezers 
een boeiend en leerrijk 2013 ! 
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Volgens de kabbalah, een mystieke tra-
ditie van joodse oorsprong, is het men-
selijk wezen een miniatuur replica van 
de universele orde van alles wat bestaat 
en wordt daarom beschreven als gescha-
pen naar gelijkenis van zijn Schepper. 
Want ‗zo boven, zo beneden‘. 

In de klassieke kabbalah wordt de le-
vensboom schematisch voorgesteld door 
middel van 11 universele kenmerken of 
sferen (sefiroth), een volledig metafy-
sisch systeem dat onderlinge wisselwer-
kingen en verhoudingen weergeeft die 
herkenbaar zijn in alles wat zich mani-
festeert. De kabbalist benut dit sacrale 
schema als instrument om de werking 
van het universum in al haar aspecten te 
doorgronden. Volgens de kabbalah zijn 
er vier niveaus van manifestatie: godde-
lijk, geestelijk, psychisch en fysisch. In 

de Jacobsladder worden deze symbo-
lisch weergegeven als vier levensbo-
men die elkaar doordringen, maar 
waarvan de ene ook boven de andere 
staat. Deze inter-dimensionale wissel-
werking is van toepassing zowel op de 
macrokosmos (het universum) als op 
de microkosmos (het menselijk we-
zen). 

De macrokosmische werelden van 
Emanatie, Creatie, Vorming en Han-
deling manifesteren zich microkos-
misch in de spirituele, intellectuele, 
psychische en fysische natuur der 
mensheid. Het equivalent van de vier 
werelden is in elk menselijk wezen 
aanwezig. Het fysieke lichaam mani-
festeert zich als een organisch systeem 
van materie en energie die handelin-
gen kan uitvoeren. De menselijke psy-
che ervaart de uitwerking van deze 
handelingen in de vorm van gedachten 
en emoties. Het menselijk intellect of 
geestesvermogen kan deze ervaringen 
op een bewuste manier waarnemen, 
begrijpen en inzichten verwerven, wat 
leidt tot kennis van het Zelf. Door 
zelfbewust en met vrije wil te hande-
len vanuit deze kennis, wordt de mens 
co-creator in het scheppingsproces. 
Dit bereikt zijn spiritueel hoogtepunt 
in de mystieke eenheidservaring, waar 
het individueel menselijke en het Uni-
verseel Goddelijke opnieuw verenigd 
zijn in één onverdeeld bewust-zijn. 

De kabbalah gaat er vanuit dat de 
mensheid ontstaan is door de wens van 
God om God te leren kennen. Door 
emanatie van Zijn/Haar goddelijke 
kenmerken in de kosmische leegte van 
het ‗negatieve bestaan‘, wordt deze 
opgevuld met eindeloos Licht (Ain 
Soph Aur) en manifesteert zich een 
‗positief bestaan‘ die als spiegel dient 
tot God. In deze manifestatie, die wij 
het universum noemen, zijn die god-
delijke kenmerken inherent aanwezig 
en alom tegenwoordig. Omdat de 
mens een vrije wil heeft, hangt het 
mede van de mensheid zelf af hoelang 
dit proces duurt. Als co-creator kan je 
bewust de vraag stellen, wat is mijn 
‗intentie‘ of zoals de kabbalist dit 

noemt: Wat is mijn ‗kavannah‘? Wat 
geeft mijn hart mij in? Help ik met wat 
ik doe meer en meer de spiegel te zijn 
van het Goddelijke? Dienen mijn daden 
het ‗hoger doel‘ en bevorder ik hiermee 
de uiting van ‗zo boven, zo beneden‘?  

In deze samenwerking wordt de mens 
één met God waarbij de individuele 
ervaringen van gans de mensheid wor-
den geïntegreerd in een geregenereerd 
Universeel Goddelijk Bewustzijn, opdat 
God ook God moge kennen! 

Wie meer wil weten over dit on-
derwerp nodigen we van harte uit 
op de lezing die doorgaat op zon-
dag 6 januari 2013 om 11.00 uur, 
in het OC Katrinahof, Fromentin-
straat 1 te 2050 Antwerpen-Lin-
keroever. 

www.kabbalah-toledano.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Fludd  

De Talmoed zegt: 

Als je één mens redt,  

red je het universum. 

“God sprak: Nu laat ons mensen 
maken naar ons beeld, die op 
ons gelijken.”  

Genesis 1:26 

 

http://www.kabbalah-toledano.org
nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Fludd
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Voor vele planeetbe-
woners was 2012 het 
laatste levensjaar in 
incarnatie, vaak met 
grote groepen tegelijk 
naar aanleiding van 
rampen van allerlei 

slag, maar de planeet zelf tolt nog steeds 
rond de zon, aan haar duizelingwekken-
de snelheid. De verwachte schommelin-
gen en evolutionaire krampen konden 
niet uitblijven. Grote aantallen individu-
en in enorm uiteenlopende omstandig-
heden hebben van nabij kunnen kennis-
maken met het spreekwoordelijk zijden 
draadje waarmee ons stoffelijk voertuig 
aan het Ene Leven is verbonden. Op het 
wereldtoneel hangt ook de wereldvrede 
op dit ogenblik op meerdere plaatsen 
aan een uiterst dun draadje te bungelen. 
De gemeenschappen die de wereldbe-
volking uitmaken en de organisaties die 
ze vertegenwoordigen hebben het ieder 
afzonderlijk en ook in hun relatie tot 
elkaar vaak enorm moeilijk. Meerdere 
plaatsen op aarde blijven daar het trieste 
voorbeeld van. En ja, wellicht kan meni-
ge toeschouwer zich de vraag stellen of 
in elk van de gevallen niet meer aan de 
hand is dan de uitwerking van (groeps)
karma op de verschillende niveaus; bij-
voorbeeld een snuifje kosmische beïn-
vloeding hier en daar, zonder het even-
wel te kunnen benoemen. 

Ongeacht wat er allemaal aan de hand 
is, ongeacht welk karma wordt uitge-
werkt of welke beïnvloeding van waar 
dan ook, het feit blijft wel dat de wijs-
heid van de wereld en het universum 
aan de mens gegeven is en dat niet 
eenmaal in de geschiedenis, maar tal-
loze malen op talloze manieren, op 
zoveel manieren als er verschillende 
gemeenschappen zijn om ze te benade-
ren en te bevatten. Op dit ogenblik 
ligt zij voor het oprapen voor wie 
maar wil. 

De oude wijsheid is zelfs niet nodig 
voor wie toch tot een bewuster leven 
wil komen; impulsen daartoe komen 
van alle kanten, ook uit niet filosofi-
sche, niet religieuze of -esoterische 
hoek. Wij worden voortdurend uitge-

nodigd om stil te staan bij onze impact 
op de wereld en onze omgeving, zo gaan 
het Jaar van het Water en het Jaar van 
de Quinoa ons in 2013 leren. Laten wij 
uit al deze impulsen diegene er uit ne-
men die het beste bij ons passen, om er 
ons eigen innerlijk voordeel mee te 
doen met het oog op een betere wereld. 

Van licht in de ziel, 
komt schoonheid in de mens. 

Uit schoonheid in de mens, 
volgt harmonie in het huis. 

Uit harmonie in het huis, 
volgt orde in het land. 

Uit orde in het land, 
volgt vrede in de wereld. 

Wij wensen u een jaar van innerlijke 
vrede en rijkdom die uw ziel verlicht, 
die u verbindt met schoonheid in uzelf 
en harmonie in uw lichaam en uw om-
geving; wij wensen u een jaar van stand-
vastigheid om te kunnen bijstaan, van 
overvloed om te kunnen geven en van 
liefde om te kunnen stralen. 

Vervolg op pagina 4 

peacepoleproject.org 

Willermoz en de terugkeer van de Ziel in de wereld 

Yves Vandeberg 

het het casino-kapitalisme, kan alleen 
maar overleven indien er 5 aardes 
zouden zijn, maar die hebben we dus 
niet. Het is een bekend verhaal. Het 
ligt dus voor de hand om naar de die-
pere oorzaken te gaan zoeken voor die 
malaise en eventueel alternatieve 
voorstellen, van andere paradigma‘s, 
in te voeren.  

Wanneer we even teruggaan in de tijd 
en kijken naar de 18e eeuw, zien we 
dat er toen eigenlijk 2 grote geestelij-
ke stromingen waren. Enerzijds de 

Het zijn moeilijke tijden: 
milieucrisis, economi-
sche crisis, een razend-
snelle ontwikkeling van 
het militair-industrieel- 
technologisch complex, 
dat inderdaad ten koste 

gaat van het milieu en dus ook de mens.  
Het is met andere woorden een systeem 
waarin de mens dreigt vermalen te wor-
den tussen de radertjes ervan. Er is ei-
genlijk geen lange termijn visie: Groei  
om te groeien. Dit systeem, we noemen 

Illuminaten of Illuminati, anderzijds de 
Illuministen. Beide stromingen worden 
regelmatig met elkaar verward en als 
hetzelfde fenomeen beschouwd. Niets is 
minder waar!  

Een verduidelijking: de Illuminaten stre-
ven uiterlijke verlichting na.  

Op 1 mei 1776 richtte Adam Weis-
haupt, professor in het kanonieke recht 
aan de universiteit van Ingolstadt in Bei-
eren, de „Orde der Illuminaten‟ op.  

Donderdag 31 januari 2013 

om 20.00 uur 

De kracht van het Gebed 
door Roselinde Suykens  
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Weishaupt, geboren op 6 februari 1748, 
genoot zijn eerste scholing bij de Jezuïe-
ten waar hij, wegens gebrek aan discipli-
ne en jeugdige opstandigheid, uit werd 
gezet. Hij keerde zich tot de filosofie 
van de Manicheërs, een geheime ooster-
se sekte, actief in Egypte, Syrië en Per-
zië.  

Weishaupt slaagde er in om zijn gehei-
me orde onder te brengen in een andere 
geheime orde: een Beierse vrijmetse-
laarsloge. Toen in 1786, een huiszoe-
king werd verricht, kwamen documen-
ten te voorschijn waarin het uiteindelijk 
doel van de orde werd vermeld: het 
omverwerpen van de politieke doctrines en het 
bewerkstelligen van een wereld dictatuur door 
middel van spionage, infiltratie, afpersing, 
indoctrinatie, omkoperij en bedreiging, ja 
zelfs moord. Het zou ons te ver leiden om 
hier verder op in te gaan. Een aantal 
doelstellingen van deze beweging wa-
ren: afschaffen van godsdienst, konings-
huizen, het gezin, de nationale regerin-
gen en instellen van een wereldregering 
en een wereldtaal. 

De illuministen daarentegen streven een 
innerlijke verlichting na. Deze filoso-
fisch denkende en religieuze stroming 
uit de 18e eeuw had tot doel de Verlich-
ting, het innerlijk contact met het god-
delijke, de innerlijke directe inspiratie 
van het goddelijke. Het was een reactie 
op de materialistische geest van de filo-
sofen encyclopedisten (1). Onder de 
illiministen vinden we als belangrijkste 
vertegenwoordigers: Louis-Claude de 
Saint-Martin (2), Emanuel Swedenborg 
(3), Franz von Baader (4), Novalis (5),  
Karl van Eckhartshausen (6), Martines de 
Pasqually, Jacob Böhme (7) en last but 
not least: Jean-Baptiste Willermoz. 

De tegenstelling tussen Illuminaten en 
Illuministen speelt nog steeds en kan  
dus als een verklaringsmodel worden 
gebruikt, om verschillende maatschap-
pelijke fenomenen te duiden.  

De invloed van de Illuminaten op de 
Franse Revolutie, en later op de Russi-
sche, is overduidelijk. Ook in onze hui-
dige maatschappij ondervinden we nog 
deze invloed. Denken we maar even aan  

globalisatie of mondialisatie: 'het pro-
ces waarbij de verwevenheid tussen 
gebieden en samenlevingen toeneemt.' 
Het gevolg hiervan is dat in vele cultu-
ren, op lokaal vlak, kleine onderne-
mingen, ambachten, taal enz. aan het 
verdwijnen zijn.  Leve de grote ketens 
en leve de supermarkt! M.a.w. het 
ontstaan van de MacDonaldisatie van 
de wereld! Want dat is logisch bij een 
globalisatie, de sterke natiestaten do-
mineren de kleine.  

Een ander kenmerk van de Illuminatie 
is het geloof in de ‗maakbaarheid‘ van 
de samenleving, gekoppeld aan een 
soort vooruitgangsoptimisme. Ik vind 
ook dat je de maakbaarheid moet na-
streven, maar hoop tegelijkertijd dat 
ze nooit gerealiseerd zal worden. 
Want… wie wil er nu leven in een 
perfecte maatschappij ...; de maat-
schappij zal altijd perfect zijn voor 
iemand anders! 
Om misverstanden te vermijden, wil 
ik verduidelijken dat, wanneer ik hier 
spreek over de Illuminatie, ik het niet 
heb over een bestaande vereniging met 
die naam, die de wereld zou domine-
ren! Ik geloof niet in complotten. Ik 
heb het over een wereldbeeld. 

Het Illuminisme: Waarvoor staat dat 
nu eigenlijk? De Romantiek, de 
Schoonheid, het kleinschalige, het 
kwetsbare, het nutteloze, het gevoel, 
het irrationele, de Verbeelding: onder 
de straatstenen ligt het strand en tussen de 
spleten van het systeem groeit er gelukkig 
onkruid.  

De mens wordt beschouwd als een 
unieke persoonlijkheid en niet als een 
verlengstuk van de machine. De diver-
siteit van de verschillende culturen 
met hun verschillende dialecten: hoe-

veel zogenaamd primitieve stammen zijn 
er al niet verdwenen? Die diversiteit dus 
ipv de eenheidsworst. Joseph de Maistre 
stelde: ‗De natiestaten: wij zijn geen 
burgers, zoals iedereen elkaar aan-
spreekt in bv. Noord-Korea, maar wij 
zijn Fransen, Engelsen, Polen,….‘  Ik 
besef wel dat dit door de meesten met 
het nodige dédain zal worden weggela-
chen. 

Na dit betoog,  wil ik het eigenlijk heb-
ben over een van die illuministen: Jean
-Baptiste Willermoz (1730-1824), 
94 jaar geworden, hetgeen bepaald 
spectaculair voor die tijd, nu nog eigen-
lijk, kan genoemd worden. 

Nomen mysticum: Eques Baptista Ere-
mo, een handelaar in zijde. 

Jean-Baptiste Willermoz werd op 20-
jarige leeftijd vrijmetselaar en 2 jaar 
later kreeg hij zijn meestergraad. Zijn 
loge werkte met de Franse ritus, maar 
na enige tijd nam hij daar geen vrede 
meer mee.  

Willermoz was iemand die zocht naar 
de authentieke vrijmetselarij en in die 
tijd waren de meeste loges een soort 
‗tempels van Bacchus‘, m.a.w. het ging 
er nogal gezellig aan toe. Loges, die ook 
nog verregaand gepolitiseerd waren, 
affairistisch en geprofaniseerd. 

Willermoz zocht ook naar het oorspron-
kelijke christendom, waarvoor het ge-
borneerde Rooms-Katholicisme dan ze-
ker niet in aanmerking kon genomen 
worden. Zijn ontmoeting met Karl Von 
Hund (8) gaf zijn leven een beslissende 
wending. In 1750 werd hij in diens or-
de: de Strikte Observance ingewijd. Toen 
die orde de historische filiatie met de 
Orde van de Tempel als stelregel voorop 
stelde, haakte Willermoz af. Die stelre-
gel werd later,  op het convent van Wil-
helmsbad  in 1782, verworpen. 

Een tweede belangrijke ontmoeting van 
Willermoz was deze met Martines de 
Pasqually en zijn orde Chevaliers Maçons 
Elus Coën de L‟Univers. In 1767 werd hij 
in deze orde ingewijd.  

Vervolg op pagina 5 
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Na de dood van de Pasqually nam Wil-
lermoz het beste van twee werelden en 
creëerde een nieuwe ritus: De Gerectifi-
eerde Schotse Ritus, met Lyon als hoofdze-
tel. De structuur werd aangeleverd door 
de Strikte Observance, terwijl daarnaast 
de doctrine van de Pasqually in die ritus 
geïntegreerd werd. Het Willermozisme 
was geboren! 

Wat Willermoz vooral trachtte te doen, 
was de leringen van de Pasqually een 
aanvaardbaar maçonniek gewaad te ge-
ven. Interessant om weten is dat Mo-
zart, Haydn, Goethe, Lessing, Wieland, 
Frederik VI, in die rituelen werden in-
gewijd. Robert Amadou, net als Robert 
Amblain, stelt dat de G.S.R. de enige 
legitieme filiatie is voor de martinezisti-
sche en martinistische leringen (zie Le 
Martinisme contemporain 1948 p31). Dit 
doet natuurlijk niets af aan de spirituele, 
niet letterlijke dus, filiatie zoals Amadou 
ook  stelt. 

Wat zijn nu eigenlijk de doelstellingen 
van de ritus? Zoals ik eerder schreef, 
was Willermoz teleurgesteld in de toen-
malige Vrijmetselarij. Hij zocht naar de 
oorspronkelijke vrijmetselarij die voor 
hem alleen maar Christelijk en mystiek-
esoterisch kan zijn, dus geen rationali-
teit, geen geseculariseerde vrijmetselarij 
die in die tijd onder invloed van de en-
cyclopedisten opgang maakte en nu ove-
rigens nog vooral in de Latijnse landen. 
Met zijn creatie van de G.S.R. trachtte 
hij de vrijmetselarij te verrijken met een 
spirituele en esoterische diepgang, en 
daar is hij inderdaad in geslaagd. Er 
moet worden opgemerkt dat zijn ritus 
bij de aanvang van de 19e eeuw een stuk 
aan populariteit moest inleveren. Enkel 
in Zwitserland kon ze overleven. Pas in 
1973 werd terug een prefectuur opge-
richt, in Parijs. In 1988 werd, in de 
schoot van de reguliere grootloge van 
België, de „Achtbare loge Het Gulden Vlies‟ 
opgericht in Brussel. 

Om nu de link te leggen met het begin 
van dit artikel: de tegenstelling illumina-
ten - illuministen vind men – hoe kan 
het ook anders – ook in de vrijmetselarij 
terug. In de meeste loges in België 

wordt de spirituele dimensie afgewe-
zen, wekt het sacrale wantrouwen en 
gaat het in de loges over allerlei zaken, 
behalve over vrijmetselarij. 

Interessant! Maar waarom het dan 
vrijmetselarij noemen? In een damclub 
schaakt men toch ook niet! Toch  zijn 
er loges waar men de traditie nog res-
pecteert, die trouwens, wat mij be-
treft, het christelijk karakter nog over-
stijgen. Hier verschil ik van mening 
met Piet Van Brabant (9).  

De vrijmetselarij heeft geen christelij-
ke wortels, maar is tijdloos en univer-
salistisch, dat betekent dat ze een 
christelijk gewaad kan hebben, maar 
ook een islamitisch of Egyptisch. 

Ronald Commers beschrijft dat zeer 
goed in zijn boek Tussen de zichtbare en 
de onzichtbare wereld. Vrijmetselaarsfiloso-
fie en Mozart  (10).  

Centraal in de G.S.R. staat de Reïnte-
gratie, gebaseerd op het boek van de 
Pasqually ‗Traité de réintégration des êtres 
dans leur première propriété – vertu et 
puissance spirituelle divine‟, een verhan-
deling over de val van de eerste spiri-
tuele wezens en de mens. Het resul-
taat hiervan is de noodzaak tot het 
terugkeren – de reïntegratie -  in het 
Goddelijke.  

Het is een boek waarover Willermoz 
zei dat men het met het hart moet 
voelen eer men het met de geest be-
grijpt; het is inderdaad vrij onbegrijpe-
lijk. 

Voor de Pasqually is Christus een pro-
feet, niet God, net zoals in de Islam. 
Christus is de Terugkerende Profeet. 
Deze Gezondene heeft zich gemanifes-
teerd door de profeten, de gidsen van 
de mensheid, diegenen die men de uit-
verkorenen noemt: Adam, Abel, Enoch, 
Noach, Melchezidek, Jozef, Mozes, 
David, Salomo, Zorobabel en Jezus, die  
allemaal kanalen van zijn manifestatie 
zijn geweest.  

De Pasqually wijst het principe van de 
triniteit af. Hij sluit daarbij aan bij het 
gedachtegoed van de eerste christenen. 
Willermoz zag in Jezus Christus de 
tweede Adam.  

Willermoz leeft nog steeds verder in 
zijn geschriften, en in de gedachten van 
steeds meer vrijmetselaars. 

Hij ligt begraven op het kerkhof van 
Loyasse. Op zijn graf - steeds verse 
bloemen. 

 

(1) De term encyclopedisten (Frans: encyclopé-
distes) wordt over het algemeen gebruikt als 
benaming voor een groep Franse 18e-eeuwse we-
tenschappers en filosofen die samenwerkten aan de 
productie van de Encyclopédie. Zij schreven de 
Franstalige Encyclopédie, de eerste moderne ency-
clopedie, en brachten structuur aan in de kennis. 

(2) Louis-Claude de Saint-Martin ook wel 
bekend als le Philosophe inconnu (de onbekende 
filosoof), (1743–1803) was een Frans schrijver en 
filosoof. 

(3) Emanuel Swedenborg (1688*-1772) Zweeds 
wetenschapper, filosoof en theoloog.  

(4) Franz Xaver von Baader (1765–1841) Duits 
Rooms Katholiek filosoof en theoloog 

(5) Novalis, pseudoniem van Georg Friedrich Philipp 
Freiherr von Hardenberg (1772-1801). Duits 
auteur uit de periode van de romantiek. 

(6) Karl von Eckartshausen (1752-1803). Duits 
Katholiek mysticus, auteur en filosoof.  

(7) Jacob Böhme (1575-1624), Duits protestants 
mysticus, filosoof en theoloog. 

(8) Karl Gotthelf, Reichsfreiherr von Hund (1722-
1776), Duits vrijmetselaar. Hij stichtte de Stricte 
Observance.  

(9) Piet Van Brabant (1932-2006). Doctor in de 
rechten, Vlaams politiek redacteur en nadien 
hoofdcommentator bij Het laatste Nieuws. Hij 
trad er in 1958 in dienst en bleef er 33 jaar. 
Daarna bleef hij publiceren in het Volksbelang. Al 
die tijd was hij een pleitbezorger voor verdraag-
zaamheid. 

(10)   (ACCO, 2008), ISBN 9789033465918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lieve Opgenhaffen 2005 
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De Leer van de Polairen 
De boodschappen die doorkomen, zijn 
aanvankelijk anoniem, maar vanaf 1923 
van Vader Julius zelf. Zijn laatste per-
soonlijke boodschap kwam in april 
1930. Daarna zou de Heer Boeddha 
voor hem het pad van Licht hebben geo-
pend. Later kwamen boodschappen 
door, getekend Chevalier Rose-Croix of 
Chevalier Sage, of nog Wise Knight. Later 
zou blijken dat achter deze namen de 
Meester Rakoczi zou schuilen, eigenlijk de 
sturende kracht achter de Force Astrale.  

Er wordt gewaarschuwd voor oorlog en 
grote ravages in Europa, wat ongeloof-
waardig overkwam, want Europa was 
zich net aan het herstellen van de eerste 
wereldoorlog en er zou toch nooit meer 
oorlog komen… 

Nee, er zou grote verwoesting komen 
en de taak van de Broederschap der Po-
lairen zou zijn van de mensen hierop 
voor te bereiden en ze te leren in broe-
derlijkheid alle leed te lenigen, zonder 
onderscheid van nationaliteit. 

Een andere, niet minder belangrijke taak 
van de broederschap der Polairen, was 
de mens te bevrijden van “de krankzinnige 
angst voor de dood, die het menselijk brein 
achtervolgt”. 

Er wordt een soort rituaal door het 
Orakel doorgegeven dat tijdens de bij-
eenkomsten moet worden volbracht. 

De publicaties van Zam Bhotiva 
Naast het maandblad der Polairen heeft 
Zam Bhotiva nog twee werken gepubli-
ceerd (zie bibliografie):  
- Asia Mysteriosa. L‟Oracle de Force Astrale 

comme moyen de communication avec “Les 
Petites Lumières d‟Orient”.  Deze titel 
geeft eigenlijk de inhoud van het boek 
weer: de geschiedenis en een inleiding 
tot het Orakel van de Astrale Kracht 
als communicatiemiddel met ―De Klei-
ne Lichtjes uit het Oosten‖. Enkele 
onderwerpen die aan bod komen: 
Shambalä (sic), Agarttha, Krishnamur-
ti, de Boeddha, de Koning van de We-
reld, enz. 

- La Magie dans l‟Art du Chant, of de Ma-
gie der Zangkunst, is een werk dat 
gedicteerd is via de rekenkundige code 

die beschreven wordt in Asia Myste-
riosa. De boodschap komt van een 
zeer getalenteerd tenor uit de 19de 
eeuw. Het gaat vooral over het mag-
netische element in de stem van de 
zanger, waarmee hij de luisteraar kan 
beroeren. Een mooi citaat uit een 
van de laatste doorgekomen bood-
schappen uit het boek: “Indien de ma-
gie van de zang wonderlijk is, ze is noch-
tans heel eenvoudig. Eenvoudig als het 
gebed; eenvoudig als het elan dat ons 
naar de hogere sferen voert wanneer we in 
de ban zijn van een diep spirituele emo-
tie. Want de kunst is de menselijke mani-
festatie die de mens de Eeuwige Waarheid 
het dichtst laat benaderen. “ 

Een ander citaat is iets technischer: “De 
geluidsgolven openen de deuren van de 
harten en hersenen, opdat de magnetische 
golven, de zanger die de Goddelijke gave 
van de magnetische stem heeft gekregen, en 
degenen die naar zijn magische zang luis-
teren, op dezelfde golflengte kan brengen.” 

Het einde voor Zam Bhotiva 
Het Orakel – maar zaten ze toen nog 
wel op de golflengte? - had hem op-
dracht gegeven om in de buurt van 
Montségur de schat van de Albigenzen 
te gaan zoeken. Hij collecteerde veel 
geld voor de opgravingen, maar de 
schat werd nimmer gevonden. Zam 
Bhotiva werd uit de groep verbannen. 
Later kwam nog een zekere Broeder 
Odin, die zich vooral inliet met de 
komst van het Watermantijdperk. Het 
is niet duidelijk of er nog veel van de 
Broederschap overblijft, maar hun taak 
is wellicht reeds lang voltrokken! 

Even terug in de tijd voor een 
zijsprong naar Conan Doyle 
Ieder weet dat Sir Arthur Conan Doy-
le (1859-1930) niet enkel de auteur 
van de 60 Sherlock Holmesverhalen, 
maar ook een fervent spiritist was. 
Hoewel hij zich mispakte aan de echt-
heid van de foto‘s van de Cottingley 
Elfjes, wat hem een zwaar postuum 
gezichtsverlies opbracht, hebben de 
parapsychologie en het spiritisme veel 
aan hem te danken. We weten dat 
Conan Doyle altijd had beweerd dat 

hij zich na zijn dood zou manifesteren en 
bewijzen zou aanbrengen van het voort-
bestaan na de dood. Vanuit de materia-
listische hoek is hier vaak smalend over 
gedaan, want hij was niet teruggekeerd 
en dus was er niets na de dood. Ons 
verhaal werpt hier een andere blik op. 

We zitten nu in 1930 en Sir Arthur is 
net overleden. 

Er komt via de Wijze Ridder een bood-
schap door dat de overleden Conan 
Doyle de hulp van de Wijzen had inge-
roepen als bemiddelaar. Hij had ge-
merkt dat het leven na de dood helmaal 
niet was zoals hij zich tijdens zijn leven 
had voorgesteld en hij wilde zijn foute 
leerstellingen aan zijn familie, vrienden 
en spiritistisch gehoor corrigeren. Zelf 
kon hij niet in contact treden met de 
aarde en vroeg dus de hulp van deze 
Broeders. Ook de Force Astrale kon 
niet helpen en iemand van de Broeder-
schap werd naar Lady Conan Doyle in  
Engeland gestuurd. Hij zou dan worden 
voorgesteld aan een medium dat speciaal 
opgeleid was om voor de Wijze Ridder  
deze verbinding te maken. Op 27 janua-
ri 1931 kwamen dus in Westminster 
samen de weduwe Conan Doyle, Zam 
Bhotiva en het bewuste medium Mine-
sta, samen met haar echtgenoot. Zo 
zouden ze nog vaak samenkomen en 
Conan Doyle zou zijn spiritistische visie 
totaal herwerkt terug doorgeven. Een 
van de zaken waar hij zo de nadruk op 
legt in de boodschappen, is  dat de angst  
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De Theosophical Society heeft zich wijd en 
zijd over de wereld verspreid en leden van 
alle religies zijn en worden er lid van zonder 
dat ze de specifieke dogma's, leringen en 
geloofsovertuigingen 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 onderwezen 
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk door enig 
lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden 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 dringen. 
Noch een kandidaat voor enig werk, noch 
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar 
gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die 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 aan-

Vrijheid van denken 

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

Locatie: OC Katrinahof  -  Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen Linkeroever 

leiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 
De leden van de 'General Council' vragen 
elk lid van de Theosophical Society ernstig 
om deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te 
handhaven en er naar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen 
recht te doen gelden op 
vrijheid van denken en 
van meningsuiting, bin-
nen de grenzen van 
hoffelijkheid en rekening 
houdend met anderen. 
 
 

06/01/2013 Guido Hoste Een kabbalistische kijk op de mens als microkosmos 

03/02/2013 Mintze van der Velde H.P.B en het Elektrisch Universum 

03/03/2013 Hans Janssen Esoterisch Christendom 

07/04/2013 Yves Vandeberg Vrijmetselarij, achter de verschijningsvorm 

05/05/2013 Christian Vandekerkhove Atlantis en Lemurië 

Iedereen is van harte welkom! Zondaglezingen: Vrijwillige bijdrage 

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

voor de dood totaal ongegrond is. We 
kunnen niet anders dan terugdenken aan  
een van de belangrijkste taken van de 
Broederschap, nl. het wegnemen van de 
krankzinnige angst voor de dood… 

Verder moeten we hier niet over uit-
weiden, omdat de communicatie met 
Sir Arthur niet via het orakel gebeurde, 
maar rechtstreeks via het medium, hoe-
wel Zam Bhotiva toch een rol speelde. 
Misschien interessant om toe te voegen 
dat Conan Doyle in het begin niet zelf 
door Minesta sprak, maar hiertoe ge-
bruik maakte van de entiteit die we 
thans kennen als White Eagle. En Mine-
sta is – inderdaad – niemand anders dan 
Grace Cooke (1892-1979) (1), die in 
1936 de White Eagle Lodge zou stich-
ten. Zam Bhotiva en Minesta zouden 
elkaar gekend hebben in een vroegere 
incarnatie in Egypte, waar ze hadden 
samengewerkt. Zam Bhotiva, die het 

dienen van de zaak van zijn Meester 
(die we thans kennen als Meester R.) 
tot zijn levenstaak had gemaakt, had 
evenveel respect voor White Eagle. 
White Eagle van zijn kant, zegt over 
Zam Bhotiva: Deze man heeft een be-
langrijke rol te spelen. Hij is onze die-
naar. Het werkingsverband tussen 
White Eagle en de Polairen zou een 
studie op zich vergen (2). 

(1) Ik wil hier nog even waarschuwen voor een 
vaak optredend misverstand: Grace Cooke 
mag natuurlijk niet worden verward met 
haar homoniem, het medium Florence 
Cook (1856-1904), bekend van de mate-
rialisaties van Katie King, of haar zuster 
Kate Cook (1859-1923), eveneens een 
medium. 

(2) Hiervoor wil ik graag verwijzen, naar het 
boek van Ivan Cooke (zie bibliografie) 

 
Bronnen 
- Cooke, Ivan : Arthur Conan Doyle keert 

terug. Amsterdam, Gnosis, 1962 
- Geyraud, Pierre: Les Sociétés Secrètes de 

Paris. Paris, Ed. Emile-Paul Frères, 1938 
- Mariel, Pierre (editor): Dictionnaire des Socié-

tés Secrètes en Occident. Paris, Culture, Art, 
Loisirs, 1971 

- Zam Bhotiva : Asia Mysteriosa, Paris, Dorbon, 
1929 

- Zam Bhotiva : La Magie dans l‘Art du Chant, 
Paris, Dorbon, 1933 
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Toegepaste Theosofie: 
Donderdag 24 januari 2013  

om 20.00 uur 

Damanhur 
Een ecologische samenleving, gebaseerd 
op ethische en spirituele waarden - 
opgericht in 1975  - telt ongeveer dui-
zend inwoners. 
Damanhur staat een cultuur voor van 
vrede en duurzame ontwikkeling door 
solidariteit, vrijwilligheid en respect 
voor de omgeving, kunst, en sociale en 
politieke betrokkenheid.  
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Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

“Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, 
tenzij haar eenheid blijvend tot stand is gebracht” 

Bahá'u'lláh 
http://www.bahai-faith.org/nederlands.html 

Kalender januari 2013 Kalender februari 2013 

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

03/02/2013 HPB en het Elektrisch Universum 
07/02/2013 Grondbeginselen der theosofie 
14/02/2013 Ethiek: Vivekachudamani    
21/02/2013 De sleutel tot de theosofie  
28/02/2013 Toegepaste Theosofie 

 

Het Witte Lotusblad  

03/01/2013 Grondbeginselen der theosofie 
06/01/2013 Een kabbalistische kijk op de mens 

als microkosmos 
10/01/2013 Ethiek: Vivekachudamani    
17/01/2013 De sleutel tot de theosofie  
24/01/2013 Toegepaste Theosofie: Damanhur 
31/01/2013 Vrij onderwerp: De kracht van het gebed 
 

Loge Witte Lotus  -  januari 2013 Loge Witte Lotus  -  februari 2013 

De Belgische Theosofische Vereniging 

De Theosofische Vereniging werd opgericht 
te New York op 17 November 1875. Haar 
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoe-
tingsplaats van zoekers naar waarheid en 
heeft afdelingen in vele landen over de hele 
wereld.  
In Europa is een Internationaal Theosofisch 
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). 
In België zijn er loges te Antwerpen, Brus-
sel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organi-
seren met grote regelmaat voordrachten en 

studiebijeenkomsten en sommige, waar-
onder die in Brussel en Antwerpen, be-
schikken tevens over een uitgebreide bi-
bliotheek. De voornaamste taak van de 
vereniging bestaat erin gelijkgestemde 
mensen bij elkaar te brengen en hen te 
stimuleren in hun zoekproces naar waar-
heid. 
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus was tot voor kort de 
jongste loot uit de Belgische Theosofische 
familie. Opgericht in 2006, beoogt deze 

Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn 
voor zoekers naar en onderzoekers van 
waarheid. 
 
 
 
 
 
 
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op onze website: 

 www.logewittelotus.be 
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