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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.
 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte
en wetenschap.
 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.
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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.
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 website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be
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De geschiedenis van Adyar Dag

Adyar, de internationale hoofdzetel van de Theosophical Society is voor vele leden nog steeds een bijzondere plaats. Met de serene schoonheid van de
tuinen, is het een gewijde toevluchtsoord geworden
voor dieren, vermoeide reizigers en leden die Theosofie en de Vereniging beter willen begrijpen. Door
de poorten van het Adyar domein lopen, geeft
mensen vaak het gevoel in een andere wereld te
wandelen. De atmosfeer verandert. De stilte is uitwendig en inwendig te voelen. Alles vertraagt en de
eenvoud van leven, vreemd voor velen van ons,
neemt over. Het ligt voor de hand waarom de stichters deze bijzondere gronden kozen voor hun
hoofdzetel. Zelfs, gezien het domein omringd is
door het geluid en de chaos van de stad Madras,
blijft er binnen de poorten van Adyar toch een
schoonheid die zelden gevonden kan worden. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat er een dag – 17
februari – gewijd is aan Adyar.
Oorspronkelijk was 17 februari gekend als Olcott
dag. De dag waarop Henry Steel Olcott, de eerste
internationale president in 1907 overleed. Leden
verzamelden op de plaats waar hij gecremeerd
werd, spraken enkele woorden en offerden bloemen.
In 1916 veranderde de traditie en vond de bijeenkomst plaats aan het standbeeld van H.P. Blavatsky en Olcott. Standbeeld dat nu nog steeds in de
hal van de hoofdzetel staat. In de Watchtower nota’s van maart 1916 schreef Annie Besant:
Olcott Dag, 17 februari, zoals het in Ceylon en India wordt genoemd, werd traditiegetrouw gehouden op de hoofdzetel. We verzamelden om 07.10
uur in de grote hal en stonden in een halve cirkel
voor de alkoof waarin het standbeeld van onze
stichters staat.
Volgens de Besant nota’s sprak ze om 07.17 uur,
moment waarop Olcott zijn laatste adem uitblies,
enkele woorden. Daarna kwamen de vertegenwoordigers van de verschillende religies aan het woord
en tenslotte ging iedereen in een lange rij staan om
bloemen en dankbetuigingen te offeren. Deze traditie vindt nog elk jaar plaats in Adyar.
Hoe werd Olcott Dag dan Adyar Dag?
Volgens een artikel in de Theosophical Messenger van 1928, begon het met Fritz Kunz, echtgenoot van wijlen Dora Kunz, voormalig president
van de TS in Amerika. Na een lang verblijf in India
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keerde Fritz terug naar de Verenigde Staten en realiseerde zich dat er “weinig gedaan
werd voor Adyar in dat land…
Adyar is de Moeder van ons allen,
en haar noden komen op de eerste
plaats”. Hij bedacht een fonds om
gelden in te zamelen voor Adyar,
vormde hiervoor een comité zodat
hulp kon geboden worden bij de
bouw van de gebouwen. De eerste
niet-officiële Adyar Dag werd in Giordano Bruno
Amerika gevierd op 17 februari 1548-+17/02/1600
1923. Geld werd ingezameld om
aan Adyar te zenden.
Deze dag werd gekozen, niet enkel
omdat dit de dag was dat Olcott
overleed, doch ook omdat het de
dag was waarop Giordano Bruno,
een volgeling van Pythagoras, in
1600 op de brandstapel ter dood
werd gebracht en het de geboortedag was van Charles W. Leadbea- C.W. Leadbeater
°17/02/1854-1934
ter.
Annie Besant zou 17 februari, na
een suggestie van Mevr Manziarly, een Franse
vrouw, als Adyar Dag uitroepen in 1925. In februari 1926 werd dan de eerste officiële Adyar Dag gevierd. Hiervoor werd een pamflet gepubliceerd
over Adyar met mooie zwart/wit foto’s van het domein.
Vandaag worden nog steeds giften gedaan aan het
Adyar Fonds. Adyar dag is er nochtans niet enkel
voor het inzamelen van gelden, het is een dag als
herinnering aan en als dankbetuiging voor hen die
ons voorgingen, zij die hun leven wijdden aan Theosofie en die ons het speciale geschenk gaven:
Adyar.
Uit: Quest Magazine 93.1 (jan-feb. 2005)

Nota van de Redactie:
Aan dit lijstje kunnen we het overlijden van Jiddu
Krisnamurti op 17 februari 1986 nog toevoegen.
In navolging van de herinneringsceremonie die elk
jaar gehouden wordt in Adyar, lijkt het dat ook in
onze Loges even kan stilgestaan worden bij alle
theosofen die ons zijn voorgegaan.

3

De zeven liefdes
Aan de voeten van de Meester is maar een
klein boekje maar als spirituele gids is het
van groot belang. Hierin worden vier vereisten genoemd voor het Pad. De laatste
van deze vier is ‘liefde’. En de Meester
wiens lering in dit boekje beschreven
wordt, zegt dat liefde ‘het belangrijkst is,
want als zij sterk genoeg is… dwingt zij
ons alle andere vereisten te verkrijgen, en
al het andere zou zonder haar nooit voldoende zijn.’
Door zo de belangrijkste plaats in
te ruimen voor liefde staat de
Meester op één lijn met een andere grote spirituele leraar, de heilige Paulus, die in een brief aan de
Corinthiërs schreef over wat de
drie theologische of spirituele
deugden genoemd worden: ‘Nu
zijn er deze drie: geloof, hoop en
liefde, maar de grootste daarvan

is de liefde.’
Wanneer grote leraren hetzelfde zeggen, in dit geval door de liefde naar voren te halen als het
‘grootste’ of de ‘belangrijkste’ vereiste, is het passend dat wij aandacht besteden aan wat zij zeggen.
Maar wat zeiden deze twee grote leraren nu eigenlijk? Wat is die ‘liefde’ waar zij het over hadden?
Als wij over ‘liefde’ praten, bedoelen we vaak een
vaag soort gevoel of sentimentaliteit, een warm en
wollig gevoel, verzinnebeeld door roze hartjes en
mollige cupidootjes. Maar dat vage gevoel is niet
echt liefde; het is slechts een emotionele toestand
waarmee sommige vormen van echte liefde gepaard kunnen gaan, en er zijn meer dan één vormen van liefde – zoveel zelfs dat we er niet altijd
woorden voor hebben.
Over het algemeen wordt aangenomen dat het Engels meer woorden bevat dan enige andere taal ter
wereld. Deze grote Engelse woordenschat is ontstaan doordat zoveel mensen de taal gebruiken op
zoveel plaatsen voor zoveel doeleinden gedurende
een zo lange tijd. The Oxford English Dictionary,
het grootste woordenboek voor welke taal dan ook
ter wereld, omvat in de huidige uitgave de Engelse
woordenschat in twintig dikke delen en beslaat
een tijdvak van meer dan duizend jaar. Er zijn
voortdurend nieuwe toevoegingen aan de Engelse
woordenschat. Een kolom genaamd ‘Over nieuwe
woorden’ die elk kwartaal verschijnt in American
Speech, het vakblad van de American Dialect Society, documenteert het gebruik van nieuwe Engelse
woorden (dat wil zeggen, woorden die nog niet in
algemene woordenboeken staan) sedert 1941. Duizenden woorden zijn in die kolom verschenen,
maar toch geeft zij slechts een heel klein deel weer
van de nieuwe woorden die ieder jaar in gebruik
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genomen worden.
Maar het hebben van een grote woordenschat en
het voortdurend vergroten ervan garandeert niet
dat je over de juiste woorden beschikt om over belangrijke dingen te kunnen praten. Ondanks al onze vele oude woorden en alle nieuwe die ieder jaar
verschijnen, heeft het Engels nog steeds niet genoeg woorden – tenminste voor sommige begrippen, zoals bijvoorbeeld liefde. Liefde betekent veel
verschillende dingen en we hebben niet genoeg onderscheidende woorden om over al die betekenissen te praten.
C.S. Lewis schreef een boek over dat onderwerp.
Lewis was eerst wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de universiteit van Oxford en daarna hoogleraar aan de universiteit van Cambridge, maar
daarnaast was hij ook een geloofsverdediger van
het christendom en een schrijver van fantasieverhalen. Eén van zijn populaire religieuze boeken
heette The Four Loves. Daarin wees hij erop dat
het ene Engelse woord ‘love’ voor vier verschillende
begrippen dienst moet doen - begrippen waar sommige talen aparte woorden voor hebben.
Maar het probleem is nog groter dan C.S. Lewis
uiteenzette, want (zoals theosofen zouden kunnen
verwachten) zijn er zeven soorten liefde, niet
slechts vier, en wij hebben namen voor allemaal
nodig. Bovendien kunnen deze zeven soorten liefde
gezien worden als tot op zekere hoogte overeenstemmend met de zeven beginselen van de theosofie. Laten we nu deze zeven soorten ‘liefde’ beschouwen en dan terugkomen op wat er in Aan de
voeten van de Meester
staat over dit onderwerp.
Liefde als Begeerte
Ten eerste zeggen we
soms dingen als ‘ik houd
ervan kaart te spelen’ (I
love to play cards), of ‘ik
houd van chocoladeroomijs’. Als we dat doen, bedoelen we dat kaartspelen
of ijs eten ons genoegen
verschaft en dus hebben
we daar een bepaald gehttps://
voel over. Het is een fygewoonspiritualisiek of zintuiglijk soort
teit.wordpress.com
liefde, omdat het een gehechtheid is aan een bron van genot. En wij kunnen dit zowel voelen voor mensen als voor dingen.
Het is een soort ‘liefde’, ook al is ze egocentrisch
omdat het voorwerp van deze liefde alleen gewaardeerd wordt vanwege het plezier dat wij eraan beleven of vanwege de gehechtheid die wij ervoor hebben gekregen. Dit soort liefde is eigenlijk een begeerte.
Begeerte hoeft niet per se heel erg laakbaar te zijn.
Sommige vormen van begeerte zijn tamelijk on-
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schuldig – dat wil zeggen, van het soort dat geen
medemens kwetst en dat niet tot het uiterste gaat.
Maar andere vormen van begeerte zijn boosaardig
– vooral het soort begeerte dat het voorwerp van
die begeerte als niets meer dan een lijdend voorwerp behandelt, zonder enige waarde, afgezien van
zijn nut bij het bevredigen van onze begeerte daarnaar. Dat soort begeerte noemen wij ‘lust’. Soms
doet begeerte-liefde zich voor als een veel hoger
soort liefde, bijvoorbeeld wanneer we anderen, of
zelfs onszelf, ervan proberen te overtuigen dat wij
iets begeren omdat het om bestwil van een ander
is, terwijl het in feite alleen maar is wat wij voor
onszelf begeren.
Liefde als begeerte is liefde die gericht is op een
voorwerp, en dus komt het overeen met het stoffelijk beginsel, de sthûla sharîra of de verdichte vorm
van iets. Alle voorwerpen
in de wereld zijn sthûla
sharîra’s en elk daarvan
kan een voorwerp van begeerte zijn.
Liefde als Vriendschap
In de tweede plaats houden wij van onze vrienden
(we love our friends). Een
vriend is iemand met wie
we interesses delen. Een vriend is iemand met wie
we graag dingen samen doen, iemand met wie we
dingen gemeen hebben. Toen mijn zoon een tiener
was, raakte hij heel geïnteresseerd in schaken en
hij kreeg een aantal schaakvrienden. Zij hadden
vaak heel weinig met elkaar gemeen behalve hun
gedeelde belangstelling voor het schaakspel. In feite wisten ze weinig of niets van elkaar buiten hun
interesse voor het schaken. Mijn zoon kon zijn
moeder en mij niets vertellen over de gezinnen van
zijn schaakvrienden of over hun bezigheden of andere activiteiten, maar hij wist tot in de details aan
welke schaakopeningen zij de voorkeur gaven, welk
eindspel zij waarschijnlijk zouden spelen en wat zij
vonden van de meest recente belangrijke schaakwedstrijden.
Dus de liefde van vriendschap tussen twee personen is gebaseerd op een gemeenschappelijke belangstelling voor iets dat buiten henzelf staat. Twee
personen die helemaal geen gemeenschappelijke
interesses hebben, kunnen nauwelijks vrienden
zijn. Zij kunnen wel beleefd tegen elkaar zijn en
zelfs hartelijk in de omgang, maar dat is niet hetzelfde als vriendschap. Het woord ‘vriend’ is afgeleid van een oud Germaanse woord dat ‘liefde’ betekent en die etymologie is betekenisvol, omdat
vriendschap ook een soort liefde is.
Omdat liefde als vriendschap gericht is op een ander levend menselijk wezen, kan het gezien worden
als overeenkomend met het levensbeginsel, het levensbeginsel van prâna. Prâna stroomt tussen levende wezens en vormt een verbinding tussen hen
als het beginsel dat zij delen.
Liefde als Familieband
In de derde plaats is er het gezin of de liefde voor
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de familie. Dit soort liefde bestaat tussen personen
die verbonden zijn door een sociale band, die verantwoordelijk zijn voor en jegens elkaar en tussen
wie zich, als gevolg daarvan, een speciaal soort liefde ontwikkelt. Er bestaat een verscheidenheid aan
subtypes van. Eén ervan is de ouderlijke liefde die
moeders en vaders koesteren voor hun kinderen.
Nadat zij de lichamen van die kinderen geproduceerd hebben, voelen de ouders vanzelfsprekend
verantwoordelijkheid en liefde voor hen. Het opvoeden van kinderen is zelfs zo’n veeleisende activiteit dat, als ouders niet van nature liefde zouden
voelden voor hun kroost, onze soort het gevaar zou
lopen om niet te overleven. Een aanvullende familiaire liefde is die van een kind voor zijn ouders.
Ook dit is een natuurlijk en spontaan antwoord
van kinderen op de ouderlijke zorg die zij ontvangen hebben. De vader en vooral de moeder zijn de
bron van veiligheid, voeding en steun. Dus is het
vanzelfsprekend de liefde van dankbaarheid te voelen voor de zorg die men ontvangen heeft. De liefde
die zich ontwikkelt tussen leerling en leraar valt
hier ook onder, omdat zij ook een familie zijn, zij
het veeleer een sociale dan een biologische.
Weer een ander soort familieliefde is die tussen
broers en zusters, hetzij bloedbroeders en zusters
die behoren tot dezelfde gezinseenheid, of verwante broers en zusters die lid zijn van dezelfde organisatorische eenheid, zoals mede-theosofen. Broederlijke of zusterlijke liefde spruit voort uit gedeelde ervaringen binnen het gezin, vanuit onderlinge
verplichtingen en zorgtaken en vanuit het gevoel
van verbondenheid dat het lid zijn van dezelfde
familie teweeg brengt.
Dan zijn er minder goed functionerende gezinnen
waarin de banden van ware familieliefde ontbreken. Maar juist het feit dat wij zulke relaties
‘disfunctioneel’ noemen, toont aan dat wij deze situaties beschouwen als abnormaal ten opzichte van
wat men verwacht. Het type van zo’n abnormale
disfunctie is de moord op Abel door zijn broer Kaïn.
Aan de andere kant zijn Castor en Pollux het type
van trouwe broers. Zij waren beiden zonen van de
god Zeus, maar van verschillende moeders, de ene
een godin en de andere een menselijke vrouw.
Dientengevolge was de zoon van de menselijke
moeder sterfelijk, terwijl de zoon van de godin onsterfelijk was. Maar de twee broers waren zo aan
elkaar gehecht en hadden zo’n grote broederliefde
dat, toen het stervensuur van de sterfelijke broer
was aangebroken, de onsterfelijke broer zich wendde tot hun goddelijke vader Zeus en vroeg of zij
hetzelfde lot mochten delen door de helft van het
jaar samen te mogen
doorbrengen in de onderwereld, waar overleden mensen verblijven, en de andere helft
van het jaar samen te
zijn op de berg Olympus, waar de onsterfelijke goden wonen.
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Zeus was zo ontroerd door de liefde van deze
broers voor elkaar dat hij hen beiden onsterfelijk
maakte en hen aan de hemel plaatste als sterren,
waar wij hen nog altijd kunnen zien als de goddelijke tweeling: de constellatie ‘gemini’.
Familieliefde, vooral de liefde tussen ouder en
kind, kan heel krachtig zijn. In de populaire verhalen over de wees Harry Potter omringde de liefde
van zijn moeder hem levenslang met een aura of
schild als bescherming. Een familieliefde, vooral
die tussen ouder en kind, werd door de Meester
Confucius opgevat als model voor alle vormen van
sociale orde en als schakel tussen zelfontwikkeling
en wereldvrede.
Omdat familieliefde van binnenuit groeit en ontstaat uit een sociale structuur zoals de familie, en
omdat zulke sociale structuren relatiemodellen of
patronen zijn, kan familieliefde beschouwd worden als overeenkomend met het beginsel van linga
sharîra, de modelvorm of het patroon waarop dingen gebouwd zijn.
Liefde als Romance
In de vierde plaats is er romantische liefde. Die
kan beginnen met ‘verliefd worden’, maar er bestaan diepere, langduriger variaties van. Zij kan
complex zijn en vermengd met de eerste soort liefde – het gehecht zijn aan een bron van genot, of
begeerte. Maar het is iets meer dan dat, omdat het
gaat om een idealisering van de geliefde. Zo’n
vorm van idealisering bereikte in de late middeleeuwen een hoogtepunt in de traditie van de
‘hoofse liefde’, een specifiek westers middeleeuws
fenomeen.
De hoofse minnaar was typisch een jonge vrijgezel
die geboeid werd door liefde voor een getrouwde
vrouw, vaak de echtgenote van zijn leenheer. De
liefde die de jongeman voelde, was volkomen zuiver en werd nooit geconsumeerd. Maar alles wat
hij deed, alle nobele handelingen en alle dappere
daden die hij verrichtte, waren ter ere van zijn dame. Er zit een echo van deze hoge hoofse romance
in de liefde die Dante ervoer voor Beatrice, die de
leidsvrouw voor de dichter werd bij zijn pelgrimstocht door het paradijs. Zeker, het ideaal was
moeilijk te handhaven en er zijn genoeg voorbeelden van het mislukken ervan, zoals de liefde tussen Lancelot en Guinevere, die de echtgenote was
van Lancelots heer, koning Arthur, en wiens beantwoorde liefde de ondergang betekende van de
Ronde Tafel en van Camelot.
Maar romantische liefde is niet zomaar het domein
van de literatuur – noch van de hoogstaande literatuur van de late middeleeuwen, noch van de populaire lectuur van zogenaamde ‘soap opera’s’,
films en romannetjes. De basis ervan ligt in de
menselijke ervaring. De psycholoog Carl Jung suggereerde dat wanneer een man verliefd wordt op
een vrouw, of een vrouw op een man, die persoon
zijn of haar anima of animus geprojecteerd heeft
op iemand van het andere geslacht. Jung heeft een
theorie over archetypen, of overgeërfde complexen
van concepten, emoties, idealen en symbolen. IeHet Witte Lotusblad - Jaargang 14 - nummer 1 - januari 2019

dere man heeft een archetype genaamd de ‘anima’,
dat een personificatie is van zijn eigen onbewuste
als een vrouwelijk ideaal; en iedere vrouw heeft een
archetype genaamd ‘animus’ dat een personificatie
is van haar eigen onbewuste als een mannelijk ide-

https://gewoonspiritualiteit.wordpress.com

aal. Als wij uiterlijk man zijn, zijn wij innerlijk
vrouw en andersom. Als wij jong zijn, gaan wij door
het leven, op zoek naar een belichaming van onze
eigen onbewuste kant. ‘Verliefd worden’ is alleen
maar de projectie van ons anima- of animusarchetype op een ander menselijk wezen.
Maar romantische liefde heeft ook nog een ander,
mystiek aspect. De relatie op basis van romantische
liefde wordt gezien als symbool van de relatie die
bestaat tussen een menselijk wezen en God – waarbij God een personificatie is van de goddelijke natuur in ons en overal om ons heen. Zulke symboliek
is te vinden in het bijbelse Hooglied van Salomo, in
de mystieke Soefie-dichtkunst, in de geschriften
van sommige christelijke mystici en in de legende
van Krishna en de melkmeisjes. Romantische liefde
omvat dus een heel scala van het gewone, persoonlijke tot het mystieke, symbolische. Dus het is een
goed vierde of middelpunt op de schaal van de zeven liefdes.
Bovendien komt romantische liefde, als middelste
van de zeven liefdes, overeen met het middelste
menselijke beginsel, kâma. Kâma is niet alleen de
begeerte naar lichamelijke bevrediging; het is de passie voor
schoonheid en romantische
volmaaktheid.
Wordt vervolgd...
Niets op aarde is blijvend hetzelfde,
want niets is zonder verandering – of
blijft gelijk - gedurende het kleinste deel
van een seconde, en het gevoel dat we
hebben van de werkelijkheid als we het
hebben over het heden, komt slechts
voort uit die korte flits of opvolging van
flitsen van dingen die onze zintuigen
ons geven...
H.P. Blavatsky - De Geheime Leer deel 1, [37]
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Uit de toespraak van de Internationale President Sri Ram in 1963
De voorzitter van de Indiase afdeling in 1963, mevrouw Radha Burnier, maakte de volgende opmerkingen bij vragen over het aantal leden en wat er nodig is om de leden te betrekken bij het
werk:
‘Het zou vrij gemakkelijk voor ons kunnen zijn om leden te winnen door meer onderhoudende
programma’s en door het op allerlei manieren tevreden stellen van de mensen. Maar dan zouden we niet werkelijk bezig zijn met het voortzetten van ons werk ...’
Het is noodzakelijk dat de leden begrijpen dat voortdurende inspiratie alleen maar voort kan komen vanuit
de eigen zich verdiepende realisatie van de waarheden van theosofie.
De studie van theosofie moet als geen andere studie zijn, dat wil zeggen dat die studie niet zou moeten leiden
naar alleen maar een intellectueel inzicht van bepaalde begrippen, maar dat dat inzicht nauw verbonden
moet worden met een innerlijke realisatie van de waarheden van het leven die in elke handeling tot uiting
komt. Een poging om theosofie zo te begrijpen, kan een dagelijks avontuur worden, interessant en vol inspiratie. De leden zouden aangemoedigd moeten worden dit avontuur aan te gaan en voor inspiratie en stimulatie
niet alleen maar afhankelijk moeten zijn van lezingen en sprekers.
Als de meerderheid van de leden besluit zich toe te leggen op de studie en het zich eigen maken van de kennis
van theosofie zou iedere loge zijn eigen energiebronnen hebben en dan zou het probleem van afnemende interesse en veel opzeggingen aangepakt kunnen worden ...
Het werk van elk serieus lid of hij nu openbare lezingen geeft of het vuur op een afgelegen plaats brandend
houdt, is even waardevol. Het is aan elk lid om na te denken over de manier waarop hij kan helpen en het
werk van de Theosophical Society inhoud kan geven.
Uit: The Theosophist, april 2007
Theosofia feb. 2008 -Vertaling: FvI

Loge Witte Lotus
Programma zondagactiviteiten
Elke eerste zondag van de maand
Locatie: Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever
03/02/2019: Theosofie, een weg naar universeel bewustzijn door Els Rijneker
03/03/2019: Uren met Lao Tse en Tswang Tse: lessen voor deze tijd
door Guido Lamot
07/04/2019: Dr. Kervran en de biotransmutatie
door Christian Vandekerkhove
05/05/219: Workshop: Wandeling
02/06/2019: Verschijningen van Maria
door Sabine Van Osta
Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7
Verdere informatie 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 geloof opgeven. Daarom is het wenselijk
het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden
aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij
heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.
De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de
Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op
vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.
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Loge Witte Lotus

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

Februari 2019
ZONDAGACTIVITEIT
03/02: Lezing: Theosofie, een weg
naar universeel bewustzijn

Kalender FEBRUARI 2019
MA

DI

WO

DO

20:00-21.30

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN
Op donderdag VAN 20u TOT 21.30u
07 & 21/02: 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.

14 & 28/02: 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 manifesteert 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
09/02: van 10u tot 12u
Waar bevindt zich de hemel?

Theosofische Orde van Dienst
Genezingsmeditaties
(enkel voor leden)

28/02 om 21.00 uur

ZO

ZA

VR

11:00-13:00

1

2

3

Theosofie,
een weg
naar...

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Een weg
tot zelfontdekking

Siva Sutra

Een weg
tot zelfontdekking

Inleiding
Theosofie

Siva Sutra

03/02/2019: Lezing: Theosofie, een weg naar
universeel bewustzijn
07/02/2019: Een weg tot zelfontdekking
14/02/2019: Siva Sutra
21/02/2019: Een weg tot zelfontdekking
28/02/2019: Siva Sutra
* * *
09/02/2019: BTV: Inleiding Theosofie
28/02/2019: TOS: Genezingsmeditatie
om 21.00 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 Belgische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht
op GSM 0486 631 997 of via email:
president@ts-belgium.be
Voor informatie over de Belgische Theosophical
Order of Service kan u terecht op GSM
+32 476 879 968 of email:
tos@ts-belgium.be
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