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derscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 
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 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens 
die in de mens latent aanwezig zijn. 
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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.  

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetings-
plaats van zoekers naar waarheid en heeft afde-
lingen in vele landen over de hele wereld.  

In Naarden, Nederland, is, in 
een prachtige en bosrijke om-
geving, het Europees Interna-
tionaal Theosofisch Centrum 
(I.T.C.) gevestigd.  

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 studie-
centra - te Antwerpen, Brussel en Gent.  

Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat 
voordrachten en studiethemabijeenkomsten en 
sommige, waaronder die in Antwerpen en Brus-
sel, 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.  
Loge Open Paradigma, opgericht in 2017. 

Alle afdelingen 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 au-
teurs verantwoordelijk. Het WLB  vormt geen 
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en 
haar afdelingen. 

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 

 

 
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-belgium.be 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 
Thema-dagen: leden gratis - niet-leden: gratis bij 
een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende 
aanwezigheid 

 

 
Loge Open Paradigma 

 
Bijeenkomsten:   

      Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:   

                          Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen 

Voor alle informatie:  

E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be  

Bankgegevens:  IBAN BE64 7350 4729 3952  
                         t.n.v. Loge Open Paradigma 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theosophical Society Adyar 

 

 

 

 
 

I.T.C. –Naarden 
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Gezien het succes van vorig jaar, lijkt een herhaling dit jaar hier zeker op zijn plaats.  

Eenmaal per jaar alle beslommeringen van het dagdagelijkse drukke leven even loslaten en de rust en stil-
te opzoeken in de natuur, geeft nieuwe energie en de nodige kracht om het leven verder te zetten met 
nieuwe moed.  

Tijdens deze stiltewandeling staan we ook even stil bij Witte Lotusdag, een dag die door alle theoso-
fen, overal ter wereld, gevierd wordt in herinnering aan het heengaan van H.P. Blavatsky (+08/05/1891). 
Meditatieve momenten waarbij fragmenten gelezen worden uit de Bhagavad Gita, Het Licht van 
Azië en de Stem van de Stilte. 

In een prachtig stukje natuur, wat we kennen als de Kalmthoutse heide, nemen we het wandelpad Bosbes, 
dat ongeveer 2,5 km lang is. Na afloop is iedereen vrij om nog even na te praten bij een hapje en een 
drankje. 

Bedrag deelname € 12.  

De opbrengst wordt, na aftrek van de kosten, geheel gereserveerd voor een goed doel den dit jaar steunen 
we de  

Olcott Memorial School in Adyar.  

 

Graag uw deelname melden.  

Meer informatie over deze activiteit is te bekomen 
via email: tos@ts-belgium.be - info@ts-belgium.be 
& info@logewittelotus.be of via GSM: +32 476 879 968 & +32 486 631 997 
 
We hopen u allen die dag te kunnen verwelkomen! 
 
Informatie over deze school is te vinden op:  
http://www.ts-adyar.org/content/olcott-memorial-higher-secondary-school-0 

 

 

 

Meditatieve Stiltewandeling 

Zondag 6 mei 2018 

Samenkomst om 10.30 uur 

ingang ter hoogte van de Wilgenduinen,  

bereikbaar via de  

Frans Raatsstraat, Kalmthout 

  

 

 

Loge Witte Lotus 

Zondaglezingen - voorjaar 2018 

Zondag  03/06/2018: Stupa’s voor Vrede door Lieve Opgenhaffen.  

 

Belgische Theosofische Orde van Dienst 

In samenwerking met Loge Witte Lotus 

mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:info@ts-belgium.be
mailto:info@logewittelotus.be
mailto:http://www.ts-adyar.org/content/olcott-memorial-higher-secondary-school-0
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Ervaring van bijzonder  inzicht 

In het boek, How Can I Help? van Ram Dass, 
spreekt een Amerikaanse vrouw over een bijzon-
der inzicht dat zij kreeg over onze onderliggende 
natuur,  onze verwantschap, ons samenhorig-
heidsgevoel. 

‘In de vroege stadia 
van mijn vaders 
ziekteproces  door 
kanker, vond ik het 
heel moeilijk te we-
ten hoe ik hem het 
beste kon helpen. Ik 
woonde zo’n dui-
zend mijl bij hem 
vandaan en kwam 

af en toe op bezoek. Het was moeilijk aan te zien 
hoe hij achteruit ging en nog moeilijker om me-
zelf zo onhandig te voelen, onzeker wat ik moest 
doen of zeggen. 

Tegen het einde werd mij gevraagd onmiddellijk 
te komen. Hij was aan het wegglijden. Ik ging 
meteen  van het vliegveld naar het ziekenhuis en 
toen rechtstreeks naar de kamer waarvan ik dacht 
dat hij er lag. 

Toen ik binnenkwam, zag ik dat ik mij vergist 
had. Er lag een heel, heel oude man, bleek en 
haarloos, vermagerd, die met diepe uithalen  
ademde, diep in slaap, schijnbaar dichtbij de 
dood. Dus draaide  ik mij om, om de kamer van 
mijn vader te gaan zoeken. Toen stond ik als ver-
lamd stil. Ik besefte plotseling: ‘Mijn God, hij is 
het!’ Ik had mijn eigen vader niet herkend!  Het 
was het meest schokkende ogenblik van mijn le-
ven. 

Goddank lag hij te slapen. Alles wat ik kon doen 
was bij hem gaan zitten en aan dit beeld voorbij-
gaan voordat hij wakker werd en mijn geschokt-
heid zag. Ik moest door hem heen kijken en iets 
anders vinden dan deze verbijsterende verschij-
ning van een vader die ik nauwelijks fysiek kon 
herkennen. 

Tegen de tijd dat hij wakker werd, was ik al een 
heel eind op weg. Maar wij waren nog steeds 
slecht op ons gemak met elkaar. Er was nog 
steeds dat gevoel van afstandelijkheid. Wij kon-
den het allebei voelen. 

Het was heel pijnlijk. Wij waren beiden verle-
gen… met maar af en toe oogcontact. 

Een paar dagen later kwam ik zijn kamer binnen 
en zag dat hij sliep. Weer was het moeilijk om aan 
te zien. Dus ging ik er bij zitten en keek nog eens 
goed. Plotseling trof mij de volgende gedachte,  
woorden van Moeder  Teresa, die melaatsen waar 
zij voor zorgde beschreef als ‘Christus in al zijn 
verdrietig makende vermommingen’. 

Ik heb eigenlijk nooit een echte relatie met Chris-

tus gehad, en ik kan niet zeggen dat ik die op dat 
moment  wel had. Maar wat bij mij doorkwam was 
een gevoel voor de identiteit van mijn vader als… 
als een kind van God. Dat was wie hij werkelijk was, 
achter de ‘verdrietig makende vermomming’. En 
dat was ook mijn echte identiteit, voelde ik. Ik voel-
de een grote band met hem die niet leek op een die 
ik als vader en dochter  gevoeld had. 

Op dat moment  werd hij wakker, keek mij aan en 
zei: ‘Hallo’. En ik keek hem aan en zei: ‘Hallo’. 

Gedurende de resterende maanden van zijn leven 
waren wij volkomen in vrede en op ons gemak bij 
elkaar. Geen verlegenheid meer. Geen onafgewik-
kelde zaken. Meestal leek het of ik precies wist wat 
er gebeuren  moest. Ik kon hem voeden, scheren, 
wassen, omhooghouden om de kussens op te schud-
den  - al die heel intieme handelingen die eerder  zo 
moeilijk voor mij geweest waren. 

In zekere zin was dit mijn vaders afscheidscadeau 
aan mij: de kans om de gezamenlijke identiteit van 
de geest te zien die wij beiden deelden; de kans om 
te zien hoeveel dat mogelijk maakt in de zin van lief-
de en comfort. En ik heb het gevoel dat ik daar nu 
een beroep op kan doen ten behoeve van ieder an-
der.1’ 

Essentiële  aspecten 

Misschien is de dapperste en meest radicale stap die 
wij kunnen zetten om onze onuitputtelijke capaciteit  
om te geven, vrij te maken, de bereidheid onze eigen 
twijfels, behoeften en weerstanden onder ogen te 
zien, om te trachten te zien wat de innerlijke barriè-
res zijn om uitdrukking te geven aan ons zorgin-
stinct. Wij kunnen kijken naar wat er in ons om gaat 
in die specifieke situaties die we hierboven opnoem-
den - de gevoelens van schuld, bezorgdheid, onge-
mak, teleurstelling, kwetsbaarheid enzovoorts. Wij 
moeten  ook bereid zijn de diepere  angsten te zoe-
ken achter deze reacties - angst voor controleverlies, 
om ondergesneeuwd te worden, dat ons hart gebro-
ken wordt, uiteindelijk de angst voor uitsterven.  
DIT is de kern van theosofische dienstverlening en 
waarschijnlijk de zekerste manier om het hart te 
openen voor zijn potentieel van ongelimiteerd ge-
ven. 

Wat wordt er bedoeld  met kijken naar wat er achter 
onze spontane reacties zit? Misschien als wij onge-
duldig worden jegens iemand die maar doorzeurt 
over zijn problemen, zijn wij niet alleen ongeduldig 
omdat wij het druk hebben en zij egoïstisch zijn, 
maar ook omdat ons onderbewuste zegt: ‘En hoe zit 
het met MIJ en MIJN problemen? Wie bekommert 
zich om MIJN problemen?’. Onze ongeduldigheid 
kan feitelijk een onderdrukte roep zijn om gevoelens 
van liefde voor onszelf. Misschien wanneer wij 
voortdurend het bezoek uitstellen  aan die bedlege-
rige  en eenzame  vriendin in het rusthuis, is dat niet 
alleen vanwege het moeizame maskeren van ons 
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verdriet voor haar en met haar converseren. Mis-
schien worden wij van binnen geconfronteerd 
met het afschrikwekkende spook van ons eigen 
verlies van controle, onze eigen potentiële hulpe-
loosheid en, bovenal, van ons eigen gevoel van in 
de steek gelaten zijn. 

Hoe beïnvloedt de angst voor een gebroken hart, 
voor ondergesneeuwd worden en verdrinken in 
verdriet door wat wij om ons heen zien, ons ge-
ven? Het kan betekenen dat wij zijn als oesters, 
die opengaan en een bepaalde  hoeveelheid  pijn 
binnenlaten en dan weer dichtklappen. Wij gaan 
helpen op dinsdag en donderdagmiddag; daarna 
komen we thuis en doen de voordeur  dicht. 

Misschien laten wij een vriendin met terminale 
kanker wel vallen, of een vriendin die juist een 
kind verloren heeft. Niet alleen omdat wij niet 
weten welke woorden te gebruiken om haar te 
troosten, maar omdat er diepe en beangstigende 
vragen bovenkomen. Onze levensfilosofie, zo lo-
gisch, zo prachtig, zo metafysisch bevredigend, 
en die ons een gevoel van zekerheid en optimis-
me geeft, wordt aangevallen, ondermijnd, door 
noties van onrechtvaardigheid en absurditeit. 
Natuurlijk zijn er heel wat gemengde motieven in 
alles wat wij doen. Naast oprechte sympathie en 
mededogen kan er de behoefte bestaan verveling, 
eenzaamheid of gevoelens van nutteloosheid te 
vermijden. Misschien bezorgt het helpen van an-
deren ons wel een goed geweten, bevestigt het 
onze eigenwaarde en geeft het ons een bepaalde  
autoriteit. Maar alweer: wat ligt er achter zulke 
motivaties? Achterliggende motiveringen zoals 
deze, en het versterken daarvan, kunnen gewor-
teld zijn in vrees voor de verschrikkelijke inner-
lijke leegte. 

Op weg naar  eenheid 

Wij stippen dit niet aan om ons enthousiasme 
voor het dienen van anderen te ondermijnen. Wij 
doen niet aan zelfkastijding. Wij oordelen niet. 
Als we te lang doorgaan over de motivatie tot die-
nen, kan dit onze spontaniteit en vreugde teniet 
doen. Als wij wachtten op een volkomen zuivere 
motivatie, zouden wij verlamd blijven. In feite 
zijn wij alleen maar aan het observeren, aan het 
afpellen van laagjes en aan het opletten… en dit 
is misschien wel het proces dat scheidsmuren 
tussen anderen en ons verwijdert, totdat wij een-
heid proeven. Uiteindelijk is er niet langer enig 
gevoel van ‘helper’ en ‘geholpene’. Wij helpen 
door wie wij zijn, niet zo zeer door wat wij doen. 
Nog een verhaal uit het boek van Ram Dass, om 
dit contrast  aan te geven tussen zijn en doen: 

‘Ik was op bezoek bij de vrouw van een vroegere 
Amerikaanse ambassadeur in Thailand, en zij 
vertelde mij over een monnik die een klooster 
had gebouwd waar heroïne- en opiumverslaafden 
in tien dagen genezen werden… voor vijftien dol-
lar… Misschien was dit een van die monniken  
met de meditatieve krachten waar wij soms van 
horen. Ik verzocht haar om mij aan hem voor te 
stellen… 

Nu zijn de boeddhistische monniken in Thailand 
deel van de Theravada traditie, die bijzonder stren-
ge verzaking vereist om het verstand te zuiveren, 
zodat men in diepe meditatie  kan gaan… Deze ri-
goureuze training bereidde hem voor op heel inten-
sieve beoefening van meditatie, die hem in staat 
stelde af te stemmen  op de diepere  en krachtigere 
delen van zijn verstand. Toen zijn tante (die hem 
blijkbaar aan het trainen was) het gevoel had dat hij 
er klaar voor was, leerde zij hem de bereiding van 
een kruidendiureti-
cum. Zij instrueer-
de hem dit aan de 
verslaafden te ge-
ven, en vervolgens 
stichtte hij zijn 
klooster. 

Toen wij kennis 
met hem maakten,  
was mijn allereer-
ste reactie dat ik een eikenboom een hand gaf. Zijn 
tegenwoordigheid was enorm krachtig en solide. Hij 
liet ons een rondleiding door het klooster geven 
waar ongeveer honderd verslaafden een behande-
ling ondergingen. Je kon precies zien wie wie was. 
De nieuwelingen  zagen er allemaal uit als gesloopte 
junkies. Zij bevonden zich in een kamer. Daarna, 
verderop,  tegen de tijd dat zij er vier dagen waren, 
kon je echt een verandering  zien. Na acht dagen 
leken ze opgewekt... helemaal niet bijzonder op ver-
slaafden. Na tien dagen waren zij weer weg. Statis-
tieken over hen toonden aan dat zeventig procent na 
afloop niet weer verslaafd raakte. 

Verbijsterend 

Toen ik een vraaggesprek had met de monnik, vroeg 
ik hem, ‘Hoe doet u dit?’ Hij zei, ‘Welnu, dat is een-
voudig. Ik vertel ze dat ze hier maar tien dagen 
mogen blijven, dat ze nooit meer terug mogen ko-
men en dat de geneeswijze werkt’. Ik vroeg hem of 
er veel religieuze indoctrinatie werd toegepast in het 
tiendaagse  programma. 

‘Nee,’ zei hij, ‘niets van dat alles. Deze mensen zijn 
daar niet geschikt voor’. 

Ik had gehoord dat er veel deskundigen op het ge-
bied van verdovende middelen, verslaggevers en 
zelfs een aantal politici uit het westen gekomen wa-
ren, maar dat niemand van hen kon uitvogelen 
waarom wat hij deed zo’n effect had. De kruiden-
drank was kennelijk niet het hele verhaal. Naarmate 
ik langer met hem optrok, begon ik te beseffen dat 
zijn denken zo gericht en eenpuntig was dat zijn we-
zen sterker was dan hun verslaving. Op de een of 
andere manier bracht hij de verslaafden een gevoel 
van niet-verslaafd zijn bij dat sterker was dan hun 
verslaving. En ik zag dat zijn toewijding zo volko-
men was dat hij niet zomaar iemand was die een 
vaardigheid toepaste. Hij was helemaal met zijn 
werk versmolten. Hij was de genezing.’2 

Dit is nu het ideaal. Zulk soort individuen zijn zeld-
zaam, maar ieder mens kan volmaakt worden, denk 
daaraan, dus op een dag zijn wij allemaal zoals die 
Thaise boeddhistische monnik. Ik denk dat dit ver-
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haal in feite die magische formule onthult  om 
onze innerlijke krachten vrij te maken, waar wij 
soms naar verlangen: het is niet de vraag naar 
het vinden of bezitten van een magische formu-
le, maar naar er zelf een te worden in onszelf. 

Dienstverlening is eigenlijk een reis op weg naar 
ontwaken. Voor die reis hebben wij de theosofie 
als onze metgezel en leraar. Wij hebben de we-
tenschap dat wij een oneindige kracht binnenin 
ons hebben tot geven en dat ieder mens vol-
maakt kan worden. Wij moeten  stoutmoedig en 
vreugdevol uitgaan op het pad van dienst, terwijl 
wij onbevreesd kijken naar de diepere, meer 
duistere niveaus van onze psyche en voorzichtig 
trachten die speciale stille kern binnenin ons aan 
te raken. 

Moge de overtuiging van onze Eenheid sterk zijn, en 
de visie daarop helder blijven, zodat het ons zelfs 
onder de minst gunstige omstandigheden bijblijft. 
En als die vreselijke momenten komen, laat ons die 
dan met onwankelbare blik in de ogen zien; totdat 
zij ons geen schrik meer aanjagen, tot alleen mede-
dogen ons hart vervult. 

Verwijzingen: 
1 Ram Dass, How Can I Help?, pp.19-20 
2 idem, pp.94-96. 

Uit: Theosophy in New Zealand, 
maart 2000 

Uit: Theosofia feb.2001  
Vertaling: A.M.I. 
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Studie is de eerste stap om kennis te ver-
krijgen die nuttig is voor wereldse doel-
einden, maar studie kan ook het verlan-
gen versterken naar een meer diepgaande 
uiting van innerlijke energieën in ons. Met 
de juiste kennis wordt het mogelijk dat wij 
aandacht aan een aspect van onszelf ge-
ven, dat daarvóór verborgen was en dat 
als meditatie naar buiten kan komen. De 
studie van theosofische beginselen helpt 
ons vermogen om aandacht te schenken 
sterker te maken en ons bewuster te wor-
den van de levensprocessen die door uni-
versele wetten worden geregeld. 

Deze wetten gelden zowel in de subtiele als in de 
uiterlijke niveaus van manifestatie. Alleen wan-
neer bepaalde voorwaarden worden geschapen 
vinden de daarmee samenhangende gevolgen 
plaats. Daarom hangt innerlijke ontwikkeling 
niet af van gunsten. Iedereen die eerlijk en met 
uithoudingsvermogen werkt, en niet toestaat dat 
zijn verlangen vermindert of verzwakt, zal zien 
dat zijn poging beloond wordt. 

Groei in geestelijk leven komt van binnenuit. Be-
kende leringen en verschillende aspecten van de 
natuur kunnen diepere gevoelens in het hart op-
wekken, dat zuiverder wordt en als gevolg daar-
van wordt het denkvermogen ontvankelijker. Het 
heeft weinig waarde om in verschillende richtin-
gen naar onderricht te zoeken, want zonder het 
noodzakelijke voorbereidende werk zal er geen 
resultaat ontstaan. De bereidheid om te verande-
ren, jezelf voor te bereiden en een onafhankelijke 
houding zijn essentieel voor geestelijke vooruit-
gang. 

Het denkvermogen moet geleidelijk aan leren om 
rust te houden, i.p.v. zich door gedachten te laten 
afleiden, of te handelen zonder bewustzijn. Be-
wustzijn helpt ons om te onderzoeken en te ont-
dekken hoe de wetten werken door het proces 
van harmonieuze evolutie heen en in de verschil-
lende situaties en gebeurtenissen in het dagelijks 

leven. Men zegt wel dat we verantwoordelijk moeten 
zijn wanneer we studeren, en moeten leren om orde 
te brengen in onze benadering van de onderwerpen 
waarmee we bezig zijn; deze discipline is essentieel 
om het meeste profijt van onze studie te hebben. 
Filosofische en spirituele studie gaat niet zozeer 
over wat andere mensen hebben gezegd of geschre-
ven, of over de ideeën die men in het verleden over 
welk onderwerp dan ook had, maar over het ontwa-
ken van inzicht. Het resultaat van de studie moet te 
zien zijn aan toegenomen begrip, affectie en sereni-
teit in ons leven. 

Meditatie is een soort bevrijding van onze menselij-
ke natuur. Grote dingen kunnen niet zonder opoffe-
ring bereikt worden en zij die hun innerlijke aard 
willen ontwikkelen moeten eerst hun leven, ka-
rakter en voertuigen zuiveren. Anders zijn ze niet 
voorbereid op de beproevingen en testen die in de 
toekomst kunnen plaatsvinden om op die manier te 
laten zien wat er in de meditatie ontdekt en begre-
pen is. 

Meditatie bereidt ons ‘ik’ of de ‘persoonlijkheid’ 
voor op een bewustere relatie met het geestelijk of 
goddelijk aspect in ons. Dit moet op natuurlijke wij-
ze gebeuren, zonder dat we het plan hebben snel 
resultaten te bereiken. Belangrijk is om helder in-
zicht en liefde in ons hart te ontwikkelen. Dan kan 
men gewaar worden dat er na een handeling, ge-
dachte of probleem een soort stilte ontstaat waar-
aan het persoonlijke ‘ik’ niet deelneemt, omdat er 
gedurende de pauze of stilte een toestand bestaat 
die boven de gedachte uitgaat. Dit innerlijk proces is 
ook meditatie. 

Innerlijke transformatie brengt een verandering te-
weeg in het verstandelijk vermogen. Dingen die 
eerst onbelangrijk leken, zijn nu belangrijk en be-
grippen die we in het verleden belangrijk achtten 
kunnen in feite een belemmering zijn. Meditatie 
opent de deur naar de latente energie die in ons 
woont en maakt vitaliteit vrij. We moeten dus erg 
zorgvuldig met al onze handelingen, wensen en ge-
dachten omgaan, vanwege de grotere verantwoorde-

Studie, meditatie en dienstbaarheid  
Mercedes Vila Robusté 
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lijkheid die we hebben verkregen.  Het is waar-
schijnlijk niet nodig om te zeggen, dat ieder mens 
mediteert volgens zijn eigen mogelijkheden en op 

een manier die past bij zijn 
of haar karakter en aard. 

We zouden kunnen zeggen 
dat alle mensen hun eigen 
speciale toon hebben. Vroeg 
of laat zullen de noten sa-
mengaan om muzikale ak-
koorden te maken, geïnte-
greerd door hun eigen kwa-

liteiten. Als de noten zuiver en helder zijn, zal het 
akkoord volmaakt en harmonieus zijn. Elk ak-
koord overstijgt de individuele toon en zal zich 
samen met de andere akkoorden manifesteren als 
een prachtig concert.  Het concert is het resultaat 
van veel studie, oefening en het zich één voelen 
met het orkest. Iedereen moet het beste in zich 
geven voor het grote werk. Je zou inderdaad kun-
nen zeggen dat dit hele proces het resultaat is van 
meditatie, vanwege het feit dat wij door meditatie 
ons karakter en onze deugdzaamheid verbeteren 
en dissonante akkoorden verwijderen. 

Na zo aan ons zelf te hebben gewerkt, voelen we 
de behoefte om ons met andere mensen of groe-
pen te verbinden om onze muzikale noot te laten 
harmoniseren met die van hen en iedere disso-
nant te corrigeren. Dit wordt ervaren als we sa-
men werken met anderen die ook ‘hun innerlijke 
akkoord’ voorbereiden. 

Theosofen voelen de dringende noodzaak samen 
te werken om het lijden van de mensheid te ver-
lichten en meer vrede en begrip te brengen. De 
Theosofische Vereniging is een kleine groep ver-
geleken met het geheel van de mensheid, maar 
desalniettemin kan zij het lijden in de wereld ver-
minderen als wij alle akkoorden met elkaar in 
overeenstemming brengen. Ten eerste moet het 
werk individueel gedaan worden en daarna op 
het niveau van de loges op een welwillende ma-
nier en met een broederlijke houding. De volgen-
de stap is het uitbreiden daarvan naar alle Afde-
lingen in de wereld, opdat de energie die door 
hen wordt opgewekt voor het welzijn van de 
mensheid  Adyar als middelpunt van energie zal 
bereiken. Adyar functioneert als kanaal voor de 
distributie van die energie naar de wereld toe. 

Waarschijnlijk gebeurt dit al, ook al zijn we ons hier 
niet van bewust, onder leiding van de Groten die de 
evolutie en bescherming van de mensheid en van 
onze planeet als hun werk hebben. 

Alle goede gedachten, gevoelens, studie en liefde in 
ieder mens worden gebruikt ten bate van het geheel. 
Dan ontstaat er innerlijk evenwicht, rust, stilte in 
het hart, waardigheid en tegelijkertijd een gevoel 
van humor! Nadat we aandacht, observatie en medi-
tatie beoefend hebben, kunnen we spontaner onze 
dienst aanbieden zonder dat we daarvoor enige be-
loning verwachten. 

Een gevoel van vriendelijkheid en sympathie is deel 
van de voorbereiding tot dienstbaarheid. Er wordt 
gezegd in Aan de voeten van de Meester: 

‘Hij die op het Pad is, bestaat niet voor zichzelf, 
maar voor anderen. Hij heeft zichzelf vergeten, op-
dat hij hen moge dienen.’ 

Een gevoelig mens kan voelen wanneer er iemand 
geholpen moet worden en is bereid om op het juiste 
moment hulp te geven. Maar het is ook nodig om 
onderscheidingsvermogen te gebruiken in het die-
nen, omdat het soms beter is niet tussenbeide te ko-
men, als we ons ervan bewust zijn dat de persoon in 
kwestie de situatie, zij het met moeite, aankan, om-
dat het resultaat dan heilzamer voor hem kan zijn. 
We moeten het juiste doen op de juiste tijd. Naar 
iemand stil en beleefd luisteren, is ook een goede 
dienst. 

Soms kan het gebeuren dat een klein licht een grote 
kamer of situatie verlicht. Een kleine dienst kan 
heilzaam zijn en helderheid verschaffen temid-
den  van egoïsme en onwetendheid en de kracht van 
onze liefde doen toenemen. 

Krishnamurti heeft gezegd dat meditatie het leeg 
zijn van het denkvermogen is; gedachte en gevoel 
verspillen energie, omdat zij zichzelf herhalen en 
mechanisch zijn. Meditatie is de schoonheid van de 
stilte. Er is noch een begin noch een einde. Omdat er 
niets bereikt hoeft te worden, is er geen opeenstape-
ling, noch verzaking; het is een beweging zonder 
doel, voorbij  tijd en ruimte. Meditatie is tot bloei 
komen zonder wortels, wat betekent: sterven. De 
dood is het tot bloei komen van het nieuwe. 

Uit: The Theosophist, april 2003  
Theosofia oktober 2006 

Vertaling EKB 

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 dog-
ma'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 vrije-
lijk 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 verdedi-
gen, 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 2018 

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u 

06/05:   Loge Witte Lotus 
                   Stiltewandeling 
13/05:    Loge Open Paradigma 
                   De Ahmadiyya Moslim Beweging 
20/05:   Loge Antwerpen 

                     Geen voordracht 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

Loge Witte Lotus 

03/05: van 20u tot 21.30u 
               Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 10/05: geen bijeenkomst 
  
17/05: van 20u tot 21.30u: 
            Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 24/05: van 20u tot 21.00u: 
             De Siva Sutra 

31/05: van 20u tot 21.30u: 
             Algemene Ledenvergadering 

 

  Loge Antwerpen 

01/05: van 11u tot 15u: 
        Dialogen van G. De Purucker 
 
08 & 22/05: van 11u tot 15u: 

  Kosmisch Vuur van A. Bailey 

 

Loge Open Paradigma 

08/05: van 20u tot 21.30u: 
 Mensen– en Zonne Inwijding & 

 Witte Lotusviering  
 

22/05: van 20u tot 21.30u 
De ijlere krachten der natuur 

 

 
EXTRA Programma in Antwerpen 

Belgische Theosofische Vereniging 

Cursus: Inleiding tot de theosofie 

12/05: van 10u tot 12u 

Het cuasale plan en causale lichaam 

Theosofische Orde van Dienst 

    24/05: van 20u tot 21u:  
                   Genezingsmeditatie  
                        (enkel voor leden) 

 

Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het  

Katrinahof, Fromentinstraat 1 te   2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in 

de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender MEI 2018 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-
13:00 

   1 2 3 

Taimni 

4 5 6 
Stiltewan-
deling 

7 8 
 

9 
 

10 
Geen bijeen-
komst 

11 
 

12 13 
 

14 15 
 
 

16 17 
Taimni 

 

18 
 

19 20 
 

21 
 

22 
 

23 24 
Siva Sutra 

 

25 26 
 

 

27 

28 29 
 

30 31 
Algemene 
Ledenverga-
dering 

     

03/05/2018: Thema-avond: 
                  Een weg tot zelfontdekking 
06/05/2018: Stiltewandeling 
10/05/2018: Geen bijeenkomst 
17/05/2018: Thema-avond: 
                  Een weg tot zelfontdekking 
24/05/2018: Thema-avond:  
                  De Siva Sutra 
        Aansluitend TOS Genezingsmeditatie 
                             om 21.00 uur (enkel voor leden) 
31/05/2018: Algemene Ledenvergadering 
 

UITNODIGING 
08/05/2018: Viering Witte Lotusdag 

om 19.30 uur 
Hoofdzetel, Geuzenplein 8, 1000 Brussel 

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  Bel-
gische 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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