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Het Witte Lotusblad  

re behaaglijkheid en de gedachten die 
zijn ontstaan uit het resultaat van zijn 
ervaringen geven aan dat geluk gelijk 
is aan genot. De mens gaat op zoek 
naar dat wat zijn ervaring aangeeft.  

En omdat die ervaringen dikwijls te 
maken hadden met materiële zaken 
gaat hij daar achter aan. Ik zeg niet 
dat het materiële slecht is. Deze 
aarde van ondervindingen staat ons 
toe gewetensvolle goden te worden: 
men kan niet begrijpen zonder te 
experimenteren. 

De mens gaat dus achter materiële 
geneugten aan, maar constateert dat 
die oorzaak zijn van onenigheid en 
niet van geluk. Is de rijke mens ge-
lukkig? Er zijn veel voorbeelden van 
beroemde en rijke mensen die dan 
alles zouden moeten hebben om ge-
lukkig te zijn, maar zij gaven zich aan 
alcoholisme en drugs en sommigen 
kwamen zelfs tot zelfmoord. Nee, 
dat zoekt men niet. 

Er zijn ook veel mensen die door de 
geschiedenis heen getuigd hebben 
van het feit dat men een perma-
nente staat van welzijn kan bereiken. 
Zij zeggen allen dat de eerste stap 
het kennen van het zelf is. Waarom is 
dat zo belangrijk? Gewoon omdat 
het onderwerp van dat zoeken naar 
geluk de mens is en als hij zijn eigen 

Het woord “liefde” wordt meer 
en meer gebruikt in zich esote-
risch of spiritueel noemende pu-
blicaties die tegenwoordig nog al 
eens verschijnen. 
We begrijpen eruit dat echte lief-
de niet fysiek is, maar slechts zel-
den wordt uitgelegd wat het dan 
wel is of men gaat er alleen allego-
risch op in. 

Liefde is een staat van bewustzijn 
waarbij het gevoel van afgescheidenheid  
niet bestaat en men zich één voelt met 
het universum. Liefde komt voort uit 
het inzicht dat het ene leven in alles is 
en dat het alles verbindt. 

Als men die toestand wil beschrijven 
moet eerst uitgelegd worden hoe men 
in die staat komt. 

Iedereen is het er over eens dat liefde 
moet verenigen, daarom kunnen we 
kijken naar dat wat leidt naar het tot 
stand komen van die eenheid, zodat we 
er wat aan kunnen doen. De wijzen van 
alle tradities zeggen dat gedachten de 
grondoorzaak zijn van afgescheidenheid 
en dat het daarom nodig is te streven 
naar innerlijke stilte. 

Waarom zijn gedachten en alles wat 
daarmee samenhangt zoals verlangen, 
genot, lijden, bronnen van afscheiding? 
De mens zoekt het geluk of een zeke-
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innerlijke functioneren niet begrijpt, 
hoe kan hij dan weten wat goed voor 
hem is? 

Na een eerste periode van het gaan 
kennen van het zelf, en dat leren ken-
nen houdt nooit op, komt het begrij-
pen van het feit dat gedachten stil moe-
ten zijn omdat ze de oorzaak zijn van 
afgescheidenheid. In de omgang met 
de wereld rondom ons kunnen we het 
niet laten allerlei oordelen te vellen 
die uit onze gedachten komen. Het is 
het oordelen dat de scheiding vormt 
tussen ons en de wereld. Het is on-
mogelijk een niet scheidend contact 
te hebben als we die gedachten niet 
laten zwijgen. Tegelijkertijd proberen 
we altijd de buitenwereld een beeld 
van onszelf voor te schotelen dat niet 
correspondeert met wat we zijn, maar 
met wat we zouden willen zijn. Waar-
om doen we dat? Gewoonlijk omdat 
onze ervaring en omgeving aangeven 
dat dit beter is dan dat. We zijn het 
speeltje van waardeoordelen die opge-
slagen liggen in onze herinnering die 
het denken voedt. 

Er zijn twee manieren om gedachten 
stil te krijgen: of men legt ze het zwij-
gen op, of men luistert er niet meer 
naar. 

Wat er ook gebeurt, het gaat er om dat 

Nationale viering  

Witte Lotusdag 

Zondag 8 mei 2016 om 15 uur 

Locatie: Geuzenplein 8 te 1000 Brussel 

8 mei is traditioneel de dag waarop, door alle theosofen over de hele wereld, 

het heengaan van H.P. Blavatsky, wordt herdacht. In haar testament vroeg ze 

om op die dag samen te komen en fragmenten te lezen uit de Bhagavad Gita 

en Het Licht van Azië. Later werd hier nog  De Stem van de Stilte aan toegevoegd. 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw nodigt dit jaar al haar leden en sympathisanten, uit om 

samen  deze herdenkingsdag te vieren. Eenieder die een stukje wil lezen uit een van deze drie boe-

ken, kan dit doen in de eigen moedertaal. 

Iedereen van harte welkom! 

  

Liefde 

Didier Schmidt 

Vervolg op pagina 3 
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Liefde 
Didier Schmidt 

Het Witte Lotusblad  

heeft geen bestaansrecht meer. 

Er komt begrip voor de mensheid als 
geheel en hoe die mensheid zich 
maar in één richting beweegt. Dat 
gevoel van deel uitmaken van één 
geheel brengt intelligentie, liefde, 
medeleven en vrede voort. Dan is 
het geluk daar. Liefde ontstaat in 
die staat van niet gescheiden zijn. 

die  gedachten zich  niet  meer opstellen 
tussen ons en onze omgeving. Een 
manier om zover te komen, is de staat 
van het totale luisteren. Niet meer 
proberen iets te verklaren maar alleen 
luisteren. Dan is er geen obstakel 
meer. Totale ontvankelijkheid, op zo’n 
moment komt het totale begrip naar 
boven. Men ziet het waarom van de 
ander en men wordt de ander. Er 
ontstaat een toestand van liefde, je 
bent de ander. Men begrijpt het ver-
driet en de angst en dat wat scheidt, 
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Het gaat niet over een egoïstische, 
bezitterige liefde maar over een totaal 
begrijpen en delen in de beweging van 
het geheel. Dat is, denk ik, de ware 
liefde en ik wens iedereen toe het op 
zijn minst een keer mee te maken 
want het is een eerste stap naar het 
ware zijn. 
 
Uit: T h e o s o f i a - d e c e m b e r  2 0 0 3  

( Le Lotus Bleu, januari 2003  - Vert. Fay 
van Ierlant) 
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Het gevoel van deel uitmaken 

van één geheel  

brengt intelligentie, 

Bhagavad Gita 

Henk Spierenburg 

Slechts één persoon in de Theoso-
phical Society werd door H.P. Bla-
vatsky als haar gelijke beschouwd, 
en dat was T. Subba Row (1856-
1890). Hier wordt een poging ge-
daan de belangrijkste delen van 
zijn theosofie, zoals hij deze geeft 
in zijn lezingen over de Bhagavad 
Gita, die op kernpunten afwijkt 
van HPB, weer te geven. 

Studies in de Bhagavad Gita 
In de eerste maanden van het jaar 2000 
verscheen bij de Uitgeverij van de Theo-
sofische Vereniging een fraai uitgevoerd 
boekje met een vertaling van de lezingen 
van Subba Row over de Bhagavad Gita. 
Die lezingen vormen in meerdere op-
zichten een geheel. Dus niet alleen geeft 
Subba Row inzicht in de gehele Bhagavad 
Gita, de lezingen bevatten ook beschrij-
vingen van een compleet systeem van de 
opbouw van de kosmos en de menselijke 
fijnstoffelijke beginselen. 

Nu is het niet zo dat men met het doorle-
zen van de lezingen het bedoelde systeem 
zonder enige moeite ziet. Enige studie is 
noodzakelijk. 

H.P. Blavatsky en T. Subba Row 
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de 
theosofie van Blavatsky en Subba Row. 
Men kan deze verschillen niet afdoen met 
het argument dat het slechts een verschil 
is in het gebruik van termen. In een van 

de brieven van de Mahatma’s wordt 
dit weliswaar betoogd, maar dat was 
in 1882. Daarna schreven Blavatsky en 
Subba Row respectievelijk nog negen 
en acht jaar over theosofie. Twee jaar 
later vinden we in dezelfde brieven de 
mededeling dat beiden dezelfde Mees-
ter hebben, maar een andere filosofie 
hebben gevolgd, de een is een boed-
dhist en de ander een advaiti. 

Vier in plaats van zeven 
Subba Row zegt: ‘Voor ik verder ga 
wil ik u nog zeggen dat ik niet van plan 
ben de zevenvoudige indeling van de 
menselijke beginselen te hanteren, die 
tot nu toe gebruikt is in de Theosofi-
sche geschriften. Ik zou de beginselen 
in de mens en de kosmos op gelijke 
wijze willen indelen.’ 

Parabrahman en Mulaprakriti 
Subba Row begint zijn schema met 
Parabrahman. In zijn lezingen defini-
eert hij die term enige malen: ‘Het 

eerste beginsel, of beter gezegd het eer-
ste postulaat dat ik moet stellen, is het 
bestaan van wat genoemd wordt Para-
brahman. ... Is het mogelijk iets te we-
ten over de Eerste Oorzaak? Ongetwij-
feld. We kunnen alles weten van de 
daaruit voortgekomen openbaringen, 
hoewel het voor het menselijk weten 
vrijwel onmogelijk is door te dringen tot 
de innerlijke essentie ervan en te zeggen 
wat de Eerste Oorzaak zelf nu eigenlijk 
is. Alle godsdienstfilosofen zijn het er 
over eens dat deze Eerste Oorzaak alom-
tegenwoordig en eeuwig is. Daarbij is 
het onderhevig aan perioden van activi-
teit en passiviteit. Wanneer het kos-
misch pralaya aanbreekt is het passief, 
wanneer de evolutie aanvangt wordt het 
actief.’  

‘Parabrahman is dat, hoewel het zelf niet 
gekend kan worden, toch iedere soort 
van bestaan dat wel gekend kan worden, 
kan doen ontstaan en onderhouden. Dit 
Parabrahman nu, ... bestaat voor al het 
andere wat is ontstaan in de kosmos, is 
het ene inwezen ...’  

‘Parabrahman is een onbegrensde, abso-
lute werkelijkheid en Mulaprakriti is een 
soort sluier, die daar overheen gewor-
pen is. ... die sluier is het machtig uit-
spansel van kosmische stof, de grondslag 
van stoffelijke openbaringen in de kos-
mos.’ 

 

 

 

 

 

 
 

www.bhagavad-gita.us 

http://www.bhagavad-gita.us
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Bhagavad Gita 
Henk Spierenburg 
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... In de Bhagavad Gita wordt dit licht, 
dat komt uit de Logos, Daiviprakriti 
genoemd. ... 

Nu zien we dat de eerste openbaring 
van Parabrahman een Drie-eenheid is, 
de hoogste Drie-eenheid, waarvan wij 
een begrip kunnen hebben. Deze be-
staat uit Mulaprakriti, Ishvara of de 
Logos en de bewuste energie - het licht 
en de kracht - van de Logos; hier heb-
ben we dan de drie beginselen, waar-
op de gehele kosmos gegrondvest 
schijnt te zijn.’ ‘Dit licht van de Logos 
is om zo te zeggen de schakel tussen 
objectieve materie en de subjectieve 
gedachte van Ishvara. Daiviprakriti 
wordt ook Fohat en Parashakti ge-
noemd. 

Het begin van de evolutie 
‘In de Logos ontspringt eerst alleen een 
beeld, een voorstelling van hoe de 
kosmos zal moeten worden. Dit licht, 
deze energie, vangt het beeld op en 
drukt het in op de kosmische stof die 
al geopenbaard is. Zo ontstaan alle 
geopenbaarde zonnestelsels.’  

Op blz.32 noemt Subba Row het hier-
onder te bespreken Vaishvanara als het 
nu verouderde woord protyle. Gewa-
pend met de kennis van heden is dit 
het verzamelwoord voor de elemen-
taire deeltjes van onze atomen. 

‘De vier beginselen in de geopenbaar-
de kosmos kunnen als volgt opgesomd 
worden: eerst Vaishvanara. Men moet 
Vaishvanara niet opvatten als alleen 
maar de geopenbaarde objectieve we-
reld, maar als de stoffelijke basis, 
waaruit de gehele objectieve wereld is 
ontstaan. Daarboven, één trede ho-

De Logos 
‘... Parabrahman nu, dat al bestaat voor 
al het andere wat is ontstaan in de 
kosmos, is het ene inwezen van waar-
uit een middelpunt van energie voort-
komt, dat ik voorlopig de Logos zal 
noemen. ... In vrijwel iedere leer 
wordt melding gemaakt van het be-
staan van een middelpunt van geeste-
lijke energie, dat ongeboren en eeu-
wig is en dat tijdens het pralaya in 
latente toestand bestaat in de boezem 
van Parabrahman. Wanneer de tijd voor 
kosmische werkzaamheid aanbreekt, 
vormt dit een middelpunt van bewuste 
energie.’  

‘Met betrekking tot dit beginsel zou ik 
een paar stellingen willen poneren. Het 
is niet stoffelijk of fysiek van samenstel-
ling en het is niet objectief; het verschilt 
in substantie, om het zo te zeggen, of in 
inwezen niet van Parabrahman en toch 
verschilt het er tegelijkertijd wel van, 
omdat het een geïndividualiseerd be-
staan heeft.’ Het heeft een eigen be-
wustzijn en individualiteit. Ik zou ook 
kunnen zeggen dat het misschien de 
enige persoonlijke God is die in de kos-
mos bestaat. ... De Logos wordt hier 
beschouwd als de Logos in abstracto...’ 
Deze Logos wordt in de taal van de ou-
de schrijvers òfwel Ishvara òf 
Pratyagatman òf Sabda Brahman ge-
noemd.’ 

‘Natuurlijk is dit de eerste openbaring 
van Parabrahman, het eerste ego dat ver-
schijnt in de kosmos, het begin van alle 
schepping en het eindpunt van alle evo-
lutie. Dit is de ene bron van alle energie 
in de kosmos en de grondslag van alle 
takken van kennis en bovendien is het 
als het ware de  levensboom, omdat het 
caitanya (bewustzijn), dat de gehele 
kosmos doordringt, eruit voortkomt.’ 

Daiviprakriti 
‘Wanneer Parabrahman enerzijds als het 
Ego en anderzijds als Mulaprak iti ver-
schenen is, werkt de ene energie door 
de Logos heen ... Op dezelfde manier 
(als de zon) straalt Parabrahman uit door 
de Logos en openbaart zich als het licht 
en de energie van de Logos. 
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ger, staat wat genoemd wordt Hi-
ranyagarbha. Hier geldt hetzelfde: men 
moet Hiranyagarbha niet verwarren 
met de astrale wereld, daar het de 
basis van de astrale wereld is en daar-
toe in dezelfde verhouding staat als 
Vaishvanara tot de objectieve wereld. 
Daarna komt wat zo nu en dan Isvara 
genoemd wordt; aangezien dit woord 
echter licht misleidend is zal ik het niet 
gebruiken. In plaats daarvan zal ik dit 
beginsel bij een andere naam noemen, 

waarvan het gebruik eveneens van ouds-
her gerechtvaardigd is - Sutratman. En 
boven deze drie, zo wordt over het al-
gemeen gezegd, staat Parabrahman.’  

De gebieden 
‘De schrijvers over Hindoe-wijsbe-
geerte in de oudheid verdeelden de kos-
mos in drie loka’s. De eerste daarvan is 
Bhurloka, de tweede Bhuvarloka en de 
derde Svarloka. Bhurloka is het stoffelijk 
gebied, waarmee wij vertrouwd zijn. 
Bhuvarloka is, strikt genomen, het astraal 
gebied. ... Svarloka is datgene wat over 
het algemeen bekend staat als Svarga. In 
elk geval is het Devachan uit de theosofi-
sche geschriften.’  

We hebben nu alle elementen bij elkaar 
om tot een schema van de kosmos te 
komen. 

Atman 
‘Het woord tman wordt in verschillende 
betekenissen gebruikt in onze boeken. 
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Het Witte Lotusblad  

staan, die het reeds tijdens het leven 
ontvangen heeft, maar aangezien deze 
invloeden afgesneden zijn van de bron 
waaruit zij oorspronkelijk zijn voort-
gekomen, moet de overgedragen 
kracht als het ware op eigen benen 

staan en wordt het astraal organisme 
vroeger of later geheel teruggebracht 
tot de samenstellende delen ervan. 
Maar het karanasarira is een lichaam of 
organisme, dat in staat is onafhankelijk 
van het astraal lichaam te bestaan. Het 
bestaansgebied ervan wordt Sutratman 
genoemd, omdat de opeenvolgende 
persoonlijkheden aan dit karanasarira 
geregen worden als even zoveel kralen 
aan een draad, naarmate de individua-
liteit de ene incarnatie na de andere 
doormaakt.’ ‘Men moet goed in ge-
dachten houden dat het karanasarira 
hoofdzakelijk het resultaat is van de 
werking van het licht van de Logos. 
Het licht van de Logos is het leven en 
de kracht en ook de bron van bewust-
zijn van het karanasarira op het gebied 
van Mulaprakriti dat wij Sutratman ge-
noemd hebben en dat er de fysieke of 
stoffelijke basis van is. Uit de combi-
natie van deze twee elementen en uit 
de werking van de kracht van het licht 
dat van de Logos uitstraalt, op die spe-
ciale soort van materie, die er de stof-
felijke vorm aan geeft, ontwikkelt zich 
een soort van individualiteit.’  

Het wordt voortdurend in verband ge-
bracht met het idee van zelf. Parabrah-
man houdt daarmee echter geen ver-
band ... het woord Atman betekent strikt 
genomen hetzelfde als zelf en het denk-
beeld van zelf houdt op geen enkele 
manier verband met Parabrahman. Het 
idee van het zelf ontstaat pas met de 
Logos, niet eerder; daarom moet men 
Parabrahman niet Paramatman of wat voor 
ander Atman dan ook noemen.’ ‘Denkt u 
zich tenslotte in, dat Parabrahman in de-
zelfde verhouding staat tot de Logos als 
ons Atman tot ons karanasarira.’  

De Sarira’s of Upadhi’s 
In de paragraaf ‘Vier in plaats van zeven’ 
werd gezegd dat zowel de kosmos als de 
mens kon worden ingedeeld in vier be-
ginselen. Zoals Subba Row zegt: ‘Het is 
beter de aloude indeling in vier beginse-
len aan te houden, en wel om de een-
voudige reden dat zij de mens verdeelt 
in entiteiten, die een afgescheiden be-
staan kunnen leiden en dat deze vier 
beginselen verbonden zijn met vier 
upadhi’s, die op hun beurt verbonden 
zijn met vier verschillende toestanden 
van bewustzijn.’ ‘Volgens de Vedantij-
nen ... is de mens een viervoud. Aller-
eerst heeft hij zijn stoffelijk lichaam of 
sthulasarira, ten tweede zijn astrale li-
chaam of sukmasarira, ten derde de zetel 
van zijn hogere individualiteit, het ka-
ranasarira en als vierde en laatste zijn 
tman.’  
‘Karanasarira kan men alleen maar zien 
als een middelpunt van prajna - een mid-
delpunt van kracht of energie, waarin 
het derde beginsel (of sutratman) van de 
kosmos gedifferentieerd wordt door 
dezelfde impuls die de differentiatie van 
al deze kosmische beginselen veroor-
zaakte.’ ‘Van (de genoemde) drie is 
degene die karanasarira genoemd wordt 
het belangrijkst, omdat daarin de hogere 
individualiteit van de mens verblijft. Bij 
iedere geboorte ontstaat er een nieuw 
stoffelijk lichaam, dat vernietigd wordt 
wanneer het aardse leven beëindigd is. 
Wanneer een astraal lichaam eenmaal is 
losgemaakt van het karanasarira kan het 
misschien nog een poosje verder leven 
dankzij de impuls van activiteit en be-
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Het sukmasarira: ‘Het licht (van de Logos) 
dat weerkaatst wordt op of beter in het 
astraal lichaam, is het licht dat uitstraalt 
van het karanasarira. Vanuit het astraal 
lichaam wordt het opnieuw weerkaatst 
op het sthulasarira; het vormt het leven 
en de levenskracht van laatstgenoemde 
en doet die gewaarwording van ego 
ontstaan, die wij ervaren in het stoffelijk 
lichaam. Het zal nu duidelijk zijn dat, 
wanneer het karanasarira zich terugtrekt, 
het astraal lichaam niet langer zijn weer-
kaatsing  ontvangt. Het karanasarira kan 
onafhankelijk van het astraal lichaam 
blijven bestaan, maar het astraal lichaam 
kan de scheiding van het karanasarira 
niet overleven. Op dergelijke wijze kan 
het stoffelijk lichaam voortleven zolang 
het verbonden is met het astraal lichaam 
en het karanaaarira, maar wanneer deze 
twee ervan losgemaakt worden, vergaat 
het stoffelijk lichaam. 

De enige manier waarop de levens-
stroom het stoffelijk lichaam kan berei-
ken is door bemiddeling van het astraal 
lichaam. Het stoffelijk lichaam valt uit-
een wanneer het afgescheiden wordt van 
het astraal lichaam, omdat de impuls 
waardoor het belevendigd werd weg-
valt. Daar het karanasarira zich op het 
gebied van Devachan bevindt, is dat de 
enige plaats waarheen het zich kan bege-
ven, wanneer het eenmaal gescheiden is 
van het stoffelijk lichaam, Devachan of 
Svarga; maar wanneer het zich losmaakt 
van het astraal lichaam, neemt het al die 
impulsen, die door het karma van de 
mens in zijn elkaar opvolgende incarna-
ties vergaard werden, met zich mee. 
Deze impulsen blijven daarin (in het ka- 
ranasarira) voortbestaan, dat wellicht in 
Devachan een nieuw leven geniet - een 
leven dat op geen enkele wijze overeen-
komt met het leven dat wij kennen, 
maar desalniettemin voor de entiteit die 
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Karanasarira         Oorzakelijk lichaam 

Sukmasarira                 Astraal lichaam 

Sthulasarira               Stoffelijk lichaam 

gratis-boeken-downloaden.net  
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Bhagavad Gita 
Henk Spierenburg 

Loge Witte Lotus 
Programma werkingsjaar 2015-2016 

Studie-avonden  
van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 
1ste donderdag van de maand: Thema-avond: Individualiteit, Heiligheid, Goddelijke Incarnatie 

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: Individualiteit, Heiligheid, Goddelijke Incarnatie 

4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en Antwoord 

                   Gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp 

De studieavonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 
 

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.  

Jaargang 11—nummer 5 

Mei 2016 

 
 

het doormaakt even natuurlijk is als ons 
bewust bestaan nu lijkt te zijn. Deze 
impulsen zijn de aanleiding tot een vol-
gende incarnatie, omdat er een zekere 
hoeveelheid energie in hen ligt besloten, 
die op het stoffelijk gebied tot openba-
ring moet komen. Het is dus karma dat 
het karanasarira van de ene naar de ande-
re incarnatie leidt. De natuurlijke ver-
blijfplaats van het astraal lichaam is 
Bhuvarloka of het astraal gebied. 
Het gaat dus naar het astraal gebied en 
wordt daar vastgehouden. Het komt 
slechts zeer zelden voor dat het afdaalt 
naar het stoffelijk gebied en wel om de 
zeer eenvoudige reden dat het stoffelijk 
gebied geen natuurlijke aantrekkings-
kracht uitoefent op het astraal lichaam. 
Bovendien is het alleen maar vanzelf-
sprekend dat, evenals het karanasarira 
niet op het stoffelijk gebied kan blijven, 
het astraal lichaam dit ook niet kan. 

Het astraal lichaam moet het zonder zijn 
impuls tot leven stellen, wanneer het 
karanasarira ervan los gemaakt wordt. 
Wanneer het eenmaal is afgescheiden 
van zijn bron van leven en energie, kan 
het astraal lichaam natuurlijk niet langer 
voortbestaan. Maar doordat de astrale 
stof veel fijner van samenstelling is dan 

de fysieke stof, blijft energie die er 
eenmaal mee is verbonden daarin veel 
langer aanwezig dan wanneer ze ver-
bonden zou zijn met fysieke stof.’  

De schema’s 
De eerste twee schema’s komen voort 
uit de tekst. Het derde en laatste sche-
ma is van de hand van Subba Row en is 
gepubliceerd in The Theosophist van 
juni 1884, blz.223-225. 

Door het feit dat Subba Row de ter-
men sarira en upadhi door elkaar ge-
bruikt is het wat verwarrend. Het 
schema kan echter goed dienen om de 
viervoudige indeling van Subba Row 
en de zevenvoudige indeling van Bla-
vatsky te vergelijken. 

Uit: Theosofia  - december 2000 

 

 

Atman 

Karana upadhi Buddhi 
  
 

Sukma upadhi 
(astraal lichaam) 

Buddhi manas 

Kama manas 

Kama 
  
 

Sthula upadhi 
(stof. lichaam) 

Prana 

Linga sarira 

Sthula sarira 

Subba Row (1856-
1890) was een India-
se advocaat en theo-
soof. 
Op 23 april 1882 
kwamen H.P. Bla-
vatsky en H.S. Ol-

cott aan in Madras. Ze bezochten deze 
stad op uitnodiging van Subba Row. 
Tijdens een gesprek drong Subba Row 
erop aan om het hoofdkwartier van de 
Theosophical Society in Madras te huis-
vesten. Zijn verzoek leidde uiteindelijk 
tot een goedkeuring. In december 1882 
werd het hoofdkwartier van de Theoso-
phical Society overgebracht naar Ma-
dras. 
In juni 1882 werd de Madras Theoso-
phical Society opgericht. Subba Row 
werd verkozen als secretaris van 
de Madras Branch. Later zou hij voorzit-
ter worden van deze loge. 
Hoewel hij geen Sanskriet had geleerd, 
kende hij de taal zeer goed. Elk citaat 
uit de Bhagavad Gita, Brahma Sutras of 
Upanishads kon hij meteen plaatsen. 
Zijn latere lezingen over de Bhagavad 
Gita waren subliem en toonden zijn 
meesterschap over dit werk. 
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Loge Antwerpen 

Programma werkingsjaar 2015-2016 

Zondaglezingen 

van 11.00 uur tot 13.00 uur 

Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

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”   
Programma april 2016 

Zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur 
Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

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 

08/05/2016  Geen voordracht  -  Nationale viering Witte Lotusdag te Brussel 

10/05/2016 Fons Wils Het éénmalige als noodzakelijke aanvulling op het herhaalbare 

24/05/2016 Fons Wils Je genen bepalen niet alles, je leefwijze wel 

  

15/05/2016 Sabine Van Osta & Lieve Opgenhaffen Wereldmeditatie 

Met aansluitend de Algemene Ledenvergadering 

Loge Witte Lotus   

Programma werkingsjaar 2015-2016 

Zondaglezingen 

Van 11.00 uur tot 13.00 uur 
Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever 

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! 
 

01/05/2016  Geen bijeenkomst 

05/06/2016 Erwin Bomas De Zeven Juwelen van Wijsheid 

mailto:godelieve.opgenhaffen@telenet.be
mailto:christian.vandekerkhove@pandora.be
mailto:info@logewittelotus.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 mei 2016 

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

01/05/2016: Geen voordracht  

05/05/2016: Geen bijeenkomst 

12/05/2016: Ethiek: Aan de voeten van de Meester  

19/05/2016: Thema-avond: Individualiteit, Heiligheid, God-
delijke Incarnatie 

gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

26/05/2016: Algemene Ledenvergadering 
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De Belgische Theosofische Vereniging 

De Theosofische Vereniging werd opgericht 
te New York op 17 November 1875. Haar 
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoe-
tingsplaats 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 
en Gent. In Antwerpen is tevens een Studie-
centrum. De Loges en het Studiecentrum 
organiseren met grote regelmaat voordrach-

ten 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 waar-
heid. 
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus werd opgericht in 2006. 
Deze Loge beoogt eveneens een aantrek-
kingspool te zijn voor zoekers naar en 
onderzoekers van waarheid. 

Het Studiecentrum Open Paradigma werd 
opgericht in 2016 en beoogt een centrum te 
zijn waar theosofie wetenschappelijk wordt 
bekeken.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op onze website: 

 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

     
 

  1  Geen 
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2 3 
 

4 
 

5 
Geen bijeen-
komst 
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9 10 
 

11 12 
Aan de voeten 
van de Meester 
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14 15 
 

16 
 

17 
 

28 19 
Individualiteit, 
Heiligheid 

20 21 
 

22 

23/30 24/31 25 26 

ALGEMENE 
VERGADERING 

27 28 29 

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 verlie-
zen 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 aan-
leiding zijn om strafmaatregelen te ne-
men. 

De leden van de 

'General Council' 

vragen elk lid van de 

Theosophical Socie-

ty ernstig om deze 

fundamentele prin-

cipes van de Theo-

sophical Society te 

verdedigen, te handhaven en er naar te han-

delen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te 

doen gelden op vrijheid van denken en van 

meningsuiting, binnen de grenzen van hoffe-

lijkheid en rekening houdend met anderen.  

 


