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De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:
 Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens
die in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming
met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Het Witte Lotusblad

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven
door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in juli en
augustus)

In dit nummer:

Elektronische verzending is gratis.

Contactgegevens Antwerpse afdelingen
& informatie

Een papieren versie in zwart/wit is eveneens te
verkrijgen.
Abonnement van januari tot december: bedrag
€ 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrijven
op de rekening van Loge Witte Lotus IBAN BE
92 7360 0139 2723 tnv Vandekerkhove & Van
Osta & Opgenhaffen.
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Belgische Theosofische Vereniging vzw
Contactgegevens
Antwerpse Afdelingen
Loge Witte Lotus
Bijeenkomsten:
Thema-avonden op donderdag:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: Katrinahof, Fromentinstraat 1,
2050 Antwerpen-linkeroever
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997
Bankgegevens: IBAN BE 92 7360 0139 2723
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen
Internet: http://www.logewittelotus.be & Facebook
E-mail: info@logewittelotus.be &
loge.witte.lotus@ts-belgium.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

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

Theosophical Society Adyar

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

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

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het WLB vormt geen
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en
haar afdelingen.
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Lezing op zondag 5 februari 2017 om 11u - Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen

Agni Yoga, de vurige Hartyoga speciaal voor deze turbulente tijd
Eric D.M.
Het is te begrijpen hoezeer
in oude tijden het rituele aspect van Yoga vereist was,
maar nu moet men opgaan
via een directe gemeenschap met de Hoogste WeHelena Roerich
reld. De Yoga van het vuur
Printerest
voert iemand langs het
kortste pad, zonder het contact met het
leven op te geven. Dit betekent een verandering in het nieuwe begrip van de
relatie tussen de werelden. Hart, #206

tatiepunten te vinden waarmee wij kunnen leren
zelf ons leven vorm te geven. Agni Yoga wordt daarom ook wel een ‘levende ethiek’ genoemd. Op die
manier draagt men direct en praktisch bij aan het
algemeen welzijn.
Er zijn veel occulte boeken, maar het merendeel daarvan kan nu niet worden gebruikt.
De voornaamste reden daarvoor is dat men
overal rekening houdt met enkele speciaal
uitgekozen mensen. Maar Onze Leer heeft
allen, allen, in gedachte! Alleen door deze
oproepen aan allen kan abstracte ethiek
door de Leer van het Leven vervangen worAgni Yoga betekent ‘de yoga van het vuur’. Yoga
den. Hart, #155
is Sanskriet voor de vereniging van het denken,
het gevoel en het lichaam met het hoogste Zijn
Eric gaat graag dieper in op wat de Yoga inhoudt en
of het Hoogste Beginsel. Het betekent ook de
waarom hij in deze huidige tijd zeer nuttig is om toe
methodes of disciplines
te passen. Verder Vertelt hij
om dat te bereiken. Agni
over de Banner of Peace, de
Yoga is niet de weg van
3 werelden, de 13-delige
de rituele aspecten van
boekenreeks en waarvoor
yoga – lichamelijke oefeelk boekje apart staat, over
ningen, ascetisme of het
brieven van Helena Roegebruik van mantrams
rich, Bovenaards, de vier
tijdens meditatie – maar
Poorten, de vier Wetten en
een manier van leven.
de vier Bouwstenen van de
Het is de yoga van de
Yoga en over verbindingen
vurige energie van het
vanuit het Hart tot in het
bewustzijn, van verantKosmisch
magnetische
Ex archivo Eric D.M.
woordelijk en gericht
Hart.
denken. De leer is gericht op groei van het beU kan via facebook al wat grasduinen op volgende
wustzijn door bij te dragen aan het evolutionaipagina's: 'Agni Yoga Maitreya gemeenschap samenre plan voor de hele mensheid.
werking' en 'bladeren uit de Agni Yoga'.
Iedereen die de wet van arbeid ten dienIndien de tijd het toelaat, zal Eric ook een kleine
ste van de mensheid begrijpt, helpt de
groepsuitwisseling als oefening samen met de aaneigen opklimming. Iedereen die leert
wezigen uitwerken.
van het dienen van de evolutie van volkeren te houden, dient ook zijn eigen
evolutie. Bovenaards IV, #772
De Agni Yoga-leringen bevestigen het bestaan
van de Geestelijke Hiërarchie van Licht, die de
blauwdruk ontwikkelt voor het evolutionaire
plan. Door de kwaliteit van liefde na te streven,
wordt het hartcentrum ontwikkeld dat de verbinding vormt met de Hiërarchie, alsook met de
ver gelegen werelden – die van andere planeten
en die van de hogere lagen van bewustzijn. Door
beheersing van het vuur van het denken en gemotiveerd door liefde kan de mens zo een creatieve vormgever worden van nieuwe combinaties van kosmische energieën.
Agni Yoga helpt de morele en geestelijke oriënHet Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 2 - februari 2017

Wie meer wil weten over dit onderwerp nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat in het Katrinahof - Fromentinstraat 1
te 2050 Anwerpen-Linkeroever, op zondag 5
februari 2017 om 11 uur.
Iedereen van harte welkom!
Deelname in de kosten: leden van de Theosofische
Vereniging € 2 - niet-leden € 7.
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Theosofie is altijd nieuw
C. Jinarajadasa
Een theosoof doet een enorme
uitspraak wanneer hij stelt dat
binnen de theosofie de uitleg te
vinden is van alle mogelijke
mysteries die gaan over:
1. De aard en de wegen van
God.
2. De structuur van het universum en de processen van
evolutie daarbinnen.
3. De complexe samenstelling van de mens als
lichaam, ziel en geest. Hoe ongelofelijk omvangrijk deze bewering ook mag zijn, niettemin hebben die oude theosofen bewezen dat,
nadat wij bestudeerders werden van theosofie,
alle drie factoren met betrekking tot het probleem van het leven, de mens, de natuur en
God, niet alleen fascinerender geworden zijn,
maar ook intiemer in onze gedachten, gevoelens en aspiraties.
Zij die werden aangetrokken tot theosofie werden
lid van onze Society om een van verscheidene redenen. Sommigen werden aangetrokken door ons
ideaal van Universele Broederschap en verlangden lid te worden van de kleine groep theosofen
die werken voor Broederschap; sommigen vonden dat de idee van reïncarnatie verdere studie
waard was; sommigen steunden van harte de theosofische houding van religieuze tolerantie en
eerbied voor alle religies; sommigen werden gefascineerd door de beweringen over de verborgen
krachten in de mens.
Nu is theosofie niet een systeem van denken dat
voltooid is. Er is geen theosofisch tekstboek waarover men kan zeggen: ‘hier staat alle theosofie in.’
Theosofie is namelijk juist door haar naam, de
‘Wijsheid van God’, een verklaring van de wetten
van het universum. De mensheid heeft echter tot
nu toe nog niet alles ontdekt over het universum.
Het universum is nog in ontwikkeling en tegelijk
met zijn toekomstige transformaties zullen nieuwe waarheden ontstaan. Sommige van die nieuwe
waarheden kunnen onze oude kennis bijstellen;
als in de toekomst een nieuwe waarheid ontdekt
wordt die een oude waarheid tegenspreekt, betekent dat alleen maar dat de oude waarheid niet
een echte en definitieve waarheid was, maar alleen maar een tijdelijke, zij het nuttige hypothese.
Daarom zal het u opvallen dat onze theosofie van
tegenwoordig niet definitief is. Zelfs de grote
Adepten zullen nieuwe waarheden over het universum moeten ontdekken, in de loop van de miljoenen en miljarden jaren waarin ons universum
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 2 - februari 2017

activiteit vertoont, voordat het begint aan zijn pralaya, of zijn periodieke rust van actie.
Wij, die oude bestudeerders zijn, moeten ons niet
verbeelden, omdat wij veel boeken hebben gelezen,
veel studiebijeenkomsten hebben bijgewoond of
zelfs als wij theosofische sprekers en schrijvers zijn,
dat wij alles weten over theosofie. Als wij goed gestudeerd hebben, beseffen wij dat er ontelbare nieuwe aspecten van theosofie zijn die wachten op ontdekking door ons. Juist nieuwe ontdekkingen in theosofie maken theosofie zo intens fascinerend, want
hoe meer iemand studeert, hoe groter het probleem
van Waarheid wordt: duizend nieuwe mysteries die
gaan over God, de Mens en de Natuur openbaren
zich voor onze ogen en wenken ons om ze te komen
onderzoeken.
Kijk bijvoorbeeld eens naar de manier waarop onze
theosofische kennis gegroeid is. De eerste studie van
de vroege theosofen was het onderzoeken van de
realiteit achter spiritisme; toen volgde de studie van
de waarheden die India openbaarde in haar Veda’s
en Upanishads.
Hieruit vloeide de behoefte voort om de waarheden
van boeddhisme en zoroastrianisme ook te begrijpen. Daarop volgde de activiteiten van hindoe-,
boeddhistische en zoroastriaanse theosofen om het
stof der eeuwen weg te blazen van de oude waarheden van hun religies, met andere woorden, om bepaalde aloude leringen, die waren vergeten naarmate de religies van eeuw tot eeuw groeiden, in ere te
herstellen.

Als de vensters van de waarneming
schoongemaakt zouden worden,
Dan zou alles aan de mens verschijnen
Zoals het is, oneindig.
William Blake
Ex archivo: Lieve Opgenhaffen - zomer 2016

Een belangrijke stap in deze lijn van werken waren
de voordrachten gegeven door Dr. Annie Besant
over ‘Esoterisch Christendom’; zij legde voor het
eerst aan christelijke theosofen uit wat de occulte
basis was van vele christelijke waarheden, vooral
met betrekking tot de sacramenten, die zij vereerd,
maar niet begrepen hadden, omdat er geen christelijke leraar was om ze te verklaren.
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Toen kwam een belangrijk aantal waarheden aan
het licht, ontdekt door rechtstreekse waarneming
met betrekking tot de toestanden na de dood.
Deze kennis is één van de zeer speciale bijdragen
die moderne theosofie de wereld biedt.
Een andere groep waarheden handelt over de
groei van de verscheidene beschavingen die karakteristiek zijn voor de naties van de wereld.
Het verhaal van de voorbije en huidige rassen
van de mens, hun migraties, hun religies en culturen, het verhaal van de nieuwe rassen en religies die later zullen verschijnen, dit alles ontsluiert een wonderbaarlijk panorama van de geschiedenis, vanuit een nieuw standpunt. Politieke geschiedenis, zoals gezien vanuit theosofische invalshoek, wordt een studie van Gods Plan voor de
mensheid. Economie en politiek worden, in het
licht van de theosofie, diepgaande interessante
aspecten van de menselijke cultuur.
Ik noem slechts in het voorbijgaan de onderzoe-

De cirkel van het lot
William Blake (28 november 1757-12 augustus 1827), Engels schrijver, dichter, tekenaar, schilder en graveur.

Gigantisch raamwerk van William Blake’s mythologie. Het omvat de volledige ‘’cirkel van het
lot’ – zijn eigen uitdrukking – waarin de mens
gevangen is. Hierin was de eeuwigheid voordat
tijd en ruimte begonnen en het spirituele lichaam van de mens – de Adam Kadmon van de
kabbala – bestond alleen in de eeuwigheid
‘voordat de aarde er was, of planeten met aantrekkingskracht’. In deze ‘hemelse mens’ hebben
de vier gezichten of aspecten (zoas), de goddelijke energieën van de mens in de eeuwigheid, hun
bestaan. Het zijn de menselijke beginselen: Los,
de innerlijke god, de verbeelding, ‘het deel van
de eeuwigheid voor ieder mens’; Urizen, het kille
beginsel van rede en materialiteit; Luvah, de
passies en emoties; en Tharmas, het lichaam
(stof).
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kingen van een paar theosofen in de innerlijke
structuur van de materie. De wetten van het bouwen van de chemische elementen en van hun combinaties openbaren fascinerende waarheden over de
werkingen van het Goddelijk Denkvermogen dat
‘geometriseert’, zoals werd gedoceerd door Pythagoras.
Behalve al deze aspecten van theosofie hebben wij
gedurende de laatste paar jaar een nieuw gebied van
theosofisch onderzoek ontdekt. Het is het domein
van kunst. Wij beginnen te beseffen dat het, zonder
enig begrijpen van de innerlijke betekenis die aan
de scheppingen van kunst ten grondslag ligt, voor
een bestudeerder van theosofie niet mogelijk is alle
scheppingen van het Goddelijk Denkvermogen te
overzien.
Hoeveel nieuwe en inspirerende aspecten van theosofie zijn er, die opeenvolgende generaties theosofen nog gaan ontdekken: wie zal het zeggen? Wij
staan nog maar aan het begin van de ontdekking
van theosofie.
Met al deze opmerkingen van mij wil ik mijn denkbeeld verhelderen dat theosofie geen filosofie is die
statisch is of gefixeerd, maar een filosofie die groeit.
Daarom moeten wij, oude theosofen, bedenken dat
theosofie voor ons altijd nieuw is: ook al hebben wij
De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky een dozijn keer gelezen, toch staan wij pas aan het begin
van onze theosofische ontdekkingen. Want er is een
andere Geheime Leer die velen van ons theosofen
tot nu toe nog niet hebben leren lezen. Het is het
boek van de natuur. De zee, de heuvel, de grote
bergketen, de wolk, het meer, de boom, de bloem,
het steentje, ieder van deze vormt een pagina van
een nieuwe Geheime Leer; wij moeten leren ook die
pagina’s één voor één te lezen, door ons ermee te
identificeren door onze verbeelding en sympathie.
Diegenen van ons die veel ervaring hebben met theosofie hebben beseft dat ware en blijvende kennis
niet alleen ontstaat door studie, maar ook door handeling. Pas wanneer kennis wordt toegepast op
menselijke dienstverlening wordt onze intellectuele
kennis een onafscheidelijk deel van ons diepste innerlijke zelf. Deze waarheid is de voornaamste verklaring geworden met betrekking tot alle theosofische studie: dat alle kennis pas getransformeerd
wordt tot ware wijsheid nadat de bestudeerder zichzelf in dienst gesteld heeft van zijn medemens.
Er zijn twee feiten over de studie van waarheid die
velen van ons nog moeten leren begrijpen. Het eerste is dat studie een tweeledig proces is van zelf alleen studeren, en van studeren in gezelschap van
anderen die aspiranten zijn zoals wij. Een fundamentele waarheid – misschien zelfs de meest fundamentele waarheid – van theosofie is dat de aard
van God verblijft in de aard van de mens. Als God
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de Goddelijke Wijsheid is in perfectie, dan is, op
een of andere mysterieuze manier, ieder mens
een belichaming van die Wijsheid van God. Daarom volgt hieruit dat de volledige Geheime Leer
die alle geheimen van het universum openbaart,
samengesteld is, niet alleen uit die waarheden die
de Adepten van voorbije en huidige tijdsgewrichten ontdekt hebben door hun onderzoekingen en
die ons gegeven zijn in de Mysterieleringen, maar
ook samengesteld is uit waarheden die neergelegd zijn in één of ander geheime holte in het hart
en brein van ieder mens. Studeren in samenwerking met anderen betekent proberen de Geheime
Leer, die iedereen is, te begrijpen. Die kennis van
de mens is essentieel om de Geheime Leer van de
Wijzen te begrijpen.
Natuurlijk wordt kennis ons uiteindelijk pas eigen wanneer wij er in afzondering over nadenken
en haar toepassen om onze vreugden en verdriet
te verklaren, en trachten de Wet van Gerechtigheid die wij Karma noemen, te begrijpen. Tenslotte moet kennis getransmuteerd worden tot
Wijsheid door iedereen, en voor zichzelf. Studie
in gezelschap van anderen is echter wel een inleidende stap. Daarom moet ieder van ons het voorrecht van zijn logelidmaatschap koesteren, en
trachten de loge deel te maken van die innerlijke
structuur van zijn denkvermogen, waar hij verblijft als zoeker en als dienaar.
Het laatste denkbeeld dat ik u allen mee wil geven, of u nu ervaren theosofen bent of beginnende theosofen, is het volgende: dat u niet alleen
waarheid moet aannemen van anderen, die wijs
zijn, maar ook waarheid voor uzelf moet scheppen. Wij moeten scheppen om te kunnen begrijpen. Wij moeten onze gedachten en gevoelens,
onze vreugden en ons verdriet transmuteren tot
opstellen, gedichten, standbeelden, toneelstukken, schilderijen, liederen, dans; wij moeten onze
ervaringen transmuteren en sublimeren tot offeranden van daden van verzaking of schepping (en
schepping is verzaking, zoals verzaking een vorm
van schepping is), offeranden die wij leggen op
een altaar dat gewijd is aan God, dan wel aan de
Mens.
Nee, theosofie kan nooit oud worden. Aan de andere kant biedt het leven dagelijks aan wijze theosofen nieuwe en fascinerende mysteriën. Elke
dag vernieuwt de theosoof zijn jeugd; en ofschoon zijn lichaam veroudert, blijft hij toch jong
van hart en denkvermogen.
De jonge theosoof, jong van lichaam, die theosofie ontdekt, is bijzonder bevoorrecht en gelukkig.
Zijn idee van wat het leven zou moeten zijn – dagen vol vreugde en liefde en enthousiasme –
wordt intenser naarmate hij de aard van de
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 2 - februari 2017

Meesters van de Wijsheid, die de Leiders zijn van de
mensheid, bewust wordt. Naarmate hij ontdekt dat
menselijke liefde één weg is tot de Goddelijke Liefde:
dat het schone in het leven slechts een afspiegeling is
op de lagere gebieden van de Eeuwige Schoonheid
van het Goddelijk Denkvermogen: en dat er geen
vreugde in het leven zo intens is als die komt door
het helpen van hen die hulp nodig hebben. Het enthousiasme van de jeugd voor alle nobele dromen en
daden neemt honderdvoudig toe wanneer eenmaal
theosofie ontdekt en begrepen wordt.
Deze waarheden over de theosofie waar wij zo van
houden, moeten wij doorgeven aan de jonge theosofen die naast ons staan en die onze plaatsen zullen
innemen. Wij studeren terwille van God en de mensheid, maar niet terwille van onszelf. Toch, omdat wij
wel proberen onze Broeder Mens te dienen, door te
plannen en te werken om de wereld voor hem te reorganiseren en mooier te maken, vinden wij een
nieuwe vreugde in het leven. De opwinding die theosofie veroorzaakt in alle vermogens in ons hart en
denkvermogen is iets dat wij nauwelijks in woorden
kunnen beschrijven, maar het is voor ons nu onafscheidelijk van het wonder dat alle leven openbaart.
Ofschoon wij leven in sterfelijke lichamen, voelen wij
ons toch als de eeuwige, onsterfelijke goden; te weten
dat, ook al verzwakken onze lichamen en wordt ons
brein minder actief door leeftijd, toch zijn wij eeuwig
jong; te kijken naar de gezichten van alle mensen,
zelfs die van slechte mensen, en toch een glimp op te
vangen van een Goddelijk Gezicht achter ieder menselijk gezicht – deze vreugden en wonderen verschaft
theosofie. Welk groter geschenk zou het leven ons
ooit kunnen geven? Omdat wij die gift van het leven
ontvangen hebben, zijn wij nu theosofen en zullen
wij dat in al onze komende levens blijven.
Uit: Theosofia - Jaargang 115 - nr. 4 - december 2014
The Theosophist, januari 2010 Vertaling: A.M.I.

De aarde, discipel, is de hal van verdriet,
waarin langs het pad
van ijzingwekkende beproevingen
vallen zijn gezet
opdat uw EGO verstrikt raakt …
De Stem van de Stilte - H.P. Blavatsky
P4 - ISBN90-7328-54-2
Ex archivo Lieve Opgenhaffen—zomer 2016
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www.ts-belgium.be

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2017, die
plaatsvond op de Hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging vzw te Brussel werd de nationale website van de Belgische Theosofische Vereniging vzw voorgesteld.
Het Bestuur wil alle medewerkers hartelijk danken voor het noeste werk dat verricht werd om tot dit
prachtige resultaat te komen. Een aanrader!
We nodigen dan ook iedereen uit om even een kijkje te nemen. Commentaren, voorstellen tot uitbreiding, enz. kunnen gemeld worden via mail: info@ts-belgium.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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Programma in Antwerpen
Maand februari 2017

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

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u
5 februari: Loge Witte Lotus
Agni Yoga, de vurige Hartyoga voor deze
turbulente tijd

Kalender februari 2017

12 februari: Studiecentrum Open Paradigma
De invloed van Trauma op de Ziel

MA

DI

19 februari: Loge Antwerpen
Vrijwilligerswerk in de praktijk

WO
1

DO

2

ZA

VR

20:00-21.30

3

4

Taimni

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN

6

7

8

9

ZO

11:00-13:00

5
Agni Yoga

10

11

12

17

18

19

24

25

26

Ethiek

Loge Witte Lotus
2 februari - van 20u tot 21.30u
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
9 februari - 20u tot 21.30u:
Ethiek: De wetten des geestes

13

14

Loge Antwerpen
7 & 21 februari - van 11u tot 15u:
Dialogen van G. De Purcker
14 & 28 februari - van 11u tot 15u:
Kosmisch Vuur van A. Bailey
Studiecentrum Open Paradigma
14 & 28 februari - van 20u tot 21.30u:
Mensen– en zonne Inwijding

16
Taimni

20

21

22

23
Licht op het
Pad

16 februari - van 20u tot 21.30u:
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
23 februari - van 20u tot 21u:
Licht op het Pad

15

27

28

02/02/2017: Thema-avond:
De theoretische grondslag van zelfcultuur
05/02/2017: Voordracht: Agni Yoga
09/02/2017: Ethiek: De wetten des geestes
16/02/2017: Thema-avond:
De theoretische grondslag van zelfcultuur
23/02/2017: Thema-avond:
Licht op het Pad
Gevolgd door de Genezingsmeditatie

EXTRA Programma in Antwerpen
Belgische Theosofische Vereniging vzw
11 februari - van 10u tot 12u:
cursus ‘Inleiding tot de Theosofie’
Rol en betekenis van
de zeven plannen

Belgische Theosofische Orde van Dienst
23 februari - van 21u tot 22u:
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)
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Voor meer informatie omtrent de programma’s
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM
+32 476 879 968 en +32 486 631 997

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