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Rechtszaak tegen LHC-versneller

SAMENVATTING

Halverwege 2008 zetten de natuurkundigen van het Europese deeltjeslab CERN de deeltjesversneller LHC aan. Op
Hawaï dient in juni een rechtzaak tegen de LHC. Walter Wagner en Luis Sancho denken dat de gigantische versneller
gevaarlijke deeltjes produceert, zoals zwarte gaten of 'strangelets' die de aarde op kunnen eten. Wetenschappers
denken dat zulk afval juist in een oogwenk uiteenvalt in onschadelijke stralingsflitsjes.

Kosmische straling
De website van de LHC besteedt een pagina aan de angst voor rampzalige gevolgen van het
experiment. "Deeltjes in de LHC hebben elk dezelfde energie als een paar rondvliegende muggen",
vertelt de website. "De specialiteit van de LHC is het vermogen die energie te bundelen in een
gebiedje, nog kleiner dan een atoom. Zelfs dat valt in het niet bij de energieën die van nature
voorkomen in kosmische straling." Zulke deeltjes slaan vanuit het heelal in op de aarde, de Maan en
de andere planeten. Dagelijks knallen er zo'n 10.000 op de atmosfeer met meer energie dan de LHC
ooit kan opbrengen. Als zulke botsingen rampzalige restproducten opleverden, was dat al veel eerder
gebeurd en opgemerkt.

Het is bekend dat de wetenschap (het bewijsbare?) en theosofie (de goddelijke wijsheid) weinig
gemeen lijken te hebben. Het blijkt dat men de grens naar het ongeziene wil oversteken zonder de
kennis en wijsheid te hebben van de theosofische of esoterische basis.
Zou men kennis maar vooral ervaring hebben met energieën dan zou men niet zo lichtvaardig en voor
zeker aannemen dat men het juiste nastreeft. Het werken in of met krachten kan men niet baseren op
de kansberekening van waarschijnlijkheden. Het is gevaarlijk voor zowel het individu als de planeet
aarde.
Bij deze wil ik ter overweging citaten uit de Geheime Leer van H. P. Blavatsky en Kosmisch Vuur van
Alice A. Bailey voorleggen, in het belang van ons allen.

Transmutatieproces
Kosmisch Vuur blz. 372.
Transmutatie is een onderwerp dat vanaf de vroegste eeuwen de aandacht trok van geleerden en
alchemisten. De macht van veranderen door toepassing van warmte wordt natuurlijk algemeen
erkend, maar de sleutel tot het mysterie of het geheim van de stelselformule wordt opzettelijk
beschermd tegen alle zoekers en kan alleen geleidelijk geopenbaard worden.
Kosmisch Vuur blz. 376.
Er kunnen alleen zekere feiten medegedeeld worden. Het werk in onderdelen, betreffende het
transmutatieproces mag niet worden medegedeeld tengevolge van het onvermogen van de mens
(wetenschapper) om tot nu toe altruïstisch te handelen.
Kosmisch Vuur blz. 378.
Daar de mens nog geen meester is over substantie (en zelfs de kennis niet heeft over de substantie
van zijn eigen omhulsels), kan hij de reikwijdte, risico’s en gevolgen van zijn experimenten niet
overzien.

De Wet van Periodiciteit
De Geheime Leer: H.P. Blavatsky
Het verschijnen en verdwijnen van het Heelal worden voorgesteld als een uitademing en inademing
van de Grote Adem, die eeuwig is. Het Ene Bestaan – die als het ware een gedachte uitademt, die de
Kosmos wordt. Zo ook verdwijnt, wanneer de Goddelijke Adem ingeademd wordt, het Heelal weer in
de schoot van de Grote Moeder, die dan slaapt, gehuld in haar onzichtbare gewaden.
De Grote Moeder is hier de Grenzeloze RUIMTE. Daar het heelal in overeenstemming met het
Goddelijke Plan deze ritmische hartenklop volgt, moeten alle onderdelen van het heelal eveneens
gehoorzamen aan dezelfde wet waaraan het heelal onderworpen is (de macrokosmos -microkosmos).
Blz. 39: Het Heelal in Toto is gelijk aan RUIMTE. Het onbegrensde, grenzeloze AL, waarin ontelbare
heelallen hun bestaan hebben.

Laya - het nulpunt in Space
Aum S.D. reeks - H. P. Blavatsky.
Vraag: Wat is de betekenis van de term 'Altijd onzichtbare gewaden'?
Antwoord: Het is natuurlijk, net als iedere allegorie in de Oosterse filosofieën, een figuurlijke
uitdrukking. Misschien is het de hypothetische Protyle1 waarnaar Professor Crookes op zoek is, maar
die zeker nooit te vinden is op deze aarde of op dit niveau. Het is de ongedifferentieerde substantie of
spirituele stof.

Grondstelling
Blz. 49: De lengte van een Dag van Brahma, die gelijk staat met een Kalpa of een planetair
manvatara2 , geeft een duur van 4.320.000 jaar aan. Ook planeten van het zonnestelsel worden
beheerst door dezelfde wet, omdat de regent van dit zonnestelsel – de Zon – zich onderwerpt aan het
cyclische verschijnen: een zonne-manvatara wordt gevolgd door een zonne-pralaya3 . Men spreekt
over de oerknal, dit wijst esoterisch op de uitademing van een nieuwe manvatara.

Zo boven zo beneden of macro- en microniveau
Het bewustzijn van het Atoom – A. A. Bailey Blz. 31
Sir William Crookes: Protyle is een woord, dat analoog is aan protoplasma, om uitdrukking aan de
idee te geven van de oorspronkelijke oerstof voor de evolutie van de scheikundige elementen. De
oosterse school noemt dat “oer-ether”, bedenk dat de ether van de wetenschap zeer ver weg van de
ether van de Oosterse filosofie afstaat.
Kosmisch Vuur – A. A. Bailey Blz. 252.
De 4e ether wordt nu door geleerden onderzocht en veel dat zij zeggen over ether. het atoom, radium
en uiteindelijke protyle heeft te maken met de 4e ether. Hij zal uiteindelijk onder wetenschappelijke
formule gebracht worden.
******

1

Protyle uit het Grieks “eerder dan” en de stof waaruit dingen (vormen) gemaakt worden.

2

Manu: Goddelijk Wezen, dat voorgesteld kan worden als Heerser over de Aarde.

3

Antara: elk Manu regeert over een Groot Tijdperk.
Pralaya: Pralaya – van de werkwoordswortel li, „oplossen‟, en pra, „weg‟ of „uit‟ – is de algemene term voor de
toestand van rust of latentie tussen twee manvantara‟s of levenscyclussen, van welke duur ook

Een voorbeeld van een verkeerd gebruik van energie of substantie op microniveau door
onwetendheid.
De wet van het macroniveau is beter voor te stellen als we deze terugbrengen naar het microniveau
(zie schema).
Men is meestal niet op de hoogte van het eigen punt van evolutie. Zou dat wel het geval zijn dan zal
men die behoefte om een proces te versnellen zeker niet ondernemen omdat men op de hoogte is van
de gevaren die er aan verbonden zijn (Mr. DK waarschuwt op verschillende plaatsen in de boeken).
In het energie- of etherisch lichaam wordt de chakra of het energiepunt onderaan de ruggengraat de
kundalini of het stuitcentrum genoemd. Dit is de plaats waar de Slang der stof en de Slang der
Wijsheid opgerold liggen. Door het proces van de evolutie van bewustzijn heen ontwikkelt deze slang
van stof zich op een natuurlijke wijze naar de slang der wijsheid, zonder ingrijpen van de
persoonlijkheid zelf. Het is het geleidelijk proces van bewustwording en omzetting van grove stof naar
atomische substantie (vgl. de 7 gebieden van het kosmisch fysieke gebied: zie schema). Deze
omzetting ontwikkelt zich op basis van de Wet van Oorzaak en Gevolg.
In deze tijd worden er meditaties voor de kundalini gegeven, gericht op het openen van deze chakra.
Dit is een misleiding, men kan deze chakra niet opzettelijk openen, wel kan men deze chakra
overstimuleren. Het gevolg kan zijn geestelijke verwardheid, leidend tot krankzinnigheid of de dood.
In het normale proces en als de tijd rijp is, d.w.z. als de mens alle andere energiecentra veilig heeft
omgezet van grove stof naar atomische substantie (verworven door alle levenservaringen in vele
levens), ontstaat vanzelf de vrije doorgang en dus de verbinding tussen deze kundalini (stuitcentrum)
en het hoofdcentrum. Dit houdt in dat men een intuïtief bewustzijn en kennis van het hele kosmisch
fysiek gebied heeft.
KOSMISCH VUUR – A.A. Bailey Blz. 378.
Meesters van Wijsheid4 werken met de positieve kern van de atoom -de ziel der dingen. De
wetenschapper (zwart -magiër) werkt met negatieve aspect, de elektronen (het omhulsel).
Het bewustzijn van het Atoom – A. A. Bailey Blz. 32.
Energie of substantie is datgene wat niet tastbaar (maar wel voelbaar en werkzaam) is. Substantie is
de ether in een van de vele gradaties en is datgene wat zich achter de stof bevindt.
Kracht heeft betrekking op de stof, wanneer het dat aspect van de uiterlijke wereld betreft dat onze
geleerden bestuderen.
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Een Meester van Wijsheid is een man of vrouw, zoals u of ik. Hij is ons voorgegaan op de weg van
de evolutie van Bewustzijn. Een Ashram is een energiecentrum van één van de 7 fundamentele
energieën.

Toelichting op het Schema
Het schema geeft het kosmisch fysiek weer met zijn 7 gebieden. Elk gebied heeft 7
ondergebieden. Als mensheid hebben we alleen te maken met dit kosmisch fysiek.
De mens kent dezelfde samenstelling in micro. Als gebied van waarneming corresponderen
de chakra‟s met de respectievelijke gebieden. Zo boven, zo beneden.
De 3 onderste gebieden (fysiek, astraal, mentaal), tot aan het 4e ondergebied van het
mentaal, vormen de persoonlijkheid. Fysiek, astraal en mentaal zijn de lichamen van
waarneming d.m.v. de zintuigen.
Vanaf het 3e gebied op het hoger denkvermogen wordt de brug (Antahkarana, lichtkanaal
of Regenboogbrug) gevormd naar de 4 hogere gebieden. Deze vallen buiten onze
zintuiglijke waarneming, maar worden als een geleidelijk omvattender
bewustzijn in het brein ervaren. Dit is het gebied van de Ziel en de Monade.
De laatste 5 grote stappen in de Evolutie van Bewustzijn worden bewust genomen. De
draad van bewustzijn is altijd aanwezig, maar wordt pas geactiveerd als de ziel contact
maakt met de persoonlijkheid. Dit proces begint kort voor de 1e inwijding, door middel
van zuivering van het fysieke lichaam en meditatie. Meditatie is contact maken met het
Hogere Zelf of de Ziel en dit proces is wederkerig
Wij ervaren het voortschrijdend en omvattender bewustwordingsproces als telepathische
werkzaamheid op een steeds hogere wending van de spiraal. Dit gaat samen met een
omvattender gevoel van verantwoordelijkheid en
dienstbaarheid in het dagelijkse leven.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat de volgorde is: mystieke ervaringen, intellectuele
ontwikkeling en in de volgende levens worden deze samengevoegd tot occulte
werkzaamheid. Dat wil zeggen: studie in de Evolutie van bewustzijn (de theorie van de
Tijdloze Wijsheid vindt men in “De Nieuwe Psychologie”). Men wordt een bewust kanaal van
licht, om zodoende het contact tussen de Geestelijke Hiërarchie en Mensheid te
bevorderen.
De Antahkarana wordt geleidelijk aan meer verlicht, dit gaat gelijk op met de omzetting van
de chakra‟s, van grove stof in etherische, sub – etherische, sub –atomische en atomische
substantie. Het hele bewustwordingsproces moet opgetekend worden in het brein, men
wordt het in het dagelijkse leven bewust.

