
TAK VREDE 

GENT  

SHANTI 

Maandelijkse nieuwsbrief voor levensvernieuwing en algemene broederschap  
door vergelijkende studie van wijsbegeerte, godsdiensten, wetenschap en esoterie 

JAAR 2022 - NUMMER 11 – NOVEMBER 2022 

————————————————————————————
Belgische Theosofische Vereniging vzw 
Hoofdzetel: Geuzenplein 8 te 1000 BRUSSEL 

 

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. . 

Locatie:   Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Mariakerke 

Ter info: De voorwaarden voor gebruik van een zaaltje in het Kollekasteel zijn gewijzigd. Sinds september 2022 wordt, 
om deels de energiekosten een beetje te kunnen drukken, een klein bedrag als deelname in de kosten gevraagd. Betaling 
van dit huurgeld wordt door het Hoofdbestuur van de Belgische Theosofische Vereniging vzw geregeld. Zoals in het verle-
den wordt ook nu nog steeds gevraagd dat elke deelnemer aan een activiteit twee consumpties zou nuttigen.  

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten van Tak Vrede. Giften als steun voor de goede wer-
king van de Loge zijn steeds welkom!  

Meer informatie over het programma:  https://ts-belgium.be  

V.U. : Tak Vrede, p/a Geuzenplein 8, 1000  Brussel - 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 

 

 

 

 

 

07/11/2022: De Bron herontdekken: Licht op het Pad 

14/11/2022: Studie: De Sleutel tot de Theosofie 

21/11/2022: Gedachten over karma en reïncarnatie 

28/11/2022: Studie: De Sleutel tot de Theosofie 

 

https://www.ts-belgium.be/nl/
mailto:tak.vrede@ts-belgium.be
mailto:info@ts-belgium.be


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onwetendheid is als een gesloten vat zonder frisse 
lucht; de Ziel als een vogel  die erin gevangen zit. Zij 
zingt niet en kan zich evenmin verroeren, maar zit 
daar stom en stijf en sterft van uitputting. 

 

Drie Wegen, Eén Pad 
De Stem van de Stilte 
Fragment 2/112 - p 55 
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Veel van wat H.P. Blavatsky (HPB) aan het eind van de 19e eeuw over de fysica 
schreef, is in de 20e eeuw geverifieerd. Maar op het gebied van de kosmologie 
zijn weinig van de principes die zij in De Geheime Leer presenteerde, doorge-
drongen tot het gangbare wetenschappelijke denken. We zullen de esoterische 
visie op de oorsprong en de fundamentele aard van de kosmos onderzoeken in 
relatie tot de huidige wetenschappelijke inzichten. 

 

De Eeuwige Moeder 

De oude Stanza’s van Dzyan, in De Geheime Leer, beschrijven de toestand van de kosmos tijdens de 
zogenaamde "Nacht van het Universum", of Pralaya, vo o r de manifestatie van de vormen. De eerste 
zin van de eerste Stanza begint met: De Eeuwige Moeder (ruimte), gehuld in haar voor altijd onzicht-
bare Gewaden ... (GL p65) 

Terwijl de huidige wetenschappelijke theoriee n stellen dat de ruimte werd geschapen met de oer-
knal, zegt de Geheime Leer dat zij pre-existent is en noemt haar "de eeuwige moeder". Dit is een inte-
ressant postulaat omdat, zoals wij zullen zien, het "cruciale moment" van alles in de kosmos, in een 
klein centrum (dat een "singulariteit" wordt genoemd), vanuit wetenschappelijk oogpunt veel pro-
blemen oplevert. Nu moeten we in gedachten houden dat de ruimte die in deze zin wordt genoemd 
niet de fysieke ruimte is die wij kennen. HPB beschrijft deze 'metafysische' ruimte als volgt: 

De ruimte is "het enige eeuwige ding" dat wij ons gemakkelijk kunnen voorstellen, onbeweeglijk 
in haar abstractie en niet beïnvloed door de aanwezigheid of de afwezigheid daarin van een ob-
jectief Heelal (Universum). Ze heeft geen afmetingen, hoe men die ook opvat, en bestaat op zich-
zelf. .... is zij noch grenzeloze leegte noch voorwaardelijke  volheid,  maar beide. Zij was en zal 
altijd zijn. (GL p65) 

Metafysische ruimte is eeuwig, absoluut en onveranderlijk, terwijl fysische ruimte, zoals beschreven 
door Albert Einstein, tijdelijk, relatief en veranderlijk is - zij kan worden gecree erd of vernietigd, uit-
gebreid of ingekrompen, gebogen of afgevlakt. HPB betoogt ook dat het idee van driedimensionale 
ruimte een vergissing is. Als metafysisch principe heeft ruimte geen afmetingen; wat lengte, hoogte 
en breedte heeft is de fysieke materie die de ruimte inneemt. HPB legde echter uit dat er andere soor-
ten materie zijn die vier, vijf of meer dimensies hebben. 

Dit idee leek destijds vergezocht, maar wordt nu ondersteund door theoriee n van de kwantumfysica 
die een kosmos van wel tien ruimtelijke dimensies voorstellen. 

Interessant is dat deze 'moederruimte' vrouwelijk is. HPB zegt dat het eerste Beginsel dat wij ons 
kunnen voorstellen, filosofisch gesproken, als vrouwelijk moet worden beschouwd. De ruimte is als 
de baarmoeder waarin de kosmos drachtig is, de kosmische maagd die een zoon (het universum) 
verwekt zonder enige deelname van buitenaf. Dat komt omdat alles wat bestaat in haar besloten ligt.  
De ruimte zou ook gehuld zijn in haar voor altijd onzichtbare Gewaden. HPB beschreef dit als: 

De "gewaden" staan dus voor het noumenon (oorzaak of bron) van onge-
differentieerde Kosmische Stof. Het is geen stof zoals wij die kennen, maar 
de geestelijke essentie van stof en deze is eeuwig, evenals de Ruimte in 
haar abstracte betekenis waarmee ze zelfs één is. (GL p65) 

De metafysische ruimte is niet louter een leegte, maar heeft een abstracte sub-
stantie le kwaliteit. Het is dit substantie le aspect dat de fysieke ruimte doet 
verschijnen op de door Einstein voorgestelde manier, als een weefsel. Vanuit 
theosofisch oogpunt is het "stofaspect" van de fysieke ruimte te danken aan 
wat HPB "ether" noemde, hetgeen de wetenschap begint te erkennen. 

In ieder geval was het idee dat de ruimte een "essentie" van materie zou kun-
nen bevatten gedurende het grootste deel van de 20e eeuw belachelijk, maar 
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wordt het nu door de wetenschap aanvaard (althans in zijn fysische uitdrukking) in wat 
"kwantumfluctuatie" wordt genoemd - een veld in de "lege" ruimte waaruit de subatomaire deeltjes 
ontstaan die aanleiding geven tot materie.  

We gaan verder met de eerste zin: 

De Eeuwige Moeder (ruimte), gehuld in haar voor altijd onzichtbare Gewaden, 
was weer voor Zeven Eeuwigheden ingesluimerd. 

De Eeuwige Moeder "had gesluimerd" betekent dat, gedurende de nacht van 
het universum, de gemanifesteerde ruimte een latente potentialiteit is. De uit-
drukking "opnieuw" impliceert dat de ruimte in het verleden had gesluimerd; 
vervolgens werd zij wakker en sluimerde weer voor een tijd. Dus, de Geheime 
Leer zegt: 

Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als de regelmatige terug-
keer van eb en vloed. .... Dit is de absolute universaliteit van deze wet van 
periodiciteit, van eb en vloed, van opkomend en afgaand tij. 

De Geheime Leer stelt een cyclisch model van het universum voor, waarin de kosmos wordt geboren, 
zich ontwikkelt en weer oplost, om na een periode van rust weer op te duiken. HPB was waarschijn-
lijk de eerste die aan de moderne westerse samenleving het idee presenteerde dat ons universum 
niet e e n enkele schepping was, maar een nieuwe iteratie in een keten van universa. Dit idee begint 
steun te krijgen van sommige wetenschappers. 

 

Universele geest 

De tweede zin stelt dat er tijdens de nacht van het universum geen tijd is, een concept dat overeen-
stemt met het huidige wetenschappelijke concept dat tijd niet absoluut is. In de derde zin introdu-
ceert de Stanza echter een element dat het terrein van de moderne wetenschap te buiten gaat - de 
universele geest. Wetenschappers geloven over het algemeen dat het bewustzijn een epifenomeen of 
bijproduct van materie is. De theosofische leer is het daar niet mee eens en stelt dat het bewustzijn 
geen verschijning is, maar een fundamenteel kenmerk van het universum. Met andere woorden, de 
mogelijkheid van intelligentie zit in het weefsel zelf van de kosmos. 

Dit idee kan (althans filosofisch) een belangrijk probleem met de oerknaltheorie oplossen. In de we-
tenschap beschrijft het begrip "entropie" het feit dat materie le vormen, wanneer zij aan hun lot wor-
den overgelaten, de neiging hebben af te brokkelen. De natuurlijke neiging van materie is uiteen te 
vallen, in wanorde te vervallen en zich willekeurig te verspreiden. Dus de vraag rijst, als het univer-
sum begon vanaf een punt waar er geen structuren waren, wat leidde dan tot het ontstaan van ato-
men, moleculen, gassen, sterren, planeten en levende wezens? De constructie van vormen en struc-
turen kan niet zonder hulp. Zonder intelligentie zal de materie in de kosmos verspreid zijn of, in het 
beste geval, samengeperst in vormloze klodders, niet in fijn uitgebalanceerde en immens ingewikkel-
de structuren. 

De Geheime Leer stelt dat, als tegenwicht voor de "centrifugale" neiging tot verstrooiing, er een 
"centripetale" kracht is die materie samenbrengt en structuren schept. Om dit scheppende principe 
te beschrijven, gebruikte HPB de term 'logos' - een Grieks woord dat rede, intelligentie, patroon of 
woord betekent. Deze logos is echter geen afzonderlijke entiteit, gescheiden van de rest, zoals in de 
populaire opvatting van God. De logos is een creatieve intelligentie die eigen is aan het universum; 
een kracht die patronen en structuren voortbrengt. De wetenschap heeft dit intelligente principe niet 
kunnen ontdekken, omdat het subtieler is dan materie, en zelfs energie, waar entropie heerst. 

Het woord "intelligentie" wordt hier in zeer ruime zin gebruikt, niet beperkt tot de manier waarop 
het zich in de mens manifesteert. De natuur heeft haar eigen intelligentie: bacterie n kunnen de omge-
ving waarnemen en daarop reageren, planten kunnen vormloze materie nemen en die omvormen tot 
complexe vormen, vogels kunnen ingewikkelde nesten bouwen, enz. Telkens wanneer een of andere 
entiteit - een hemels wezen, een mens of een atoom - in de kosmos verschijnt, "kanaliseert" zij het 
intelligentiebeginsel dat in het weefsel van het universum zelf aanwezig is. Hoeveel intelligentie? Zo-
veel als de complexiteit van de vorm toelaat. Een atoom verbindt zich met sommige atomen, maar 
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niet met andere; het neemt deel aan sommige reacties, maar niet aan andere, enz.  Wij noemen dit 
"chemie", maar het is een vorm van intelligentie - heel eenvoudig, want dat is de structuur van het 
atoom. 

Naarmate de vormen complexer worden, kan de universele 
geest, of logos, op meer en meer uitgewerkte manieren wor-
den uitgedrukt. Wat wij "menselijke intelligentie" noemen, is 
eenvoudigweg de hoeveelheid universele geest die door het 
menselijk gestel tot uitdrukking kan worden gebracht. Met 
andere woorden, wij, en al het andere, zijn directe uitingen 
van de goddelijke geest of logos. 

We kunnen nu de derde zin in zijn geheel bekijken: Het Universele Denkvermogen was niet, want er 
waren geen Ah-hi (hemelse Wezens) om het te bevatten (dus te manifesteren). (GL p68) Tijdens de 
universele nacht zijn er geen wezens om het tot uitdrukking te brengen, zodat deze intelligentie la-
tent blijft, maar zodra de kosmos ontwaakt, zijn de eerste "structuren" die zich op de spirituele vlak-
ken ontwikkelen de hemelse wezens. Dit zijn de meest volmaakte vormen voor de manifestatie van 
deze kosmische intelligentie, zodat zij de "organen" van de universele geest worden. Vanuit theoso-
fisch oogpunt zijn alle natuurwetten manifestaties van deze intelligenties. 

 

De dageraad van manifestatie 

De derde Stanza van De Geheime Leer beschrijft het ontwaken van de kosmos, of Manvantara. Het 
opent met: … De laatste trilling van de Zevende Eeuwigheid doordringt de oneindigheid….. 

Merk op dat zelfs wanneer de kosmos in rust is, er vibratie, energie is. De Geheime Leer beschrijft dus 
het bestaan van een eeuwig principe dat de zaden heeft van materie, energie en bewustzijn. 

In een tijd waarin de wetenschap dacht dat atomen inerte, kleine stukjes materie waren, zonder be-
weging en zonder elementen, verklaarde HPB dat zij in voortdurende trilling waren. Zij had ook kri-
tiek op de wetenschappelijke opvatting dat vulling niet materieel was en stelde dat het een vorm van 
materie was, zij het van een ander type dan de wetenschap van haar tijd kende. Enkele tientallen ja-
ren later ontdekte de wetenschap dat materie een vorm van energie is, en dat energie altijd wordt 
"gedragen" door een deeltje, zoals tegenwoordig in de kwantumfysica wordt beschreven. 

Zoals eerder onderzocht, gaat De Geheime Leer nog verder en voegt eraan toe dat er geen materie of 
energie is zonder intelligentie. Als we materie zien, is het een vorm van energie, en als we energie 
zien, is het een vorm van intelligentie. Misschien kan de wetenschap, naarmate zij haar inzicht in de 
aard van energie verdiept, tot hetzelfde inzicht komen. In feite beginnen sommige natuurkundigen 
reeds na te denken over een theorie van panpsychisme op basis van kwantumprincipes. 

De eerste zin van de derde Stanza luidt dan: De laatste trilling van de Zevende Eeuwigheid door-
dringt de Oneindigheid. De Moeder zwelt, zet zich van binnen naar buiten uit, zols de knop van de lo-
tus (GL p93). HPB legt uit: 

De "laatste trilling van de Zevende Eeuwigheid" door geen enkele God "voorbeschikt" - door welke 
God dan ook, maar vond deze plaats krachtens de eeuwige en onveranderlijke Wet die de grote tijd-
perken van activiteit en rust veroorzaakt, die zo tekenend en tgelijk zo dichterlijk de ‘dagen en nach-
ten van Brahman’ worden genoemd. 

Volgens De Geheime Leer is het niet nodig dat een God zegt: Laat er licht zijn.  De laatste trilling 
treedt op als het uur slaat, volgens een onveranderlijke cyclische wet. De tweede zin vervolgt: De tril-
ling snelt voort en raakt met haar snelle vleugel  (tegelijkertijd) hett hele heelal en de kiem die in het 
duister woont... Hier hebben we een nieuw "Kiem"-element. HPB beschrijft het als:  Het Punt in het Ei 
van de Wereld, vertegenwoordigd door Materie in haar abstracte betekenis. Maar we moeten deze 
term (het Punt) niet toepassen op een bepaald punt in de Ruimte, want een kiem bestaat in het cen-
trum van elk (metafysisch) atoom... (Vormend) het noumenon van eeuwige en onverwoestbare Mate-
rie.  

Het idee van "Kiem" verwijst niet naar een centraal punt van waaruit alles begon, want de kiem zit in 
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elk metafysisch atoom dat het "weefsel" van de ruimte vormt. De Geheime Leer ondersteunt niet het 
idee dat het universum uit een centraal punt is ontstaan; in plaats daarvan manifesteert het zich over 
het gehele oppervlak van de reeds bestaande ruimte - gelijktijdig. 

De theorie van de oerknal, het idee dat ruimte, tijd, materie en energie allemaal "geschapen" zijn uit 
een initie le singulariteit (een centrum van oneindige dichtheid dat alles bevatte wat er nu in het heel-
al is), levert veel problemen op. Het kan niet verklaren  

1. waarom de materie niet gelijkmatig over het heelal verdeeld is, zoals het zou moeten zijn als alles 
uit een centrum kwam en met een constante snelheid uitdijde;  

2. waarom het heelal isotroop is, bijna overal dezelfde temperatuur heeft, en afstanden overbrugt die 
de warmte niet heeft kunnen bereiken; of  

3. het ongelooflijke toeval tussen de hoeveelheid materie in de kosmos en de uitdijingssnelheid, 
waardoor het heelal vlak is. 

Om al deze tekortkomingen te corrigeren, hebben wetenschappers een "patch" ontwikkeld: kosmolo-
gische inflatie. Deze theorie gaat ervan uit dat het heelal, om de een of andere onbekende reden, in 
zijn beginperiode extreem snel moet zijn uitgedijd en vervolgens, om eveneens onbekende redenen, 
in omvang is afgenomen tot het huidige tempo. Hoewel dit scenario enkele van de problemen van de 
oerknaltheorie oplost, is het onmogelijk te zeggen hoe of waarom dit heeft kunnen gebeuren. Dat 
zeggen sommige wetenschappers:  Geef me een mirakel, en ik kan al de rest verklaren. 

Een van de grondleggers van de inflatietheorie, professor Paul Steinhardt, is zich bewust van de pro-
blemen met dit idee.  De laatste tijd heeft hij, in een beweging die hem dichter bij de esoterische visie 
brengt, de inflatietheorie verlaten voor een cyclisch model van het heelal. In zijn woorden: 

Deze theorie is een radicaal alternatief voor het standaard inflatoire big bang-scenario en 
biedt een nieuwe benadering voor het oplossen van de problemen van homogeniteit, isotropie 
en vlakheid.  

Dit alternatieve model is gebaseerd op de "M-theorie" van de kwantumfysica (M voor membraan, ook 
wel "brane" genoemd).  Steinhardt vat het als volgt samen: 

Het waarneembare universum is gebaseerd op een brane, gescheiden door een kleine ruimte 
langs een extra dimensie van een tweede brane. Het cyclische model stelt voor dat de oerknal een 
botsing tussen de zemen is die met regelmatige tussenpozen plaatsvindt; dat el-
ke knal hete materie en straling creëert, en een tijdperk van expansie, afkoeling 
en structuurvorming in gang zet; dat er een kracht tussen de zemen is die ver-
antwoordelijk is voor het samenbrengen van de zemen, waarvan de potentiële 
energie werkt als donkere energie wanneer de zemen ver van elkaar verwijderd 
zijn; en dat elke cyclus eindigt met de samentrekking van de extra dimensie en 
een botsing tussen de zemen - een nieuwe oerknal - die de volgende cyclus in 
gang zet. 

In deze theorie is het heelal eindeloos en is de ruimte (de 'brane') eeuwig, substan-
tieel en voortdurend aan het trillen ('quantumfluctuaties'). Materie en energie worden niet gescha-
pen vanuit een centrum, maar over het gehele oppervlak van de ruimte, gelijktijdig, wanneer zij in 
botsing komen met de andere streng. Zoals men kan zien, lijkt dit model vrij goed te passen bij ver-
scheidene kenmerken die in De Geheime Leer worden gepresenteerd. 

 

Chaos en de Aether 

We kunnen nu de tweede zin van de derde Stanza afmaken: 

De trilling verspreidt zich plotseling en raakt (tegelijkertijd) met zijn snelle vleugel het hele Heelal 
(Universum) en de Kiem (Duisternis) die in de Duisternis woont, de Duisternis die ademt (beweegt) 
over de sluimerende Wateren van het leven. (GL p94) 

HPB legt het laatste deel van het vers als volgt uit: 

De Wateren des Levens, of Chaos - het vrouwelijke beginsel in de symboliek – zijn (voor ons gees-
tesoog) de leegte,  waarin de latente Geest en stof zich bevinden.  …. Leegte, in de zin van ruimte, 
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maar niet van lege ruimte, want ….. "de Natuur een leegte verafschuwt” (GL 
p95) 

HPB betoogde dat wat voor ons een lege ruimte lijkt, niet leeg is. Het is filosofi-
sche chaos, d.w.z. een ongeorganiseerde geestelijke substantie vol energie. In de 
afgelopen decennia heeft de kwantumfysica hetzelfde ontdekt als een kenmerk 
van het fysische vlak. Een theoretisch fysicus bij CERN (Europese Organisatie 
voor Nucleair Onderzoek), Alvaro de Rujula, verklaart: 

Het blijkt dat het vacuüm niet leeg is - er is een verschil tussen het vacuüm en het  niets. Het va-
cuüm lijkt  een  energiedichtheid  te  hebben,  soms  "donkere energie" of "kosmologische con-
stante" genoemd, die verantwoordelijk is voor de waargenomen versnelde uitdijing van het 
heelal. Vanuit het oogpunt van de deeltjesfysica is het doordrongen van een 'Higgs-veld' 

Dit concept vertoont grote overeenkomsten met wat HPB 'aether' noemde. Volgens haar is de aether 
een toestand van materie die de ruimte doordringt, hetgeen de wetenschap heeft geweigerd te aan-
vaarden - tot nu toe.  

Sommige prominente wetenschappers, zoals Robert B. Laughlin, winnaar van de 
Nobelprijs voor Natuurkunde, beginnen het bestaan ervan te erkennen. Hij zei:  

"Het woord 'ether' heeft een zeer negatieve connotatie in de theoretische natuur-
kunde, omdat het in het verleden werd geassocieerd met verzet tegen relativiteit. 
Dit is jammer, want ontdaan van deze connotaties, geeft het heel goed de manier 
weer waarop de meeste natuurkundigen eigenlijk denken over het vacuüm. Stu-
dies met grote deeltjesversnellers hebben ons nu doen inzien dat het vacuüm van 
de ruimte, hetgeen elke dag door experimenten wordt bevestigd, een relativisti-
sche aether is. Maar we noemen het niet zo omdat het taboe is. 

Zelfs recente ontdekkingen zoals gravitatiegolven kunnen beter worden begrepen, niet als golven in 
de ruimte zelf, maar als golven in het sub-
stantie le aspect van de ruimte - de aether. 
Deze bovenzintuiglijke "chaos" - het 
"levenswater" - is de bron van waaruit ma-
terie, energie en bewustzijn zich manifes-
teren en een nieuwe kosmische dag inlui-
den.  Hoe dit gebeurt is het onderwerp van 
een toekomstig artikel. 

The Theosophist December 2019 

Le Lotus Bleu Mei 2020 
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Noch iets noch niets bestond; die heldere hemel daar 
Was niet, noch het brede hemeldak daarboven uitgestrekt. 
Wat dekte het Al? Wat beschutte? Wat verborg? 
Was het van het water het peilloze diep? 
Er was geen dood – toch was er niets onsterfelijks, 
Er was geen grens tussen dag en nacht; 
Het enig Ene ademde stil alleen, 
Behalve Dat is sindsdien niets geweest. 
Het was duister, en het Al was eerst gehuld 
In diepe somberheid – een lichtloze oceaan – 
De kiem, bedekt nog in de schil, 
Barstte open, één van aard, uit hittegloed. . . . 
Wie kent het geheim? Wie verkondigde het hier? 
Wie weet waaruit die veelvoudige schepping ontstond? 
De goden zelf ontstonden later pas – 
Wie weet waaruit die schepping plots ontstond? 
Wie kent Dat waar die grote schepping uit voortkwam? 
Wie weet of zijn wil haar schiep of dat die zweeg? 
De hoogste ziener in de hoogste hemel, 
Hij weet het – of misschien zelfs deze niet. 

Rig-Veda, 10:129 
 
Starend de eeuwigheid in . . . 
Voor de grondslag van de aarde was gelegd, . . . 
 
Was u. En als de onderaardse vlam 
Uit het gevang barst, en het raamwerk verteert . . . 
Zult u in rust verkeren, zoals u eerder was, 
En onveranderd blijven, terwijl de tijd niet meer bestaat. 
O, eindeloos denken, goddelijke EEUWIGHEID! 

– John Gay, A Thought on Eternity 

 

Alvaro de Rujula 

Robert B. Laughlin 



Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Uitnodiging 
 

Op 17 november 1875 gaf Kol. Henry Steel Olcott zijn openingsrede in New York. Die 
dag wordt dan ook gezien als de oprichtingsdatum van de Theosophical Society.  
Jaarlijks wordt deze dag herdacht door theosofen over de hele wereld. 
 
Net als de vorige jaren nodigen we alle leden en sympathisanten uit om deze viering bij 
te wonen op de Hoofdzetel en dit op  

Zaterdag 19 november 2022 om 15.00u. 
Geuzenplein 8 
1000 Brussel 

 
We hopen u die dag talrijk te kunnen verwelkomen. 
 
Wie in de onmogelijkheid is zich naar Brussel te verplaatsen, kan aan deze activiteit 

ook deelnemen per Zoom. Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84750377444  

 
Informatie is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 
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In 1924 keurde de General Council van de Theosophical Society volgende Resolutie goed. Een 
resolutie die ook vandaag nog heel belangrijk is, de:  

 

Vrijheid van denken 
 

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 Ver-
eniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangeno-
men 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 opvat-
tingen 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 verliezen 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 voor-
rechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze funda-
mentele 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, binnen 
de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen. 

https://us02web.zoom.us/j/84750377444
mailto:info@ts-belgium.be

