
 

 

Colofon: 
Maandblad  
Verschijnt niet in juli en augustus. 

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Geuzenplein 8, 1000 Brussel:  
Website: www.ts-belgium.be & Facebook 
Email: info@ts-belgium.be 

Belgische Orde van Dienst: Facebook 
Email: tos@ts-belgium.be  

Verantwoordelijke uitgever :  
Sabine Van Osta 
p/a Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
 
Jaargang 14-nummer 12-december 2019 

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.   

 

In dit nummer: 

Missie van de Theosophical Society  1 
De Drie doelstellingen 

Contactgegevens Theosophical Society  2  
      & informatie Loge Witte Lotus 
 & Vrijheid van denken 

Een lamp te zijn voor jezelf   3 
 
Zondaglezing LWL & TVLA   7 
 
Programmaoverzicht    8 

 

Het Witte Lotusblad 

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. 

 

 

www.natuurpunt.be 

Loge Witte Lotus 
 

Het Witte Lotusblad   

http://www.ts-belgium.be
https://www.facebook.com/pages/Belgian-Theosophical-Society/525552054232781?fref=ts
mailto:info@ts-belgium.be
https://www.facebook.com/TOS.Belgium?ref=bookmarksC:/Users/admin/Documents/AA-BTV
mailto:info@ts-belgium.be


2 

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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denken, wordt ook wel vertaald als juist oplossen 
(resolve), of vastbeslotenheid. De wil, die aanzet tot 
handeling in de juiste richting, moet aanwezig zijn. 
De gehele boeddhistische catechismus is nauwkeu-
rig doorgenomen door de ‘hogepriester’ Sumangala 
uit Ceylon. Tussen aanhalingstekens, want in het 
boeddhisme bestaan geen priesters in de christelij-
ke zin van het woord, maar alleen monniken. Om-
dat Sumangala de catechismus goedkeurde, mogen 
we aannemen dat de vertalingen bij benadering 
juist zijn. C.W. Leadbeater, die de leringen in Cey-
lon besprak met dezelfde boeddhistische autoritei-
ten, vertaalt ‘juiste herinnering en zelfdiscipline’, de 
zevende vereiste (5), als ‘juist geheugen’ of ‘juiste 
herinnering’; en het achtste, ‘juiste concentratie 
van het denken’, als ‘juiste meditatie’ of ‘juiste con-
centratie’. Omdat een woord in het Sanskriet of Pali 
vaak verschillende betekenissen heeft, is het vaak 
moeilijk om dat met één enkele filosofische term te 
vertalen. Misschien waren de woorden wel bedoeld 
om verschillende andere betekenissen te suggere-
ren. 

Nummer zeven, ‘juiste 
herinnering en zelfdisci-
pline’ (Right Memory) 
wordt algemeen gezien 
als de herinnering aan 
vorige levens, deels om-
dat van de Boeddha 
wordt gezegd dat hij 
zich al zijn vorige levens 
herinnerde. Dit is echter 
een populaire interpre-
tatie; de doorsneemens 
is altijd op zoek naar 
sensatie. De heer Boed-
dha verwachtte niet van 
zijn gehoor, of van ons 
in latere generaties, dat 
men dergelijke herinne-
ringen zou hebben. Dat 
komt misschien pas aan 
het einde van het pad 
en, zoals wij op dit moment zijn, zou het ons niet 
helpen als we ons onze vorige levens zouden herin-
neren. Als iemand mij heeft verwond in een vorig 
leven, zou ik misschien juist dankbaar kunnen zijn 
dat de herinnering daaraan helemaal is uitgewist: 
mijn relatie met hem kan daardoor een nieuw begin 
krijgen. Als alle verwondingen die we in dit leven 
hebben vastgehouden op gelijke wijze zouden kun-
nen worden uitgewist, nog met ditzelfde brein voor-
dat het afsterft, dan zou dat een buitengewone ver-
andering in onszelf teweegbrengen. We zouden, 
tenminste op de innerlijke gebieden, zo onze reke-
ning met de betreffende personen kunnen vereffe-
nen. De projecties vanuit die innerlijke gebieden 
die vorm aannemen op het uiterlijke niveau zullen 

Een lamp te zijn voor jezelf 
 

Tim Boyd 

Inleiding: in dit artikel 
wordt ‘mindfulness’ be-
sproken, een term die in 
deze tijd onder invloed van 
Jon Kabat-Zinn in de we-
reld van spiritualiteit tot 
een bekend begrip is ge-
worden. Het artikel is een 
vertaling van To Be a 
Lamp Unto Oneself van Sri 
Ram. In deze vertaling is 
de ondertitel ‘de praktijk 
van mindfulness’ toege-
voegd. Het artikel werd 
uitgereikt als studiemateri-
aal op het seminar en de 
retraite To Be a Lamp Onto 
Oneself, over mindfulness, 
met Fernando de Torrijos 

in juni 2017 op het Internationaal Theosofisch 
Centrum in Naarden. Hier volgen de woorden 
van Sri Ram. 

Soms wordt wel gezegd dat het enige dat het spiri-
tuele of occulte pad (1) van innerlijke vooruitgang 
van de mens kan verlichten het licht is dat schijnt 
van binnenuit. Het is de straling van dit licht, 
zwak en vaag in het begin, maar dat helderder en 
helderder wordt, totdat het uiteindelijk ‘onaards’ 
wordt. Het is dit licht waarvoor de weg bereid 
wordt door de aandacht of mindfulness (2) die el-
ke geestelijke leraar keer op keer aangeeft. Aan-
dacht is één van de facetten van het achtvoudige 
pad, waarvan de Boeddha sprak. Het woord uit 
het Pali (3) dat hij gebruikte, wordt vertaald als 
‘juiste aandacht’, of ook wel als ‘juiste herinne-
ring’. Het bijvoeglijk naamwoord dat wordt ver-
taald als ‘juist’, kan ook worden vertaald als 
‘vervolmaakt’ of ‘gerealiseerd’. Woorden uit het 
Sanskriet en Pali hebben vaak een aanzienlijk 
aantal verschillende betekenissen. In De Boed-
dhistische Catechismus [UTVN, bladzijde 41, 4) ver-
taalt kolonel H.S. Olcott de termen van het edele 
achtvoudige pad als volgt:  

1. juist inzicht (met betrekking tot de wet van 
oorzakelijkheid, of karma)  

2. juist denken  
3. juist spreken.  
4. juist handelen  
5. juiste middelen van bestaan  
6. juiste inspanning  
7. juiste herinnering en zelfdiscipline  
8. juiste concentratie van het denken 

Het Pali-woord dat door westerse geleerden 
wordt vertaald als ‘juist inzicht’, ‘juiste over-
tuiging’, of soms als ‘juiste opvattingen’, betekent 
letterlijk ‘juiste waarneming’, zonder welke het 
betreden van het pad geen goed beginpunt of ste-
vige basis zou hebben. De tweede vereiste, juist 

Nilakanta Sri Ram was 
Internationaal President 
van de TS (Adyar) van 
1953 tot zijn dood in 
1973 

H.S. Olcott en  
Sumangala 
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dan vrij snel afsterven. Daarnaast zouden onze 
hersenen in een veel betere conditie kunnen ko-
men en beter kunnen functioneren. 

‘Juiste herinnering’ (Right Remembrance) kan 
veel zaken omvatten. We moeten ons herinneren 
wat nodig is of belangrijk, in het bijzonder om 
fouten te voorkomen die we anders hadden kun-
nen maken. Sommige van deze fouten zouden 
van ernstige aard kunnen zijn, andere van minder 
belang en weer andere betreft wellicht futiliteiten. 
We kunnen zelf in ons denkvermogen de geneigd-
heden bijstellen die in onze vergissingen naar vo-
ren komen. Juiste aandacht of mindfulness kan 
dit bewerkstelligen. Als je een afspraak maakt, is 
het de bedoeling dat je die onthoudt. Het is ook 
belangrijk je te herinneren wie jouw hulp kan ge-
bruiken of nodig heeft. Als je aan iemand denkt, 
kun je je ook de kant van hem herinneren die af-
fectie of welwillendheid opwekt, terwijl je de kant 
die andere emoties losmaakt weglaat, of er niet te 
lang bij stil blijft staan. Juiste aandacht of mind-
fulness houdt in dat je je volledige aandacht aan 
je taken geeft en geen belangrijke zaken achter-
wege laat. Het is overduidelijk dat dit een dage-
lijks, voortdurend proces is. Als iemand een schil-
derij maakt mag hij geen enkel detail vergeten. 
Wat je ook doet, doe het zo goed mogelijk, binnen 
de grenzen van tijd en beschikbare middelen. Er 
is echter ook juiste aandacht voor die beperkin-
gen. Als je zegt ‘Ik kon een belangrijke brief niet 
op tijd op de post doen, omdat ik de tekst zo mooi 
mogelijk wilde maken’, dan zou dat niet slim zijn: 
een zeker gevoel voor de juiste verhoudingen is 
uiteraard gewenst. Dat is echter iets dat vanzelf 
met de tijd komt. 

Werkelijke mindfulness (Right Mindfulness) is 
een belangrijke deugd, een sleutel die de deur 
opent naar zaken die tot dan toe niet werden 
waargenomen en daardoor werden veronacht-
zaamd. Als je tegen iemand zegt ‘Heb gevoel voor 
verhoudingen’, dan weet hij misschien niet eens 
wat je bedoelt. Net als tolerantie, goede smaak en 
gracieus handelen, is het een kenmerk van rijp-
heid. Het komt vanzelf wanneer we van binnenuit 
wakker worden. Volledige aandacht geven aan 
wat dan ook, een werkstuk, voorwerpen om je 
heen, de schoonheid van die voorwerpen, je ge-
drag, spraak, je toon van spreken, je gedachten, 
gevoelens en handelingen, het is in feite een pro-
ces van ontwaken.  

Om een voorwerp te zien zoals het is, mogen er 
geen subjectieve toevoegingen van het denken 
zijn. Het denkvermogen mag zijn gedachten er als 
het ware niet tussenplaatsen. Er mag geen reactie 
of mentaal commentaar zijn dat de zuivere ont-
vankelijkheid van het denkvermogen kan storen. 
Hier is een negatieve of ontvankelijke toestand 
gewenst, wakker en niet slapend of dromend. Een 
dergelijke toestand is als een spiegel waarin alle 
dingen getrouw worden weerspiegeld. Het gaat 
erom dat je het object eerst ziet zoals het is, of dat 
nu een situatie is, of de toestand van het denken, 
of welk ander object van waarneming dan ook. 

Alleen dan kan een helder begrip van de aard van 
het object ontstaan. Boeddhistische monniken of 
aspiranten oefenen het kijken op deze manier re-
gelmatig. Zij noemen het kale aandacht, of aan-
dacht zonder meer (bare attention), dat wil zeggen 
alleen maar aandacht en observatie, zonder kleu-
ring of interpretatie, zonder enige werkzaamheid 
van het geheugen. Ze oefenen deze ‘bare attention’ 
stap voor stap bij al hun handelingen op het fysieke 
en op alle andere gebieden, waarbij zij zich baseren 
op teksten uit de Pali canon. Ze beginnen met de 
ademhaling, dat wil zeggen het waarnemen van het 
inademen, het uitademen, de snelheid en lengte 
ervan, enzovoorts, steeds zonder het ademen te 
reguleren zoals bij de beoefening van pranayama 
het geval is. Het gaat alleen om het waarnemen. 
Dan gaan ze verder naar de houdingen van het li-
chaam (asana’s) en alle aspecten van hoe het li-
chaam beweegt, zit, eet, loopt, enzovoorts. Als je 
dat doet, stop je met je te identificeren met het li-
chaam. Aan de voeten van de meester (6) zegt: ‘Je 
bent niet je lichaam’. We kunnen dat accepteren als 
filosofische stelling of als deel van een theorie, 
maar dat betekent niet dat we ons dit werkelijk rea-
liseren. Juiste aandacht of mindfulness, voortdu-
rend beoefend, is bedoeld om eerst dit onderscheid 
in het denken te bewerkstelligen. Daarna wordt de 
aandacht gericht op de gewaarwordingen van alle 
zintuigen en dan op gevoelens, bewustzijnstoestan-
den en de inhouden bij die toestanden. Wees voor-
zichtig wanneer je dit doet, zodat je niet onbewust 
te zeer op jezelf betrokken raakt of egocentrisch 
wordt. Voor zover je dit inderdaad bent, zou je 
kunnen ontwaken vanuit deze toestand. Deze toe-
stand zou weer een object van observatie kunnen 
worden, met het oogmerk om jezelf daarvan te be-
vrijden. Absolute vrijheid in elk opzicht, in elk as-
pect van je wezen, dat is het oogmerk en de bedoe-
ling van dit alles. 

J. Krishnamurti spreekt 
over het belang van ge-
waar te zijn zonder keuze 
(choiceless awareness, 
keuzeloos gewaar zijn), 
zonder een systeem waar-
aan je je conformeert. Hij 
vraagt vaak: ‘Kun je kijken 
naar een boom, zonder je 
kennis en herinnering er-
van aan deze waarneming 
toe te voegen, zodat je 
hem ziet alsof het de eer-

ste keer is?’ Dit is niet makkelijk voor ons en dat 
weet je meteen als je het probeert, want je kennis 
en herinneringen zijn diep in het denken vastge-
legd. Het bewustzijn waarmee we het leven zijn be-
gonnen, is in de loop der tijd op veel verschillende  
manieren veranderd. Door te oefenen kun je echter 
leren om te kijken zonder ergens gedachten tussen 
te plaatsen. Zoals je dit met een boom oefent, zo 
kan het ook met andere dingen: als je naar iets 
kijkt moet de aandacht niet geconcentreerd of be-
perkt zijn, zodat het zien van datgene wat ermee 
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verbonden is, of van wat verder weg is, belemmerd 
wordt. Ook alle bepalende factoren kunnen wor-
den gezien. Als de wil niet wordt ingebracht bij het 
kijken, dan zal de aandacht op een natuurlijke ma-
nier stromen, dat wil zeggen, zonder spanning en 
zonder overmatige concentratie. Volgens de boed-
dhistische leer is deze oefening van het ‘negatief 
gewaarworden’ werkelijk de enige weg: het bete-
kent het direct ervaren van de aard van het object 
en het zal het denken voor vele zaken openen, een 
nieuwe wereld in feite, nieuw, omdat het denkver-
mogen nieuw wordt en waarneemt wat hij nog niet 
eerder heeft waargenomen. Het ziet dan alle din-
gen als gelijkwaardig, zonder keuze en in hun ware 
of innerlijke natuur. Hij ziet het goede als goed, 
het kwade als kwaad, het mooie als mooi en het 
lelijke als lelijk: de waarheid verschijnt in het 
brandpunt van de aandacht.  

Als een mens geen 
gevoel voor schoon-
heid heeft, niet kan 
waarderen wat wer-
kelijk mooi is, hoe 
kan hij die eigen-
schap dan toch ver-
werven? Er zijn 
mensen in India, 
met name onder 
hen die eenvoud 
cultiveren, die den-

ken dat schoonheid niet essentieel is. In hun visie 
is het een versiersel, verbonden met zaken als seks, 
begeerte, ijdelheid, enzovoorts, maar deze ideeën 
zijn helemaal verkeerd. Als je geen schoonheid 
kunt waarnemen, hetzij in de natuur, hetzij in de 
mens, dan heb je een onvolledige of gesluierde vi-
sie. Om werkelijke schoonheid te kennen, is het 
noodzakelijk dat de ziel eerst wordt gereinigd van 
onzuiverheden, van de drang tot genieten. Met de 
ziel wordt hier de psyche bedoeld, de astraal-
mentale entiteit en niet de geestelijke, spirituele 
ziel die niets in haar aard toelaat dat vreemd is aan 
haar natuur. Belangstelling zorgt voor aandacht, 
zoals we weten. Als we geïnteresseerd zijn, doen 
we dingen gemakkelijk. Aandacht roept echter ook 
belangstelling wakker en opent de weg naar in-
zicht. Wanneer we het woord inzicht gebruiken, 
hoever reikt dat begrip dan? Het kan theoretisch 
van toepassing zijn op alle aspecten van het be-
staan. Wanneer je visie ontdaan is van blokkades 
en sluiers, wie weet welke openbaringen zich dan 
aan je voor zullen doen. Boeddhistische monniken 
denken, voor zover ik weet, niet in termen van 
schoonheid, maar niettemin is het een belangrijk 
aspect van leven, zoals Krishnamurti vaak aan-
geeft. Constante aandacht zou geen moeite kosten 
als dit eenmaal een gewoonte wordt, te beginnen 
met zaken die dichtbij zijn, kleine dingen. Het 
wordt de basis van zelfdiscipline, zoals kolonel Ol-
cott aangeeft, een discipline die niet star is, niet 
nonchalant of laks, maar ook niet pretentieus, of 
als zodanig benoemd. Je neemt waar, je leert en 
handelt intelligent en vermijdt de slechte dingen 
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die moeten worden vernietigd, zoals die in de Sutta, 
de tekst, [noot 2] worden genoemd, bijvoorbeeld 
hebzucht, boosheid en misleiding. 

In een toestand van mindfulness kun je hebzucht, 
of een andere slechte eigenschap, laten we zeggen 
jaloezie, in jezelf waarnemen. Hoe kan iets nu wor-
den uitgedreven door het puur alleen maar onder 
ogen te zien? Je kunt de aard ervan waarnemen, 
hoe het zich gedraagt en dat is deel van het heldere 
begrijpen dat naar voren komt bij het onbeperkt 
ergens aandacht aan geven. Je kunt alles waarne-
men wat eraan kan worden waargenomen. Als je 
iets lelijks ziet zal het je niet opvallen als lelijk, ten-
zij er een idee bestaat van iets anders wat je als 
mooi benoemt. De Sutta over aandacht (2) zegt: 
Hoe overpeinst de monnik (de werking van) het 
denken in het denken (mind in mind)? Hij begrijpt 
of omvat het gepassioneerde denken en het denken 
dat niet gepassioneerd is. Hij begrijpt het denken 
dat vol is van haat en het denken dat dat niet is; het 
denken dat verward is en dat niet verward is, enzo-
voorts, enzovoorts. Met andere woorden, hij ziet de 
wolk aan de hemel en neemt waar dat de wolk niet 
de hemel is. Dat wil zeggen, de activiteiten van het 
denken en de toestand die ze creëren, zijn in essen-
tie niet gelijk aan het denkvermogen in zijn norma-
le toestand. Dit is het onderscheid tussen het wer-
kelijke en het onwerkelijke, het onveranderlijke en 
het veranderlijke. 

Wanneer het denken niet alleen de vormen van de 
dingen weerspiegelt, maar het schone kent als 
schoon en het goede als goed, dan is die kennis de 
onthulling van een subjectieve diepte op zichzelf, 
een diepte in de kwaliteit van het kennen. Waaruit 
bestaat goedheid? Voor iemand met weinig diep-
gang is dit net zo betwistbaar als een begrip als 
schoonheid. Er is echter een toets voor goedheid en 
schoonheid in de ware aard van de mens, wanneer 
die is teruggebracht tot zijn zuivere en oorspronke-
lijke toestand, ontdaan van alles wat later gevormd 
is, zonder alle latere complicaties. Met andere 
woorden, het is een aard die niet gevormd is door 
begeerte, die de dingen kan zien zoals ze zijn. Een 
dergelijke aard heeft een intuïtie van goedheid, 
schoonheid en waarheid. Ware intuïtie kan niet 
worden gekweekt of afgedwongen: intuïtie is niet 
iets wat verschijnt als een duveltje uit een doosje. 

Waarom zijn hebzucht, boosheid en misleiding ge-
kozen als de drie belangrijkste vormen van kwaad? 
Ze zijn nadelig in een meer fundamentele zin. Wat 
is hebzucht? Het bestaat uit steeds meer willen, de 
drang tot genieten, dingen ervaren en zich toe-
eigenen. Steeds meer willen, veroorzaakt in de psy-
che, een soort sifon-effect: de psyche wil meer drin-
ken, meer eten, andere lichamelijke gewaarwordin-
gen, lof, zich belangrijk voelen, bezittingen, plezier 
en veiligheid. Er zijn ontelbare sensaties waardoor 
de geest gevangen en vastgehouden wordt. In dit 
opzicht is ambitie eveneens gebaseerd op hebzucht. 
Je kunt de ambitie hebben om als een dictator of 
koning te regeren. De gewaarwording van gekroond 
en gezalfd worden, boven alle anderen te worden 
geplaatst, door iedereen in de omgeving te worden 
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geëerd, het gevoel dat jouw wil onmiddellijk door 
anderen zal worden gehoorzaamd, is dat niet de 
ondergrond van die specifieke ambitie? Elke gre-
tigheid naar genot wordt een vorm van hebzucht. 
Een hond eet met hebzucht, schrokkend. Waar-
door wordt dit veroorzaakt? Het is het genot van 
de sensatie van het eten, in oosterse landen waar 
honden vaak worden verwaarloosd mogelijkerwijs 
ook nog eens aangewakkerd door honger.  

Boosheid staat voor verschillende vormen van af-
stoting en afkeer, tot en met de wens tot vernieti-
gen. Er bestaat ook angst die een vorm van afkeer 
is, een oorzaak van lijden en een factor in de groei 
van andere soorten van kwaad, haat, voorwend-
sels, leugens enzovoorts. Je kunt iemand waar je 
bang voor bent niet werkelijk liefhebben. Ook kan 
volmaakte liefde angst verdrijven. Wanneer je voor 
jezelf niets wilt en alle liefde voor het leven en 
comfort hebt gedood, zoals in Licht op het Pad (7) 

wordt vermeld, dan kun je geen spoor van angst 
hebben. Je misleidt jezelf als je dit alles niet in je-
zelf waarneemt en dat creëert een heel verkeerd 
idee over jezelf. 

Wanneer je observeert en intelligent handelt, ver-
werf je vrijheid van de neiging om je gewoonte-
groeven op welk gebied dan ook te volgen: je oor-
deelt fris en handelt dienovereenkomstig. Je con-
formeert je innerlijk niet aan allerlei uiterlijke re-
gels, maar je conformeert je sociaal of naar buiten 
toe in die mate die je zelf als juist beoordeelt. Aan 
de voeten van de meester legt de besturing van het 
denken als een verplichte opgaaf voor, maar hoe 
kun je dat doen? Het kan worden bestuurd door 
aandacht en door begrijpen, niet door middel van 
wilskracht. Die sturing komt op een natuurlijke 
manier, als de intentie oprecht is. Hoewel je een 
ander niet oprecht kan maken, kun je hem wel hel-
pen om de waarheid te zien. 

Juiste aandacht of mindfulness en ook juiste medi-
tatie, duidt op die bewustzijnstoestand die voorbij 
het denken gaat, waar geen denken meer is en ook 
dat zal op een natuurlijke manier ontstaan. 

De vraag wordt weleens gesteld: ‘Hoe helpt een 
ontvankelijke, negatieve toestand anderen, naast 
het feit dat het jou helpt?’ Het helpt jou omdat het 
betekent dat er vrede is in jezelf, dat het je waarne-
ming verbetert. Moeten we dan niet handelen? Het 
antwoord op deze vraag is: Jawel, maar datgene 
wat we handelen noemen, komt grotendeels vanuit 
de oppervlakte van onze aard, vanuit een beperkte 
waarneming, vaak vanuit een toestand van verwar-
ring, onzekerheid en verstoordheid. Als deze toe-
stand wordt beëindigd, dan zal het handelen daar-
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na voortkomen uit een toestand van volledig be-
grip, diepte en rust. Het handelen dat voortkomt 
uit die toestand zal grotere betekenis hebben. Die 
toestand is negatief gezien vanuit ons huidige 
standpunt, maar positief in meer fundamentele zin.  

Leven is handelen op elk gebied, maar de handeling 
die in ons plaatsvindt, komt grotendeels voort uit 
ingewortelde ideeën, via het filter van het geheu-
gen. Er bestaat echter de mogelijkheid om te han-
delen vanuit een basis die ontdaan is van deze hin-
dernissen. Dat is wat bedoeld wordt met de geest 
negatief of ontvankelijk maken, leeg, enzovoorts. 
Deze negatieve toestand is niet een toestand waarin 
het leven ophoudt met stromen. Integendeel, het is 
de grond, de bedding waar het koelste en zuiverste 
levenswater uit stroomt. De ene energie, die leven 
is, zoals dat vloeit vanuit zijn onbekende bron, 
stroomt misschien door, of wordt gekarakteriseerd 
door (hoe wij dat dan ook kunnen beschouwen) een 
bewustzijnstoestand die lijkt op een buitengewone 
meditatie. Dit wordt symbolisch weergegeven in de 
Indiase legende over het zuivere water van de he-
melse Ganga dat wordt ontvangen op het hoofd van 
Shiva, de grote yogi die altijd in meditatie is. Het 
water stroomt naar beneden en naar buiten, de we-
reld in. Shiva staat voor een toestand van bewust-
zijn die absoluut smetteloos en in rust is. In die 
staat dient een ander soort waarneming zich aan, 
aangeduid als ‘het derde oog’. Het derde oog opent 
zich en begint waar te nemen. Het ziet alle dingen 
in de hemel en op aarde, ook de dingen ‘waarvan 
onze filosofie zelfs niet durft te dromen’. 
 
Noten bij de vertaling: 
1. Veel woorden met hoofdletters, zoals Path, Light, Life enzo-

voort, zijn aangepast naar kleine letters waar dat geen ver-
schil in de betekenis oplevert. Daarmee wordt zoveel moge-
lijk de officiële spelling van de Nederlandse taal toegepast.  

2. Het begrip ‘mindfulness’ wordt in dit artikel gebruikt in de 
zin die nu, vijfenveertig jaar later, algemeen gangbaar is 
geworden. Dit begrip, sati, gaat terug op de Satipatṭhāna 
Sutta, een sutta (sutra) uit de Pali canon van het hinayāna 
boeddhisme.  

3. Pali is een volkstaal die zich ontwikkeld heeft uit het Sans-
kriet. Diakritische tekens bij de Pali- en Sanskriet-woorden 
zijn weggelaten. In het origineel waren die slechts deels toe-
gepast.  

4. Olcott, Henry S., A Buddhist Catechism, ‘Burma Herald’ 
Steam Press, Rangoon, 1886. De vertaling van termen volgt 
hier niet het oorspronkelijke boekje, maar het artikel van Sri 
Ram. NB Dit boek is in het Nederlands uitgegeven door de 
UTVN onder de titel De Boeddhistische Catechismus.  

5. Het woord ‘vereiste’ in het Pali aṅgā, wat kenmerk of gedeel-
te betekent.  

6. Alcyone [Krishnamurti, J.], At the Feet of the Master, The-
osophist Office, Adyar (Madras), 1910  

7. Collins, M., Light on the Path, Aryan Theosophical Society, 
New York, 1885 

 
Uit: The Theosophist, decem-
ber 1972  
Theosofia september 2017 
Vertaling: Ingmar de Boer 
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Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

 

Zondaglezing 

 

De Geboorte van Gods zoon in ons 

Religieuze verhalen tonen hun volle betekenis en kracht pas als ze over ons eigen leven gaan. Dat is ook zo 
voor het kerstverhaal. Als we de menswording van de zoon van God slechts zien als een historische gebeur-
tenis buiten onszelf, dan heeft dat nauwelijks waarde voor de weg van innerlijke transformatie.  

In de christelijke wijsheidstraditie wordt daarom van oudsher Kerstmis ook op een meer esoterische wijze 
geduid. Zo beschrijft de middeleeuwse mystiek de geboorte van de zoon van God op drie niveaus: als de 
eeuwige geboorte van de Logos of het Woord uit de hemelse Vader, als de geboorte van Jezus Christus uit 
Maria en als de geestelijke geboorte van Gods zoon in het eigen hart. 

In december 2017 organiseerde het IC en de Theosofische Vereniging Nederland een kerstbijeenkomst in 
Naarden. Na de middag sprak David Nieuwejaers over ‘de Geboorte van Gods zoon in ons’.   

Gezien we nu stilaan naar het eind van 2019 gaan en Kerstmis ook hier uitvoerig wordt gevierd, zal deze 
voordracht, die meer dan de moeite waard is om gezien te worden, vertoond worden in de Loge in Antwer-
pen. 

Graag nodigen we u allen dan ook uit om samen met ons de voorstelling van deze prachtige voordracht bij 
te wonen op 

 zondag 15 december 2019 om 11 uur 

 

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

 

Meer informatie is te bekomen via mail: info@logewittelotus.be of loge.witte.lotus@ts-belgium.be of via 
GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968. 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 14 - nummer 12 - december 2019 

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

Programma zondagactiviteiten  

Zoals eerder aangekondigd, zal er elke maand slechts 1 lezing plaatsvinden voor deze twee Ant-
werpse Loges en dit:            

              Elke derde zondag van de maand  
Locatie:                                             Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

 
15/12/2019: De Geboorte van Gods zoon in ons - David Nieuwejaers (vertoning voordracht) 
19/01/2020: Innerlijke transformatie (een artikel van Joy Mills) 
16/02/2020: Varanasi, een uitzonderlijke Internationale Conventie - Sabine Van Osta 
15/03/2020: Uiterlijke transformatie (een artikel van Joy Mills) 
 
Iedereen van harte welkom! 

Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7 
Verdere informatie via GSM +32 486 631 997 & +32 476 879 968 of  via mail: info@logewittelotus.be  

 

 

 

 

mailto:info@logewittelotus.be
mailto:%20loge.witte.lotus@ts-belgium.be
mailto:secretary@logewittelotus.be
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Loge Witte Lotus 
December 2019 

                     ZONDAGACTIVITEIT  

15/12 om 11u.: Lezing in samenwerking 

                                  met Loge Antwerpen: 

De Geboorte van Gods zoon in ons 

 
THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

05 & 19/12: 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. 

 

 12/12: 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 afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing 
van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn 
(Śiva), goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu). 

 

EXTRA Programma in Antwerpen 

Belgische Theosofische Vereniging  

Cursus Inleiding tot de Theosofie 

14/12 van 10 uur tot 12 uur 

U zult oogsten wat u zaait  -  Karma 

 

Theosofische Orde van Dienst 

19/12 om 21.00 uur 

Genezingsmeditatie  

(enkel voor leden) 

  

Loge Witte Lotus 
& 

Loge Antwerpen 
Zondaglezingen:  

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender DECEMBER 2019 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

    
 

1  2 1 
 

2 3 
 

4 5 
Een weg 
tot zelfont-
dekking 

6 
 

7 
 

8 
 

9 10 
 
 

11 12 
Siva Sutra 

 
 

13 14 15 
De Geboor-
te van Gods 
zoon in ons 

16 
 

17 
 

18 19 
Een weg 
tot zelfont-
dekking 

20 21 
 

 

22 

23/30 24/31 
 

 25 26 
 

27 28 29 

05/12/2019: Een weg tot zelfontdekking 

12/12/2019:  Siva Sutra 

19/12/2019: Een weg tot zelfontdekking 

 

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

15/12/2019: Lezing:  

De Geboorte van Gods zoon in ons 

 
 

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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