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De drie doelstellingen 

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

  Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
zonder onderscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de ver-
mogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kun-
nen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.   
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Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgege-
ven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in 
juli en augustus)  

Elektronische verzending is gratis.  

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.   

Abonnement van januari tot december: bedrag 
€ 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrij-
ven op de rekening van Loge Witte Lotus  

IBAN BE88 7340 4396 3641  
                      tnv Loge Witte Lotus FV 

Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwikke-
len van een zich steeds verdiepend inzicht in, en 
verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spiri-
tuele zelf-realisatie en de eenheid van alle le-
ven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-
belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Deelname in de kosten activiteiten: 

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  
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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 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. Me-
ningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten 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 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, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.   

http://www.ts-adyar.org
http://www.itc-naarden.org
http://www.ts-belgium.be
http://www.ts-belgium.be
http://www.logewittelotus.be/
http://www.logewittelotus.be
https://www.facebook.com/groups/107839652617663/
mailto:%20info@logewittelotus.be
mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be
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Op mijn toestand van bezig zijn, zoveel jaar geleden, 
kwam weinig respons van mijn medeleden, ondanks 
al mijn suggesties om het werk van de TOS in bewe-
ging te krijgen, en vorm te geven aan de verandering 
in de wereld; ze bleven heel passief. Tja, als de orga-
niserende Internationaal Secretaris er niet toe in 
staat is om haar leden te inspireren om mee te doen, 
dan is er iets mis. De specifieke reden voor het be-
staan van de TOS is immers om theosofen te helpen 
in hun dienstverlening, als spirituele oefening. De 
TOS is niet bedoeld als afleiding van het centrale 
werk van het verspreiden van theosofische inzichten, 
maar om te helpen deze te verspreiden door aan te 
tonen welk licht die inzichten kunnen werpen op za-
ken van sociaal belang, op praktische problemen 
waarmee mensen worstelen. Als de leden echter niet 
reageren, dan is er dus iets mis. 

Luister alleen maar 

Ik vertelde Vicente Hao Chin, Jr., die vele jaren voor-
zitter was van de Theosophical Society (TS) in de Fi-
lippijnen en zeer actief in de TOS daar, over dit ge-
brek aan actiebereidheid. Hij opperde dat ik mis-
schien wat overweldigend overkwam bij mensen. 
‘Probeer gewoon naar de leden te luisteren, Diana,’ 
zei hij, ‘luister alleen maar naar hen’. Er lijkt mis-
schien niets revolutionairs te schuilen in dat advies, 
maar het is een feit dat er goede dingen gebeurden 
toen ik begon te luisteren. 

Bijna meteen ontdekte ik de verbazende verborgen 
talenten van mijn medetheosofen. Ik had altijd veron-
dersteld dat we maar een tamelijk intellectueel clubje 
waren, opgesloten in bibliotheken, kantoren en lezin-
genruimtes van onze TS-loges en hoofdkwartieren, 
onszelf op de borst kloppend dat we superieur 
‘spiritueel’ werk verrichten. Ik ontdekte dus dat de 
meeste leden daadwerkelijk actueel betrokken wa-
ren bij allerlei soorten van dienstverlening in hun 
gemeenschap, als onderdeel van hun spirituele trai-
ning. Ik leerde dat de TS niet alleen maar een bijzon-
der verleden heeft voor wat betreft dienstbaar werk, 
maar dus ook een aanzienlijk heden! Men is actief 
bezig om theosofische denkbeelden toe te passen bij 
de opvoeding van kinderen, bij maatschappelijke be-
sluitvorming, bij gesprekken over het oplossen van 
conflicten in regio’s die verscheurd worden door oor-
log, enzovoort. 

Het advies van Vic Hao Chin, Jr. om gewoon het oor te 
luisteren te leggen leerde me dat in plaats van haar 
leden te vertellen wat ze moeten doen, de TOS een-
voudigweg zou kunnen luisteren naar de zorgen die 
mensen uiten over de planeet, en hen kan helpen om 
dat om te zetten in praktische projecten en campag-
nes, in die gebieden waar dat nodig is. Door de be-
luisterde behoefte aan hulp te erkennen en door on-

Afstemmen op onze wereld 
Diana Dunningham Chapotin 

Het thema dat gekozen is voor deze internationale 
conventie, Theosofie in een veranderende wereld, 
had misschien ook wel Theosofie in een radicaal en 
ongezond veranderende wereld kunnen zijn. Men-
selijke wezens zijn immers een geologische kracht 
op deze planeet geworden en onze aarde is op weg 
om systematisch vergiftigd te worden. Door het 
knoeien met het delicate evenwicht van de natuur 
is de planeet op een spoor gezet dat leidt tot ver-
woesting. 

Toen ik Internationaal Secretaris was van de Theo-
sophical Order of Service (TOS), vroegen mensen 
mij soms of ik me overweldigd voelde door de toe-
stand van de wereld, door het geweld, het materia-
lisme, de gevolgen van overbevolking, het ontstaan 
van steden, de industrialisatie van het boerenbe-
drijf, enzovoort. Sommige leden vroegen zelfs of ik 
dacht dat we voorbij het punt gekomen waren waar 
geen terugkeer meer mogelijk is. Deze vraag leek 
heel begrijpelijk en redelijk. 

Ik zou hier graag willen spreken over enkele zeer 
eenvoudige adviezen die ik kreeg en die me hielpen 
bij mijn bijdrage aan de inspanningen van de TOS 
om de verandering in onze wereld op positieve, 
constructieve en spiritueel georie nteerde wijze 
vorm te geven. 

Toen ik nog maar pas het werk van de TOS op inter-
nationaal niveau ter hand had genomen was ik vol 
energie en ijver. Als je een relatief jonge theosoof 
bent, en je ziet uitbuiting en misbruik om je heen, 
dan wil je erop af om de wereld de juiste richting op 
te duwen naar het licht dat theosofie kan bieden. Je 
stelt je voor dat het misschien zo’n anderhalf jaar 
zou kunnen duren om de ergste problemen op te 
ruimen, en dan nog eens vijf of zes jaar om de pla-
neet op het goede spoor te zetten voor wat de rest 
betreft! Het eerste wat ik deed was tegen mijn me-
deleden zeggen wat we allemaal konden doen: 
‘Laten we dit doen, laten we dat doen, ik zal dit 
doen, misschien kunnen jullie dat doen’, enzovoort. 
Mijn armen wuifden verwoed alle kanten op – ik 
ging onmiddellijk over in een toestand van ‘druk 
bezig zijn’, of ‘busy-ness’, zoals onze president Tim 
Boyd het zou noemen.  
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tionale conventie van de TS in 
Adyar, India. 
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dersteuning te bieden, in plaats van te komen ver-
tellen wat men allemaal wel zou kunnen doen werd 
alles minder stressvol voor mij, en vreugdevoller 
voor hen, en productiever om theosofie te brengen 
in onze veranderende wereld. 

Op een dieper niveau luisteren 

Vic raadde mij echter aan om ook andere manieren 
van luisteren uit te proberen: niet alleen luisteren 
naar de TOS-leden, maar ook met het hart luisteren 
naar de mensen in nood. In Frankrijk, waar ik 
woon, zijn veel daklozen die op straat bedelen, en 
daaronder zijn ook best een aantal alcoholici. Ik 
leerde dat het niet voldoende was om ze in de ogen 
te kijken, te glimlachen en hun bestaan te erken-
nen. Het was ook nodig dat ik me openstelde voor 
de pijn van hun ellende, van hun gekloofde winter-
handen en van hun opperste eenzaamheid: om mij-
zelf toe te staan bewust gewaar te zijn van de pijn 
van de ander en dit toe te laten in mijn hart. 

Dat je vanuit je hart luistert naar de pijn van hen 
die in nood zijn maakt dat je denkvermogen spon-
taan op zoek gaat naar antwoorden. Het breekt de 
barrie res af die zijn opgeworpen door vooropge-
zette opvattingen en door vooroordelen. Het 
brengt je ertoe de sociale, economische en politieke 
oorzaken van ellende te onderzoeken; het laat de 
complexiteit en de onderlinge samenhang van 
kwesties zien en van rampen die onze planeet teis-
teren. We leren om verslaggeving in de media te 
zien voor wat het meestal is: oppervlakkige berich-
ten die snel zijn opgeschreven, bedoeld om het as-
trale lichaam te laten trillen en kijk- of leescijfers 
op te krikken. We leren de overduidelijk onwerk-
bare oplossingen te doorzien die politici vaak voor-
stellen. We worden aangetrokken door openbare 
forums en verenigingen waar sociale werkers, me-
disch personeel en anderen die aan de basis bezig 
zijn maatregelen kunnen aangeven die complexe 
problemen op de lange termijn hopelijk wel kun-
nen oplossen. Als we onszelf werkelijk goed af-
stemmen, dan worden we naar die mensen toege-
trokken die het hardst ploeteren voor sociale her-
vormingen, die vooroplopen bij acties om het mili-
eu te beschermen. We ontdekken wijze activisten 
die, louter door wie ze zijn, laten zien dat er een 
onlosmakelijke band is tussen individuele en socia-
le transformatie of hervorming. 

Door ons luisteren te verbreden en te verdiepen, 
krijgen we een helderder begrip van de toestand 
van onze veranderende wereld en kunnen we door 
‘fine-tuning’ gerichter die projecten opzetten die 
we ontwikkelen voor een verandering op lange ter-
mijn. Ik noemde voorheen al hoezeer we beï nvloed 
en gemanipuleerd worden door de media die con-
stant de wellustige kant van onze aard stimuleren 
om onze aandacht te krijgen en tegelijkertijd hun 
eigen kijkers- en lezersaantal op te krikken; neem 

bijvoorbeeld al de mediaverslagen over terroristi-
sche daden. In de VS heeft de angst voor terrorisme 
zoals dat door de media is voorgesteld zes keer zo-
veel doden veroorzaakt als het terrorisme zelf. In de 
afgelopen dertien jaar zijn Amerikaanse burgers om 
het leven gekomen door terroristische daden, maar 
in diezelfde periode kwamen meer Amerikanen om 
bij verkeersongelukken, omdat zij ervoor kozen lie-
ver van de ene stad naar de andere te rijden dan per 
vliegtuig te gaan, uit angst voor een terroristische 
aanval. 

Reden voor hoop 

Omdat de media vrijwel onmiddellijk in onze huiska-
mers verslagen presenteren van zeer gewelddadige 
gebeurtenissen vanaf de andere kant van de wereld-
bol, hebben we de indruk dat de wereld een steeds 
gevaarlijker plek is om in te leven. In feite is het indi-
viduele en collectieve geweld in de afgelopen dui-
zend jaar gestaag gedaald. Het aantal oorlogen en het 
aantal oorlogsdoden overal ter wereld is al vele eeu-
wen aan het dalen, in verhouding met het aantal 
mensen op onze planeet. We zouden voorzichtig 
kunnen worden met sta-
tistieken in het algemeen, 
en met statistieken uit 
secundaire bronnen. In 
dit verband verwijs ik 
graag naar het boek van 
Matthieu Ricard: Altruïs-
me: de kracht van com-
passie. We kunnen in het 
algemeen zeker zeggen 
dat burgers vandaag de 
dag veel minder risico 
lopen om gedood te wor-
den, of onderworpen aan 
geweld dan een eeuw ge-
leden, en veel, veel min-
der risico lopen dan dui-
zend jaar geleden. 

De media vermelden niet vaak de echt positieve din-
gen die plaatsvinden. Het aantal liefdadigheids-
oproepen in de VS is verdubbeld sinds het jaar 2000, 
en komt in totaal op bijna een miljoen uit. Er zijn on-
geveer veertigduizend internationale Niet-Gouver-
nementele Organisaties (NGO’s) op de wereld en een 
nog heel wat groter aantal nationale. 

In Rusland zijn ongeveer tweehonderdtachtig-
duizend NGO’s; India heeft er meer dan drie miljoen! 
De meeste ervan zijn gericht op humanitaire steun. 
Het is moeilijk om over dit alles cijfers te noemen die 
helemaal up-to-date zijn, maar het is duidelijk dat de 
maatschappelijke zorg en de betrokkenheid van bur-
gers enorm is toegenomen. Het lijkt er dus op dat de 
richting van de koers die we met elkaar op deze pla-
neet zijn ingeslagen verandert. 

Petities die rondgaan op het internet maken miljoe-
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Altruï sme: de kracht van com-
passie om jezelf en de wereld 

te veranderen. 
https://www.matthieuricard.org 
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nen mensen op zijn minst 
meer bewust, en vele er-
van bereiken no g meer 
doordat ze worden onder-
steund door daadwerke-
lijke acties in de wereld. 
De non-profit organisatie 
AVAAZ bijvoorbeeld orga-
niseert succesvolle we-
reldwijde media- en lobby
-inspanningen rond on-
line petities. 

Nog een andere manier 
van luisteren die belang-
rijk is om betrokken te 
zijn in ons werk in de we-
reld is luisteren naar je-
zelf. Je echt afstemmen op 
jezelf is misschien wel het 
moeilijkste wat er be-
staat! 

De grootste uitdaging  

Om effectief dienstbaar te zijn in deze veranderende 
wereld moeten we onszelf trainen om eerlijk naar 
onze emoties, weerstanden en dwangmatige gedach-
ten te kijken. We kunnen eerlijk bekennen dat we 
heel natuurlijke en begrijpelijke gevoelens van 
angst, verontwaardiging, ongemak, vermoeide zenu-
wen, ongeduld, teleurstelling, enzovoort hebben. Als 
we dit ongeduld, deze teleurstelling en deze stress 
onder ogen zien, dan is het gemakkelijk om in de val 
te trappen op onszelf  te gaan mopperen en onszelf 
toe te spreken: ‘Ik moet geduldiger zijn’, ‘Ik moet 
eens ophouden met stressen en me steeds te erge-
ren’, ‘Ik moet liefdevoller zijn’, enzovoort. Ik denk 
weleens dat dit alles in feite alleen maar leidt tot 
schuldgevoel en een deuk in onze zelfwaardering. 
Tegen onszelf preken, onszelf moreel aansporen 
helpt niet om deze tekortkomingen te doen verdwij-
nen. Ik vermoed dat gevoelens van ongeduld, onge-
mak, zenuwspanning, teleurstelling en woede in we-
zen symptomen zijn van iets diepers. Dat diepere is 
onbewuste angst, en die verzwakt onze energie om 
positieve actie te ondernemen. 

Als we achter onze emoties kijken, dan kunnen we 
angst aantreffen: angst om de controle te verliezen, 
angst om machteloos en kwetsbaar te zijn; de vrees 
om overweldigd te worden, een gebroken hart op te 
lopen; allerlei angstige gevoelens, tot aan de vrees 
om uitgedoofd te worden en te sterven. Door op dit 
niveau te luisteren, door ons bewust te worden van 
die angsten, kan de energie weer vrijuit gaan stro-
men. Die energie is nodig om de planeet te bescher-
men als het kostbaarste schouwtoneel van de evolu-
tie. Luisteren naar onze diepste angsten is spiritueel 
werk! 

Laten we eens kort kijken naar slechts e e n of twee 

van deze onbewuste angsten die onze energie om 
positief in actie te komen kunnen blokkeren of on-
dermijnen. Neem bijvoorbeeld de angst om controle 
te verliezen. Hier volgt een klein voorbeeld uit mijn 
eigen leven. 

Angst om de controle te verliezen 

In de jaren negentig van de twintigste eeuw, toen 
Frankrijk onder de zeebodem nog kernbommen test-
te bij het atol Mururoa in de Stille Zuidzee – precies 
zo ver verwijderd van haar eigen oevers als zij kon 
komen – sloot ik me aan bij de campagne van Green-
peace om de Franse president Jacques Chirac ertoe te 
bewegen af te zien van zijn laatste ronde van deze 
kernproeven. Ik deelde honderden pamfletten uit in 
de straten van Parijs, schreef naar politici en nam 
deel aan protestmarsen. In alle weken dat ik aan het 
werk was overtuigde ik mezelf ervan dat president 
Chirac daadwerkelijk zou afzien van de kernproeven; 
ik geloofde onvoorwaardelijk dat we hem zouden 
kunnen overtuigen. Toen hoorde ik op een middag 
via de radio dat de eerste bom in de nieuwe ronde 
van proefnemingen tot ontploffing was gebracht. Ik 
was met stomheid geslagen. Ik stond als aan de grond 
genageld bij de radio. Plotseling welde er woede in 
mij op: zo’n razernij had ik nog nooit eerder ervaren. 
Mijn hart ging als een razende te keer, mijn wangen 
stonden in vuur en vlam en ik vond mezelf staande 
boven mezelf en naar beneden kijkend. Ik was zo ge-
schokt door de kracht van deze woede dat ik niet ge-
woon kon mopperen, mezelf toespreken en manen 
tot spirituele kalmte, tot loslaten en me niet be-
kommeren over de resultaten van mijn handeling, 
enzovoort. Ik werd eenvoudigweg gedwongen om 
naar binnen te kijken. Zo stond ik daar, nog aan de 
grond genageld, en ik luisterde echt naar wat er in 
mijn binnenste gaande was. Ik ontdekte dat wat er 
achter die woede lag zeer zeker niet een gerechtvaar-
digde verontwaardiging was. Dat wat de woede had 
aangewakkerd was de heel simpele ontdekking dat ik 
me in een wereld bevond 
die ik niet onder controle 
kon houden, een wereld 
van een zekere slechtheid 
waarover ik geen contro-
le had. Dat was werkelijk 
beangstigend. Ik ben er 
zeker van dat de meesten 
van u dit op veel jongere 
leeftijd ontdekten dan ik. 

Toen ik deze angst her-
kende, moest ik spontaan 
denken aan de giganti-
sche machteloosheid die 
mensen moeten voelen 
wanneer een roekeloze 
chauffeur hun kind dood-
rijdt, de hulpeloosheid die 
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mensen kunnen voelen als ze ontdekken dat hun 
geliefde een ernstige ziekte heeft gekregen, de 
kwetsbaarheid die zij voelen wanneer ze doordat ze 
oud zijn of ziek afhankelijk worden van andere men-
sen, soms onvriendelijke mensen. Toen mijn hart dat 
verband legde tussen mijn gevoel van controlever-
lies en de talloze situaties waarin mensen zich mach-
teloos voelen, hul-peloos en kwetsbaar, toen ebde de 
woede in mij weg, zoals het getij aan de kust, en 
kwam weer terug als een kalme golf van mededogen. 
Ik besefte toen wat voor een beschermd leven ik had 
geleid en hoezeer, ja hoe immens anderen hulp no-
dig hebben en verdienen. 

Onder het oppervlak van ons dienstbare zelf schui-
len dus heel wat beangstigende zaken. Wanneer we 
betrokken zijn bij actieve dienst om het lijden van 
anderen te verlichten, kan de angst voor hartzeer, de 
angst om overweldigd te worden en te verdrinken in 
het verdriet over wat we allemaal om ons heen zien 
onze energie danig ondermijnen, en daarmee ook 
onze inzet. Het kan betekenen dat we als oesters zijn 
die zich openen, een bepaalde hoeveelheid pijn bin-
nenlaten, en zich dan snel weer sluiten. We helpen 
op maandag- en donderdagmiddagen en dan komen 
we thuis, sluiten onze voordeur en slaken een zucht 
van verlichting. Als we op straat zijn vermijden we 
misschien de blik van bedelaars. We deinzen terug 
voor foto’s over dierenmishandeling. Er zijn immers 
duizenden mensen die onze hulp en aandacht nodig 
hebben, miljoenen dieren die misbruikt worden, 
bossen die gekapt worden. Het is allemaal overwel-
digend, en diep binnenin ons fluistert een stemmetje 
‘A ls ik al een antwoord kan vinden op al deze oproe-
pen, hoe zal ik daarmee dan omgaan? Wat voor tijd 
zal er overblijven voor mezelf?’ De druk die we ons-
zelf opleggen om op alle aanvragen voor hulp te rea-
geren is heel bedreigend voor het bestaan van het ik. 

We kunnen al onze on-
derbewuste angsten niet 
laten verdwijnen door 
met een toverstokje te 
zwaaien. Het kan zijn dat 
we doorgaan met het 
laten ondermijnen van 
onze energie, door de 
angst te verdrinken in de 
immense grootte van 
onze taak, met de ellende 
en het verdriet van dat 
alles. Het kan best nog 
voorkomen dat we onze 
energie zien wegebben 
door een gevoel van 
machteloosheid tegen-

over zoveel verschrikkelijk onrecht. We kunnen blij-
ven wegrennen voor die innerlijke leegte. Ik heb 
echter de indruk dat, steeds als we onderbewuste 

angsten gaan herkennen en ze, al is het maar heel 
even, onder ogen zien, een hoeveelheid spirituele 
energie die ondergronds in ons stroomt vrij komt. 

Ik ben Vic Hao Chin, Jr. zeer dankbaar voor zijn sug-
gestie dat door te pogen theosofie te brengen in een 
veranderende wereld, door te trachten theosofie te 
leven, we een stap kunnen zetten, gewoon door een-
voudigweg te luisteren naar onze medeleden die hun 
dharma of plicht volgen in dienstbaarheid, en naar de 
pijn van allen die in nood zijn. We kunnen ons af-
stemmen op de complexe psychologische, sociale en 
economische factoren die een rol spelen bij tragische 
situaties en sociale kwesties. We kunnen luisteren 
naar de wijze activisten die vooroplopen bij hervor-
mingen, en ten slotte kunnen we luisteren naar onze 
diepste angsten. Deze aandacht, dit afstemmen op al 
die verschillende niveaus, helpt ons een gevoel te 
krijgen voor de werkelijke toestand van de wereld. 
Het maakt ons attent op de werkelijk goede dingen 
die gebeuren in de samenleving. Het wijst ons op de 
enorm toenemende aantallen burgers die zich ver-
enigen om de planeet te verdedigen, wat de media 
ook mogen beweren. Eenvoudig luisteren wijst ons 
de weg. 

Hand in hand 

Er zijn mensen die geloven dat als ieder van ons 
zorgt voor zijn eigen spirituele transformatie, de 
transformatie van de planeet vanzelf zal volgen. Ik 
geloof inderdaad dat die twee hand in hand gaan. 
Theosofie is een dynamische kracht voor zowel indi-
viduele als sociale transformatie. Ik heb een Ierse 
vriendin die een epigram, geschreven door Ashleigh 
Brilliant, aan de buitenkant op haar voordeur geprikt 
heeft: Als ik niet thuis ben, aanvaardend wat ik niet 
kan veranderen, dan ben ik er waarschijnlijk op uit-
getrokken om te veranderen wat ik niet kan aanvaar-
den. 

Theosofie spreekt over grenzeloze innerlijke bron-
nen waaruit we kunnen putten om op verstandige en 
snelle wijze te helpen de toekomst vorm te geven. 
Het is te laat om pessimistisch te zijn over onze ver-
anderende wereld. We moeten gewoon de handen 
ineenslaan en rustig samen over de aarde wandelen, 
terwijl we geconcentreerd luisteren.  

 

Uit: The Theosophist, december 2015  
Vertaling: Louis Geertman 
Theosofia december 2017 
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Voor alle informatie over de activiteiten van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email:  

info@ts-belgium.be  

Voor informatie over de Belgische Theoso-
phical Order of Service kan u terecht op  
GSM +32 476 879 968 of  email:  

tos@ts-belgium.be 

Voor meer informatie omtrent de programma’s 
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM  

+32 476 879 968 en +32 486 631 997  
of email: info@logewittelotus.be  

& 

Email: secretary@logewittelotus.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender JUNI 2021 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

  1 2 3 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

4 5 6 
 

7 8 
 

9 10 
Siva Sutra 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 15 
 
 

16 17 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

18 19 
ALV 

20 
 

21 22 23 24  

TOS 
25 26 27 

28 
 

29 
 

30  
 

   

Loge Witte Lotus 
Juni 2021 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

ZOOM MEETINGS  

03 & 17/06: Een weg tot Zelfontdekking 

Een boek voor mensen die de oude leer 
over de aard van de mens willen begrij-
pen en die het pad van zelfontplooiing 
willen ontdekken en bewandelen. 

Taimni gaat van theorie naar praktische 
toepassing - van de functies, de beheer-
sing, de zuivering en het gevoelig maken 
van de fysieke en emotionele lichamen 

naar het “lagere” denken. Vandaar neemt hij ons 
stap voor stap mee door de ontwikkeling van het 
“hogere”denken, het “wijsheidslichaam” en tenslot-
te licht hij de rol van atma (geest) in ons leven na-
der toe. In het laatste deel onderzoekt hij de 
“onwerkelijke” wereld waarin we leven en gaat hij 
over tot een zeer indrukwekkend commentaar op 
de techniek van yoga. 

 

 10/06: De Siva Sutra 

De S iva Su tra behoort tot de school van 
het Kas mir S aivisme. De filosofie achter 
de S iva-Su tra is gebaseerd op het be-
staan van een Allerhoog-
ste Werkelijkheid die zich manifesteert 
als het gehele universum. 

Elke Monade vormt daarin een afzon-
derlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in 
zichzelf in potentie le vorm in die Realiteit Universeel 
Bewustzijn en Kracht (S iva en S akti). De drie afdelin-
gen in dit boek behandelen de ontvouwing van Be-
wustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (S iva), 
goddelijke Kracht (S akti) en de Monade (An u). 

 

Zoom links in bijlage 

 

 

 

Geen zondaglezing in juni 2021 

Alle leden worden wel uitgenodigd om 
deel te nemen aan de jaarlijkse  

Algemene Ledenvergadering van de 
Belgische Theosofische Vereniging,  

die doorgaat op  

zaterdag 19 juni 2021 om 10.30u. 

Zoom link: zie bijlage 

Door de recente aangekondigde maatregelen 
ivm Covid-19 worden alle activiteiten, die nor-
maal doorgaan in de lokalen in de Milisstraat 22 
te 2018 Antwerpen, opgeschort.  
Zoom meetings worden gehouden en alle infor-
matie hierover, is te bekomen via mail: 

secretary@logewittelotus.be of via  
GSM 0476 879 968. 

 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 16 - nummer 6 - juni 2021 

Theosofische Orde van Dienst 

Donderdag 24/06 om 20u: 

Genezingsmeditatie 

(enkel voor leden) 

Zoom link in bijlage 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Voordracht 

De Os en zijn Hoeder 

door Guido Lamot 

Zaterdag 05 juni 2021 om 15.00 uur 

 

Dit populaire Zen-verhaal uit de twaalfde eeuw bestaat uit tien afbeeldingen 

en gedichten van ‘de Os en zijn Hoeder’. Deze geven stuk voor stuk de verhou-

ding weer van onze persoonlijkheid (de hoeder) met de Boeddhanatuur 

(deos). Oorspronkelijk is het verhaal bedoeld als een weg tot verlichting bij 

Zen-meditatie. Later werd het uitgebreid en voorzien van meesterlijke com-

mentaren, waardoor het tevens een bestaan kreeg als studiemateriaal en als 

gereedschap voor zelfonderzoek. Het is nu nog altijd een inspiratiebron bij 

meditatie en een handvat voor wie het dagelijks leven als oefening wil beleven. Kortom het zit boordevol weg-

wijzers om het mysterie van eenheid te ervaren. Door onze natuurlijke staat leren we zien en handelen zonder 

weten. 

‘Eerst wanneer een mens tot deze Leegte is geraakt, 

toont zich het ware gelaat van de meester’.  

 

Zoom link: zie bijlage 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 19 juni 2021 

om 10.30 uur 

Net als alle voorbije jaren en zoals vermeld in de statuten, zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering door-

gaan in de maand juni. 

Door de huidige coronamaatregelen zal het dan vermoedelijk nog niet mogelijk zijn om alle leden uit te nodi-

gen voor een fysieke bijeenkomst. Daarom zal deze Algemene Ledenvergadering 2021 via Zoom Meeting ge-

houden worden. 

We nodigen alle leden van de Belgische Theosofische Vereniging vzw alvast uit om deze datum te noteren in 

hun agenda. Oproeping, alsook alle documenten met betrekking tot deze bijeenkomst worden tijdig verzon-

den, hetzij per mail, hetzij per post.  

Verdere informatie is te bekomen via mail: secretary@ts-belgium.be of via GSM +32 476 879 968. 

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen voor deze Zoom Meeting en danken u voor uw trouw aan de ver-

eniging het afgelopen werkingsjaar. 

Het Bestuur 

 Zoom link: zie bijlage  

  

 

mailto:%20secretary@ts-belgium.be


Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Loge Witte Lotus 
Programma juni 2021 

Zoom meetings 

 

Donderdag 3 juni 2021 om 20u.: een weg tot zelfontdekking 

 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89001415474  

 

Donderdag 10 juni 2021 om 20u.: Siva Sutra 

 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89048741757  

  

Donderdag 17 juni 2021 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking 

 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81450355538 

 

Zondag 20 juni 2021: geen zondaglezing  

  

 

Theosofische Orde van Dienst 

Donderdag 24 juni 2021 om 20u.: Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86536391419  

 

 

 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 

Zaterdag 05 juni 2021 om 15u: Voordracht: De Os en zijn Hoeder 

door Guido Lamot 
Zie pagina 8 

 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86878169606  

 

Maandag 07 juni 2021 om 19.30u: Cursus Inleiding tot de Theosofie 
Het Pad naar Vervolmaking 

 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82477856075 

 

Zaterdag 19 juni 2021 om 10.30u: Algemene Ledenvergadering  
Zie pagina 8 

 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85467340106 

  

 
 

  

https://us02web.zoom.us/j/89001415474
https://us02web.zoom.us/j/89048741757
https://us02web.zoom.us/j/81450355538?pwd=aDQ0OGVncWFoV1VoV1RLSVhqOGswZz09
https://us02web.zoom.us/j/86536391419
https://us02web.zoom.us/j/86878169606
https://us02web.zoom.us/j/82477856075
https://us02web.zoom.us/j/85467340106

