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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.
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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Theosoof zijn

Vandaag wijden wij enige spreektijd aan de
theosofische vereniging (TS). We kunnen ons
afvragen of het simpele feit lid te zijn van de
TS ook betekent dat wij theosoof zijn, want
wat is ‘theosoof zijn’? Laten we in algemene
zin proberen enkele elementen van een antwoord aan te dragen.
Om te beginnen, kunnen we een deel van de
definitie uit het Theosofisch Glossarium van
mevrouw H.P. Blavatsky (HPB) overnemen:
Theosofen: een naam die vele mystici zichzelf
gegeven hebben in verscheidene tijden van
de geschiedenis… Allen die ware liefde voor
goddelijke Wijsheid en Waarheid koesteren
hadden en hebben recht op die naam, meer
dan zij die zich de benaming toegeëigend
hebben, maar een leven leiden of daden stellen die tegengesteld zijn aan de beginselen
van de theosofie (bladzijde 450).
Wij hebben hier een eerste element van een
antwoord: theosoof zijn betekent een leven
leiden en handelen in overeenstemming met
de grondbeginselen van de theosofie. Laten
we in herinnering brengen dat theosofie komt
uit het Griekse ‘Theos-sophia’ wat ‘goddelijke
wijsheid’ betekent. Theosoof zal dus hij zijn
die de goddelijke wijsheid bestudeert en zijn
daden in overeenstemming brengt met deze
wijsheid.
Deze grondbeginselen zijn verbonden met de
drie doeleinden van de TS:
1) het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of
huidskleur
2) het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap
3) het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur en van de vermogens die
in de mens latent aanwezig zijn.
Letterlijk genomen is hij die met deze drie
doeleinden heeft ingestemd en streeft ernaar
te leven, een theosoof. Dit kan betekenen dat
het accepteren van deze drie doeleinden reeds
een eerste stap is in de definitie van theosoof.
Toch kunnen we nog verder gaan.
In de geschiedenis van de theosofie hebben
grote theosofen – ik zal slechts enkelen noemen – ons de te volgen weg getoond. Allereerst mevrouw Blavatsky en kolonel Olcott,
die de stichters zijn.
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Nathalie Durand

In De Sleutel tot de Theosofie is geschreven: De
TS richt zich op dit unieke principe: de essentiële
broederschap van alle
mensen …
De geïnspireerde stichters maakten van broederschap de essentie van
hun leer en de essentie
van het leven … Zij zijn
de voorlopers van een
manier van leven met respect voor de natuurwetten, de antieke wijsheid. Vervolgens hebben
Annie Besant en Charles Webster Leadbeater
dit zelfde levensprincipe gevolgd. Zij hebben
voor het zelfde doel gewerkt: de mensheid dienen. Zou theosoof zijn, betekenen zich te richten op dit hoge ideaal dat bestaat uit het dienen
van de mensheid? Verder kunnen we denken
aan allen die in het kielzog van deze wezens
zijn voortgegaan en werken om dit ideaal levend te houden.
Ieder van hen heeft zijn leven gewijd aan de
ontwikkeling van ons bewustzijn. Door hun daden en toewijding hebben zij het mogelijk gemaakt een deel van de sluier van onze onwetendheid, onze blindheid en onze conditionering op te lichten. Door hun onvermoeibare
werkkracht, hun volharding, hun geloof in dit
ideaal van de ontwikkeling van de mensheid,
hebben zij ons - op hun manier - de sleutels
aangereikt om onszelf beter te kennen en het
leven dat ons omringt en waarin wij allen verenigd zijn, beter te begrijpen. Zij hebben hun
eigen persoonlijkheid opgeofferd om zich ten
dienste van de mensheid te stellen. Ze hebben
de durf, de kracht en de moed gehad om met
dit ideaal te leven. Hun levens kunnen als voorbeeld dienen.
Wat nu voor ons belangrijk is, is de vraag hoe
we een theosoof kunnen zijn in ons huidige leven. Laten we een eenvoudig voorbeeld uit onze levenservaringen nemen. Er is een tijdstip
waarop in ons bewustzijn helder en duidelijk
essentiële, zo niet existentiële vragen opduiken, die zin geven aan ons leven en waarop we
antwoorden nodig hebben. Allemaal hebben
we ons vragen gesteld, heel vaak als gevolg van
meer of minder pijnlijke gebeurtenissen, volgend op bijzondere gebeurtenissen (oorlog,
ziekte, overlijden, geweld, enzovoort) die we op
verschillende manieren hebben beleefd: met
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fysieke, emotionele, mentale pijn, of met alle
drie tegelijk.
Heel vaak zijn wij na dergelijke gebeurtenissen geneigd om meer aandacht te schenken
aan onze leerboeken, aan onze vrienden en
aan allen die ons omringen, omdat wij antwoorden op onze ellende zoeken. Wij merken
dat we behoefte hebben aan een ander soort
‘voedsel’. Zo worden we ertoe gebracht de
‘juiste persoon’ op het juiste moment te ontmoeten.
Bij deze persoon komt
men ertoe de pijnlijke
momenten van dat moment te uiten en hem de
vragen te stellen die onbeantwoord
lijken:
Waarom overkomt mij
dit? Wat heb ik gedaan
dat ik zo moet lijden?
Waarom is de wereld zo
gewelddadig? Waarom
is er geen vrede in deze
wereld? De persoon stelt
voor te helpen en begint over theosofie te
spreken. Hij heeft welwillend, kalm en geduldig geluisterd en accepteert u, zonder te oordelen, zoals u bent in uw verdriet. Hij gaat
deze behoefte om te begrijpen bij u wakker
maken, door u enkele elementen van antwoorden te geven. Uw behoefte aan gerelateerde onderwerpen gaat langzamerhand vertienvoudigen. U hebt het idee enigszins bevrijd te zijn van die onderzoekingsdrang door
een meer helder begrip dat over u komt. Tegelijkertijd voelt u in deze persoon, door zijn
manier van naar u te kijken, met u te praten,
door het gedrag dat hij vertoont, een zekere
verlichting. Waarom heeft hij deze kalmte,
deze sereniteit in zich terwijl we in de zelfde
wereld leven? Hoe doet hij dit? Waarom blijft
hij zo stabiel terwijl hij net als u en ik heen en
weer wordt geslingerd door de onophoudelijke bewegingen van dit leven? Wat zijn dan de
karakteristieken die een theosoof definiëren?
Om het idee even aan te tippen, herhaal ik de
woorden van Annie Besant in Het theosofisch
leven: De houding van een theosoof zou die
van een student in het leven moeten zijn.
Zou de theosofiestudent heden ten dage hij
zijn, die liefde uitstraalt, ongeacht de gebeurtenissen in dit leven, die probeert steeds
vooruit te gaan, steeds verder in zijn onderzoekingen, die moeite doet zichzelf te leren
kennen, die probeert het leven en zijn mysteries te begrijpen? Maar evenzo hij die de sleutels die hem zijn aangereikt door hen die hem
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zijn voorgegaan in praktijk brengt en een theosofisch leven leidt met kennis van het zelf. Hij
leeft met een open geest en een welwillend hart
voor iedereen. Tegelijkertijd verwerft hij, in de
mate waarin hij vooruitgang boekt in zijn studie van de natuurwetten, iets meer onderscheidingsvermogen in het leven, een beter begrip
van wat hem omringt en wie hij is. Dit vereist
werken aan zichzelf, een observeren van zichzelf op ieder moment. De gemeenschappelijke
eigenschap van iedere theosoof is de zoektocht
naar waarheid. Een eeuwige student zijn, een
toegewijde onderzoeker, bij wie het geloof en
het vertrouwen in het leven in staat zal zijn
hem te steunen tijdens zijn leven vol inspanningen. Noch de kritische houding, noch de
loochening door de mensen die zijn pad kruisen, zullen hem ontmoedigen op zijn pad naar
het door hem gekozen ideaal: de mensheid te
hulp komen.
In ons dagelijks leven zullen we ernaar streven
welwillend en altruïstisch te zijn, altijd klaar
om te helpen, met wijsheid en onderscheidingsvermogen. Alle hindernissen die we zullen tegenkomen, alle inspanningen die we
doen, zullen op één doel gericht zijn: het welzijn van allen. Dit houdt in dat we ons bewust
zijn van onze verplichtingen en verantwoordelijkheden in het leven van alledag, allereerst
ten opzichte van onszelf: respect hebben voor
ons lichaam, wat de hygiëne van een correct
leven inhoudt, autonoom zijn in het eigen leven, vervolgens ten opzichte van onze eigen
familie, onze partner, onze kinderen, ons werk,
respect hebben voor alle levensvormen, respect
hebben voor onze aarde die ons ontvangt, respect hebben voor onze buurman die een andere mening over godsdienst en gedragingen
heeft. Hoe meer we zullen studeren, hoe meer
we naar onszelf kijken en aandacht schenken
aan de wetten van de natuur, des te meer worden we ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze gedachten, woorden en daden in het alomvattende doel van de
evolutie. Onze opdracht als theosoof is dit hoge
ideaal van eenheid in ons dagelijks leven in
praktijk te brengen.
Theosoof zijn vraagt om dagelijks werk aan
zichzelf, zichzelf observeren, zijn persoonlijkheid ten dienste stellen van deze eenheid, als
een broeder of zuster zijn voor anderen, ten
voordele van de mensheid. Dit moet beginnen
in alle kleine daden van ons huidige leven,
maar ook in onze gedachten en woorden. Onze
opdracht is steeds voor anderen te werken,
want wat we voor onze buurman doen, doen
we ook voor onszelf. Tijdens onze ontwikkeling
in dit leven, door onze studies en onze ervarin-
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gen zal het besef van deze eenheid stap voor
stap in ons groeien, en ziedaar het beoogde
doel van theosoof zijn: zichzelf verbeteren om
de wereld te verbeteren, leven ten voordele
van de mensheid, van de evolutie.
Om deze spreektijd te beëindigen: als wij vastbesloten zijn de ladder naar dit hoge theosofische ideaal te beklimmen en een theosofisch
leven te leiden, weet dan dat op welke sport we
ons ook bevinden, zij die ons zijn voorgegaan
ons de hand reiken om ons verder omhoog te
helpen.

Nathalie Durand studeert en werkt als vrijwilligster op het hoofdkantoor van de Franse afdeling
van The Theosophical Society (Adyar) in Parijs.
Tijdens een symposium van de IERTA (l’Institut
d’Étude et de Recherche pour la Théosophie Appliquée) hield zij deze lezing
Uit. Le Lotus Bleu juin/juillet 2016
Vertaling S.C.
Theosofia maart 2017

De eerste verplichting van iedere theosoof
Prof. J.E. Van der Stok
Het is hard nodig dat de loges van de Theosophical Society (TS) een nieuw leven
wordt ingeblazen, zodat ze
theosofie op een praktische
manier aan gaan pakken en
voor de wereld aantrekkelijk
maken. Daarvoor is het
noodzakelijk om contact te
hebben met onze omgeving, met bewegingen
die min of meer hetzelfde doen als wij, met filosofieën en zelfs theologieën die hun invloed
in onze beschaving verspreiden. We zijn teveel
geabsorbeerd in een soort droom, in systemen
en ideologieën, en veel te weinig gericht op de
daad
van
voortdurende
naastenliefde
(exhaustive charity). Dat is het enige dat ertoe
doet, en de wereld, zo gevangen in haar eigen
zelfzuchtige neigingen, kan bevrijden.
Het leven heeft geweldige diepten, die men via
het pad van de mysticus kan bereiken, niet via
dat van de occultist. De belangrijkste basis van
ieder werk is de diepte, de stilte, sigè zoals dit
in oud Grieks werd genoemd. We zouden een
duidelijk beeld kunnen maken van de mens,
hard aan het werk in de wereld van objecten,
de wereld van het bestaan, want daar is het dat
de zilveren taak (the silvery deed) moet worden verricht.
Meditatie is nuttig om tot een duidelijk beeld
te komen en om functionele verbindingen met
de zogenaamde hogere functies (hoger manas,
buddhi en atman) te maken, maar het is alleen
vruchtbaar als meditatie verbonden is met het
dharma van de mensheid. Een loge die zich de
moeilijkheden van de wereld rondom niet aantrekt zal niets bereiken. Als we ons in onze studies en meditaties uit de wereld terugtrekken,
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dan werken we niet op een vruchtbare wijze,
maar blijft alles steriel. Ook als we onszelf terugtrekken uit onze persoonlijkheid, die een
werkelijke functie van het goddelijk vuur is in
de werelden van bestaan, of uit onze individualiteit, die een functie van het goddelijk licht
is, dan beknotten we de volledige mens en
zijn zo gedoemd tot nutteloosheid. Dan is er
de verderfelijke neiging van het ‘ik ben ik’, het
systeem van op zichzelf gerichtheid dat tot
hedonisme en uiteindelijk tot spiritueel zelfmisbruik leidt.
We zouden een ander woord voor ‘ego’ kunnen proberen te vinden, zonder enige neiging
tot het zelf en tot egoïsme. We zouden kunnen
proberen tot een nieuw concept van zijn te
komen, aangepast aan de noden van onze tijd.
We moeten onze ogen en harten openstellen
voor het lijden in de wereld, en het opheffen
daarvan.
Een groot deel van dit lijden wordt veroorzaakt door elementale krachten die voortkomen uit zelfzucht. Het heeft niets te maken
met ware kracht (true power). Waarlijke
kracht integreert en leidt tot de Absolute Wet.
Elementale krachten leiden tot gevangenschap en houden je weg van wat juist en in
overeenstemming met deze Absolute Wet is.
Theosofische loges zijn de cellen waaruit de
TS is opgebouwd. De leden vormen deze cellen en daarom zouden we kunnen zoeken
naar manieren waarop we theosofie een werkelijk onderdeel van ons leven maken, en de
loges opwekken tot hun specifieke dharma.
De loges kunnen instrumenten worden in de
handen van de Meesters. Zij zijn de
‘ongelukkige stichters’ die de volle verantwoordelijkheid voor het welzijn van de TS op
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zich hebben genomen, wat een zware last op
hun schouders is. We kunnen deze last wegnemen en alles doen om de loges tot leven te
brengen. We zijn te introvert, te veel gericht
op onze eigen problemen, op ons eigen voordeel en op onze eigen vooruitgang. Diep binnenin ons bevindt zich onze individualiteit, die
we naar buiten kunnen brengen om anderen
aan te bieden. Geven-tot-de-dood-erop-volgt
is het normale en hoogstaande dharma van de
mens!
Denken over onze toekomstige levens in hogere werelden en over het feit dat
we slechts tijdelijk hier beneden zijn, is escapisme,
een vlucht voor onze verplichtingen en verantwoordelijkheden. Het grote
werk is het bevorderen van
de evolutie, de innerlijke
groei van de mensheid zoals die op dit moment is. Magie is niet zozeer zich uitputten in
goede werken, het is meer leven in de realiteit
van het huidige moment. Neem de hele wereld, hoe hij er op het huidige moment voor
staat, in ogenschouw. Dit moment is de realiteit. De Meesters brengen de mens altijd in de
realiteit van het moment. Uiteindelijk moet de
mens tot de uiteindelijke uitputtende daad van
liefdadigheid komen; dit komt voort uit eeuwigheid. Er zit een geweldige kracht in spontaniteit, in het moment, en dat is een geconcentreerde uitdrukking van eeuwigheid.
We zouden loges dus meer naar buiten kunnen laten keren; die zouden niet dogmatisch
moeten zijn, maar begrip kunnen tonen voor
het feit dat er verschillende lijnen zijn langs
welke de wereld kan worden geholpen. Uiteindelijk zou iedere loge zijn eigen passende methode kunnen vinden. Probeer waarlijke contacten te leggen, geef liefde, geef op je eigen
wijze onuitputtelijk aan de loge, zodat de loge
op zijn eigen wijze onuitputtelijk kan geven.
Het is juist het vuur van uniekheid van de leden dat loges kan bezielen en belevendigen.
Op hun beurt bezielen de loges de TS, en zo
wordt de TS een waarlijk instrument in de
handen van onze oudere broeders.
Waarom richten we niet een groep op om te
bestuderen hoe we het dharma van de loges
naar buiten kunnen brengen? Zoek naar manieren, breng verschillende methodes naar voren, bevorder steeds dat contact met de wereld, innerlijk en uiterlijk, treed de wereld tegemoet, de wereld die theosofie zo hard nodig
heeft.
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Als we dit werk doelmatig ter hand nemen, en
dat zal aangepast worden aan de plichten van
de loges jegens hun omgeving, dan zullen de
leden ook zelf grote voldoening ervaren. Dan
zullen de loges levende kanalen worden, zal de
TS opbloeien en zullen de Meesters trouw gediend worden.
Professor Johan Ewald van der Stok (18801958) was helderziende. Tussen 1935 en 1958
heeft hij vele honderden theosofische voordrachten gegeven en meerdere groepen geleid.
Zijn openbare ´morning talks´ op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden,
zijn ceremoniële vernieuwende werk voor de
jeugdgroepen van de Orde van de Tafelronde,
zijn diepe inzichten in het esoterische christendom die hij aan de werkers in de VrijKatholieke Kerk doorgaf, zijn opbouwende
werk voor de ‘Kingsweek’ en het daarbij aansluitende ‘Zonnerituaal’ zijn belangrijke voorbeelden van zijn werkterreinen. In al zijn
werkzaamheden op het ITC schonk hij bijzondere aandacht aan de Grote Moeder of de
Ruimte, uitgaande van basisideeën uit de geschriften van H.P. Blavatsky.
Uit: Talks and Addresses,
Reprint from St.Michael’s News, 1949-1964
Vertaling: Saskia Campert.
Theosofia juni 2017

Geloof is overbodig,
evenals het hebben van idealen.
Beide zijn verspilling van energie
die nodig is om het
aan de dag treden van het feit,
‘dat wat is’, gade te slaan.
Geloof en idealen
zijn ontsnappingsmiddelen voor het feit,
en ontsnappen leidt niet
tot de beëindiging van smart.
Beëindiging van smart betekent
het van moment tot moment
begrijpen van het feit.
Er bestaat geen methode of systeem
dat tot inzicht leidt, behalve
het keuzeloos gewaar zijn van het feit.
Meditatie volgens een systeem
betekent je feitelijke toestand ontwijken;
het is belangrijker om jezelf te begrijpen,
dat wil zeggen, de voortdurende verandering
van je innerlijke toestand,
dan te mediteren om god te vinden,
of visioenen te hebben,
sensaties en andere vormen van vermaak.
Uit: Meditaties, J. Krishnamurti
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Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen
Uitnodiging
Zondaglezing
Innerlijke transformatie
Zondag 19 januari 2020
om 11 uur
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
Begin 2019 verscheen een extra Theosofia, geheel gewijd aan Joy Mills.
Gerespecteerd en wereldwijd bewonderd voor haar diepgaande studie en begrip van de eeuwige wijsheid was zij een geliefde leraar en schrijver. In de
vijfenzeventig jaar dat zij lid was van de TS schreef zij veel artikelen over theosofie en verwante onderwerpen in The Theosophist en The Quest. Joy mills
schreef ook verschillende boeken en was een dichter. Een uitgebreide collectie van lezingen, essays, artikelen, foto’s, boeken enz. is nu beschikbaar in de
Krotona Library & Research Center in Ojai.
Joy Mills leefde een waarlijk theosofisch leven vol dienstbaarheid en is ook
nu nog voor ons een inspirerend en energiek leider.
Uit dit extra nummer van Theosofia overlopen we het artikel ’Innerlijke transformatie’ en kijken
naar wat dit voor ons kan betekenen.
Iedereen van harte welkom!
Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen
Programma zondagactiviteiten
Zoals eerder aangekondigd, zal er elke maand slechts 1 lezing plaatsvinden voor deze twee Antwerpse Loges en dit:

Elke derde zondag van de maand
Locatie:

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

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

Het Witte Lotusblad - Jaargang 15 - nummer 1 - januari 2020
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Loge Witte Lotus

Loge Witte Lotus
&
Loge Antwerpen

Januari 2020
ZONDAGACTIVITEIT

Zondaglezingen:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

19/01 om 11u.: Lezing in samenwerking
met Loge Antwerpen:
Innerlijke transformatie

Kalender JANUARI 2020
MA

DI

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN
VAN 20u TOT 21.30u

WO

DO

20:00-21.30

VR

ZO

ZA

11:00-13:00

1

2

3

4

5

16/01: 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.

09 & 23/01: 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
11/01: Geen bijeenkomst
Theosofische Orde van Dienst
23/01 om 21.00 uur
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)

30/01 om 20.oo uur
Meditatie voor de wereld
Iedereen van harte welkom!

Het Witte Lotusblad - Jaargang 15 - nummer 1 - januari 2020
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10
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14

15

16
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18
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20
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Siva Sutra

Een weg
tot zelfontdekking

Siva Sutra

Innerlijke
transformatie

02/01/2020: geen bijeenkomst
09/01/2020: Siva Sutra
16/01/2020: Een weg tot zelfontdekking
23/01/2020: Siva Sutra
Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen
09/01/2020: Lezing:
Innerlijke transformatie

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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Belgische Theosofische Vereniging vzw
Société Théosophique Belge asbl
Uitnodiging
Voordracht

TAO
We nodigen u allen heel graag uit, om samen met ons, te luisteren naar Dr. J.L. Tixhon, die
ons zijn visie zal geven over dit onderwerp, op

Zaterdag 25 januari 2020
om 15u
Geuzenplein 8, 1000 Brussel
Ware woorden zijn niet mooi
Mooie woorden zijn niet waar
Wijzen spreken niet over het onuitsprekelijke
Wie over het onuitsprekelijke spreekt is niet wijs
Wijzen zijn niet geleerd en geleerden zijn niet wijs
De Wijze vergaart geen bezit
Hij geeft wat hij heeft
En is daarom waard dat hij leeft
De anderen laat hij delen in zijn wijsheid
Zijn wijsheid is onuitputtelijk
Leven naar de natuur schaadt nooit
Het leven van de wijze is onbaatzuchtig en vreedzaam
Tao Te King (81)

Voordracht in het Frans.
Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10
Alle informatie: email: info@ts-belgium.be of GSM 0486 631 997

Belgische Theosofische Orde van Dienst
Meditatie voor de wereld
Donderdag 30 januari 2020
om 20 uur
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Iedereen van harte welkom!

