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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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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, William 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 
hoofdzetel 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, beschik-
ken over een eigen bibliotheek.  

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

De actieve Afdelingen in Vlaanderen zijn: 
Loge Antwerpen te Antwerpen, opgericht in 1899 - email: loge.antwerpen@ts-belgium.be  
Tak Vrede te Gent, opgericht in 1925 - email: tak.vrede@ts-belgium.be 
Loge Witte Lotus te Antwerpen, opgericht in 2006 - email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Loge Open Paradigma te Antwerpen, opgericht in 2017 - email: loge.open.paradigma@ts-belgium.be 

De actieve Afdelingen  in Brussel zijn: 
Brussels Lodge (Branche de Bruxelles), opgericht in 1897 - email: brussels.lodge@ts–belgium.be 
Branche Centrale, opgericht in 1898 - email: branche.centrale@ts-belgium.be 
Branche Blavatsky, opgericht in 1910 - email: branche.blavatsky@ts-belgium.be 
Branche Lumière (Tak Het Licht), opgericht in 1910 - email: branche.lumiere@ts-belgium.be 
 
Alle afdelingen beogen een aantrekkingspunt te  zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.  
 
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de web-
site van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 
 

Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Thema-avonden op donderdag: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Zondaglezingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen 

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

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

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het Witte Lotusblad  vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt der Belgische Theosofische Vereniging en haar afdelingen. 

 

 

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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Een is de macht van alle 
dingen; 
als dat Ene er niet was, zou 
er niets bestaan, noch intel-
ligentie, noch de dageraad 
van het leven, noch univer-
seel leven. Datgene wat bo-
ven leven staat, is de oor-
zaak van leven; de activiteit 
van leven, die alle dingen is, 
is niet de eerste, maar die 
eerste is de bron waaruit hij 
voortkomt. (Plotinus) 

 
Ik zie de paden van liederen die continenten 
en eeuwen omvatten; mensen die sporen 
van liederen achtergelaten hebben (waarvan 
wij van tijd tot tijd de echo horen) waarheen 
zij ook gegaan zijn; en die sporen moeten 
ons terugleiden in tijd en ruimte naar een 
kuil… waar de eerste mens... zijn mond 
opende en het eerste vers van het wereld-
lied uitschreeuwde: ik ben. (Bruce Chatwin) 

 
De sterrenhemel op een rustige nacht sugge-
reert de diepte van de sterrenruimte en onze 
realiteit als mensen krijgt om zo te zeggen een 
andere dimensie in het zicht van de grandeur en 
de schoonheid die ons overheersen. 
Een soortgelijke ervaring kan ons van aangezicht 
tot aangezicht  frapperen met het piepkleine  dat 
dag na dag nieuwe dimensies en nieuwe moge-
lijkheden van materie  ontsluiert. 

Maar het hele universum roept van binnenuit 
trillingen op van schoonheid en harmonie die 
voorbij emoties gaan; er zit dichtkunst in het kij-
ken naar de hemel op een zomernacht en er zit 
sereniteit in het beseffen tot welke hoogte mate-
rie ons wezen steunt door een bijna oneindige 
reeks vitale intelligente processen. De weten-
schap zelf ontdekt elke dag steeds uitgestrektere 
en steeds complexere aspecten van de wereld en 
komt steeds dichter bij visies van de wereld die 
typisch zijn voor esoterie en mystiek. Als gevolg 
daarvan wordt de benadering van nieuwe di-
mensies die zo gevarieerd en rijk zijn in zekere 
zin steeds legitiemer. 

Een van de mooiste passages van de Bhagavad 
Gita is de dialoog tussen Krishna en Arjuna 
over realisatie volgens de Sankhya: ’Je moet we-
ten dat Dat waarvan het universum geheel 
doortrokken is, onverwoestbaar is en dat 
niemand kan vernietigen wat eeuwigdu-
rend is’ (II,17). En verder: 
‘De dood is onontkoombaar voor de le-
venden, geboorte is onontkoombaar 
voor de doden’ (II,27). In het licht van Ve-
danta is Atman of het ZELF het noumenon dat 
in ons is, en is identiek met DAT – met Brah-
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Leven, sterven, zijn 

Antonio Gerardi 

man.  ‘U bent dat’ is de bekendste stelregel van 
de Vedanta en de Upanishads. 

Waar wij de waarde van de talloze uitweidingen 
die er bestaan erkennen, kan er geen volkomen 
bevrediging zijn op het gebied van kennis en be-
schrijving alleen. Het heilige past niet in tijd, 
denken of worden. Maar als het verleden en de 
toekomst binnen het kader vallen van de tijd, 
stelt het heden ons in staat een intiemere ver-
binding aan te gaan met zijn. In het ‘hier en nu’ 
bestaan leven en dood naast elkaar in één ver-
enigd geheel en is observatie geen apart feit. In 
een ‘realiteit’ die gekenmerkt wordt door de 
schijnbare verandering van dingen zijn de won-
deren van liefde en van schoonheid dan mogelijk. 
De lange reeks ‘inventarissen’ en beschrijvingen 
van de wereld wijkt voor de stilte. Tijd, dood en 
andere realiteiten conditioneren niet het wezen 
dat ‘is’. 

De weg van het hart 

Gedurende de hele geschiedenis hebben ge-
beurtenissen aan de ene kant, de grote kracht 
van zelfzucht, angst en onwetendheid aange-
toond en aan de andere kant, de voortdurende 
aanwezigheid van een wijsheid die zichzelf heeft 
uitgedrukt, zowel in de ijlere vormen van de 
dichtkunst en de filosofie, als in het dagelijks le-
ven. 

Die wijsheid, belichaamd door bekende of naam-
loze individuen, bevat diepe kennis, in verschil-
lende culturen uitgedrukt in verschillende vor-
men. Maar het is altijd een uitdrukking  van dat 
ondefinieerbare iets wat verenigt en wat altijd 
de mensheid gekarakteriseerd heeft. Toch heeft 
Jiddu Krishnamurti het feit benadrukt dat de 
mensheid gedurende de laatste millennia psy-
chologisch geen significante stap voorwaarts ge-
zet heeft op de weg naar begrijpen en eenheid. 
Het ‘Leitmotief’ van Krishnamurti’s leringen 
heeft een diepe betekenis, namelijk de bevesti-
ging dat kennis, beschouwd als ‘accumulatie’, 
slecht voor menselijke vooruitgang is en één van 
de grootste obstakels voor het bloeien van ware 
kennis. Maar Krishnamurti’s bevestiging staat 
niet alleen. Bewustzijn in de mens moet leiden 

tot het ‘liquideren van de 
bekende  wereld’. Dit is 
beter dan doorgaan  als 
een complex geheel van 
gecodificeerde (tot wet 
gemaakte) kennis. Wan-
neer kennis beschouwd 
wordt als een werkhypo-
these, om de gevolgen 
ervan te evalueren, lijkt 
het dat er aan de wortel 
daarvan een filosofie ligt 
die nogal lijkt op die van 

Antonio Girardi 

Voorzitter van de 
Italiaanse afdeling 

van de Theosophical 
Society 

Krishna en Arjuna 
https://sites.google.com/site/
karmastoriesou/arjuna-s-story  
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dat zou suggereren, er een glimp van geven of die 
oproepen. Toen Pilatus aan Jezus vroeg wat 
waarheid is, gaf Jezus geen antwoord, daar hij 
zich ervan bewust was dat men de waarheid niet 
in woorden kan vatten. 

Dit aspect van de menselijke dimensie ontsluiert 
een soort intrinsieke grootheid: in feite slagen de 
mysticus, de dichter en de mens die in staat i s  
tot dromen en niet alleen tot verbeelding, er 
niettemin in, zelfs middels het woord, een bran-
dende dorst naar liefde en eenheid over te bren-
gen die zich uitstrekt  naar het al. 

Jalal ud-Din Rumi schreef: ’Reinig uzelf van 
de attributen van het “ik”, om u eigen zui-
vere essentie te overdenken en denk in uw 
hart na over alle wetenschappen van de 
profeten, zonder boeken, leraren, mees-
ters. Het boek van de soefi’s bestaat niet uit 
inkt en letters, het bestaat alleen uit een 
hart dat zo zuiver is als sneeuw.’  

Deze woorden van Rumi zijn niet zo verschillend 
van die van Krishnamurti. Een aantal millennia 
eerder beschreef de Bhagavad Gita de prachtige  
dialogen tussen Krishna en zijn favoriete discipel 
Arjuna: ’Hij die inziet dat elke handeling in 
gang wordt gezet door de schepping, ter-
wijl het Zelf niet handelt, ziet de werkelijk-
heid.’ Wanneer we een grote sprong voorwaarts 
in de tijd maken, komen wij bij de ontroerende 
pagina’s van De Stem van de Stilte, zoals ‘vertaald’ 
door Helena Petrovna Blavatsky: ’Onttrek u 
aan de waarneming van alle uiterlijke 
voorwerpen en beelden. Weerhoud inner-
lijke voorstellingen, opdat zij niet een duis-
tere schaduw op uw zielelicht werpen.’ (86) 

Zo is ieder mens een soort ‘punt’, geplaatst in 
een ‘netwerk’ dat in verscheidene dimensies 
ronddraait om zijn as. Ieder drukt in ruimte en 
tijd een totaal van waarden en situaties uit, die 
hem ertoe brengt zich te gedragen als een to-
neelspeler die een bepaalde rol speelt op een 
toneel dat min of meer verlicht is. 

Het is heel belangrijk te trachten zich hiervan 
bewust te zijn om de oorzaken van de verdeeld-
heid te begrijpen die onze onwetendheid voe-
den. Kennis van de tradities die ons dagelijks le-
ven beïnvloeden, is een belangrijk element bij het 
bepalen van onze existentiële situatie en het be-
seffen van onze persoonlijke positie als een 
‘punt‘  in het netwerk’. Maar als wij vast blijven 
zitten op dat ‘punt’, als wij er niet in slagen daar 
voorbij te komen, kunnen wij nooit komen bij 
een holistisch begrijpen van het leven. 

Daarom moeten wij dus dit ‘punt’ psychologisch 
verlaten. Daartoe moeten wij het pad van het 
hart volgen, dat ons leert de middenweg te vol-
gen, vertrouwen te hebben in de eeuwige goed-
heid van alle dingen en moeten wij de verschei-
dene gebeurtenissen in het leven met sereniteit 
en hartstocht onder ogen zien. 

Bernardino de Boca schrijft poëtisch: ‘Ieder 
van ons heeft een toverlier. Het is een re-
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het oorspronkelijk boeddhisme. Onze ‘realiteit’ 
is niet-permanent en illusoir. Lijden wordt ver-
oorzaakt door begeerte. Bevrijding van begeerte 
betekent bevrijding van lijden – er bestaat geen 
‘zelf’ dat afgescheiden is van de persoonlijkheid, 
of wij kunnen zeggen dat de scheiding van het 
onderwerp dat observeert en het ding dat geob-
serveerd wordt de hoofdoorzaak is van zinsbe-
goocheling. 

Maar op de achtergrond van de boodschap van 
Krishnamurti bestaat er ook permanent een 
unitaire staat van weten, die tevoorschijn komt 
wanneer men zichzelf bevrijdt van de gekende 
wereld. Hij kiest er bewust voor om die staat 
niet te definiëren, maar vooral door zijn dich-
terlijke  welsprekendheid geeft hij een glimp van 
het licht dat bestaat achter de deur van zintuig-
lijke waarneming,  die beperkt  is. Het zijn vooral 
zijn toespraken als jongeman, alsook zijn Jour-
nal en Notebook, die dit met grote kracht en 
diepgang uitdrukken. In zijn aantekeningen van 
20 september 1973 schrijft Krishnamurti: ‘De 
wereld om u heen is gefragmenteerd en 
u bent dat ook, en de uitdrukking ervan 
is conflict, verwarring en miserie; u 
bent de wereld en de wereld ben u. Gees-
telijke Gezondheid is een leven leiden 
vol actie, zonder conflict. Actie en idee 
zijn tegenstrijdig. Zien is het doen; niet 
eerst ideatie en actie volgens de conclu-
sie. Dit leidt tot conflict. De analist is 
zelf het geanalyseerde. Wanneer de ana-
list zichzelf afscheidt als iets anders dan 
het geanalyseerde, baart hij conflict en 
conflict is het gebied van de onbalans. De 
observeerder is het geobserveerde en 
daarin ligt gezond verstand, het geheel, 
en samen met het heilige komt lief-
de’ (Journal, p.21). 

Maar wat moeten wij in dat 
geval met alle kennis die ver-
zameld is door de mensheid 
in de loop van haar geschie-
denis? Er kan slechts een 
tweevoudig antwoord op zijn: 
aan de ene kant moet kennis 
in concrete vorm bewaard, 
onder ogen gezien en diep-
gaand onderzocht worden, 
in al haar rijkdom. Aan de 

andere kant moet diezelfde kennis, die dient om 
de muren van onze onwetendheid af te breken, 
psychologisch achtergelaten worden om versto-
ring van de vrijheid van onderzoek, die ons als 
enige tot volledige kennis kan brengen, te ver-
mijden. 

De speciale eigenschap van de mens is zijn intu-
ïtie van waarheid, van zijn. De mens is in staat 
om tegelijkertijd te begrijpen dat talen begrip 
inperken en toch het communicatiemiddel zijn. 
Een idee, een dichterlijke impuls, een traditie 
wordt aan anderen overgebracht door taal en 
dus kan die taal geen waarheid zijn, zelfs als het 

J. Krishnamurti 
www.kfionline.org 
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sonerende spiegel die het kwaad afweert 
en het goede aantrekt. Die toverlier is 
onze ziel. Maar het is onontbeerlijk te 
weten dat wij een ziel zijn die meetrilt in 
harmonie met het leven, in het heden, 
gespeend van illusie van enige soort.’ 

Aldus is het de weg van het hart die ons in con-
tact brengt met de dromen die het leven aan 
ons heeft toevertrouwd, als een zuivere expressie 
van ons wezen. Het is een weg van evenwicht, die 
de geest en de emoties gebruikt om rede en ge-
voelens te ontwikkelen. De essentie ervan wordt 
voorgesteld door de vier zuivere vuren van de 
boeddhistische traditie: sympathie, liefde, me-
dedogen en neutraliteit. Maar aangezien de lief-
de een universeel karakter heeft, is het goed om 
er een paar extra opmerkingen over te maken. 

Het bewustzijn van de Bodhisattva 

Liefde is zeker alom aanwezig, aangezien wij het 
op ieder niveau aantreffen. Als wij kijken naar 
de zevenvoudige samenstelling die kenmerkend 
is voor de theosofische benadering, met zijn on-
derverdeling van de menselijke werkelijkheid in 
de verschillende gebieden, zien wij het volgende: 
aan de ene kant kunnen wij ons de mogelijkheid 
voorstellen  dat een universele en algemeen  ma-
kende  kracht zoals liefde, de nuances en kleuren 
aan kan nemen die typerend zijn voor ieder ge-
bied. 

Aan de andere  kant kan liefde de kracht zijn die 
de menselijke bewustzijnsgebieden materiali-
seert, door rechtstreeks het eindige en het on-
eindige te associëren. Dit geeft de mens de moge-
lijkheid om eeuwigheid in tijd te vinden, waarbij 
hij dezelfde kracht en dezelfde waardigheid geeft 
aan zijn en niet-zijn. 

Onze bespiegeling over liefde moet ook rekening 
houden met tenminste twee belangrijke bewerin-
gen, die we vinden in ‘De Zeven Poorten’, ge-
drukt onder de algemene  titel De Stem van de 
Stilte: ’Alles is onbestendig in de mens, be-
halve de zuivere, heldere essentie van 
Alaya. De mens is er de kristallen straal 
van; een bundel licht, smetteloos van bin-
nen, een soort van lemen stof aan de lagere 
buitenkant. Die bundel is uw levensgids en 
uw ware Zelf, de Wachter en de stille Den-
ker…’ (250) 

De tweede wijst op de realisatie van een Bod-
hisattva: ’Weet dat de stroom van boven-
menselijke kennis en de Deva-wijsheid die 
u hebt verworven, uit uzelf, het kanaal van 
Alaya, moet worden uitgegoten in een an-
dere bedding. (289) 

Weet, Narjol van het verborgen Pad, dat 
het reine, frisse water hiervan moet wor-
den gebruikt om de bittere golven van de 
oceaan zoeter te maken - die machtige 
zee van leed, gevormd uit de tranen van 
de mensen. (290) 

Helaas! Wanneer u eenmaal bent gewor-

den als de vaste ster in de hoogste hemel, 
moet dat heldere hemellichaam vanuit de 
diepten van de ruimte stralen voor alles - 
behalve voor zichzelf; geef licht aan al-
len, maar ontneem het niemand. (291) 

Helaas! Wanneer u eenmaal bent gewor-
den als de zuivere sneeuw in de berg-
dalen, koud en hardvochtig om aan te ra-
ken, maar warm en beschermend voor 
het zaad dat diep onder de boezem slaapt 
- dan moet die sneeuw de bijtende vorst, 
de noorderwinden opvangen, en zo voor 
hun scherpe en wrede tanden de aarde 
behoeden die de beloofde oogst, de oogst 
die de hongerigen zal voeden. (292) 

Liefde is meditatie 

Meditatie over liefde leidt ons tot echt begrijpen 
van leven en dood. Plato parafraserende: zo 
lang liefde beschouwd wordt als een vervanger 
van armoede en behoefte, is het waarschijnlijk 
dat de menselijke logica gehecht zal blijven aan 
een concept van steeds meer willen hebben en 
consumeren. Als daarentegen de mens erin 
slaagt zijn denkvermogen ‘leeg te maken’ van alle 
conditionering en dogma’s en zichzelf in vol ver-
trouwen opent voor meditatie over Zijn, dan zal 
het mogelijk zijn dat liefde bloeit en uitbot in 
ons leven – een waarlijk innerlijke revolutie. 

Op die manier kunnen de voertuigen (lichaam, 
emoties en gedachten) open gaan voor de in-
stroming van het innerlijk licht dat de weg ver-
licht en de Eenheid van Leven aanwijst als de 
wortel van universele broederschap zonder on-
derscheid. Moreel gedrag (dharma) zal dan niet 
langer van buitenaf  worden opgelegd op basis 
van autoriteit, maar zal, aan de andere  kant, ge-
identificeerd worden met respect voor het leven 
zelf in zijn essentie. 
Krishnamurti schreef: ‘Liefde… was overal, 
zo gewoon dat je haar onder een dood 
blad of in die jasmijn naast het oude ver-
zakkende huis kon vinden. Maar ieder-
een was bezig, in beslag genomen en af-
wezig. Ze was er en ze vervulde je hart, 
je geest en de hemel: ze bleef en zou je 
nooit verlaten. Alleen moest je wel aan 
alles ontsterven, zonder wortels zijn, 
zonder een traan. Dan zou ze tot je ko-
men, als je geluk had en voorgoed zou 
ophouden haar smekend, hoopvol en in 
tranen achterna te lopen…  
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Meditatie kent geen begin  

en dus geen einde.  

Meditatie is ontvouwing  

van het nieuwe. 
J. Krishnamurti 
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Het opbloeien van meditatie is goed-
heid… Ze bloeit alleen in vrijheid en na 
het wegvallen van dat wat is. Zonder 
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vrijheid is er geen zelfkennis en zonder 
zelfkennis is er geen meditatie. Het den-
ken is altijd onbeduidend en oppervlak-
kig, hoe ver het ook op zoek naar kennis 
kan gaan. Het verkrijgen en verbreden 
van kennis is geen meditatie. Ze bloeit 
alleen als je vrij bent van het bekende en 
kwijnt weg in het bekende.’ (Krishnamurti over 

Krishnamurti, p.192/3 
 

Uit: The Theosophist, februari  2006 
Theosofia oktober 2003—Vertaling A.M.I. 

 
 

Ik kan u niet Krishnaji noemen, 
want ik heb u nooit gekend. 
Toch weet ik, dat ik u veel dank 
verschuldigd ben voor de vele 
dingen die u gezegd hebt en die 
mij hebben geholpen mijzelf en 
de wereld beter te begrijpen. 

Gedurende uw hele loopbaan als 
spreker in het openbaar heeft u 

steeds weer benadrukt dat wij, ongeacht wat u 
zou zeggen, dat niet zouden moeten accepteren, 
alleen omdat u dat zei en u nodigde uw gehoor 
uit om u uit te dagen en vragen aan u te stellen. 

Nadat ik hier veel over heb nagedacht en alles 
overwogen heb, heb ik besloten uw uitdaging aan 
te nemen. Aangezien ik niet met u kan praten, 
stel ik voor een dialoog aan te gaan met een paar 
van uw uitspraken uit een tekst die u op 21 okto-
ber 1980 schreef en die betrekking heeft op: De 
kern van de leer. 
 

Waarheid is een land zonder paden. De 
mens kan er niet komen door welke or-
ganisatie, welk geloof, dogma, priester 
of ritueel dan ook, noch door filosofi-
sche kennis of psychologische techniek. 

 

Ik denk dat ik het eerste deel van uw uitspraak 
begrijp, maar zoals u weet, is dat geen nieuwe 
uitspraak.  De wijzen uit alle eeuwen hebben het-
zelfde gezegd, met dit verschil dat, uit mededo-
gen voor een mensheid die in het duister tastte 
en niet voorbereid was om te luisteren,  zij het 
onderwerp Waarheid niet benaderden vanuit 
een absolutistisch  standpunt. 

Nagarjuna bijvoorbeeld sprak over twee niveaus 
van Waarheid:  het absolute niveau dat alle men-
selijk begrip te boven gaat en het relatieve ni-
veau dat het gebied van de menselijke ervaring 
en groei is. Uw beroemde uitspraak schijnt het 
algehele proces te ontkennen, waardoor  mensen 
en in feite alles wat leeft, de tijdloze kenmerken 
van kwaliteit, waarheid en goedheid, die inhe-

rent zijn aan het bewustzijn, leren ontplooien. 

Wat organisaties, rituelen en filosofische kennis 
betreft, deze ontstonden als onderdeel van de be-
hoeften van mensen uit verschillende culturen, 
tijdens hun zoektocht naar betekenis. 

Uzelf had de onvoorwaardelijke steun, voeding 
en bescherming  van een organisatie en terwijl u 
er nog lid van was, kreeg u een inzicht, dat u 
hielp om uw leven volledig en opnieuw richting te 
geven. 

De mens heeft in zich zelf religieuze, politieke en 
persoonlijke beelden opgebouwd ter bescherming 
van zichzelf. Deze beelden worden zichtbaar als 
symbolen, ideeën en geloofsovertuigingen. De men-
tale druk hiervan overheerst het denken van de 
mens, zijn relaties en zijn dagelijks leven. 

Hoewel men de enorme  verwoesting kan zien die 
religieuze systemen in de geschiedenis veroor-
zaakt hebben, is godsdienst een echte behoefte 
voor miljoenen mensen en zal dit ook blijven. 

Heel veel mensen vinden troost, helderheid en 
inspiratie  door religieuze ceremoniën. Het lijkt 
wel alsof uw uitspraak een absolutistische onder-
toon verraadt. 

Gedurende de herdenking van het eeuwfeest van 
uw geboorte in 1995, werd er een uitspraak ge-
daan tijdens een discussie in Vasant Vihar, Ma-
dras, waarvan de strekking was dat ‘alle tradities  
hun ziel verloren hebben.’ Die opmerking  was 
duidelijk gebaseerd op uw leer. Maar is dat ook 
zo? Het is mogelijk dat een belangrijk deel van 
de verschillende  religieuze tradities beschadigd is 
door misbruik en al te menselijke onkundigheid. 
Maar Madame Blavatsky hielp diegenen van ons 
die zich niet bekommerden om uw scherpe kri-
tiek op boeken en studie, om te begrijpen, dat de 
verschillende tradities gebaseerd  zijn op één uni-
versele traditie, welke zij de wijsheidsreligie 
noemde, het spirituele erfgoed van de gehele 
mensheid. 

Hoewel religieuze instituten  degeneratie en ver-
val kunnen ondergaan, is de ziel van de religie 

Vragen aan Krishnamurti - een onmogelijke dialoog 

Pedro Oliveira 
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niet alleen levend, zij is in feite de wereldziel, zo-
als de middeleeuwse  alchemisten zeiden. 

Om nu te zeggen dat het allemaal zielloze tradi-
ties  zijn, is weer zo’n absolutistische uitspraak. 

Wat de politiek betreft:  u heeft misschien gelijk 
als u zegt, dat deze functioneert als een veilig-
heidsschild, maar misschien had u er aan kun-
nen toevoegen,  dat dit alleen geldt voor die en-
kelingen,  die onvolwassen, belust op macht en 
zelfzuchtig zijn. 

Zoals u weet was politiek voor dr. Besant een 
ziele-hartstocht, een zich toewijden aan de 
meest edele van alle menselijke dromen: recht-
vaardigheid voor allen, gelijke kansen voor ie-
dereen, onderwijs voor kinderen  die de burgers 
van morgen zijn en een sociale structuur die de 
humanitaire geëngageerdheid van het socialis-
me combineert met de essentie van de democra-
tie en dat betekent: vrijheid voor ieder mens en 
ieder land op aarde om op hun eigen manier 
naar vrede te zoeken. 

Tijd is de psychologische vijand van de mens. 

Misschien heeft van al uw uitspraken wel deze de 
meeste verwarring gesticht bij veel oprechte 
leerlingen.  Steeds weer heeft u herhaald dat de 
fundamentele verandering in het menselijk be-
wustzijn hier en nu moet plaats vinden en dat 
als wij nu niet veranderen op dit moment, we 
nooit zullen veranderen. Vreemd  genoeg heeft u 
bij verschillende gelegenheden gezegd, dat u nog 
nooit iemand ontmoet had, die getransformeerd 
was. 

Gedurende bijna zestig jaar heeft u over de nood-
zaak  van een fundamentele verandering gespro-
ken  en u heeft nog nooit iemand ontmoet  die 
deze verandering  had ondergaan. 

De boeddhistische traditie  die u zo na aan het 
hart ligt, beweert dat verlichting plotseling ge-
beurt,  maar voorafgegaan wordt door het seri-
eus en vastbesloten  beoefenen  van shila, karak-
tervorming. 

In dit proces, dat in de tijd plaats vindt, dat tijd 
is, worden onze mislukkingen, fouten en dat wat 
wij anderen hebben aangedaan, onze leraren. 
Misschien hebben mensen die heel ver gevorderd 
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zijn het niet (meer)  
nodig om zich in de tijd 
hiervoor in te spannen  
en kunnen zij de sfeer 
van tijd loosheid hier 
en nu binnen gaan. 
Maar dit zijn er uiter-
aard erg weinig. 

Ik hoop dat ik niet on-
eerbiedig tegenover u 
ben geweest of tegenover hetgeen u onderwezen  
hebt, want ik heb enorm veel van u geleerd. Uw 
onderwijs heeft mij in staat gesteld een glimp op 
te vangen van mijn eigen conditionering en te 
beseffen hoe het sluwe en slimme denkvermogen 
zichzelf steeds weer voor de gek houdt. Het on-
der de aandacht brengen  van de conditionering 
van de mens is misschien wel een van uw grootste  
bijdragen aan de wereld. En daar hield u maar 
niet mee op. 

Ik denk dat u de Theosofische  Vereniging er voor 
behoed heeft een sekte te worden en dat zal ik 
nooit vergeten. Velen zijn er u dankbaar voor. 

Maar nog meer dan door uw onderwijs heeft u 
mij enorm geholpen, want hoewel ik nooit in de 
gelegenheid  ben geweest u persoonlijk  te ont-
moeten, zag ik, toen ik de video-opnames van uw 
voordrachten bekeek, dat het op bepaalde  ogen-
blikken leek alsof de ‘absolutistische’ spreker 
langzaam aan rustiger werd en op een zeer milde 
toon verder ging. Het leek alsof de uitdrukking  
van uw gezicht veranderde en heel even zou ik er 
bijna een eed op hebben gedaan, dat het het me-
dedogen zelf was dat tot ons sprak en dat heel 
voorzichtig probeerde ons wakker te maken uit 
de sombere droom van afgescheidenheid, isole-
ment en onvrede. Je voelt gewoon, dat het de 
kracht van het universele mededogen was, dat bij 
u was in uw verschrikkelijk moeilijke opdracht,  
moeilijk voor u in een wereld die niet luistert. 

De dankbaarheid van hen die naar u luisterden, 
Krishnaji, moge altijd met u zijn, waar u ook 
bent. 

Uit: Theosophy in Australia, november 2001 
Theosofia oktober 2003—Vertaling E.K.B. 

 

 

Bericht van de Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Gelieve alvast te noteren in uw agenda: 

Lezing                                            Filosofie - levenskunst en spiritualiteit 

                                                                              door Peter Van Osta 

Op zaterdag 26 januari 2018 om 15.00 uur 

Locatie:                                                      Geuzenplein 8 te 1000 Brussel 

Lezing in het Nederlands 

Deelname in de kosten: leven € 2  -  niet-leden € 7 

Alle informatie te verkrijgen via email: info@ts-belgium.be en GSM +32 486 631 997 & +32 476 879 968 

mailto:info@ts-belgium.be


Loge Witte Lotus 

           Programma zondagactiviteiten  

Elke eerste zondag van de maand  

Locatie: Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever  

02 december 2018: Bouwen aan een mens-waardige wereld  
                                           door Helmut Vandersmissen  

06 januari 2019: Geen bijeenkomst 

03 februari 2019: De Stem van de Stilte 
                                           door Els Reyneker 

03 maart 2019: Uren met Lao Tse en Tswang Tse: lessen voor deze tijd 
                                           door Guido Lamot 

Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7 

Alle informatie is te bekomen via GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of  via mail:  
secretary@logewittelotus.be  

 

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 ge-
loof 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. Instem-
ming 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 onbe-
vreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van 
hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.   

 

Veel werk is gestoken in het aantonen van de ontoereikendheid 
van oude denkbeelden ...  

maar we hebben onszelf nog niet helemaal van de oude wijze van denken, 
taalgebruik en waarnemen bevrijd.  

We moeten een nieuwe orde dus nog waarnemen. 
 

Zoals het geval was met Galileï, moet dit het zien  
van nieuwe verschillen inhouden,  

zodat veel van wat als fundamenteel gezien werd ....  
gezien zal worden als min of meer correct,  

maar niet van het hoogste belang… 
 

Dan zullen we in staat zijn een nieuwe universele ratio  
of redenering te zien,  

die alle verschillen met elkaar in verband brengt en ze verenigt.  
Dat kan ons even ver voorbij de quantumtheorie en de relativiteitstheorie voeren  

als Newtons ideeën verder gingen dan die van Copernicus. 
David Bohm 

(uit: Anna Lemkow, Het heelheid principe) 
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December 2018 

ZONDAGACTIVITEIT  

02/12 om 11.00 uur - Lezing 

Bouwen aan een mens-waardige wereld 

 
THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

06 & 20/12: Een weg tot Zelfontdekking 

Een boek voor mensen die de oude leer 
over de aard van de mens willen begrijpen 
en die het pad van zelfontplooiing willen 
ontdekken en bewandelen. 
Taimni gaat van theorie naar praktische 
toepassing - van de functies, de beheersing, 
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 tenslotte licht hij de rol 
van atma (geest) in ons leven nader toe. In het laatste 
deel onderzoekt hij de “onwerkelijke” wereld waarin we 
leven en gaat hij over tot een zeer indrukwekkend com-
mentaar op de techniek van yoga. 

 

 13/12: De Siva Sutra 

De Śiva Sūtra behoort tot de school van 
het Kaśmir Śaivisme. De filosofie achter de 
Śiva-Sūtra is gebaseerd op het bestaan van 
een Allerhoogste Werkelijkheid die zich ma-
nifesteert als het gehele universum. 

Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk 
centrum van bewustzijn en kracht en bezit 

in zichzelf in potentiële vorm in die Realiteit Universeel 
Bewustzijn en Kracht (Śiva en Śakti). De drie afdelin-
gen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewust-
zijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Śiva), godde-
lijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu). 

 

 

EXTRA Programma in Antwerpen 

Belgische Theosofische Vereniging 

Cursus: Inleiding tot de theosofie 

08/12: van 10u tot 12u 

Het astrale leven na de dood 

 

  

Theosofische Orde van Dienst 

Genezingsmeditatie 

(enkel voor leden) 

 27/12 om 20.00 uur 

 

Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het  

Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in de  

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender NOVEMBER 2018 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

       1 2 
Mens-
waardige 
wereld 

3 4 
 

5 6 
Een weg 
tot zelfont-
dekking 

7 
 

8 
Inleiding 
Theosofie 

9 
 

10 11 
 
 

12 13 
Siva Sutra 

 

14 
 

15 16 
 

17 
 

18 
 

19 20 
Een weg 
tot zelfont-
dekking 

21 22 
 

 

23 

24/31 25 
 

26 27 
TOS GENE-
ZINGSMEDI
TATIE 

28 29 30 

02/12/2018: LEZING: Bouwen aan een 
mens-waardige wereld 

06/12/2018: Een weg tot zelfontdekking 

13/12/2018: Siva Sutra 

20/12/2018: Een weg tot zelfontdekking 

*  *  * 

08/12/2018: BTV: Inleiding Theosofie 

27/12/2018: TOS Genezingsmeditatie 
                             om 20.00 uur (enkel voor leden) 

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: secretary@logewittelotus.be 

Voor informatie over de activiteiten van de  Bel-
gische 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  email:  

tos@ts-belgium.be 
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