Loge
WitteLotus
Lotus
Loge Witte
Het Witte Lotusblad
Het Witte Lotusblad
Colofon:

Mission Statement of the Theosophical Society

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

To serve humanity by cultivating en everdeepening understanding and realisation of
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the Unity of all Life.”

Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Verantwoordelijke uitgever :
Sabine Van Osta
p/a Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Jaargang 15-nummer 12-december 2020

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en
verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

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.
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 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
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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), India. 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 Internationaal 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, beschikken
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.
Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opnemen 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.tsbelgium.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

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.
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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De erfenis van wijsheid
Joy Mills
Joy Mills (1920-2015) was tijdens haar leven zeer actief voor
de Theosophical Society.
Dit artikel sluit prachtig aan bij
de special van Theosofia, uitgegeven in juni 2019.

Zij wier leven op wat voor manier dan ook is
aangeraakt door de theosofische filosofie, zijn
hierdoor erfgenamen geworden van een grote
traditie van onsterfelijke wijsheid. Kennis van
die traditie kan men verkrijgen door studie,
door contemplatie, zelfs door het discussieren
met anderen van de principes van deze wijsheid. Wijsheid komt echter voort uit een ‘totaal
weten’, waarbij begrip voortdurend wordt uitgedrukt in iedere manier van leven. De erfenis
van wijsheid waarvan wij vandaag de erfgenamen zijn, is van dien aard dat, tenzij wij worden getransformeerd door haar vitale kwaliteit,
zij een steriel bezit kan blijven, weggesloten in
boeken en ontoegankelijk voor ervaring. Een
fundamenteel uitgangspunt, geïntroduceerd in
De Geheime Leer, suggereert het bestaan van
een verzamelde wijsheid van eeuwen, vandaag
verifieerbaar door ervaring, en te testen op wetenschappelijke gronden. Van deze kennis,
waarvan generaties van zieners en wijzen getuigen, kan worden gezegd dat zij een pentagram van wetten vormt waarvan het hoogste
punt zich in de mens bevindt.
In de handen van haar hoeders, de adepten van
wijsheid, is deze kennis veel meer dan alleen
een verzameling van leerstellingen. Zij is een
zich ontwikkelend, levend geheel, net zo levend
als het universum dat er de zichtbare uitdrukking van is. Door het verzamelen van feiten
kom je geen wijsheid tegen. Als je alle onderdelen van een klok op tafel legt, ervaar je niet de
werking van een horloge, noch begrijp je zo de
tijd. De erfenis van wijsheid waarvan wij vandaag de erfgenamen zijn, is een totale wijsheid
waarvan ieder principe slechts een aspect van
het geheel is, en het geheel de uitdrukking van
het al omvattende bewustzijn dat het universum is. Zoals aan ons doorgegeven door die opvallende boodschapper, H.P. Blavatsky, ontplooit de wijsheid zich in een natuurlijke volgorde van begrijpen, terwijl zij, zoals zojuist geHet Witte Lotusblad - Jaargang 15 - nummer 12 - december 2020

suggereerd is, een pentagram van wetten vormt.
Basisprincipe is het fundamentele uitgangspunt
dat er een universele werkelijkheid is waarin
alles is gegrondvest en waarvan de essentie absoluut ongeconditioneerd bewustzijn is. Het
waarlijke is volledig niet-materieel, zoals de wetenschap vandaag bezig is te ontdekken en aan
te tonen. Werkelijkheid is, wat er ook gebeurt in
het universele krachtenveld van oneindige mogelijkheden. Wij zijn ingebed in die ene werkelijkheid, en alle voorbijgaande ‘werkelijkheden’
gehoorzamen de wetten van die universele ondeelbare werkelijkheid. Haar hoofdeigenschap is
bewustzijn (chit) en dus is het universum door
en door bewust en levend. In en van zichzelf is
die werkelijkheid tijdloos-zijn (sat) en haar essentiele aard is harmonisch van kwaliteit
(ananda). Haar aard zelf maakt het mogelijk dat
schoonheid en vreugde elkaar op natuurlijke wijze opvolgen.
Het tweede uitgangspunt
komt voort uit het eerste:
het universum en al zijn
verschijningsvormen zijn
de periodieke manifestatie
van de eerste werkelijkheid. Materie is een uitwas,
een uitstoten van werkelijkheid, een werktuig van
werkelijkheid dat werkt
van binnen naar buiten.
Materie is dan de neerslag
van energie die nooit gescheiden wordt van zijn
bron, maar uitwendig verschijnt als de voorbijgaande vertoning van de ene
werkelijkheid; het universum van zijn projecteert het universum van proces. Die projectie is
periodiek, in overeenstemming met het inherente ritme van bewustzijn. Overal klopt de polsslag
van de werkelijkheid, soms versneld tot zelfbewustzijn, zoals in de mens, soms vertraagd tot
bijna onmeetbare cycli, zoals in de geologische
tijdperken. Een wetenschapper schreef eens: De
polsslag van de planeet aarde is nog niet geteld.
Maar een polsslag is er ... Een ritmisch kloppen in
het magnetisch omhulsel rondom de planeet ontstaat door de zonnewind ... Binnen het magnetisch
veld zet de atmosfeer van de aarde zich uit en
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krimpt weer in. De kloppende polsslag van de
werkelijkheid ontplooit zich spontaan om zichzelf te tonen wat zij mist, om zichzelf in grenzen vast te leggen, want in de primaire werkelijkheid zit de dynamiek van haar eigen aard.
Het woord ‘fohat’ is toegewezen aan die dynamiek die door de wetenschap nog niet is ontdekt, behalve dan in zijn uitwerkingen.
Het universele veld is niet-actief bestaan. De
activering in het universele veld van werkelijkheid, van dat wat de occultisten kennen als
fohat, resulteert in werkzame universa, die
voorbijgaand en tijdelijk zijn, en die schaduwen bouwen over het ware. Het derde uitgangspunt is dus: het universum wordt maya
(begoocheling) genoemd, omdat alles erin tijdelijk is hoewel het reeel genoeg is voor de bewuste wezens die zich erin bewegen. Dat wat
was ingebed in de gelijktijdigheid binnen in het
universele ware ontplooit zich nu opeenvolgend in de processen van tijd en evolutie. Daarom wordt het maya genoemd, omdat je het
kunt meten. De mens als zelfbewust wezen
leert om tijd te gebruiken, ermee en erin te
werken, de processen van evolutie tot stand te
brengen. Daarom is de mens de maat van alle
dingen, en ook van alle processen: hij beïnvloedt zowel de tijd als het proces.
Het vierde punt van het pentagram is het basale uitgangspunt dat alles in het universum,
door alle koninkrijken van de natuur heen, bewust is: begiftigd met het bewustzijn van zijn
eigen soort, op zijn eigen niveau van waarnemen. De fundamentele werkelijkheid, niet deelbaar en niet materieel, is door en door bewust.
Hoewel het zintuiglijk waarneembare een
schaduw over die werkelijkheid werpt, is zij
steeds geworteld in het oorspronkelijke bewustzijn en moet daardoor deelhebben in dat
bewustzijn. Alles is ingebed in het ware en
openbaart zichzelf in de volgorde van tijd.
Daardoor wordt het universum, in overeenstemming met het vijfde uitgangspunt, van binnen
naar buiten in werking
gezet en geleid. Ontwerp,
patroon en vorm komen
tevoorschijn.
Zo kunnen we de vijf essentiele punten van tijdloze wijsheid visualiseHet Witte Lotusblad - Jaargang 15 - nummer 12 - december 2020

ren, een pentagram van wetten waaraan de gehele natuur gehoorzaamt. Het vindt zijn ultieme
uitdrukking in de mens die alles wat overal in
het universum aanwezig is bevat. Traditioneel
was het symbool voor de mens de vijfpuntige
ster: ieder punt kan staan voor een universele
wet die de mens door zijn eigen natuur belichaamt. Het is dus zijn taak om de wet die hij
vertegenwoordigt te worden.
De mens blijft, hoe ver zijn bereik ook is, hoever
hij ook groeit, steeds op de aarde staan. Zijn voeten hebben ergens vaste grond; er is altijd een of
andere basis, want zijn inzicht begint daar waar
hij staat. Terwijl ons inzicht in wat is beperkt en
begrensd wordt door onze huidige toestand
kunnen we toch omhoog groeien, totdat ons bewustzijn zich uitstrekt tot de vijfvoudige punten
van wijsheid, en wij ons bewust worden van wat
van het begin af aan waar was: dat we onsterfelijk geworteld zijn in het zelf-bestaande.
Het bereiken van bewustwording is een wetenschappelijk proces dat ‘het pad’ genoemd kan
worden. Leerstellingen, hoe nobel ook, zijn niet
genoeg. Principes, hoe hoogstaand ook, zijn niet
voldoende. Zoals de Pseudo-Dionysius zei: De
mens moet niet alleen de waarheid leren, hij moet
haar ondergaan. Er is een pad om te vinden en te
gaan, hoewel er duizend manieren zijn om naar
de ingang van dat pad te komen. Het pad is een
en de leerling kiest het zelf. Onze erfenis van
wijsheid (de titel van dit artikel) openbaart de aard
van het pad: men vindt de fundamentele werkelijkheid door haar te leven. Door onze eigen inspanningen ontwikkelen we een enorm bewustzijnsvermogen. Door meditatie en ‘juiste mindfulness’ gebeurt wat Plato beschrijft: we
‘herinneren’ ons wie we werkelijk zijn. Als we
leren om de eisen en verlangens van het tijdelijke zelf te vergeten, dan leren we ook, met ons
herontdekte levensdoel voor ogen, om met diep
mededogen alles wat we zijn en hebben te benutten bij het dienen van de mensheid. Want de
mens heeft zichzelf verplicht tot het op zelfbewuste manier bevorderen van het volledige proces waar hij deel van uitmaakt.
Maar dit commitment vraagt om een radicaal
afwijken van het normale ontwikkelingspatroon.
Het vereist een nieuwe manier van groeien: niet
langer groei in de zin van een lineaire volgorde,
maar een zelf-transformatie die van binnenuit
plaatsvindt. De meest toepasselijke analogie is
het proces van metamorfose. Een rups wordt
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geen vlinder door een proces van lineaire groei,
door alleen maar een steeds grotere rups te
worden. Het proces wordt pas voltooid als de
rups zichzelf in zijn eigen cocon windt, zich isoleert van de buitenwereld die hem gevoed heeft,
en helemaal op zijn eigen houtje een verbazende transformatie ondergaat. Daar binnen in de
cocon vindt een welhaast wonderbaarlijk proces plaats: alle organen van de larve verdwijnen, ze worden gereduceerd tot een amorfe,
vormloze, slijmerige emulsie zonder onderscheidbare structuur. Als door een wonder van
reorganisatie, iets wat de biologie niet kan uitleggen, bestuurd door een mysterieuze dynamiek die de wetenschap nog niet benoemd
heeft, van energie voorzien door een kracht die
de natuurkundigen niet kennen, transformeert
deze vormloze en ogenschijnlijk dode emulsie
zichzelf tot een vlinder. Dat wat eens een rups
was, is nu iets met vleugels en vol schoonheid,
aangepast aan een totaal andere omgeving, namelijk de lucht, en uitgerust voor een totaal andere manier van leven.
Zo kan de mens zelfbewust en door zelfuitgedachte inspanning een vergelijkbare, even grote
transformatie bereiken op een ander vlak van
bewustwording: vanuit zijn aardse rupsenbestaan, via het ervaren van een lineaire groei
door opeenvolgende incarnaties, tot het vrijere
leven van spirituele regeneratie.

Dit is onze erfenis van wijsheid: wij zijn de erfgenamen van de eeuwen en hebben een heilige belofte in bewaring. Maar we moeten dan wel meer
doen dan gegeven kennis of nieuwe kennis nastreven om de erfenis die ons is nagelaten in al
haar grootsheid door te geven aan hen die na ons
komen. We kunnen de waarheid op een zo intieme manier ontmoeten dat zij bezit van ons
neemt. Dan kunnen we de universele principes
in de vurige oven van levenservaring omsmeden
tot het goud van wijsheid. Zo worden wij zelf getransformeerd en transformeren we onszelf
steeds opnieuw. De eeuwige principes van wijsheid bevinden zich niet buiten ons: ze werken
niet van buiten op ons in. Zij zijn de essentie van
onze eigen aard: wij zijn zelf het pentagram van
weten. Dat weten is het leven zien als geheel,
met een blik op de alomvattende werkelijkheid.
Als wij leven en handelen naar deze erfenis van
wijsheid waarvan wij vandaag de erfgenamen
zijn, dan kan deze nooit voor de mensheid verloren gaan.
Uit: The Theosophist, januari 2019. Dit artikel verscheen in
het Engelstalige tijdschrift Theosophia, volume XXV, nummer 4, in de lente van 1969, waarvan Boris de Zirkoff hoofdredacteur was (zie ook Theosophy Forward, december
2018).
Vertaling: Marianne Plokker

Zijn wij wel onderzoekers?
G. Ramanathan
De heer G. Ramanathan was
voorzitter van de Trissur Theosophical Lodge en lid van het dagelijks bestuur van de Kerala Theosophical Federation in India.

Het kenmerk van een theosoof is een onderzoekende houding. In een van de brieven aan A.P.
Sinnett, voormalig vicevoorzitter van de Theosophical Society (Adyar), hierna TS, stelde Mahatma KH: De adept is de zeldzame bloem van
een generatie van onderzoekers (De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, brief 2, bladzijde 7) . Dit toont aan
hoe essentieel het is om een onderzoekende
aard te hebben. De stichters van de Society en
zij die met hen omgingen in de vroege periode
Het Witte Lotusblad - Jaargang 15 - nummer 12 - december 2020

van de TS waren echte onderzoekers. Zij observeerden de wereld der verschijnselen met een
open denkvermogen en waren ontvankelijk voor
datgene wat uitgegoten werd vanuit de hogere
dimensies. Zij geloofden niet blindelings wat hun
door anderen verteld werd en verwierpen dit
ook niet volledig, maar zij kwamen achter de
waarheid door nauwkeurige observatie en door
meditatie.
In een artikel over Mahatma’s en Chela’s (in het
boek HPB Teaches van Michael Gomes) beschrijft H.P.
Blavatsky (HPB) duidelijk het begrip ‘blind geloof en vertrouwen’. Zij stelt: Blind vertrouwen is
een uitdrukking die soms gebruikt wordt om aannames en geloof, zonder eigen perceptie of begrip,
aan te duiden; dit terwijl de ware perceptie van
het manas dat verlichte geloof aanduidt in de ware betekenis van het woord ‘vertrouwen’. Dit ge-
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loof zou tegelijkertijd vergezeld moeten gaan met
kennis, want ‘ware kennis brengt vertrouwen met
zich mee.’ Occulte leringen zijn door HPB zelf
gegeven middels haar klassieke theosofische
literatuur. Ook de president-stichter kolonel
H.S. Olcott en andere grote theosofen, zoals dr.
Annie Besant, C.W. Leadbeater en anderen, hebben geschreven over hun verlichte waarnemingen van de aard van het universum en de evolutie van de mensheid. Dit zijn allemaal vruchten
van verlichte waarnemingen en van aanhoudend en nauwkeurig onderzoeken.
De ware vraag is echter of de doorsnee leden
van de TS beweringen simpelweg onderschrijven, of er diepgaand over mediteren en zo tot
waarlijk leren komen. In de eerste reeks van de
Brieven van de Meesters van Wijsheid, in brief
nummer 59, aan dr. Annie Besant door Mahatma KH in het jaar 1900 (negen jaar na de dood
van HPB), zegt KH: De TS en haar leden fabriceren
langzaamaan een geloof. Een Tibetaans spreekwoord zegt ‘Lichtgelovigheid brengt lichtgelovigheid voort en eindigt in hypocrisie’. Er zijn zo weinig mensen die iets over ons weten. Is het de bedoeling dat wij gunstig gestemd of tot idolen gemaakt worden... De schuimkop van de golf van
intellectuele vooruitgang zou aangegrepen en
naar spiritualiteit gegidst moeten worden. Die
kan niet geforceerd worden tot geloofsrichtingen
en emotionele verering. De essentie van de hogere
gedachten van de leden in hun gezamenlijkheid
zou alle actie in de TS moeten gidsen.
De moderne TS werd gebaseerd op de richtlijnen en instructies die de Meesters van Wijsheid
gaven via hun brieven en op andere occulte manieren. In deze context beschouwd is de bewering van de Mahatma KH uiterst belangrijk: in
de theosofische beweging is geen plaats voor
blinde verering en voor bijgeloof.
Wanneer de verlichte waarnemingen van ‘de
groten’ onder woorden gebracht worden roept
dit vanzelfsprekend ernstige beperkingen op.
Krishnamurti, een van de grootste spirituele
denkers van de twintigste eeuw, heeft keer op
keer gewaarschuwd dat de beschrijving niet het
beschrevene is. Tenzij wij mediteren en onze
intuïtieve waarneming ontwikkelen over theosofische leringen die in boeken worden gegeven, zal er niets gebeuren wat de moeite waard
is. Nieuwe concepten en ideaties op het mentale
niveau maken, gebaseerd op informatie die wij
uit boeken halen, kan ons alleen maar helpen bij
Het Witte Lotusblad - Jaargang 15 - nummer 12 - december 2020

het creeren van illusie na
illusie. Na teleurstellingen
in de uiterlijke wereld kan
de spirituele zoeker misschien fantastische ideeen
over het spirituele leven
hebben, louter gebaseerd
op informatie die hij uit
boeken bijeen heeft gesprokkeld, en hij kan daarin
veiligheid zoeken.
Het
denkvermogen dat gehecht is aan aards gemak
en dat behoefte heeft aan veiligheid wordt doordrenkt van zintuiglijke verlangens, en kan daarom niet verder reiken dan de fysieke dimensies
van ons bestaan. Boekenwijsheid blijft vluchtig
en ongrijpbaar.
In De Stem van de Stilte staat in I,26 (Drie Wegen,
Een Pad, bladzijde 39): De naam van de tweede Hal is
de Hal van Lering [de Hal waarin de leerling op de
proef wordt gesteld]. Daarin zal uw Ziel de bloesems van het leven vinden, maar onder iedere
bloem een opgerolde slang. Blind geloof en een
dogmatische benadering kunnen ons alleen helpen om schijnheilig te worden, en niet om een
fundamentele transformatie in ons leven teweeg
te brengen. De prachtige leringen die geopenbaard worden over het bestaan van hogere dimensies, de eenheid van bestaan in het universum en het grote evolutionaire plan dat uitgelegd wordt in theosofie zijn onderwerpen die
onderzocht, ervaren en waargenomen moeten
worden. Bestaansvormen in de zichtbare fysieke
dimensie zijn slechts topjes van de ijsberg, en er
zijn diepere dimensies die nog ontvouwd dienen
te worden. Die materie zal een serieuze bestudeerder van theosofie niet blindelings aanvaarden of verwerpen, maar benaderen met een onderzoekend denkvermogen.
Een zuiver en open denkvermogen is een vereiste om diep in te gaan op deze levensvragen. Het
denkvermogen is de schakel tussen geest en materie en kan weerspiegelen wat zich in de spirituele dimensie bevindt. Het denken kan ontvankelijk worden voor de diepe wijsheid die met
theosofische leringen wordt overgebracht, leringen die niet van de aarde zijn. Een theosofische
student kan inzicht ontwikkelen in de wijsheid
achter de woorden door zijn gedachteprocessen
te volgen en onder controle te brengen. Als we
het denkvermogen zelf observeren, dan kan dit
het onderscheidingsvermogen naar een hoger
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plan brengen, en zo kunnen we wilde en onbeheerste gedachten een halt toeroepen. Krishnamurti heeft herhaaldelijk het belang vermeld
van het observeren van ons denkproces, en van
het ontdekken van de waarheid over dingen,
zonder hierbij afhankelijk te zijn van gezag, interpretaties en boeken. Zijn leringen zijn een
aansporing aan de mensheid om onderzoekend
bezig te zijn.
In boeken vinden wij allerlei meningen en interpretaties en dit geeft duidelijk
aan dat wij ons niet afhankelijk kunnen maken van
kennis als het laatste woord
over waarheid. In Esoteric
Writings van de grote occultist T. Subba Row bijvoorbeeld vinden wij verschillende meningen over de
leerstellingen van Sankaracharya.
Dit benadrukt nog eens het feit dat
wij meningen en gezichtspunten van anderen
niet kunnen opvatten als zijnde het laatste
woord, dat wij niet blindelings kunnen aannemen en geloven dat zij de ‘waarheid’ bevatten.
In hetzelfde boek schrijft Subba Row dat de TS
niet bestaat uit een groep religieuze leraren,
maar dat het eenvoudigweg een vereniging is
van onderzoekers en vragenstellers.
De theosofische student zou leringen kunnen
benaderen met een onderzoekende geest. Leren
vindt alleen plaats wanneer het denkvermogen
vrij is van alle beperkingen en ketenen. Het
steeds diepere besef van hoezeer wij afhankelijk
zijn van traditie, blind geloof, bijgeloof en uiterlijke omstandigheden in het algemeen, die bewustwording zal ons helpen om deze door het
denkvermogen opgeworpen hindernissen te
overstijgen. In ons dagelijks leven zijn er gelegenheden te over dat ons zelfbeeld wordt uitgedaagd. In plaats van ons te verschuilen achter
een muur van verontschuldigingen en rechtvaardigingen kan het, als wij onszelf observeren, een prachtige gelegenheid bieden om waar
te nemen hoezeer wij slaven zijn van angst, van
de meningen van anderen, van onze tradities
enzovoort. Dït zijn de momenten dat wij uit onze schulp kunnen kruipen om een blik op de
verte te werpen. Alleen als ons denkvermogen
zich niet vastklampt aan geloof of verlangens,
als het de angst heeft overstegen, alleen dan zijn
wij in staat om te observeren en te leren. Op zulHet Witte Lotusblad - Jaargang 15 - nummer 12– december 2020

ke momenten worden de diepe waarheden ontvouwd die versluierd liggen in de grote leringen
van theosofie.
Dit is de prachtige lering die ons deelachtig gemaakt werd door Krishnamurti: hij benadrukte
het belang van een onderzoekend denkvermogen. Waarachtig onderzoek en leren komt alleen tot bloei in een atmosfeer waarin vrijheid
van denken bestaat. De resolutie Vrijheid van
Denken (die op elk binnenblad van Theosofia staat, redactie) is een fundamenteel principe bij alle activiteiten van de TS. Deze verklaring, aangenomen
door de internationale algemene raad (General
Council), is een duidelijke verklaring dat de TS een
centrum van leren is.
Uit: The Theosophist, maart 2008
Vertaling: Anne Myrthe Iken

Onwetendheid is als een gesloten vat zonder lucht; de ziel als een vogel die erin gevangen zit. Zij zingt niet en kan zich evenmin verroeren, maar zit daar stom en stijf
en sterft van uitputting.
Maar zelfs onwetendheid is beter dan verstandelijke kennis zonder Wijsheid van de
ziel om haar te verlichten en te leiden.
De zaden van Wijsheid kunnen niet kiemen
en groeien in een bedompte ruimte. Om te
kunnen leven en ervaring op te doen, heeft
het denken breedte en diepte nodig en aanwijzingen om het op te trekken tot de DiamantZiel. Zoek deze aanwijzingen niet in het rijk
van Maya, maar stijg boven begoochelingen uit, zoek het eeuwige en het onveranderlijke SAT, wantrouw alle bedrieglijke
ingevingen van de verbeelding.
Want het denken is als een spiegel; bij het
weerkaatsen verzamelt het stof. Het heeft
de zachte adem van Ziele-wijsheid nodig
om het stof van onze begoochelingen te
kunnen wegblazen. Tracht, beginner, uw
denken en Ziel te versmelten.
De Stem van de Stilte,
Fragment 2
Drie wegen, één pad, p55
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10/12: De Siva Sutra
De Siva Sutra behoort tot de school van
het Kasmir Saivisme. De filosofie achter
de Siva-Sutra is gebaseerd op het bestaan
van
een
Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert
als het gehele universum.
Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in
zichzelf in potentiele vorm in die Realiteit Universeel
Bewustzijn en Kracht (Siva en Sakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Siva),
goddelijke Kracht (Sakti) en de Monade (Anu).

Voor alle informatie over de activiteiten van de
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan
u terecht op
GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email:
info@ts-belgium.be
Voor informatie over de Belgische Theosophical Order of Service kan u terecht op
GSM +32 476 879 968 of email:
tos@ts-belgium.be
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Een weg tot
zelfontdek-

Siva Sutra

03 & 17/12: 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 commentaar op
de techniek van yoga.
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Een weg tot
zelfontdekking

Zorg voor
de Ziel

De maandelijkse lezing van Loge Witte
Lotus zal, in samenwerking met Loge
Antwerpen doorgaan op
Zondag 20 december 2020
om 11.00 uur
Zoom meeting
Onderwerp:
Zorg voor de Ziel
Door Guido Lamot

Door de recente aangekondigde maatregelen ivm Covid-19 worden alle activiteiten, die
normaal doorgaan in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen, opgeschort.
Zoom meetings worden gehouden en alle informatie hierover, is te bekomen via mail:
secretary@logewittelotus.be of via
GSM 0476 879 968.
Voor meer informatie omtrent de programma’s
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM
+32 476 879 968 en +32 486 631 997
of email: info@logewittelotus.be
&
Email: secretary@logewittelotus.be
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Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loge Witte Lotus

Programma december 2020
Zoom meetings

donderdag 3 december 2020 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking
Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/89001415474?pwd=eGhiUDV6ZVE2NWdLQUVNUVUzUjF2Zz09

donderdag 10 december 2020 om 20u.: De Siva Sutra
Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/89048741757?pwd=cjFDRytJVlBRNFE4ZUFZNnM3YmlBdz09

donderdag 17 december 2020 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking
Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/81450355538?pwd=aDQ0OGVncWFoV1VoV1RLSVhqOGswZz09

Met aansluitend de TOS Genezingsmeditatie (Enkel voor leden)

Zondag 20 december 2020 om 11u.:
Zondaglezing in samenwerking met Loge Antwerpen
Onderwerp: Zorg voor de Ziel
Door Guido Lamot
Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/88338183594?pwd=SzJ2Y29rUjd2UU1CMzZYTHlmQmwwdz09

Belgische Theosofische Vereniging vzw

Nationaal

Maandag 7 december 2020 om 19.30 uur:
Cursus Inleiding tot de Theosofie
Planeetketens en Levensgolven - Deel 2
Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/88595698555?pwd=ekNiTHNsMnk2cVJhYlRKTzk4alY2dz09

Internationaal

Registreren is verplicht
en kan via

https://tsconvention.com/
website waarop ook het volledige programma te vinden is.

