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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)
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Een papieren versie in zwart/wit is eveneens te
verkrijgen.

Stiltewandeling 7 mei 2017
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Abonnement van januari tot december: bedrag
€ 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus
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Elektronische verzending is gratis.

IBAN BE 88 7340 4396 3641 tnv
Loge Witte Lotus FV.

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 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:
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 door H.P. Blavatsky,
Kolonel H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen.

Theosophical Society Adyar

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.
In Naarden, Nederland, is, in
een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum
(I.T.C.) gevestigd.

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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I.T.C. –Naarden

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 eigen bibliotheek.
De voornaamste taak van de vereniging bestaat
erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen
en hen te stimuleren in hun zoekproces naar
waarheid.
De Antwerpse Afdelingen zijn:
Loge Antwerpen, opgericht in 1899.
Loge Witte Lotus, opgericht in 2006.
Het Studiecentrum Open Paradigma, 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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Loge Witte Lotus
&
Belgische Theosofische Orde van Dienst

Stiltewandeling
Zondag 7 mei 2017
om 11.00 uur
In samenwerking met de Belgische afdeling van de Theosofische Orde van
Dienst trekken we er, voor de jaarlijkse ‘workshop’ van Loge Witte Lotus, op uit
en gaan we op stap voor een moment van bewondering, vrede en bezinning in
de natuur.
De natuur nodigt ons steeds weer uit om de dagelijkse beslommeringen en stress
even los te laten, en even tot rust te komen.
Dit wandelen in stilte wordt afgewisseld met enkele meditatiemomenten.
Samenkomst om 10.45 uur aan
De Volksabdij & Restaurant
De Blauwe Pauw
O.L.V. Ter Duinenlaan 199
4641 RM OSSENDRECHT (NederLand)
De wandeling is ongeveer 5 km lang, in een prachtig stukje van wat we kennen
als de Kalmthoutse heide. Na afloop is iedereen vrij om nog even na te praten
bij een hapje en een drankje.
Bedrag deelname wandeling € 10. Dit bedrag wordt, na aftrek van de kosten geheel gereserveerd voor een goed doel.
Graag uw deelname melden.
Wie wil deelnemen en niet over het nodige vervoer beschikt, kan contact opnemen via email: info@logewittelotus.be of tos@ts-belgium.be
of via GSM: + 32 476 879 968 en +32 486 631 997

Loge Witte Lotus
Het Logecomité nodigt hierbij graag alle leden en sympathisanten uit om deel te
nemen aan de
Jaarlijkse Algemene Vergadering
donderdag 18 mei 2017 om 20.00 uur
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Iedereen van harte welkom!
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 5 - mei 2017

3

Witte Lotusdag
Elk jaar opnieuw, tijdens de maand mei, en meer speciaal op 8 mei, wordt traditiegetrouw door alle theosofen de sterfdag van H.P. Blavatsky herdacht.
In haar testament, dat ze reeds op 31 januari 1885 in Adyar schreef, geeft ze uitleg over
wat er na haar dood met haar lichaam en enkele persoonlijke zaken diende te gebeuren.
Belangrijk in haar testament is echter haar wens, dat jaarlijks op haar overlijdensdag
een aantal van haar vrienden zich zouden verenigen op de hoofdzetel van de Theosophical Society in Adyar om er een stukje te lezen uit haar favoriete boeken: Het Licht
van Azië van Edwin Arnold en de Bhagavad Gita.
Op 17 april 1892 zond Kol. H.S. Olcott, internationaal President van de Theosophical
Society, een bericht aan alle afdelingen van de vereniging met de melding dat 8 mei, de overlijdensdag van H.P.B. voortaan gekend en herdacht zou worden als ‘Witte Lotusdag’.
Sinds die tijd komen theosofen over de hele wereld op 8 mei – of een dag zo dicht mogelijk tegen die datum - in hun afdelingen samen om ‘Witte Lotusdag, de overlijdensdag van H.P.B. te herdenken en te lezen
uit haar favoriete boeken. Door de jaren heen werd hier ook De Stem van de Stilte toegevoegd.
De wens van HPB om haar werk en haar liefde voor de Vereniging levend te houden - het vormen van een
kern van de Universele Broederschap -, wordt dan ook elk jaar opnieuw door alle theosofen over de hele
wereld op Witte Lotusdag bekrachtigd.
H.P.B. heeft ons, door haar vele boeken – zoals o.a. De Geheime Leer, haar meesterwerk, Isis Ontsluierd,
enz. – en andere geschriften een erfenis nagelaten waardoor een tipje van de sluier in onze zoektocht naar
Waarheid werd opgelicht.
Uit dankbaarheid is Het Witte Lotusblad voor deze maand dan ook deels gewijd aan H.P. Blavatsky, met
het hieronder opgenomen artikel.
Op zondag 7 mei 2017 besteden we ook, tijdens de stiltewandeling, enige aandacht aan
Witte Lotusdag.

H.P. Blavatsky zoals ik haar kende
Annie Besant

Dr. Annie Besant
Nl.wikipedia.org

Uithoudingsvermogen
en geduld zijn zeker de
weergaloze eigenschappen geweest van HPB
zoals ik haar gedurende
de laatste jaren van haar
leven gekend heb en zoals ik over haar gehoord
heb van diegenen die zo
gelukkig waren om haar
meer jaren te kennen
dan ik kan tellen tijdens
haar huidige leven.

Haar meest in het oog springende eigenschap
bleek uit deze weergaloze eigenschappen: het was
kracht, constante kracht, onwrikbaar als een rots.
Ik heb zwakkelingen gezien die tegen haar ingingen en dan jammerden dat ze hard was; maar ik
heb haar ook tegenover een vrouw gezien die haar
meedogenloze vijand was geweest – maar die in
de problemen zat en, zoals ik liefdeloos
dacht, daarom berouw had – en iedere gelaatstrek straalde van goddelijk mededogen, die alleen
daarom al niet vergaf, omdat zij niet eens wilde
toegeven dat zij furieus was geweest. De hardheid
die zacht kan zijn is de hardheid waar we behoefHet Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 5 - mei 2017

te aan hebben in ons verweekte westerse leven, waar
men ziek wordt van de namaak die doorgaat voor
iets wat waardevol is, van de verraderlijkheid die
met een glimlach iemand doodsteekt en verraadt
met een kus.
Onconventioneel, zo werd HPB altijd genoemd en
het bijvoeglijk naamwoord was toepasselijk. Zij beschouwde onderlinge afspraken in de maatschappij
niet als natuurlijke wetten en ze gaf de voorkeur aan
openhartigheid boven een compliment. Ze had vooral gevoel voor de juiste verhouding en dat ‘meest
zeldzame zintuig van alles, gezond verstand’. Ze
dacht niet dat al het natuurlijke respect met voeten
getreden werd wanneer een vrouw sigaretten rookte,
en ook niet dat iedere band die de maatschappij samenhield verbroken werd wanneer iemand zich onbetamelijk gedroeg. Als reiziger in vele landen had
ze zulke verschillende gewoonten gezien dat voor
haar welke gewoonte dan ook net zo onbelangrijk
was als het dragen van een hoed, een tulband of een
fez, en ze lachte om onvolwassen Britse ideeën van
eilandbewoners, zoals die welke stelt dat de verdienste van een mens ervan afhangt of ideeën overeenkomen met de Britse. Aan de andere kant was zij de
onbuigzaamheid zelve in de belangrijkere zaken van
de wet; en ware het niet dat de schrijvers zichzelf
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schade berokkenden door
de vuiligheid die zij haar
naar het hoofd slingerden,
dan had ik vaak bijna kunnen lachen om de absurditeit van het contrast tussen
de frauduleuze charlatan
en losbol die zij afschilderden en de HPB naast wie ik
leefde, die een eergevoel
had, dat zo gevoelig was als
dat van de ‘zeer zachtaardige volmaakte ridder’, een
nl.wikipedia.org
waarheidsgehalte smetteloos als een diamant en een zuiverheid die veel
van de onbevangenheid van een kind in zich had,
vermengd met een vastberadenheid waardoor
het ongedeerd kon blijven bij aanvallen. Nog afgezien van alles wat zedelijke verplichting vraagt,
was HPB persoonlijk een vrouw die veel te trots
was om een leugen te vertellen.
Aangezien ze was grootgebracht onder de hoogste Russische adel, had zij veel van hun hooghartige minachting voor de mensen om hen heen
geërfd, maar zij zou er zeker niet aan hebben toegegeven om zichzelf door onwaarheid te rechtvaardigen; het kon haar niet zoveel schelen ‘ wat
de mensen zouden zeggen’ dat ze zich zou verlagen tot welke uitvlucht dan ook om zichzelf te
verdedigen. In feite zijn enige van de eerdere
blunders voortgekomen juist uit deze roekeloosheid m.b.t. de publieke opinie. Wanneer we hier
de occulte training aan toevoegen, die de leerling
hardt tegen alle oordelen van buitenaf en die
hem steeds voor de rechterstoel van zijn Hoger
Zelf plaatst en hem onverschillig maakt voor alle
onbelangrijkere afkeuring, dan kan men gemakkelijk zien dat de motieven tot oneerlijkheid die
gewone mensen bewegen, bij haar afwezig waren.
Dit nog afgezien van de dieper liggende feiten
van de zaak, waarover het ongepast zou zijn hier
te spreken en waarvan het voldoende is te zeggen
dat geen enkele hoogstaande occultist het aandurft om terwille van persoonlijk gewin of persoonlijke verdediging te liegen.
Men zei wel dat de duivel zijn bedienden in dit
leven goed betaalde, op welke manier de schuld
ook in een ander leven vereffend zou moeten
worden, maar als zij werkelijk, zoals de vrome
mensen zeggen, één van zijn afgezanten was, dan
moeten de goudmijnen van het Hebreeuwse dodenrijk dik betalen; want in die laatste periode
was HPB een erg arme vrouw en ik heb meegemaakt dat ze heel wat keren in geldnood zat. Dan
zond een toegewijde bewonderaar haar geld en
vervolgens ging het zo weer weg, naar de Theosofische Vereniging, naar een vriend in nood, naar
een oude bediende die het nodig had, naar een
gezin waarvan ik had verteld dat dit in hongersnood zat. HPB had een koninklijke vrijgevige
aard, die altijd een kanaal nodig had waar deze in
kon overvloeien; geld, kleding, juwelen, wat ze
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 5 - mei 2017

ook maar had, zij wierp het met beide handen weg
aan de eerste de beste die in nood was.
Wanneer we in zijn algemeenheid naar haar kijken,
dan leek ze veel meer op een man dan op een
vrouw. Ze was uitgesproken, beslist, direct, ze had
een sterke wil, was geniaal, humoristisch, vrij van
bekrompenheid en zonder kwaadaardigheid, zo geheel anders dan het doorsnee type vrouw. Ze beoordeelde altijd vanuit de grote lijn, met een ruime tolerantie voor verschillen in karakter en gedachte, ze
was onverschillig ten aanzien van uiterlijkheden; als
de innerlijke mens maar rechtvaardig en oprecht
was.
Persoonlijk gezien was één van de grootste diensten
die ze mij bewees, dat zij mij haar eigen diepe inzicht in het karakter (van mensen) als hulp voor
zelfkennis ter beschikking stelde. Ik heb bij mijzelf
gelachen wanneer ik mensen hoorde zeggen: ‘ Madame Blavatsky moet wel heel slecht het karakter
(van mensen) kunnen inschatten, anders zou ze
nooit mensen hebben vertrouwd die haar later verraden hebben.’ Zij wisten niet dat het haar gewoonte was om iedereen een kans te geven en wanneer ze
daardoor de kans liep zelf schade op te lopen,
maakte ze zich daar nooit zorgen over.

H.P. Blavatsky en Kol. H. S. Olcott
en.wikipedia.org

Zij gaf altijd zichzelf weg aan zulke mensen – nooit
de Vereniging, en ook niet enige kennis die ze zouden kunnen gebruiken om anderen schade te berokkenen. Ik heb het verloop van zo’n geval gadegeslagen, een jonge Judas die zich voordeed als vriend,
die van haar in haar huis mocht wonen, die zonder
resultaat probeerde ‘geheimen’ te ontdekken en die
uiteindelijk wegging en haar aanviel en probeerde
haar te verraden. Zij praatte nogal vrijelijk met hem
en hinderde hem in geen van zijn onderzoeken, zij
probeerde hem naar het juiste pad te leiden, maar
een paar keer ving ik die vreemde ogen van haar op,
waarover zoveel is gesproken, die door hem heen
keken met die diepe pathetische blik en die zich tenslotte met een halve zucht van hem afwendden.
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Maar wanneer iemand werkelijk die moeilijkste
van alle kennis zocht, zelfkennis, dan placht zij
haar zeldzame kracht van inzicht te gebruiken, dan
waarschuwde zij voor verborgen gevaren en wees
zij naar verstopte karaktereigenschappen en ontrafelde zij de draden van half- of niet begrepen
kenmerken en gebreken. Op die manier leidde zij
de leerling in zijn eigen pogingen om zichzelf te
kennen en te ontsnappen uit het web van illusie.
In mijn eigen geval heeft zij mij steeds weer direct
naar het verborgen motief geleid, naar de weggestopte zwakheid, de bedekte valkuil. Wie van haar
leerlingen ook maar die haar kritische blik en kritiek zonder verontwaardiging kon verdragen, kon
er zeker van zijn, dat hij op dezelfde manier hulp
kreeg.
Als leraar inspireerde HPB, zij reikte suggesties
aan, zij onderwees niet. Zij kon eigenlijk alleen
maar met resultaat onderwijzen wanneer de leerling volledig met haar in contact stond en intuïtief
snel de gaten vulde die zij in haar uiteenzetting
open liet. In zulke gevallen placht zij de ene gedachte na de andere te uiten, met een prachtige
rijkdom aan voorbeelden uit de meest uiteenlopende bronnen, waarvan de gedachten op het oppervlakkige niveau vaak niet met elkaar overeenkwamen, maar wanneer men ze achteraf weer
zorgvuldig bestudeerde, bleken dat altijd weer
a.h.w. schakels te zijn die licht wierpen op de een
of andere ongebroken keten. De tussenliggende
schakels waren in het duister achtergebleven en
als de leerling ze óók in het licht kon brengen door
het gebruik van zijn eigen intuitie, dan was dat
goed. Maar wanneer de leerling haar denken niet
beantwoordde, en haar snelle slagen als antwoord
bij de rots geen vonk deed ontstaan, dan bleef
In 1851, H.P.B. was toen 20
jaar oud, verbleef ze in Londen waar ze de person ontmoette die ze sinds haar kindertijd in haar psychospirituele visioenen kende,
Meester Morya of M., zoals hij
onder theosofen is gekend. Hij
vertelde haar over het werk
dat ze zou verrichten en vanaf
dat moment aanvaarde ze zijn
leiding.
In 1868 ging H.P.B. via India
naar Tibet. Op ee reis ontmoette
ze Meester Koot Humi (K.H.)
voor de eerste maal en verbleef
ze in zijn huis in Klein-Tibet.

http://blavatskyarchives.com
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HPB voor zo iemand
altijd een raadsel, duister, verhuld, verloren in
een web van metafysica
en bleek zij net zo onbevredigend voor hen te
zijn als zij hopeloos
voor haar waren.
De laatste tijd leidde
HPB een erg teruggetrokken leven; ze was
gewoon haar deuren
dagenlang te sluiten,
soms wel weken lang,
voor hen die haar het
H.P.B. Londen 1889
meest nabij stonden en http://blavatskyarchives.com
we begrijpen nu pas
hoe HPB alles aan het voorbereiden was op de naderende verandering. En voor ons die met haar
mee leefden is de verandering geringer dan velen
misschien kunnen veronderstellen. Ons dicht bij
haar zijn betrof niet zozeer de lichamelijke aanwezigheid, maar het was die veel hechtere band die
leraar en leerling steeds in de eerbiedwaardige filosofie samenbindt, die zij als opdracht had te onthullen. Voor ons verandert het enkele feit dat ze het
versleten kleed van haar persoonlijkheid heeft afgeworpen de relatie tussen haar en ons op geen enkele wijze; diegenen onder ons die in vorige levens bij
haar waren, zijn lichamelijk al eerder gescheiden
geweest door ‘de verandering die mensen de dood
noemen’ en hebben elkaar weer gevonden bij de
terugkeer tot het leven op aarde. Wat geweest is zal
er weer zijn en in het werkelijke leven is er geen
scheiding mogelijk. Menig jaar in het verleden is
haar leven een lange marteling geweest; zij stond in
het middelpunt van een draaikolk van spirituele en
psychische krachten en zij werd tegelijkertijd blootgesteld aan de druk van het materiële vlak. Alleen
als ze was, met niemand die haar volledig kon begrijpen, verkeerd begrepen, onrechtvaardig behandeld, beledigd en zelfs wanneer zij bemind werd
was dat meestal op de verkeerde manier, kan niemand behalve diegenen die hetzelfde hebben meegemaakt vertellen wat een hel op aarde haar leven
is geweest. Dat ze daar vanaf is, is een reden om
verheugd over te zijn, niet om verdrietig over te zijn
– voor diegenen die háár werkelijk lief hadden en
niet zichzelf in haar. Het is nu aan ons om het werk
waarvoor zij haar leven gaf voort te zetten; de
krachten die er achter staan zijn niet zwakker geworden omdat H.P. Blavatsky is weggegaan. Het is
het werk van de Broederschap, niet van enig individueel persoon en zo lang de Broederschap bestaat
en werkt, kan noch twijfel noch wanhoop hun leerlingen raken. We moeten alleen maar onze plicht
doen: succes zoals de wereld dat telt, is onbelangrijk.
Uit: The Theosophist, mei 2006 - Vert.: EKB
Theosofia april 2007
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Wesak 2017
Donderdag 11 mei 2017
Op de laatste dag (volle maan) van de maand
Vaisakha (de zesde maand in de hindoe kalender) vieren Theravada-boeddhisten overal ter
wereld het Wesak-feest.
Op deze dag herdenken ze de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha.
Volgens de kronieken werd de koningszoon
Siddharta Gautama, later de Boeddha, geboren
op de volle maan van Wesak in 624 v. Chr. Op
de volle maan van Wesak zou hij zijn verlichting bereiken en na duizend volle manen zou
hij op tachtigjarige leeftijd sterven tijdens dezelfde volle maan van Wesak. Theravadaboeddhisten nemen zijn sterfdag in 544 v. Chr.
https://angellightheart.wordpress.com/
als beginjaar voor hun jaartelling.
Op het Wesak-feest hernieuwt de Boeddha, waarbij alle leden van de Hiërarchie aanwezig zijn, gedurende
korte tijd zijn contact en de band met het werk van onze planeet. De Boeddha zou geen deel meer uitmaken van de Hiërarchie, maar heeft er wel een relatie mee. Elk jaar tijdens het Wesak-feest zou hij afdalen
tot vlakbij de aarde en brengt hij de energie van Shamballa mee, die voor het komende jaar in de wereld
wordt verspreid. Alice Bailey (1880-1949) schrijft:
‘De krachten van verlichting zijn tijdens het Wesakfeest actief. Zij kunnen diegenen
bereiken en versterken die hun naasten liefhebben en dienen. Deze energie brengt
Liefde-Wijsheid over, waar de Boeddha en de Christus de twee meest buitengewone
uitdrukkingen van zijn. De krachten van verlichting initiëren de nieuwe wereldopvoeding.’
De vader van de Boeddha, Suddhodana, was een rijk vorst. Hij woonde in de stad Kapilavastu en was
heerser over de Shankyas. De Boeddha behoorde dus tot de krijgsliedenkaste (Kshtriya). Zijn moeder
Maya stierf zeven dagen na zijn geboorte en het kind werd grootgebracht door haar zus en medeechtgenote Mahaprajapati.
Het woord Boeddha is een titel met de betekenis “De Volkomen Ontwaakte”, of “Verlichte”. Zijn eigen
naam was Siddharta, hetgeen betekent: “Hij die zijn doel heeft bereikt”. Zijn familienaam was Gautama.
Hij was de toekomstige erfgenaam van zijn vaders vorstendom, maar daar heeft hij geen aanspraak op gemaakt.
Wie interesse heeft in een klassiek poëtisch verhaal over de geboorte van Boeddha verwijzen we heel graag
naar het Licht van Azië van Sir Edwin Arnold (1832-1904).

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
Mei 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
7 mei: Loge Witte Lotus
Stiltewandeling - Kalmthoutse heide

Kalender mei 2017

14 mei: Studiecentrum Open Paradigma
Gurdjieff en Ouspensky en hun leringen
21 mei: Loge Antwerpen
Krishnamurti
met aansluitend Algemene Vergadering

MA

DI

WO

1

2

3

8

9

15

DO

VR

20:00-21.30

ZA

4

5

+

7

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Taimni

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN

Loge Witte Lotus
4 mei - van 20u tot 21.30u
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
11 mei - 20u tot 21.30u:
Licht op het Pad
18 mei - van 20u tot 21.30u:
Algemene Vergadering
25 mei: Hemelvaartdag
Geen bijeenkomst

ZO

11:00-13:00

Licht op het
Pad

Algemene
Vergadering

Hemelvaart
- geen
bijeenkomst

Stiltewandeling

Loge Antwerpen
2 & 16 mei - van 11u tot 15u:
Dialogen van G. De Purucker
9 & 23 mei - van 11u tot 15u:
Kosmisch Vuur van A. Bailey

Studiecentrum Open Paradigma
9 & 23 mei - van 20u tot 21.30u:
Mensen– en Zonne-Inwijding
30 mei—van 20u tot 21.30u:
What the Bleep do we know
(Engelstalig)

EXTRA Programma in Antwerpen
Belgische Theosofische Vereniging vzw
Website: www.ts-belgium.be
13 mei - van 10u tot 12u:
cursus ‘Inleiding tot de Theosofie’
Het fysieke en etherische leven

Belgische Theosofische Orde van Dienst
25 mei - van 20u tot 21u:
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)
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04/05/2017: Thema-avond:
De theoretische grondslag van zelfcultuur
07/05/2017: Stiltewandeling
11/05/2017: Thema-avond:
Licht op het Pad
18/05/2017: Algemene Vergadering
25/05/2017: Geen bijeenkomst
Hemelvaartdag

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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