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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, wijsbegeerten en wetenschappen 
3. Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten liggen en van de ver-

mogens die in de mens sluimeren 

De vereniging is niet-sektarisch en bestaat uit zoekers naar inzicht. Haar eenheid berust niet op een    
gezamenlijk beleden geloof of wereldbeschouwing maar op een gezamenlijk streven naar waarheid. 

 

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 zelfrealisatie en de eenheid van alle leven. 

 

Activiteiten Tak Vrede: iedere maandag van de maand (behalve de 5de)  
                                               van 19.30u tot 21.30u.  

Deelname is gratis en volledig vrijblijvend. 
Locatie:   Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Mariakerke 

Meer informatie:  https://ts-belgium.be -- www.theosofiegent.be 

V.U. : Marcel Eeckman, Sisalstraat 1, 9000 Gent. Email: tak.vrede@ts-belgium.be 

Bescherming persoonsgegevens: Alle informatie over de Belgische wet bescherming van de persoonlijke  levenssfeer van 8 december 

1992 en de AVG Eu, te bekomen via email: info@ts-belgium.be 
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15/11: Rondetafelgesprek - thema: Onze reis na de dood 

22/11: Boek: Het Goddelijk Plan - Deel 1 - G.A. Barborka 
29/11: Geen bijeenkomst - 5de maandag van de maand 
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Voor hen die aankloppen 

 

Leid mij uit het onwerkelijke naar het Werkelijke 

Leid mij uit de duisternis naar het Licht 

Leid mij uit de dood naar Onsterfelijkheid 

 

 
Brih. Upanishad I, 3, 28 

Aan de voeten van de Meester 
Drie wegen, één Pad – p192 
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‘Er bestaat geen dood, alleen schijnbaar, net als er geen geboorte is anders 
dan schijnbaar. De verandering van Zijn naar Worden schijnt geboorte te 
zijn en de terugkeer van Worden tot de staat van Zijn schijnt de dood te 
zijn.’ 

Die aanhaling van Apollonius van Tyana gaat verder met te zeggen dat in wer-
kelijkheid niemand geboren wordt, noch sterft er ooit iemand. Geboorte is ge-
woon een zijn dat zichtbaar wordt vanwege de uiterlijke vorm  die wordt aan-
genomen en dat  weer onzichtbaar wordt bij wat sterven heet wanneer de 
vorm terzijde wordt gelegd. Het eerste is een reis door de dichtheid van de ma-

terie en het tweede is een terugkeer tot de subtiliteit van Zijn. Het is gewoon het Geheel dat zijn delen 
wordt. Die delen worden weer heel in de Eenheid van het Al… Het individu wordt tot geboorte ge-
bracht door ouders heen, niet door middel van ouders, precies zoals dat wat van de aarde komt, niet 
geproduceerd wordt door middel van of eruit, maar erdoorheen. De verandering die ontstaat voor 
het individu is niet iets dat veroorzaakt is door zijn of haar zichtbare omgeving, maar veeleer een 
verandering in het Ene Ding of de Ene Essentie die ieder individu gewoon heeft… Het is alleen HET 
dat handelt en lijdt, dat Alles wordt voor allen, door allen… Eeuwige Godheid, beroofd van erkenning 
van zijn Eigen Zelf door namen en vormen… in plaats van te rouwen om de dood zouden wij haar 
moeten eren en vereren omdat wat IS nooit voorbijgaat.1 

Deze aanhaling versterkt de theosofische lering dat er alleen maar Het Ene is, dat Het Ene is dat leeft 
en beweegt en is en dat wij allemaal maar een individuele focus zijn van dat Geheel. De verandering 
is van een rusttoestand naar het aannemen van vorm en beweging en wij noemen deze verandering 
reï ncarnatie. Wij kunnen een verband zien met dit idee daar wij dit dagelijks doen op kleinere schaal, 
een tijd van rust of slaap gevolgd door een periode van activiteit. 

Als we deze verklaringen kunnen accepteren, zien we dat de dood een bepaalde leerervaring niet tot 
een einde brengt, maar slechts tot stilstand voor een rustperiode, waarbij een daarop volgende ge-
boorte de hervatting is van die gestaakte activiteit. Wij neigen ertoe de twee woorden ‘leven en dood’ 
in eenzelfde zin te gebruiken alsof het tegenstellingen waren. Maar leven is niet het tegenovergestel-
de van dood, geboorte is het tegenovergestelde van dood. Het leven is een continuu m tussen de twee 
en ook tussen dood en wedergeboorte. Wij moeten erkennen dat het Leven een continuu m is als we 
de grote Wet van Universele Sympathie of de Kosmische Verbinding op de juiste wijze willen begrij-
pen. 

Ons wordt verteld dat bij het uitwerken van deze grote Wet ieder van ons een radertje is dat een 
unieke rol te spelen heeft en bovendien dat er een trillende resonantie is die door het hele plan heen 
werkt. Wij erkennen dat wij de vrijheid hebben om het script te schrijven waardoor ons eigen leven 
resoneert, of, tenminste, de vrijheid om de woorden te schrijven bij de melodie die ons dagelijks le-
ven vormt. Waardoor weerklinken wij anders dan door de Universele Wet van Sympathie? 

Dit verborgen netwerk van geheime relaties is op allerlei manieren gekenschetst in termen zoals affi-
niteit, overeenkomsten, analogiee n etc. Ons universum is een ‘naadloos universum’ genoemd. In de 
Christelijke Geschriften wordt vermeld dat de Meester Jezus een ‘naadloos kledingstuk’ droeg, het-
geen weer een mystieke allegorie is.2 

Naadloos impliceert dat er geen naden zijn of geen zichtbare verbindingen zijn tussen aparte delen. 
Er zijn geen naden omdat er niets is dat verbonden moet worden, er is alleen maar Het Geheel met de 
illusie van aparte delen wanneer zij bekleed zijn met fysieke materie. 

Te lang heeft men althans in de westerse wereld niet alleen separatisme geaccepteerd, maar het ac-
tief aangemoedigd op talloze manieren met onze materie le, comfortabele en gezellige wereld van 
‘mijn’ dingen. Onze economiee n zijn juist gebaseerd op het idee dat wij voortdurend ons materie le 
speelgoed moeten inruilen voor het nieuwste model en dat wij geld moeten gebruiken als we bevre-

De Kosmische verbinding 

Beverley Champion 
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digend en succesvol willen leven. Dit hele pakket van conditioneren brengt een scheiding tussen ons 
aan, waarbij niet alleen de bezitters van de niets bezitters gescheiden worden, maar waardoor wij 
ook afgeleid worden van het doel van de menselijke reis die de uiteindelijke, bewuste realisatie is 
door ieder individu van onze unieke rol in het algehele plan van evolutie. 

Waarom hechten wij waarde aan goud en zilver? 

In zijn boek The Waking Dream geeft auteur Ray Grasse een voorbeeld van hoe de moderne mens-
heid haar conditionering in stand heeft gehouden door te wijzen op de grote waarde die mensen toe-
schrijven aan de twee metalen goud en zilver. Hij zegt dat dit nauwelijks verklaarbaar is in termen 
van hun praktisch nut. Hij suggereert dat de waarde die wij toekennen aan goud en zilver verband 
zou kunnen houden met de traditionele, astrologische verbinding van deze twee metalen met de Zon 
en de Maan. Hij citeert een andere schrijver, Norman O. Brown, die in een lezing over geld erop wees 
dat in de loop van de geschiedenis de waarde van goud grotendeels stabiel gebleven is op 13,5 maal 
de waarde van zilver. Dit rare feit is moeilijk alleen maar te verklaren in termen van conventionele 
marktdruk van vraag en aanbod, maar hij suggereert dat er een aanwijzing voor het mysterie kan lig-
gen in het feit dat deze verhouding precies overeenkomt met de relatieve kringloopperiodes van de 
Zon en de Maan. Het Zonnejaar is 13,5 maal langer dan het maanjaar en of wij er nu voor kiezen deze 
overeenkomst tussen planetaire en monetaire waardepatronen wel of niet te zien als significant, het 
is toch een interessante hypothese.3 

Verscheidene lijsten van overeenkomsten tonen aan dat het metaal goud overeenkomt met de kleur 
oranje, met trots, met de Zon, met fysieke vitaliteit en met de muzieknoot Re. Het metaal zilver is ge-
associeerd met de kleur violet, idealisme, de Maan, het etherisch lichaam, nuttig bij de behandeling 
van huidziekten en de muzieknoot Ti. 

Terwijl ik aan het lezen was over het metaal goud werd ik herinnerd aan e e n van mijn dromen waar-
in mij de vraag werd gesteld, ‘Wat is het goud van God?’  

In mijn waaktoestand dacht ik lang na over deze vreemde vraag en ook over wat er bedoeld werd 
met het woord God. In de context van de droom leek God een symbool te zijn voor Het Geheel, dus ik 
vroeg mij af wat er geï mpliceerd werd met ‘het goud van God’. Het leek in verband te staan met waar-
den en ik bedacht dat individuen en zelfs culturen hele verschillende waarden hebben. Menselijke 
waarden lijken rechtstreeks gerelateerd te zijn aan de geaccepteerde normen en de economie van het 
land waar men woont. In de westerse maatschappij worden onze zogenaamde waarden zeker geas-
socieerd met geld. Wij moeten niet alleen onze waarden echt gaan onderzoeken, maar ook gaan be-
grijpen en, misschien nog belangrijker, onze ethiek gaan begrijpen. 

Wij kennen een hoge waarde toe aan de twee metalen goud en zilver die wij 
opgraven uit de aarde. Hechten wij evenveel waarde aan ons ethisch gedrag 
in relatie tot onze omgang met diezelfde aarde waarop wij leven en waarvan 
ons fysieke bestaan afhankelijk is? Hoe gaan we om met onze planeet? Op 
mijn blocnote lees ik, ‘Leef nu de vragen en langzamerhand zult u uw weg 
leven naar de antwoorden.’ Als theosofen hebben wij het advies gekregen, 
‘Leef het leven als u tot wijsheid wilt komen.’ 

Terwijl ik nadacht over de vraag in mijn droom, ‘Wat is het goud van God?’ 
en mijn aansluitende vraag over de aard van God, vond ik e e n definitie in een theosofisch tijdschrift. 
Om een aantal gedachten die daarin vervat waren te parafraseren, werd gezegd, ‘God is Leven.’ Het 
woord ‘Leven’ wordt tegenwoordig zo vaak gebruikt en biologen, fysici en chemici gebruiken het met 
verschillende betekenissen. Dichters dichten erover, moralisten preken erover en filosofen leggen 
het uit. 

Maar de theosofie definieert Leven als een Principe, de fundamentele bron van alle dingen, de basis 
van ons universum en de onderliggende Waarheid waarop alle redeneren gebaseerd is. Leven con-
serveert, vernietigt en is het eerste, het laatste en alles in alles. Het heeft veel gedetailleerde aspec-
ten, maar er wordt gesuggereerd dat het uit slechts drie universele fundamentele aspecten bestaat. 
De Drie-eenheid of De Drie is ons vertrouwd en onze auteur denkt dat theologiee n en filosofiee n het 
idee van De Drie-eenheid gecorrumpeerd dan wel gematerialiseerd hebben. Hij zegt dat de Christelij-
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ke Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest de waarheid over God, die Leven is, zou moeten 
openbaren, maar is dat wel zo? Evenzo zijn de Hindoe Trimoerti van Brahma, Vishnoe en Shiva sterk 
gepersonaliseerd en worden zij beschouwd als mensen, wat ze niet zijn. Ik vraag me af waarom de 
mensheid de behoefte voelt om Goddelijkheid te materialiseren; om te personaliseren wat een Prin-
cipe is. 

Leven is Beweging 

De anonieme auteur stelt dat Leven beweging is en deze waargenomen beweging vormt voor ons het 
verschil tussen een levend en een dood lichaam. Hij zegt dat beweging relatief is en dat niets in het 
universum zonder beweging is. Evenzo zegt H.P. Blavatsky in De Geheime Leer dat er geen dode of 
blinde materie bestaat. Deze hele beweging van leven van het simpelste organisme tot het complexe 
menselijk lichaam is evolutie genoemd, maar sommigen noemen het Gods werk. Leven is potentie, 
beweging van binnen naar buiten, van latentie naar zichtbaarheid met iedere vorm, een uitdrukking 
van het Ene leven of God. Leven is altijd van binnen naar buiten aan het bewegen en beweegt aldus 
hier en nu in iedereen, in welke vorm dan ook. 

De beweging van Leven is actief in de mens op een drievoudige ma-
nier. De macht te denken, te willen en te voelen zijn allemaal Levens-
bewegingen en onze verdere groei of evolutie hangt af van ons indi-
viduele cultiveren van deze krachten die nog slechts ten dele ontwik-
keld zijn. De kracht om lief te hebben, mededogen te voelen voor an-
dere levensvormen, komt voort uit het Goddelijk Centrum in allen. 
De mate van liefde die wij tonen kan echter gezegd worden de maat 
van onze evolutie te zijn. Bovenstaande gedachten van onze onbe-
kende auteur zijn de moeite van het overdenken waard.4 

Misschien kan een antwoord op de vraag ‘Wie of Wat is God?’ zijn: God is Leven. Leven is als een gro-
te rivier, die gestaag maar doelgericht beweegt. De individuele eenheden van leven, ieder met zijn 
eigen vorm, zijn, vergeleken met de wervelingen en draaikolken, altijd e e n met de rivier maar met 
een illusoir eigen leven. De schijnbaar afgescheiden waterdruppels in het stuivend water van de oce-
aan die ontstaan wanneer de golf op de rotsen breekt, zijn, gedurende e e n kort moment in de tijd, een 
unieke  uitdrukking van  de oceaan,  maar in  werkelijkheid waren ze nooit iets anders dan de oceaan.  

Zou het ‘goud van God’ menselijke wezens kunnen betekenen? Zijn wij ontworpen om het mentale 
aspect van de natuur te vormen in het Grote Plan van Evolutie? 

Drie grondstellingen 

H.P. Blavatsky gaf ons drie wezenlijke en fundamentele denkbeelden om de Kosmos en onze mense-
lijke verbinding ermee te verklaren.  

De eerste grondstelling gaat over de beweging van Leven, of met zijn alternatieve naam, Bewustzijn. 
Dit is beweging vanuit de ene bron van Zijn en onophoudelijke beweging naar meer en meer bewust-
zijn of zelfrealisatie. Deze beweging is het Worden en het proces vereist betrokkenheid van Geest 
met materie dat we Involutie noemen. Geest en Materie zijn slechts polarisaties van het ene spec-
trum. Met de identificatie van Zuivere Geest met voorbijgaande materie is het resultaat niet tweele-
dig zoals Geest en materie, maar Geest die verschijnt als materie. 

De tweede grondstelling verwijst naar cycliciteit. Deze eeuwige beweging beweegt voortdurend in 
cycli die voortdurend veranderen en nooit statisch zijn. Oerenergie beweegt steeds vooruit waarbij 
elke cyclus gebouwd is op de ervaring van de vorige en zo schrijdt de Evolutie voorwaarts naarmate 
de Geest vollediger tot uitdrukking komt in de materie le wereld. 

De derde grondstelling beschrijft de fundamentele identiteit van iedere ziel met de Wereldintelligen-
tie of de Wereldziel en rept over een verplichte pelgrimage door incarnatie volgens de karmische 
wet, waarbij het enige te bereiken privilege verkrijgbaar is door eigen inspanning.5 

Mensen – reizende ‘Vonken van God’ 

Er is tot nu toe gesuggereerd dat datgene waar sommigen naar verwijzen als God, juist het Levens-
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principe is dat de Bron en Voedster van alles is. Hoe definie ren wij deze Godsvonk, al reizend van le-
ven naar leven, dat wij een mens noemen? Het is te makkelijk te zeggen dat wij zijn ‘gemaakt naar 
Gods evenbeeld’ of dat wij ‘Goden in wording’ zijn. Als wij al een beeld zijn van de Ene Architect, 
waarom hebben sommige Godsvonken het dan beter dan andere? Voor een eventueel antwoord kun-
nen wij teruggaan naar de derde grondstelling, die, geparafraseerd, ons vertelt dat in overeenstem-
ming met de karmische wetten, geen ziel een onafhankelijk, bewust bestaan kan hebben totdat het 
door een ongelofelijke hoeveelheid ervaring gegaan is in elke elementale vorm van de gemateriali-
seerde wereld en zijn individualiteit heeft verworven, aanvankelijk door natuurlijke impulsen en 
daarna door zelfbedachte en door het zelf ingegeven pogingen, in toom gehouden door zijn eigen kar-
ma… en dat geen enkele speciale gave verkregen wordt behalve die welke door persoonlijke inspan-
ning verworven zijn, leven na leven. 

Dit zou de reden kunnen zijn waarom sommige Godsvonken het 
beter hebben dan andere! Wanneer wij ieder identiek zijn met de 
Wereldziel, is het niet al te moeilijk te begrijpen dat als wij weige-
ren samen te werken met de krachten of wetten van de natuur en 
als we zelf actief het algehele plan tegenwerken, ons dan een moei-
lijke tijd te wachten staat in de vorm van persoonlijk karma. Ons 
wordt verteld dat het ontplooien van het Goddelijk plan afhankelijk 
is van de medewerking van de verscheidene gemanifesteerde delen 
en hieruit valt de logica van co-creatie te begrijpen. 

Je kunt het zien als in elkaar passend als een legpuzzel, maar als ook maar e e n stukje niet mee wil 
werken aan de hem toegewezen taak om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen in het evolu-
tieproces, dan duurt het even zolang voordat het hele plaatje verschijnt. Actrice Lily Tomlinson zou 
gezegd hebben, ‘We zitten hier allemaal samen in – alleen.’ G.K. Chesterton zei, ‘De vraag is niet of de-
ze grote waarheden er iets toe doen voor ons, de vraag is of iets anders er iets toe doet.’ 

Of we nu het doel van de menselijke reis Verlichting noemen, het bereiken van Christusbewustzijn, 
Zelfrealisatie of Kosmisch Bewustzijn, dit zijn alleen maar etiketten voor dezelfde ervaring, die het 
samensmelten is van het kleine zelf met het Centrum waar alles zoals wij weten Een en Ondeelbaar 
is. Wij zijn al Dat, maar de persoonlijke verantwoordelijkheid moet het nog waarmaken. Naarmate 
wij verder reizen op onze persoonlijke zoektocht naar Waarheid, ontdekken wij uiteindelijk dat onze 
Waarheid verborgen is, niet in de zoektocht maar in de zoeker. Datgene wat God genoemd wordt 
moet niet gezocht worden, alleen de zoeker moet bekend worden. Hier is de Kosmische Verbinding 
waar de geï ndividualiseerde ziel zijn fundamentele identiteit kan realiseren met de Intelligentie die 
onze wereld leidt. 

Via haar gedicht ‘Homing’ geeft Sue Patton Thoele ons de volgende prachtige ideee n aan: 

 

‘Wij zijn allen vrije geesten, zielen op onze eigen paden naar Eenheid, 
Andere wezens kunnen ons beïnvloeden, maar de reis is van ons alleen, 

Het pad is onze keus, de bestemming is onze beslissing. 
Sommigen beginnen aan dit levensavontuur als lichtbrengers, 

Terwijl anderen schaduwen volgen bezwaard door pijn, 
Maar iedere ziel in het midden ervan is wijs, 
In staat zijn eigen weg naar huis te vinden.’ 

 

Noten 
1. Mead, G.R.S., Apollonius of Tyana, TPH, London & Benares, 1901,p.149. 
2. Het nieuwe testament, de Bijbel 
3. Grasse, Ray, The Waking Dream, Quest Books, Wheaton, 1996. 
4. The Theosophical Movement, The Theosophy Co.,India,Vol.67 No.9, July 1997. 
5. Blavatsky, H.P., The Secret Doctrine, TPH, Adyar, 1978, Proem. 
 

Uit: Theosophy in Australia, september 2001 
VertalingA.M.I. Theosofia juni 2004 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Société Théosophique Belge asbl 

 

 

Herdenking 

Founders Day 
De Theosophical Society werd opgericht op 17 november 1875 te New York,  dag waarop Henry 
Steel Olcott zijn openingsrede hield.  

Net als de voorbije jaren wordt deze dag herdacht en wordt tevens hulde gebracht aan de voor-
naamste oprichters: Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en William Quan Judge. 

Tijdens deze herdenking zal ook even stilgestaan worden bij de Belgische Sectie. Het Sectiecharter 
heeft als datum 7 juni 1911, waardoor de Belgische Theosofische Vereniging vzw dit jaar 110 kaars-
jes mag uitblazen. 

De herdenking gaat door op 

zaterdag 13 november 2021 om 15u. 
Geuzenplein 8, 1000 Brussel 

 
Gezien de beperkte plaatsen, vragen we vriendelijk, aan wie deze herdenking fysiek wil bijwonen op 
de Hoofdzetel, dit even te melden via mail:  

info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.  

Deze bijeenkomst kan ook via Zoom bijgewoond worden:  
Zoom link:   https://us02web.zoom.us/j/82867064386  

  

Lezing 

Antoinisme en Theosofie 
door Jan Jelle Keppler 

Het Antoinisme is een genezende en christelijk georie nteerde religieuze beweging die in 1910 werd 
opgericht door Louis-Joseph Antoine (1846–1912) in Jemeppe-sur-Meuse in Belgie . Deze religieuze 
beweging is voornamelijk actief in Frankrijk en wordt gekenmerkt door een gedecentraliseerde 
structuur, eenvoudige riten, discretie en tolerantie ten opzichte van andere religies.  

Tijdens deze lezing krijgen we meer informatie over de invloed van Theosofie op het Antoinisme.  

De lezing gaat door op  

zaterdag 27 november 2021 om 15u. 

Geuzenplein 8, 1000 Brussel 

Gezien de beperkte plaatsen, vragen we vriendelijk, aan wie deze lezing fysiek wil bijwonen op de 
Hoofdzetel, dit even te melden via mail:  

info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968.  

Deze bijeenkomst kan ook via Zoom bijgewoond worden:  

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89522983691  
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Société Théosophique Belge asbl 

 

Cursus Inleiding Theosofie 
 

Ook dit werkingsjaar wordt deze cursus verdergezet en wel op volgende data: 

 

Maandag 8 november 2021 - Onderwerp: De Vier Deugden 

Maandag 6 december 2021 - Onderwerp:  Hart, Gedachten & Handelingen na de eerste Inwijding 

Maandag 7 februari 2022 - Onderwerp: De Tweede Inwijding 

Maandag 7 maart 2022 - Onderwerp: De Derde en Vierde Inwijding 

Maandag 4 april 2022 - Onderwerp: De Vijfde Inwijding - de Hemelvaart 

Maandag 2 mei 2022 - Onderwerp: Verborgen Wijsheid in de Bijbel 

De sessies gaan door in het Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, te 9030 Mariakerke 

Beginuur: 19.30u. 

 

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be  of via GSM 0486 631 997 

 

 

Theosofische Orde van Dienst 

Ordre de Service Théosophique 

 

Volgende Meditaties gaan  dit jaar door: 

 

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Donderdag  26/11/2021 om 21u: Genezingsmeditatie (enkel voor leden van de Vereniging) 

Donderdag 23/12/2021 om 21u.: Genezingsmeditatie (enkel voor leden van de Vereniging) 

 

Place des Gueux 8, 1000 Bruxelles (Me ditations en français) 

Le lundi 22/11/2021 a  19h.: Me ditation de Gue rison (uniquement pour membres de la Socie te ) 

Le dimanche 28/11/2021 a  19h30: Me ditation pour la Paix - Burundi (tout le monde est le bienvenu) 

Le lundi 27/12/2021 a  19h.: Me ditation de Gue rison (uniquement pour membres de la Socie te ) 

Le dimanche 26/12/2021 a  19h30: Me ditation pour la Paix - Burundi (tout le monde est le bienvenu) 

 

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be  of via GSM 0486 631 997 en/of 
GSM 0473 820 806 

 

 

 

 

mailto:info@ts-belgium.be
mailto:info@ts-belgium.be


Een primeur voor de 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 

In een heel ver verleden werden door de Vereniging een aantal Franstalige boekjes 

uitgegeven. Een aantal ervan zijn nog steeds te verkrijgen. 

Wat in Belgie , na heel wat hard werk en broederlijke samenwerking, dan toch is ge-

lukt, is de uitgave van een Nederlandstalig boekje, namelijk  

Het Wonder van de Geboorte 

Dit bijzondere onderzoeksverslag werd voor het eerst in het Engels gepubliceerd in 

London in 1929 onder de titel: The Miracle of Birth en is nu ook verkrijgbaar in het 

Nederlands. 

In dit werkje van Geoffrey Hodson (1886-1983) wordt een beeld geschetst van wat er 

in de onzichtbare werelden gebeurt tijdens de zwangerschap en de geboorte, zoals 

helderziend waargenomen..  

Een aanrader voor iedereen! 

Het is dan ook met trots en met oprechte dank aan 

dhr Marcel Eeckman, die voor de vertaling zorgde, 

dat we dit boekje voorstellen.  

Wie het boekje wil bestellen en/of meer informatie 

wenst, kan mailen naar secretary@ts-belgium.be of kan bellen naar  

GSM +32 486 631 997 (Sabine) en/of +32 476 879 968 (Lieve).  

 

 

 

 

 

Verhef de vrouwen van je ras tot ze allen als koninginnen worden beschouwd;  

en laat aan elk van deze koninginnen ieders man als een koning zijn,  

opdat zij elkaar kunnen eren en elkaars vorstelijkheid kunnen inzien.  

Laat ieder huis, hoe klein ook, een hofhouding worden,  

elke zoon een ridder, elk kind een page. 

Behandel elkaar met ridderlijkheid en eerbetoon  

voor ieders koninklijke afstamming, koninklijke geboorte  

want het koninklijk bloed is in elke mens,  

allen zijn de kinderen van de Koning. 

 

Uit: Geoffrey Hodson: De broederschap van engelen en  mensen (1927) 
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Belgische Theosofische Orde van Dienst 

Annie Besant Dieren Dispensarium 

 

Toen eind juli 2021 een filmpje verscheen over de officie le virtuele opening door Tim Boyd van een 
uitbreiding van het Annie Besant Dieren Dispensarium in Adyar, leek het wel interessant om even 
te kijken naar wat onze broeders en zusters zoal doen voor het welzijn van dieren. https://youtu.be/
Q3pWObzui3g 

Een beetje zoekwerk brengt ons bij een Facebookpagina waarop ontzettend veel foto’s en filmpjes 
worden gepost van dieren die er verzorgd worden.  Meer dan de moeite waard om even een kijkje te 
gaan nemen. https://www.facebook.com/besantmemorialanimaldispensary 

Zelfs in deze moeilijke coronatijd wordt er gewerkt voor het welzijn van de dieren.  

Het is een gekend fenomeen dat voor dieren die op straat leven, elke dag een strijd is om te overle-
ven. In hun zoektocht naar voedsel scharrelen ze in vuilnisbakken en bedelen ze bij eettentjes langs 
de weg. Maar in deze moeilijk coronatijd heeft een lockdown invloed op iedereen, ook op dieren. Tij-
dens een lockdown komt alles tot stilstand. Honger en dorst richten een ravage aan onder de stads-
dieren.  

In 2020, tijdens de lockdown deelde het centrum meer dan 800 kg hondenvoer en 200 kg kattenvoer 
uit aan buurtverzorgers, die het voedsel verspreidden onder de straatbewoners in de stad, wat een 
enorme impact had op de straatdieren.  

Ook dit jaar startte het centrum, in samenwerking met @crowdwave, een initiatief op tot het inzame-
len van voedsel en financie le middelen om de straatdieren de lockdown te helpen overleven.  

Hoe lang houdt men zich in Adyar al bezig met dierenwelzijnswerk? 

In het begin van de twintigste eeuw behandelden leden gewonde dieren, schurftige honden enz. en 
voerden ze krachtige en succesvolle campagnes om het offeren van dieren in tempels in aangrenzen-
de gebieden te stoppen.  

Toen in 1964 een lid van de Engelse Sectie van de Theosophical Society, mevrouw Dora Crockford, 
een schenking deed voor dierenwelzijn, werd het gebruikt om een verzorgingspost te bouwen in Be-
sant Gardens zodat zieke dieren er konden verzorgd worden.  

In september 2003 werd een goed uitgeruste operatiekamer geo-
pend. Destijds meldde onze voorzitter van TOS International, Radha 
Burnier, die zich sterk inzette voor dierenwelzijn, onder meer door 
een veganistische levensstijl te volgen: “Onlangs zijn alle gebouwen 
in het centrum — apotheek, kennels, enz. —  hersteld en opnieuw 
geverfd.  Het moest zo antiseptisch als mogelijk gemaakt worden en 
voorzien worden van een koelkast, een schaduwloze operatielamp en 
andere noodzakelijke apparatuur. De zorg omvat niet alleen chirurgie 
voor gewonde dieren, maar ook een anticonceptieprogramma.” 

De senior dierenarts die ook de verantwoordelijke is van de verzorgingspost, zei in 2009 dat het cen-

trum niet enkel honden, katten, vogels (bv. papegaaien, duiven en pluimvee) behandelt maar ook 

grote dieren zoals koeien, buffels, geiten, schapen, paarden en heel af en toe een kameel of olifant. De  
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behandeling van dieren is heel omvangrijk. Het kan gaan om verzorging van pyrexie (koorts), derma-
tologische aandoeningen, wormen, ongevallen, fracturen, ontwrichting, hoornvliesletsel en hema-
toom (blauwe plek) maar ook chirurgische ingrepen worden uitgevoerd voor anticonceptie, hyste-
rectomie (verwijderen van de baarmoeder), tumoren, abcessen, enz.  

Dieren die postoperatieve zorg nodig hebben, blijven in het centrum tot ze fit zijn. Het personeel 
zorgt ook voor puppy's, kittens en oudere dieren die aan de poort van het centrum worden achterge-
laten of zelfs naar binnen worden gegooid. Het is natuurlijk niet eenvoudig om een thuis te vinden 
voor deze beestjes. Er zijn een aantal katten en ongeveer 50 honden op de Adyar-compound die wor-
den gevoed en verzorgd omdat ze hier zijn binnengelopen en geen andere thuis hebben.  

Dieren worden niet enkel verzorgd in het centrum maar ook daarbuiten. In 2009 werd gemeld dat 
een voertuig geschonken werd door de Environmental Society of Madras. Uitgerust met de nodige 
medische apparatuur rijdt men rond, in een straal van 100 km, naar dorpen waar geen veterinaire 
voorzieningen zijn. Alle nodige verzorging en vaccinaties worden verricht. 

Hoeveel dieren op heden al werden behandeld is niet gekend doch men kan aannemen dat dit er vele 
duizenden zijn. 

Een prachtig initiatief waarover weinig wordt gesproken en dat zeker onze waardering verdient. 
Want allen zijn we Ee n en onze ‘jongere’ broeders en zusters verzorgen kan ons enkel ten goede ko-
men. 

Wie begaan is met het welzijn van dieren en graag een schenking doet als steun aan het Annie Besant 
Dieren dispensarium - welke enkel zo kan blijven werken – kan dit doen door overschrijving op de 
rekening van de Belgische Theosofische Vereniging vzw:  

 

Bpost BE81 0000 1422  2624, met vermelding TOS Annie Besant. Met oprechte dank! 

 

Helmut Vandersmissen 
Vertegenwoordiger TOS 
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