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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 vermogens
die in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken
na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.
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Het Witte Lotusblad

De Drie doelstellingen

1

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven
door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in juli en
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Een papieren versie in zwart/wit is eveneens te
verkrijgen.
Abonnement van januari tot december: bedrag
€ 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrijven
op de rekening IBAN BE 88 7340 4396 3641 tnv
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Belgische Theosofische Vereniging vzw
Contactgegevens
Antwerpse Afdelingen
Loge Witte Lotus
Bijeenkomsten:
Thema-avonden op donderdag:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: Katrinahof, Fromentinstraat 1,
2050 Antwerpen-linkeroever
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 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:
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
De Theosophical Society werd opgericht te New
York op 17 November 1875. Haar internationaal
hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai),
India. Zij is een ontmoetingsplaats van zoekers
naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen
over de hele wereld.

Theosophical Society Adyar

I.T.C. Naarden
Loge Antwerpen
Bijeenkomsten & secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: 0476 879 968
Bankgegevens: IBAN BE 45 7380 2736 0789
tnv T.V. Loge Antwerpen
Internet: Facebook
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgum.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

Studiecentrum Open Paradigma
Bijeenkomsten:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen
Voor alle informatie:
sc.open.paradigma@ts-belgium.be
Bankgegevens: IBAN BE84 4099 5863 3159
t.n.v. Christian Vandekerkhove
Internet: Facebook
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 3 - niet-leden € 7
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor
het Renovatiefonds Adyar, niet-leden € 3
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In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd te Naarden (Nederland).
De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofdzetel
is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen - loges en studiecentra - te Antwerpen,
Brussel en Gent.
Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat
voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een uitgebreide bibliotheek.
De voornaamste taak van de vereniging bestaat
erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen
en hen te stimuleren in hun zoekproces naar
waarheid.
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.
Loge Witte Lotus werd opgericht in 2006.
Het Studiecentrum Open Paradigma werd opgericht in 2016.
Alle afdelingen, Loges en Studiecentra, beogen
een aantrekkingspunt te zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de website van Loge Witte Lotus:
www.logewittelotus.be

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het WLB vormt geen
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en
haar afdelingen.
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Belgische Theosofische Vereniging vzw

Uitnodiging
Viering 100ste verjaardag van Yella Stanisavliévitch
Zaterdag 22 april 2017
Van 15.00 uur tot 17.00 uur
Geuzenplein 8
1000 Brussel
Yella met Trân-Ti-Kim-Diêu en Tim Boyd
Naarden, 3 september 2016

Yella is lid van de Theosofische Vereniging sinds 10 maart 1970

Lezing Loge Witte Lotus op zondag 4 april 2017 om 11.00 uur, in het OC Katrinahof,
Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever.

De Zeven Stralen
Ellen Schiltz
Naast de hoofdstroom van alle religies is er
een meer onbekende stroom van kennis die
vroeger alleen voorbehouden was voor ingewijden. Dit is de esoterische psychologie. Deze
informatie komt nu langzaam naar buiten via:
 De boeken van Alice Ann Bailey.
 De boeken van Benjamin Creme.
 De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky.
 De Agni Yoga leringen van Helena Roerich.
De esoterische psychologie is een universele wetenschap. Dit betekent dat deze psychologie van
toepassing is op alles in het universum. Zij is gebaseerd op de kennis van Djwhal Khul.
Djwhal Khul is een Meester van wijsheid die geïncarneerd geweest is in een Tibetaans lichaam. Alice Ann Bailey was zijn secretaresse
en heeft zijn kennis neergeschreven.
De esoterische psychologie g aat over de Zeven
Stralen en hun invloed op alle vormen die zij
bezielen. De Zeven Stralen vormen het fundament van deze nieuwe psychologie. Deze psychologie zegt dat de Zeven Stralen zeven levens zijn
die alle vormen scheppen. Zij zijn de zeven
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scheppende krachten. Hun wisselwerking brengt
alle vormen voort: melkwegstelsels, zonnestelsels,
planeten, mensen, dieren, planten en mineralen. Zij
zijn kosmische energieën die al deze vormen van
bewustzijn scheppen en beïnvloeden: het kosmisch
bewustzijn, het solair bewustzijn, het planetair bewustzijn, het menselijk bewustzijn en het atomair
bewustzijn. In al deze
vormen roepen zij de goddelijke hoedanigheden op. Dat
is het doel van evolutie.
Naar de mens toe beïnvloeden zij vooral de drie lichamen van de persoonlijkheid:
het fysiek lichaam, het astraal lichaam en het mentaal
lichaam. Hun bedoeling is
om ons bewustzijn te verruimen en om ons meer kennis
bij te brengen. Zo kunnen
wij evolueren naar eenheid,
Djwal Khul
eerst van onze persoonlijkwww.crystalinks.com/
heid met onze ziel en vandaar naar het monadisch en tenslotte naar het god-
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gaan doorzien en hoe meer wij de deugden van
de stralen gaan realiseren op onze aarde. Zo kunnen wij God realiseren op aarde.
Als wij onszelf of de microkosmos begrijpen, begrijpen wij ook de macrokosmos. Zo beneden, zo
boven. Deze kennis biedt ons de esoterische
psychologie.

Alice Bailey

Socrates zei: ‘Mens ken uzelve’.
De esotericus zegt: ‘Mens ken uw stralen’
Helena Blavatsky

Helena Roerich
Benjamin Creme
nl.wikipedia.org

delijk bewustzijn. De grote illusie is dat wij onszelf identificeren met onze persoonlijkheid.
Inzicht in en praktische toepassing van de
deugden van de Zeven Stralen bevrijden ons uit
deze illusie en laten het goddelijke in onszelf
ontwaken.
Zo formuleert de esoterische psychologie antwoorden voor de esotericus die steeds tracht te
begrijpen waarom iets gebeurt. Haar toegevoegde waarde bestaat erin dat zij de werkelijkheid
bekijkt vanuit de Zeven Stralen en ons via deze
weg inzicht schenkt. Kennis van en ervaring
met de stralen leiden ons gaandeweg naar de
vermogens van helder zien en helder voelen in de
stralen van mensen maar ook in alle andere vormen van bewustzijn op onze planeet. Verdieping
in deze kennis schenkt ons stapsgewijs het vermogen om de stralen magisch te hanteren. Via
deze kennis gaan wij begrijpen waarom mensen
op een bepaalde manier reageren of waarom bepaalde gebeurtenissen zich afspelen in het wereldgebeuren. Zo krijgen wij inzicht in onszelf
maar ook in de problemen op wereldniveau. De
esoterische psychologie bekijkt dus de werkelijkheid vanuit deze Zeven Stralen. Naar de mens
toe verduidelijken zij onze groeispanningen en
onze deugden. Hoe meer wij ermee bezig zijn,
hoe meer we onszelf en heel het wereldgebeuren

Er is één leven dat zichzelf eerst uitdrukt
doorheen zeven basishoedanigheden en
bijgevolg doorheen
een oneindige veelheid van vormen.
Deze zeven stralende hoedanigheden
zijn de Zeven Stralen,
de zeven levens, die hun leven geven
aan alle vormen en daardoor
hun betekenis, hun wetmatigheden en
hun drang tot evolutie.

http://tanacademy.org/de-zeven-stralen/

Niets op aarde is blijvend hetzelfde
want niets is zonder verandering, of blijft gelijk,
gedurende het kleinste deel van een seconde, en
het gevoel dat we hebben van de werkelijkheid
als we het hebben over het heden,
komt slechts voort uit die korte flits of opvolging van flitsen
van dingen die onze zintuigen ons geven …
B.P. Blavatsky, De Geheime Leer
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De innerlijke reis
Erica Letzerich
Wanneer wij waarnemen, is er altijd de waarnemer. De waarnemer met zijn vooroordelen, conditioneringen, angst, schuld enzovoort, is ook de
censor. Hoewel zijn ogen kijken, kijkt hij in werkelijkheid helemaal niet, maar komt tot conclusies
die gebaseerd zijn op zijn ervaringen en kennis uit
het verleden.
Kennis verhindert dat we zien, zegt Krishnamurti.
De waarnemer is de persoonlijkheid, het samengesteld geheel van onze emoties en gedachten en
daardoor kunnen we niet echt zien.
Krishnamurti merkt op, dat de waarnemer en het
waargenomene niet twee, maar één zijn.
De Mahatma K.H. beschrijft deze geestestoestand
ook: De werkelijke kennis waarvan hier
sprake is, is geen mentale maar een geestelijke toestand, die volkomen eenwording
van de kenner met het gekende impliceert.
(De Mahatma Brieven nr. 69)
Men kan geen spiritualiteit verwerven of bewustzijn kennen als het denken van een mens niet in
staat is de diepten van het zelf te onderzoeken. Het
proces van zelfkennis, dat gebaseerd is op een
diepgaand onderzoek en een innerlijke verandering als gevolg daarvan, is een fundamentele stap
op het pad van de theosofie en het occultisme. Ook
Jezus herinnert ons hieraan: Waarlijk, ik zeg
jullie, als je niet verandert en wordt als
kinderen, kom je het koninkrijk der hemelen nooit binnen. Wie nederig wordt als dit
kind, is de grootste in het koninkrijk der
hemelen. Wie één zo’n kind verwelkomt in
mijn naam, verwelkomt mij. (Mat. 18: 3-5)
Een denkvermogen dat niet verlicht wordt door
buddhi zal geen wijsheid, maar slechts verstand
uitdrukken. Het zal de leerling confronteren met
de grote draak, arrogantie. Als je weigert dit onder
ogen te zien, dan zal de draak je in de toekomst in
de val laten lopen. Als je denkt, dat je al gewonnen
hebt, dan heeft hij je al verslonden. Nederigheid is
een innerlijke toestand die open staat voor de mogelijkheid dat je fouten kan maken en staat altijd
open voor het nieuwe. De wijze weet hoe onwetend
hij is. Een denken dat vol verwachting onderzoekt
is niet nederig of eenvoudig. Het is onderhevig aan
eerdere conditionering en niet in staat om de
waarheid te begrijpen, niet in staat om echt te onderzoeken.
Het zoekproces naar de waarheid vereist een denken dat vrij van conditionering is. Hoe zou het
eeuwige zich anders door het niet-eeuwige kunnen
uitdrukken, of het ware zich kunnen uitdrukken
door het niet-ware? Hoe kan het niet-ware zelfs
maar vermoeden dat het ware bestaat? Wat veroorzaakt gebondenheid aan de persoonlijkheid,
het fysieke leven, de dierbaren en aan leringen of
geloof? Het zijn allemaal projecties van een denkvermogen dat probeert het ego te plezieren en het
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angstige denken, dat in illusie en uitvluchten ondergedompeld is, gerust te stellen. Zo’n denkvermogen kan de waarheid niet onderzoeken.
Wetenschappelijke theorieën zijn slechts beelden
van de werkelijkheid, een manier om de natuur te
zien en te interpreteren. Theorieën zijn niet de werkelijkheid zelf. Zelfs resultaten van experimenten
zijn antwoorden op vragen die door wetenschappers geformuleerd zijn en de aard van zo’n antwoord is gebaseerd op de aard van de vraag. Een
gefragmenteerde vraag geeft een gefragmenteerd
antwoord.

Wat is de grootste illusie, gezien in het licht van de
theosofie? Het is afgescheidenheid of verdeeldheid.
De grootste uitdaging voor de leerling is niet alleen
om Eenheid in theoretische zin te verwerkelijken,
maar om dit ook in de praktijk te doen. Het is niet
alleen een uitdaging, maar veeleer een stap die men
uiteindelijk zal zetten en die innerlijke verandering,
regeneratie vereist.
Onze reflexen, reacties en ons denken zijn verbonden met de ervaringen die we eerder hebben opgedaan. Als onderzoek het denkvermogen niet boven
zijn conditionering uittilt, dan fungeren iemands
verwachtingen als een filter en levert onderzoek
niets op. Het onderzoekproces vereist een denken
dat volledig vrij is van verwachtingen, van zoeken
naar voldoening en antwoorden die het ego bevredigen. Alleen wanneer het denken vrij is van het
verlangen om iets te bereiken en resultaat te krijgen en dientengevolge zonder angst is, kan het een
bewustzijnstoestand bereiken.
Het pad naar de waarheid is bedekt met stenen, het
is een weg die weinigen kunnen betreden, omdat er
geen schijnheiligheid moet zijn en geen gehechtheid aan erediensten, geloofsbelijdenissen, geloven
of systemen. Het proces moet van binnenuit beginnen. Aan het begin van De Stem van de Stilte, zegt
mevrouw Blavatsky: Onverschillig geworden
voor alles wat waarneembaar is, moet de
leerling de rajah van de zinnen leren onderkennen, de voortbrenger van gedachten die
begoocheling wekt (fragment 1:3).
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Dit heeft betrekking op de illusie van het individuele bestaan, de illusie van een ik. Dit stadium kan
men niet bereiken door het beoefenen van de ene
of andere techniek. Als dat wel zo zou zijn, zou, zoals een Mahatma opmerkte, heel India nu verlicht
zijn.
Voor veel mensen begint de innerlijke reis met een
crisis en met conflicten in het ego. In andere gevallen hoort de ziel de tonen van de zachte en nauwelijks waarneembare eeuwige klank. De innerlijke
reis begint naar aanleiding van een bepaalde inspirerende oorzaak, één van talloze oorzaken. De neofiet wordt dan geconfronteerd met innerlijke demonen. En terwijl hij de weg kwijt is in het labyrint
van zijn ziel, zwerft hij daar in volstrekte eenzaamheid rond, op zoek naar het licht. Dit is de donkere
nacht van de ziel, die een leven lang of vele levens
lang kan duren. Voor sommigen kan dit in een tragedie eindigen, in het verliezen van evenwicht en

balans. Voor weer anderen resulteert dit in verlichting. Iedereen zal uiteindelijk op het juiste moment
van zijn of haar ontwikkelingsweg met deze test
worden geconfronteerd.
Hoe worden we ongevoelig voor de dingen die we
waarnemen en hoe kunnen wij de voortbrenger van
gedachten lokaliseren, wanneer wij ons daarmee
identificeren? Het is noodzakelijk het ego te overstijgen. Het is noodzakelijk om iedere innerlijke
barrière, iedere conditionering en iedere overtuiging te vernietigen. De zandkastelen die door gedachten en emoties zijn opgebouwd, moeten instorten.
Uit: The Theosophist, oktober 2004 – vertaling: EKB Theosofia juni 2009

De cyclische wet en onze lotsbestemming
Sharmila S. Parulkar
De wet van cycli is een onfeilbare wet der natuur
die voortdurend overal aan het werk is. Ieder natuurlijk verschijnsel dat zich voordoet is onderhevig aan deze wet, zowel in het zichtbare als in het
onzichtbare universum. Daarom is er niets in de
menselijke ervaring dat niet onderworpen is aan
die wet. Onze lotsbestemming hangt er ook van af
hoe nauwgezet wij deze wet in ons dagelijks leven
navolgen.
Een cyclus is een tijdkring; de kring kan klein zijn,
groot of enorm. Het hoofdkenmerk van alle kringen is dat de gebogen lijn terugkeert naar het beginpunt. De dag van 24 uur begint bij een punt dat
zonsopgang heet en de cyclus is voltooid wanneer
er een nieuwe zonsopgang is. Een iets grotere cyclus heet maand – de maanmaand, van nieuwe
maan tot de volgende nieuwe maan, of de zonnemaand, gebaseerd op de beweging van de aarde
rond de zon. Een nog grotere cyclus is het jaar. De
cycli worden groter en groter totdat zij enorme cycli zijn, niet van miljoenen maar van ontelbare jaren.
De aloude hindoewijsgeren kenden de
ultieme verdelingen
van de tijd en de enormiteit van de grote
cycli. Zij gebruikten
het symbool van de
‘chakra’ om een deel
van hun kennis door
te geven aan de massa, bijvoorbeeld door
de
chakra’s
van
Vishnoe of Brahma.
Onze dag is er één van
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24 uur, maar die van Brahma, genaamd een kalpa,
telt 8.640.000.000 jaar.
Ieder mens maakt zijn of haar eigen cycli. Ofschoon
elke dag de zon op een bepaald moment opkomt,
wordt niet iedereen op dat moment wakker; sommigen zijn al wakker, terwijl anderen nog slapen,
want er zijn algemene cycli van de natuur en er zijn
individuele menselijke cycli.
Wij hebben honger, eten en krijgen weer honger,
volgens de individuele cyclus. Sommige mensen
hebben maar vijf of zes uur slaap per nacht nodig,
anderen juist acht of negen. Alles heeft een begin
en een einde en dat einde is de start van een nieuw
begin. Wij beginnen te sterven op het moment dat
wij geboren worden. Dit klinkt vreemd, maar het is
waar. Deze variërende cycli overlappen en kruisen
elkaar. De werkingen van de cyclische wet zijn gemakkelijk te begrijpen met betrekking tot simpele
verschijnselen zoals hierboven aangeduid, maar
wanneer cyclische activiteiten complex zijn, zijn ze
moeilijk te vatten. Bijvoorbeeld: iemands stemmingen van geïrriteerdheid en woede kunnen cyclisch
zijn. Ze kunnen zo onregelmatig optreden dat hij
weigert te geloven dat zij zijn onderworpen aan de
wet van de cycli. Door studie en observatie zou hij
echter kunnen merken dat zijn stemmingen, goede
en slechte, een eigen ritme hebben en dat ze wel de
wet van de cycli volgen. Niet alleen onze lichamelijke activiteit is cyclisch, zoals slapen en waken, eten
en verteren, maar onze gedachten, gevoelens en
stemmingen kunnen ook het cyclische patroon volgen. Als dit feit eenmaal is begrepen, kunnen we in
staat zijn de cyclische wet te gebruiken om onze
eigen lotsbestemming op te bouwen.
Om te weten hoe dat gaat, kunnen we gewoon teruggaan naar de figuur van de cirkel – het symbool
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van cycli. Een cirkel veronderstelt twee dingen –
een middelpunt en een straal. Zonder deze twee
zou er geen omtrek kunnen zijn. Het middelpunt
is het belangrijkste, daarna de straal en dan pas
de omtrek.
Onze ziel van zelfbewustzijn kan gezien worden
als het middelpunt; het denkvermogen, gewor-

In alle symbolische systemen was
het Oosten altijd de plaats waar
het licht vandaan kwam en de
kandidaat voor inwijding reisde
van het Westen van de persoonlijke duisternis, de plaats van de
schaduwen, naar het Oosten van
de verlichting waar de ware
meester verblijft, het onsterfelijke
Zelf.
De wezenlijke reis vindt
nimmer in de uiterlijke
plaats en geen uiterlijke
hoe wijs ook, kan iemand
verlichting schenken.

echter
wereld
leraar,
anders

Het pad dat wij gedwongen worden te volgen, voert door de wildernis van het persoonlijk zelf, zoals allen die de reis gedaan hebben, getuigen.
Laten we dan nu het heilige Pad
betreden, voortgedreven door ons
verlangen om binnen de invloedssfeer te komen van dat
licht dat altijd schijnt
op het pad van de spirituele pelgrim.
Joy Mills.

teld in de ziel, lijkt op de straal. De ziel en het denkvermogen, optredend in de wereld van de materie,
vormen samen de individuele cycli. Sommige gedachten die in het denkvermogen opkomen, zijn
klein en onbetekenend en andere zijn nobel en verheffend. De lengte van de straal hangt af van het onderwerp waar het denkvermogen zich mee bezig
houdt. De straal bepaalt op zijn beurt de grootte van
de cirkel. De kromming van de cirkel buigt natuurlijk terug tot zichzelf tot aan het beginpunt. Het einde is het effect van de oorzaak, die het beginpunt
was.
Door gewoonte en opleiding zijn wij zo gewend buiten onszelf te zoeken naar de oorzaak van wat er met
ons gebeurt dat wij er niet in slagen het gevolg te
verbinden aan de echte oorzaak, om ons eigen aandeel te zien in het zich ontvouwende drama van ons
leven. De praktische les die wij kunnen leren is dat
we niet te veel aandacht moeten besteden aan uiterlijke omstandigheden, maar dat we moeten letten op
onze gedachten, gevoelens, stemmingen en op de
toestand van ons eigen denkvermogen.
Naarmate een mens innerlijk steeds meer tot wasdom komt, verzekert hij zich ervan dat zijn eigen
individuele cycli samenvallen met die van de natuur.
Hij merkt dat zijn verbinding met de natuur de
meest intieme is; dat hij latent over alle vermogens
van de natuur beschikt, zowel zichtbare als onzichtbare. Hij merkt dat hij in het bezit komt van
pure gelukzaligheid en wijsheid als hij meewerkt
met de wetten van de natuur, en hij schept zijn eigen
cycli, die aanvankelijk de natuur benaderen en later
met haar samenvallen.
De cycli van het leven van een Mahatma of van een
Meester vallen misschien wel wiskundig samen met
die van de natuur, want Hij is iemand die de natuur
overwonnen heeft door begrip en gehoorzaamheid.
Kortom, onze lotsbestemming ligt in ons eigen
denkvermogen, omdat onze gedachten de oorzakelijke wortel zijn van onze eigen bijzondere cycli, al
naar gelang zij al of niet conformeren met de wetten
van de natuur.
Uit: The Theosophist, september 2004 – Vertaling: A.M.I.—
Theosofia oktober 2008

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 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 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.
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Programma in Antwerpen
April 2017

Loge Witte Lotus
Zondaglezingen gaan door in het
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te
2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u
2 april: Loge Witte Lotus
De Zeven Stralen

Kalender april 2017

9 april: Studiecentrum Open Paradigma
Geen voordracht

MA

16 april: Loge Antwerpen
Geen voordracht - Paaszondag

DI

WO

DO

1

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN
Loge Witte Lotus

ZA

VR

20:00-21.30

ZO

11:00-13:00

2
De Zeven
Stralen

3

4

5

6

7

8
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14

15

16

21

22

23

28

29

30

TTaimni

6 april - van 20u tot 21.30u
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
13 april - 20u tot 21.30u:
Licht op het Pad
20 april - van 20u tot 21.30u:
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
27 april - van 20u tot 21u:
Licht op het Pad
Loge Antwerpen
4 & 18 april - van 11u tot 15u:
Dialogen van G. De Purcker
11 & 25 april - van 11u tot 15u:
Kosmisch Vuur van A. Bailey
Studiecentrum Open Paradigma
11 & 25 april - van 20u tot 21.30u:
Mensen– en zonne inwijding

EXTRA Programma in Antwerpen
Belgische Theosofische Vereniging vzw
Website: www.ts-belgium.be
8 april - van 10u tot 12u:
cursus ‘Inleiding tot de Theosofie’
Het etherisch dubbel of
vitaal lichaam

Belgische Theosofische Orde van Dienst
27 april - van 21u tot 22u:
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)
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11

12

13
Licht op het
Pad

17

18

19

20
Taimni

24

25

26

27
Licht op het
Pad

02/04/2017: Lezing: De Zeven Stralen
06/04/2017: Thema-avond:
De theoretische grondslag van zelfcultuur
13/04/2017: Ethiek: De wetten des geestes
20/04/2017: Thema-avond:
De theoretische grondslag van zelfcultuur
27/04/2017: Thema-avond:
Licht op het Pad
Gevolgd door de Genezingsmeditatie

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

Voor informatie over de activiteiten van de Belgische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht
op GSM 0486 631 997 of via email:
president@ts-belgium.be
Voor informatie over de Belgische Theosophical
Order of Service kan u terecht op GSM
+32 476 879 968 of via email:
tos@ts-belgium.be
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