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Universele Goddelijke Oerkrachten
Mira Lootens
Doorheen de eeuwen heen, wist de
mens dat hij deel
uitmaakt van de
schepping en verbonden is met de
aarde alsook met het
hele Universum dat
door de creatieve Kracht van een goddelijke Intelligentie tot stand kwam. Hierbij is het enorm belangrijk dat wij de
waarde onderkennen van de hele natuur
2n ons bestaan daarin. Ons leven is daar
geheel mee verbonden en er zijn hogere
krachten die dit ondersteunen. Deze
universele goddelijke Oerkrachten zijn
voortdurend werkzaam in de wonderbaarlijke schepping en zijn dus ook actief
werkzaam in ons leven. In het hier voorgestelde boek wordt dit grootse onderwerp op een nieuwe en eigentijdse wijze
benaderd met inzichten van mensen uit
onze tijd die op een boeiende wijze toelichting geven over hoe deze krachten
werkzaam zijn zowel in het fysieke bestaan als op het spirituele en geestelijk
niveau. De grote geïnspireerde geleerde
Albert Einstein (1879-1955) zegt hierover het volgende: 'Het Heelal of het Universum is het magische gebied waar wonderen
ontstaan die zich kunnen manifesteren op
aarde.'
Om deze wonderen van het goddelijke
te begrijpen moeten wij zijn werk leren
kennen. Hierover werd reeds duizenden
jaren gefilosofeerd door de oude volkeren zoals de Grieken, de Chinezen en
in het oude India. Eveneens hebben hedendaagse onderzoekers geweldige inzichten verkregen over de werking van
het heelal. De zichtbare materiële kosmos kunnen we zien als een afspiegeling
van het onzichtbare hogere en spirituele
bestaan, van waaruit onzichtbare Oerkrachten uitgezonden worden die zich
manifesteren in het zichtbare en fysieke
leven. Door het woord 'Er zij Licht' dat
vanuit de goddelijke Oerbron werd uitgezonden, kwam er het licht waardoor
en waaruit de schepping is ontstaan. In
de Vedische geschriften zien de Hindoes
Brahman als grondbeginsel van het Zijn:
'als de subtiele essentie die ten grondslag ligt

aan het heelal en het hele bestaan en tevens aan het meest innerlijke Zelf: Atman,
de ziel van elk individu. Het is de
'universele Ziel'; ongeschapen, grenzeloos,
allesomvattend en eeuwig; gever en nemer
zonder begin of einde achter het hele kosmische gebeuren. Uit Hem die ongeboren
is, komt alles wat bestaat voort. Hij openbaart zich in de stof als Universum; als de
Bron van alle bestaan.'

Ook werd dit door andere culturen
onderkend, zoals bij de NoordAmerikaanse Indianen; die er een
zeer mooie en diepzinnige kijk op
hadden, die spreekt over de 'Great
Spirit of het Grote Mysterie die uit onvoorwaardelijke Liefde de Heilige Ruimte en
het Universum schiep.'
De Chinese mysticus Chang Tsai zegt
hierover: 'Als de Ch'i zich verdicht dan
treedt de zichtbaarheid ervan in verschijning, zodat er dan vormen zijn.'
Volgens de Griekse denker Anaximander die leefde in de 6de eeuw voor
Christus was 'het heelal gevuld met een
oneindige en nooit verouderende substantie. De kosmos als geheel is eeuwig, zonder
begin of einde; oneindig in tijd en ruimte.'
Verder wordt in dit boek ook dieper
ingegaan op de verschijnselen die zich
voordoen in ons fysieke leven. Bijvoorbeeld: de wetten die gelden op
fysiek maar ook op psychisch vlak.
Volgens de Upanishad is 'God de grote
Wet; de innerlijke Orde en het Leven.',

waaruit de verschillende wetten zijn
voortgekomen zoals wij die kennen zoals bijvoorbeeld de wet van de dualiteit
of tweeheid in de natuur zoals licht en
donker; aantrekking en afstoting. In het
ervaren van de tijd: kloktijd en gevoelstijd vinden we ook de dualiteit
terug. De tweeheid tussen yin en yang
was vanouds al bekend bij Chinese wijzen. Elke dualiteit is werkzaam zowel
op fysiek als op geestelijk vlak. Zo Boven,
zo beneden:, zo beneden, zo Boven.' was de
stelling van de grote Hermes Trismegistos. We kunnen elke dualiteit geestelijk
ervaren waardoor we meer in harmonie
gaan leven door bijvoorbeeld de dualiteit van verleden en toekomst te verzoenen in het NU-moment. In het 'heden'
of het kleine NU-moment wordt alles
Eén. Uit de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke principe komt schepping voort. De hedendaagse wijze Mikhaël Aïvanhov geeft de volgende bedenking: 'Alles in het Universum draait rond
twee werkelijkheden, of men ze nu geest en
materie, energie en materie of mannelijk en
vrouwelijk beginsel noemt.'
Verder is er verbeelding, suggestie en
intuïtie die ons helpen die inzichten te
verkrijgen die ons bestaan verrijken en
kleuren en die nodig zijn om te groeien
en te evolueren naar een hoger bestaan
in volle bewustzijn.
Geestelijke krachten vol met energie
zijn in het hele Universum aanwezig en
werken in op sterren, planeten, de natuur en ook op de mens. Daardoor
komt leven tot stand.
Deze Oerkrachten vertegenwoordigen
de goddelijke Geest; de Bron, die de
oorsprong is van alle leven en het bewustzijn. Deze krachten hebben een
fundamentele invloed op de hele natuur, ons leven, ons denken, voelen en
handelen. Het bewustzijn is een goddelijke gave waardoor wij waarlijk Mens
worden. Door het ontwikkelen van deze
geestelijke gave kunnen wij evolueren
naar een Godsbewustzijn, waarbij Licht
en onvoorwaardelijke Liefde ons leven
vervult en de moeite waard maakt. De
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Universele Goddelijke Oerkrachten
Mira Lootens
hiervoor reeds genoemde wijze uitspraak van Hermes Trimegistos: Zo Boven, zo beneden; zo beneden, zo Boven illustreert dat de wereld van de Geest en de
fysieke wereld parallel samenlopen wat
een belangrijk gegeven is. Dit kunnen
we ervaren in het samengaan van onze
innerlijke wereld en de uiterlijke wereld. Door innerlijke gedachten en gevoelens scheppen we wat we willen
verwezenlijken tijdens ons leven; wat
uiteraard ook gevolgen heeft in de uiterlijke wereld voor onszelf en/of voor
onze medemensen ... Wij kunnen zo
onze talenten gebruiken om als medescheppers Gods plan uit te voeren.
Energetische trillingen, die in de hele
natuur aanwezig zijn, spelen daar een
grote rol in. De potentialiteiten die we
bezitten waarin onvoorwaardelijke liefde een cruciale rol speelt en die de
voornaamste kracht is die ons echt gelukkig kan maken en ons een rijk scheppend leven geeft, worden vanuit de hogere dimensies door de Schepper naar
ons toegezonden, waar we vrijelijk en
overvloedig gebruik kunnen en mogen
van maken tot zegening van onszelf en
onze medemensen.
Zowel in de hedendaagse wetenschappelijke bevindingen als in de van ouds gekende waarheden is men zich bewust
van de éénheid van al het Zijnde. In de
Oosterse mystiek ervaart men 'alle verschijnselen in de wereld als manifestaties van
een uiteindelijke werkelijkheid, die als het
wezen van het heelal wordt gezien dat ten
grondslag ligt aan de veelheid der dingen en
gebeurtenissen en ze allemaal verenigt.
Deze éénmakende kracht wordt in het
Hindoeïsme BRAHMAN en in het Mahayana Boeddhisme DHARMAKAYA
genoemd. 'Wanneer het ene tegenover al het
andere wordt gesteld zien we, dat het ene ze
allemaal doordringt, maar ze tegelijkertijd
ook alle in zich bevat.' De grondslag van
deze éénmakende kracht is de onvoorwaardelijke Liefde die vanuit de Oerbron of de Vader-Moeder-God voortdurend wordt uitgezonden. De Soefidichter Rumi drukt dit zo uit: 'Liefde is
het energie-biedende Elixer van het Univer-

sum; de oorzaak en het gevolg van
alle Harmonieën'.
Al deze gegevens en onderwerpen
worden in het boek 'UNIVERSELE
GODDELIJKE OERKRACHTEN in het
fysieke en geestelijke bestaan' uitgebreid
benaderd en toegelicht.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte
uit op de lezing die doorgaat in
het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 AntwerpenLinkeroever op zondag 6 maart
om 11 uur.

Helena Roerich
Lieve Opgenhaffen
De Belgische Orde
van Dienst (TOS)
ontving van Mira
Lootens een schenking van een aantal exemplaren van
haar boek: Universele Goddelijke
oerkrachten in het fysieke en geestelijke bestaan.
Dit boek wordt verkocht aan € 20 en de
opbrengst van deze
verkoop zal besteed
worden aan een nog te
bepalen goed doel.

nis.
Informatie over hoe deze prachtige
boekjes te verkrijgen zijn, alsook alle
informatie over de TOS in België is te
verkrijgen bij Helmut Vandersmissen
via mail:
hvandersmissen@hotmail.com
De Agni Yoga-reeks werd geschreven
door Helena Roerich, een bijzondere
vrouw.

Eveneens is de TOS België in het bezit
van een aantal onvolledige reeksen
boekjes uit de Agni Yoga-reeks.

Agni yoga is de yoga van de hogere
intuïtie, de Yoga van Synthese, de
Yoga van het hart en de zuivere Liefde, de Yoga van Vuur. Deze kennis
reikt tot het dagdagelijks toepasbare
en is mede daardoor voor velen op de
ganse planeet ‘magnetisch’ van aard
gebleken.
De drie sleutels die aangegeven worden om verandering te bewerkstelligen zijn, Liefde, Schoonheid en Ken-

Elena (Helena) Ivanovna Shaposhnikova
werd geboren in Sint-Petersburg op 12
februari 1879. Ze was een gevoelig kind
dat bijzonder muzikaal en artistiek was
aangelegd. Door haar hoge intelligentie
kon ze na het gymnasium naar de muziekschool gaan, waar ze zich tot een
getalenteerd pianiste ontwikkelde. Omdat haar ouders vreesden dat ze ontvankelijk zou kunnen zijn voor revolutionaire ideeën, lieten ze haar, behalve
muziekles thuis, geen hogere studies
volgen. Op vroege leeftijd leerde ze dus
zelf lezen. Toen ze zeven jaar oud was
kon zij reeds lezen en schrijven in het
Russisch, Frans en Duits.
Vervolg op pagina 4
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Helena Roerich
Lieve Opgenhaffen
Helena was dol op boeken en haar grote
liefde was een dikke tweedelige en geïllustreerde bijbel die ze zelf nog niet eens
kon optillen. Tevens las ze vele boeken
uit de collectie van haar grootvaders
bibliotheek, voornamelijk over de verschillende oosterse filosofieën.
Haar eerste, bijzondere dromen en visioen kreeg op zesjarige leeftijd. Het was
op een mooie zomerochtend, toen ze
genoot van de prachtige natuur, dat ze
voor het eerst in aanraking kwam met
het beeld van een lange gestalte in het
wit gekleed. Intuïtief begreep ze meteen
dat dit een Leraar van het Licht was. Dit
was het begin van haar aspiratie naar de
waarheid.
Niet alle dromen en visioenen waren
even eenvoudig. Soms zag ze wat later
zou gebeuren, zoals bijvoorbeeld de
dood van haar vader.
Tijdens de zomerperiodes verbleef ze
heel vaak op het landgoed van haar oom,
prins en archeoloog Putyatin. Daar
maakte ze kennis met Nicholas Roerich.
Ze konden het heel goed met elkaar
vinden en begin 1900 deed Nicholas
een huwelijksaanzoek dat door Helena
werd aanvaard. Tijdens een schilderverblijf in Parijs overleed de vader van Nicolas. Hij keerde terug naar Rusland

waar hij op 28 oktober 1901 met Helena huwde. Hij noemde haar liefdevol "Lada", een oud Russisch woord
dat voor hem een combinatie betekende van "harmonie, inspiratie en
kracht". Vanaf dat moment waren ze
onafscheidelijke metgezellen.

Morya
en.wikipedia.org

In vergelijking met haar man, bleef
Helena meer op de achtergrond. Toch
heeft ze steeds met overgave met hem
samengewerkt en samen reisden ze de
hele wereld rond. Zo woonden ze
o.a. in Finland, Engeland, Amerika en
India. Ze kregen twee zonen: Yuri
(°1902) en Svetoslav (°1904).
In de twintiger jaren werd het contact
dat Helena had gekregen met meester
Morya, de Leraar van de Witte Broe-

derschap, intenser. Het echtpaar was in
1924 naar New York gekomen in verband met de eerste tentoonstelling van
Nicholas in Amerika en Helena publiceerde toen haar boek "Leaves of
Morya's Garden". Dit boek “Bladeren
uit de Tuin van Morya” is het eerste uit
de reeks Agni Yoga boeken die Helena
onder inspiratie van Meest Morya heeft
geschreven. Zelf zou ze ook veel brieven schrijven aan vrienden en aspiranten
over de hele wereld. Sommige zijn verzameld in de twee delen van "Letters of
Helena Roerich" (Brieven van Helena
Roerich).
Helena bracht vele ethische en spirituele
onderwerpen aan de orde, waaronder
de belangrijke rol die zij toekende aan
de vrouw in het nieuwe tijdperk. Ook
heeft zij veel over het Boeddhisme verhaald in werken zoals "Foundations of
Buddhism" en "On Eastern Crossroads". En niet in de laatste plaats heeft
zij ook vertalingen gemaakt in het Russisch van werken als de Geheime Leer
van H.P. Blavatsky, stichtster van de
Theosofische Vereniging.
Op 5 oktober 1955 verliet Helena haar
stoffelijk bestaan in Kalimpong, aan de
voetheuvels van de Himalaya.
Wordt vervolgd ...

Nieuw!!!
Theosofisch Studiecentrum ‘Open Paradigma’
Christian Vandekerkhove
Reeds geruime tijd
groeide het idee om
binnen de Belgische
Theosofische Vereniging vzw een studiecentrum op te richten. Begin 2016 werd dan uiteindelijk een aanvraag tot oprichting van een studiecentrum ingediend. Het startschot voor de
activiteiten werd, zoals vermeld werd
in het Witte Lotusblad, gegeven in de
maand februari 2016.
Het nieuwe studiecentrum kreeg de
naam: ‘Open Paradigma’ en dit verraadt al dat dit studiecentrum een dynamisch wereldbeeld nastreeft. Het wil

ook vrij kunnen onderzoeken, buiten
alle dwang van dogma’s om, of het nu
dogma’s zijn van religies of wetenschappen, of andere denkstromingen.
Naast de klassieke theosofische themata, wil het studiecentrum onder meer
volgende activiteiten aanbieden:
Theosofie en Wetenschap
De Geheime Leer van Mevr. Blavatsky is
inmiddels bijna 130 jaar oud. Hoe
gewaagd haar stellingen in 1888 ook
leken, de wetenschap heeft al die jaren ook niet stilgestaan. Bij sommige
nieuwe ontdekkingen van de wetenschap, lijkt Blavatsky steeds meer ach-

terhaald. Andere ontdekkingen echter,
maken haar plots veel actueler en significanter.
In dit verband hopen we onder meer
programma’s te geven rond:
- Ruimte-tijd en 4de dimensie.
- Occulte scheikunde
- De opeenvolgende rassen of tijdperken
Vergelijkende studie van wetenschap, filosofie en religies
Hierin herkennen we natuurlijk de
tweede doelstelling van de Theosofische
Vereniging. Op middellange termijn
Vervolg op pagina 5
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Theosofisch Studiecentrum ‘Open Paradigma’
Christian Vandekerkhove
staan op ons programma:
- Poortman, het Hylisch Pluralisme en
de Multicorporaliteit (als hulpwetenschap voor de vergelijkende studie van
religies)
- Jainisme
- Evolutie van sommige mythes uit het
Midden-Oosten
- Religie van Mesopotamië
- Theosofie en Evoluïsme
- Theosofie en Cosmosofie
- De religieuze erfenis van India
- Het werk van R. Buckminster Fuller,
die de orde van de natuur toegepast
heeft op de technologie, een ware theosoof qui s’ignore!

Ultiem atoom positief en negatief

Methodes om het onzichtbare zichtbaar te maken
De Theosofie, net zoals de Antroposofie, de Rozenkruisersfilosofie en gelijkaardige bewegingen, claimt het bestaan
van verschillende plannen of vlakken van
bestaan (zie ook hierboven, bij het
Hylisch Pluralisme). Het vlak dat het
dichtst bij onze zintuiglijke wereld staat,
is het etherisch of fijnstoffelijk gebied
van de fysieke wereld. Onze lichaamsenergieën en hun voertuig, kregen in
verschillende tradities namen als etherisch, prana, ki, chi, bioplasma, orgon,
vitaliteit, fijnstoffelijke energie, fluidum, od, of de energieën van de
krachtmens, het fosforescerend lichaam,
het levenslichaam, de pranamaya kosha,
de kha, de linga sharira of het proteaans
dubbel, enz. maar altijd gaat het om
hetzelfde, ons etherisch dubbel, dat
door alle volkeren in alle tijden werd
erkend, behalve door de huidige wetenschap!
Het is onze intentie aan te tonen dat dit
geen fictie is, die ontstaan is in het brein
van theosofen met veel fantasie, of van
naïeve religies uit het verleden. Nee,

deze fijnstoffelijke wereld bestaat echt
en er werden de laatste 120 jaar heel
veel experimenten gedaan om het
bestaan hiervan te bewijzen.
We willen de waarheid hiervan aantonen aan de hand van het werk van onder meer volgende onderzoekers:
- Rupert Sheldrake, met zijn morfogenetische velden
- Lili Kolisko en haar opstijgingsproeven om onzichtbare patronen aan te
tonen
- Ehrenfried Pfeiffer, met zijn gevoelige kristallisatie van mensen- en plantensappen in koperchloride, die
door de wetenschap wordt gehoond, maar in de landbouw, de
geneeskunde en de voedingsindustrie dankbaar wordt toegepast
- Giuseppe Calligaris en zijn techniek
der dermografie, waarmee zowel
parapsychologie als geneeskunde
door elkaar worden geschud
- Francis Lefebure, met zijn fosfenentheorie
- Semion Kirlian en de Kirlianfotografie
- Albert Leprince en Philip Chancellor
met hun infraroodfotografie om gedachten en gevoelens vast te leggen
- Hans Jenny en zijn Cymatics, of
zichtbaargemaakte golven, een dimensie verder dan de klassieke figuren van Chladni!
- Masaru Emoto en het vermogen van
water om gedachten en gevoelens op
te slaan en uit te stralen
- Nikola Tesla, meestal gekend voor
zijn uitvinding van de wisselstroommotor, doch een zeer veelzijdige
geest, waarvan de ideeën vaak de
theosofische modellen bevestigen
- Kolonel De Rochas en zijn methode
om de gevoeligheid te laten uittreden, onweerlegbaar bewijs voor het
bestaan van ons etherisch dubbel!
- John Keely, een eeuw geleden met
veel enthousiasme besproken in een
aantal theosofische tijdschriften en
later in de vergeethoek geraakt, tot
de akoestische levitatie en de sonoluminescentie werden ontdekt.

Antieke talen als voertuig voor de
sacrale teksten
De theosoof is overtuigd dat dat de sacrale teksten van de oude culturen alle
een stuk van de waarheid bevatten, van
de eeuwige wijsheid en elk een aspect
geven van een zich steeds meer ontsluierende openbaring, naarmate de mensheid groeit in bewustzijn en in bevattingsvermogen. Daarom bestuderen we
graag de heilige boeken van de verschillende religies, die, zoals we graag zeggen, elk op hun manier waar zijn.
Reeds meer dan een eeuw beschikken
we hiertoe over de 50-delige reeks van
Max Müller: The Sacred Books of the East,
die alle ofwel door hem, ofwel onder
zijn supervisie uit de Oosterse talen
naar het Engels werden vertaald. In de
loop van zijn theosofische carrière zal
de onderzoeker een steeds groter aantal
teksten uit deze reeks gelezen of toch
minstens gebloemleesd hebben.
Deze reeks bevat de kernteksten uit het
Hindoeïsme, het Jainisme, de Islam, het
Boeddhisme, het Taoïsme, het Confucianisme en de leer van het Zoroastrisme.
De volledige lijst ziet er uit als volgt:
- The Upanisads (2 delen)
- The Sacred Laws of the Aryas (2
delen)
- The Sacred Books of China (6 delen)
- The Zend Avesta (3 delen)
- Pahlavi Texts (5 delen)
- The Quran (2 delen)
- The Institutes of Vishnu
- The Bhagavadgita with the Sanatsujatiya and the Anugita
- The Dhammapada and Suttanipata
- Buddhist Suttas
- The Satapatha Brahmana (5 delen)
- Vinaya Texts (3 delen)
- The Fo-Sho-Hing-Tsan-King
- The Saddharma-Pundarika
- Jaina Sutras (2 delen)
- The Laws of Manu
- The Grihya-Sutras (2 delen)
- Vedic Hymns (2 delen)
- The Minor Law Books
- The Vedanta Sutras with Sankaracar
ya’s Commentary (2 delen)
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Theosofisch Studiecentrum ‘Open Paradigma’
Christian Vandekerkhove
- The Questions of King Milinda (2
delen)
- Hymns of the Atharva-Veda
- The Vedanta-Sutras with Ramanuja’s
Sribhasya
- Buddhist Mahayana Texts
- Index
Ook willen we in het Studiecentrum
Open Paradigma exerpta uit deze reeks
samen lezen en bespreken.
Niemand onder ons kan al deze werken
in de oorspronkelijke taal lezen en het is
ook niet de taak van een theosofische
groep om op academisch niveau talencursussen te geven. Wat wél in onze
missie past, is de bestudeerder in de
gelegenheid te stellen een korte kennismaking met deze talen te maken, zodat
hij zich beter in deze cultuur kan verplaatsen. Zo zal hij beter in staat zijn de
betekenis achter de woorden van de
teksten aan te voelen. De filoloog heeft
voor de letterlijke vertaling gezorgd,
maar de theosoof gaat de tekstfragmenten interpreteren in een groter kader.
Hiertoe heeft hij zijn theosofische achtergrond en daarbij krijgt hij nu ook een
immersie in de taal en de cultuur.

Voor die Oosterse talen plannen we
alvast een kennismaking met:
- Sanskriet, Arabisch, Spijkerschrift
Als inleiding tot het Sanskriet willen
we een 5-delige workshop geven over
likhita japa yoga, of geschreven (of
getekende) mantra yoga, waarbij we
aan de hand van mantra’s zelf mandala’s gaan scheppen en tegelijk, zonder
al te veel moeite, het Sanskriet alfabet
leren.
Onderzoek naar de onverklaarde
wetten der natuur en de latente
vermogens in de mens
Dit is letterlijk de derde doelstelling
van de Theosofische Vereniging.
Hierin plannen we onder meer:
- Meditatie voor de mens van deze tijd
- De kracht van mantra’s
- Verkenningen in de parapsychologie
Spiritualiteit en Kunst
Kunst heeft altijd een belangrijke
plaats ingenomen bij theosofen, omdat
kunst een weg is tot zelfexpressie, tot
heling en kan leiden tot het vinden en
realiseren van ons Hoger Zelf. We
plannen onder meer:
- Muziek als spiritualiteit en therapie

- Kandinsky, de filosofie van een theosofisch kunstenaar
- Karel De Bazel, theosofisch architect
en symbolisch graficus

Sanskriet

Dit programma van het Theosofisch Studiecentrum Open Paradigma is heel ambitieus en zeker niet in een paar jaar volledig te realiseren.
Zowel personen die een onderwerp willen
en kunnen leiden, als mensen die liever
komen luisteren, zijn natuurlijk van harte
welkom!

Loge Witte Lotus
Programma werkingsjaar 2015-2016
Studieavonden
van 20.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
1ste donderdag van de maand: Thema-avond: Dat zijt gij
2de donderdag van de maand: Ethica: Aan de voeten van de Meester
Gewerkt wordt aan de hand van het werkboek van Christian Vandekerkhove
3de donderdag van de maand: Thema-avond: Dat zijt gij
4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en Antwoord
Gevolgd door een Genezingsmeditatie
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp
De studieavonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden.
Iedereen van harte welkom!
De studieavonden zijn GRATIS voor de leden.
Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:
een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis. Elke volgende aanwezigheid: € 2.
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Loge Witte Lotus
Programma werkingsjaar 2015-2016
Zondaglezingen
Van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever
06/03/2016

Mira Lootens

Universele Goddelijke krachten in het fysieke en geestelijke bestaan

03/04/2016

Loes Moreno

De spirituele reis van het Ganzenbord

01/05/2016
05/06/2016

Geen bijeenkomst
Erwin Bomas

In uitvoering

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2 - niet-leden € 7
Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968
of per mail: info@logewittelotus.be
Alle zondaglezingen zijn toegankelijk voor alle leden van de Theosofische Vereniging en geïnteresseerden.
Iedereen van harte welkom!

Loge Antwerpen
Programma werkingsjaar 2015-2016
Zondaglezingen
van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
20/03/2016

Lode Driscart

Inwijding in de 21ste eeuw

17/04/2016

Wim Leys

De verborgen wijsheid van het sprookje

15/05/2016

Sabine Van Osta & Lieve Opgenhaffen Wereldmeditatie
Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2 - niet-leden € 7
Alle informatie over zondaglezingen en studieklassen Loge Antwerpen zijn te bekomen:
via e-mail: godelieve.opgenhaffen@telenet.be of via GSM 0476 879 968

Studiecentrum “Open Paradigma” (in aanvraag)
Programma maart 2016
Dinsdagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
08/03/2016

Sabine Van Osta

Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society

22/03/2016

M.P.

Wilhelm Reich en de Orgone energieën

Deelname in de kosten:
leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 3 (incl. € 1 voor het Renovatiefonds Adyar) - niet-leden € 7
Alle verdere informatie is te bekomen via e-mail: christian.vandekerkhove@pandora.be
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Loge Witte Lotus
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender maart 2016
MA

DI
1

WO
2

DO

3

ZA

VR

20:00-21.30

4

5

DAT ZIJT GIJ

7

8

9

10

Loge Witte Lotus - maart 2016

ZO

11:00-13:00

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

AAN DE VOETEN
VD MEESTER

14

15

16

17

Universele

Goddelijke
krachten-

03/03/2016: Thema-avond: Dat zijt gij
06/03/2016: Universele goddelijke krachten Zie pagina 2
10/03/2016: Ethiek: Aan de voeten van de Meester
17/03/2016: Thema-avond: Dat zijt gij
24/03/2016: Vraag en Antwoord,
gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden)
31/03/2016: Vrij onderwerp

DAT ZIJT GIJ

21

22

23

24
VRAAG EN
ANTWOORD

28

29

30

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht
op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997

31
Vrij onderwerp

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.

De Belgische TheosofischeVereniging
De Theosofische Vereniging 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.
In Europa is een Internationaal Theosofisch
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).
In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Zij organiseren met
grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder die in

Brussel en Antwerpen, beschikken tevens
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 was tot voor kort de
jongste loot uit de Belgische Theosofische
familie. Opgericht in 2006, beoogt deze
Loge eveneens een aantrekkingspool te
zijn voor zoekers naar en onderzoekers
van waarheid.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te
vinden op onze website:
www.logewittelotus.be
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