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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 ver-
mogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kun-
nen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.   
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Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.   
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Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwikke-
len van een zich steeds verdiepend inzicht in, en 
verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spiri-
tuele zelf-realisatie en de eenheid van alle le-
ven. 

 

 

Loge Witte Lotus 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-
belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Deelname in de kosten activiteiten: 

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  
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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. Me-
ningen 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.   

http://www.ts-adyar.org
http://www.itc-naarden.org
http://www.ts-belgium.be
http://www.ts-belgium.be
http://www.logewittelotus.be/
http://www.logewittelotus.be
https://www.facebook.com/groups/107839652617663/
mailto:%20info@logewittelotus.be
mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be
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voort. Hoewel religieus, is de TS een niet-
dogmatische organisatie, die niet van haar leden 
vraagt om welk stelsel van geloofsopvattingen 
dan ook te aanvaarden, of om een bijzondere le-
vensstijl aan te nemen. Haar leden onderschrijven 
alleen de drie doeleinden van broederschap, het 
aanmoedigen van studie, en het onderzoeken van 
het nog onverklaarde. Deze doelstellingen hebben 
niets te maken met geloof of met bepaalde acti- vi-
teiten, maar hebben veeleer betrekking op een le-
venshouding, op een mentale en spirituele orie nta-
tie die in harmonie is met allerlei leerstellige formu-
leringen en levenswijzen. 

Theosofie stelt dat alle grote religies van de mens-
heid uitdrukkingen zijn van dezelfde onderliggende 
behoefte van mensen om tot een begrijpen te ko-
men van de ultieme werkelijkheid van het bestaan 
en om ermee in relatie te komen. Iedere religieuze 
uitdrukking is een culturele en historische uiting 
van die behoefte die geschikt is voor een bepaalde 
plaats, tijd en groep mensen. De TS respecteert 
daarom elk van die uitdrukkingen, maar zoekt naar 
wat zij allemaal gemeenschappelijk hebben. 

Het woord ‘religie’ komt uit het Latijn en betekent 
letterlijk ‘met elkaar verbinden’. Deze etymologie 
kun je op twee manieren interpreteren. Enerzijds 
verbindt een religie haar aanhangers met de groep 
als geheel – bindt hen samen tot e e n religieuze 
groep. Die verbinding dient de belangen van de 
groep doordat zij die groep versterkt. Zij helpt ook 
de individuele leden doordat zij hen een gevoel van 
identiteit verschaft door ergens bij te horen. Zoals 
de romanschrijfster Ursula Le Guin opmerkte, houdt 
het aansteken van een kaars ook in dat je een scha-
duw werpt (to light a candle is to cast a shadow). De 
schaduwkant van het licht van deze interpretatie van 
religie is een benadrukking van afgescheidenheid, 
trots, en een zich afzetten tegen andere religieuze 
tradities. 

Anderzijds is een interpretatie van de etymologie 
van ‘religie’ ook het verbinden van alle mensen met 
hun gemeenschappelijke natuur en bron – met de 
fysieke, intellectuele, en spirituele oorsprong die zij 

Geen andere keus: theosofie en het mens-zijn 
John Algeo 

Wij mensen zijn als de overlevenden van een 
schipbreuk, bij elkaar gekropen in een reddings-
boot die heen en weer geslingerd wordt op de 
stormachtige oceaan van het bestaan. Wat zijn on-
ze mogelijkheden? 

We kunnen ons eenvoudigweg wanhopig aan el-
kaar vastklampen zonder hoop op verlossing en 
met als enig vooruitzicht onvermijdelijk te gronde 
te gaan. Of we kunnen beginnen samen te werken 
een plan te verwezenlijken om veilig de kust te 
bereiken. Onze religies, filosofiee n en weten-
schappen zijn onze oude plannen om aan de storm 
van het leven het hoofd te bieden. We hebben ze 
gee rfd van onze culturele voorouders, we hebben 
ze op eigen houtje bedacht of ontdekt, of we denken 
dat we ze via een openbaring ontvangen hebben, 
maar slechts weinige ervan schijnen erg goed te 
werken. 

Een alternatief plan is wat we ‘theosofie’ noemen. 
Wat voor soort plan is dat: religieus, filosofisch, of 
wetenschappelijk? Of is het iets heel anders dan al 
dat? 

Theosofie als religie 

De Theosophical Society Adyar (TS) is een reli-
gieuze organisatie, met de betekenis van 
‘religieus’ als ‘gericht op zaken waar het uitein-
delijk om gaat’. Theosofie is echter zeker geen re-
ligie in de betekenis van een georganiseerd stelsel 
van geloofsopvattingen en praktijken die mensen 
beschouwen als hun ‘godsdienst’. Annie Besant 
was een groot hervormer en misschien wel de 
grootste vrouwelijke redenaar van de laatste de-
cennia van de negentiende eeuw en de eerste de-
cennia van de twintigste eeuw; zij was tevens de 
tweede International President van de TS. Annie 
Besant zei dat theosofie niet van ons vraagt om 
afstand te doen van onze religies, maar om ze in 
ons leven in praktijk te brengen. De TS heeft daar-
om leden die tot vele van de wereldreligies be-
horen: boeddhisten, christenen, confucianisten, 
hindoes, joden, moslims, zoroastrianen, enzo-
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John Algeo (1930-2019) werd lid 

van de Theosophical Society in 

Amerika in 1947, waar hij vele ja-

ren voorzitter was. Hij was ook In-

ternational Vice President van de 

TS Adyar en was emeritus hoogle-

raar aan de Universiteit van Geor-

gia, V.S. 

Hij kreeg veel academische onderscheidingen en in 
2014 werd hem de Subba Row Medal uitgereikt voor al 
zijn werk voor de TS. 
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allen gemeenschappelijk hebben. Het is deze 
tweede interpretatie waarop de TS de nadruk legt 
en die zij wil promoten. Dat is de essentie van de 
drie doeleinden van de TS. 

Theosofie als filosofie 

De TS is ook een filosofische organisatie, in zoverre 
dat zij ‘zoekt naar een algemeen begrip van waar-
den en van de werkelijkheid met voornamelijk spe-
culatieve... middelen’ om een definitie van 
‘filosofie’ te citeren uit de Merriam-Webster dicti-
onary. Het woord ‘speculatief’ komt van het Latijn-
se woord ‘specula’ of ‘uitkijktoren’ en betekent in 
dit verband het kijken naar dingen en proberen ze 
te verklaren. Dat is wat de International President 
Radha Burnier altijd deed in haar maandelijkse 
rubriek On the Watch-Tower in het internationale 
theosofische maandblad The Theosophist. Theoso-
fische ‘speculatie’, of kijken vanaf de uitkijktoren 
biedt een uitleg over de aard van het universum en 
van ons mensen die bewoners van het universum 
zijn. Theosofische filosofie levert een reeks idee-
e n, van heel algemene tot heel specifieke, maar zij 
kunnen allemaal samengevat worden onder drie 
fundamentele koppen: 

 de wezenlijke eenheid van al het bestaande, 

 de cyclische voortgang van het universum en 
alles wat zich bevindt 

 de doelgerichte evolutie van het leven als een 
proces van een toename van gevoeligheid, ont-
vankelijkheid en bewustzijn. 

Tot de meer specifieke denkbeelden waaraan veel 
theosofen vasthouden, maar die geen officie le sta-
tus hebben in de TS behoren denkbeelden als: 

1. Het huidige leven dat ieder van ons leidt is 
slechts een schakel in een lange serie van in-
carnaties waardoor we vele culturen en sociale 
niveaus ervaren, evenals de biologische en soci-
ale rollen van beide seksen, en waardoor we als 
individuen groeien. 

2. De omstandigheden van ieder leven worden be-
paald door de keuzen die wij in vorige levens 
gemaakt hebben, en onze keuzen in dit leven 
zullen onze levensomstandigheden bepalen, 
door het principe van karma. 

3. Al het leven evolueert naar grotere gevoeligheid 
van de materie, naar intellectuele ontvankelijk-
heid en een spiritueel bewustzijn van onze we-
zenlijke eenheid. 

4. Het universum bestaat uit niet-stoffelijke dimen-
sies van het bestaan waarvan we ons slechts indi-
rect bewust zijn als voelen, denken en intuï tief 
ervaren, en ook uit andere dimensies waarvan wij 
ons normaal niet bewust zijn. 

5. Ieder van ons is verantwoordelijk, door de keuzen 
die we maken, voor onze eigen identiteit. Hoewel 
er vergevorderde wezens zijn om ons te leiden, 
zoals de grote spirituele leiders van de mensheid, 
bepalen wij uitsluitend zelf onze toekomst. 

6. Ieder van ons heeft latente spirituele vermogens, 
die ontwikkeld zijn in de loop van onze evolutie 
en die de middelen zijn waardoor wij de waarheid 
van dingen kunnen waarnemen die onze fysieke 
zintuigen en ons empirisch denken te boven gaan. 

7. Wij komen vooruit in onze evolutie en wij ontwik-
kelen onze latente vermogens door onszelf te ver-
geten en in plaats daarvan te werken voor het 
welzijn van de mensheid als geheel, ja zelfs voor 
de schepping als geheel, want het leven door-
dringt elk atoom van materie. 

Zulke denkbeelden, hoewel ze velen van ons dier-
baar zijn, behoren op zichzelf wezenlijk tot theoso-
fie. In e e n van haar brieven aan de American Con-
vention schreef mevrouw Blavatsky:  

Maar er zijn anderen onder ons die zich intuïtief 
realiseren dat het herkennen van wat zuivere the-
osofie is van het allergrootste belang is binnen de 
vereniging - de filosofie van het rationeel verkla-
ren van dingen en niet de leerstellingen -, in de 
mate dat dit het lichtbaken kan verschaffen dat 
nodig is om de mensheid te leiden op haar ware 
pad (Collected Writings IX- 243). Zuivere theo-
sofie behelst niet de leringen of denkbeelden, 
maar ‘de filosofie van het rationeel verklaren 
van dingen’. 

Theosofie als wetenschap 

De TS is uiteindelijk een wetenschappelijke organi-
satie, in die zin dat zij een zoeken stimuleert naar 
rationele verklaringen die zijn gebaseerd op obser-
vatie, en getest in de praktijk. Zoals iedere weten-
schap heeft ook theosofie bepaalde axioma’s waar-
van zij uitgaat. Die axioma’s zijn haar fundamentele 
opvattingen over de eenheid, geordendheid, en 
doelgerichtheid van het leven. Maar wat theosofie 
op dat fundament opbouwt is niet een stelsel van 
geloofsovertuigingen dat gebaseerd is op autoriteit 
en wat in blind geloof aanvaard wordt. Veeleer zijn 
haar specifieke leringen empirisch omdat zij door 
de ervaring bewezen dienen te worden, en als de 
ervaring bewijst dat bepaalde specifieke opvattin-
gen niet kloppen, dan zouden we bereid moeten zijn 
om onze opvattingen te herzien. 

Meester KH schreef aan A.O. Hume:  De moderne we-
tenschap is onze beste bondgenoot. Toch is het in het 
algemeen diezelfde wetenschap die men als stok ge-
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bruikt om ons te lijf te gaan (pagina 71 van De Ma-
hatma Brieven aan A.P. Sinnett).  

Wetenschap is de bondgenoot van theosofie in die 
zin dat zij zich teweer stelt tegen de menselijke nei-
ging zich te beroepen op autoriteiten en ons aan 
elkaar vast te klampen in onze reddingsboot op de 
stormachtige oceaan, terwijl we wachten op de 
scheepskapitein om ons aanwijzingen te geven. 

De moderne wetenschap speelt echter een spel dat 
is gebaseerd op ietwat andere axioma’s dan die 
waarop theosofie zich baseert. De eenheid van de 
wetenschap beperkt zich vaak tot de stoffelijke 
werkelijkheid, en haar ordening sluit over het alge-
meen doelgerichtheid uit. Theosofie heeft als e e n 
van haar axioma’s wat KH vervolgens aan Hume 
uitlegt, namelijk dat geest en stof één zijn, wel ver-
schillend in toestand maar niet in essentie en dat 
geest samen met stof twee uitdrukkingen zijn van 
het éne element in de Natuur (de geestelijke of de 
stoffelijke) waarbuiten er geen Natuur kan zijn, 
daar het de Natuur zelf is. Onze axioma’s verschil-
len van die van de materialistische wetenschap, 
maar onze basismethoden zouden niet mogen ver-
schillen. Een bewijs moet, zowel in de wetenschap 
als in theosofie, geleverd worden door de praktijk 
(the proof of the pudding is in the eating). 

Wij theosofen zouden aandacht kunnen schenken 
aan de bevindingen van de wetenschap en ze niet 
terzijde schuiven als zij in conflict zijn met onze 
opvattingen (de denkbeelden die wij erop na hou-
den maar die zelf geen axioma’s zijn). We zouden 
ook kunnen erkennen dat ware wetenschap altijd 
voorlopig is: zij zegt dat de ervaring aantoont dat 
het ene denkbeeld juist en dat een ander denkbeeld 
onjuist zou zijn, maar latere ervaringen kunnen die 
conclusies altijd veranderen. De meesten van ons 
zijn niet toegerust om te oordelen of theoretische 
denkbeelden juist of onjuist zijn, maar we kunnen 
wel beoordelen hoe denkbeelden in ons leven uit-
werken. 

Theosofie als ethiek 

Theosofische denkbeelden, zowel fundamentele als 
specifieke, hebben implicaties voor het dagelijks 
leven. Het in ons leven toepassen van denkbeelden 
is onze manier om de waarheid ervan te beproeven. 
Enkele van de implicaties van theosofische denk-
beelden, zoals die door individuele leden in de 
praktijk gebracht worden, volgens hun geweten en 
al naargelang de omstandigheden van hun leven, 
zijn: 

1. Het praktiseren van geweldloosheid met betrek-
king tot andere levende wezens, waartoe vegeta-
risme en het op menselijke wijze behandelen van 
dieren behoort, evenals een actieve bezorgdheid 
(en zorg) voor de ecologie van onze planeet. 

2. Het studeren om meer over onszelf te leren en 

over het universum waarin wij bestaan. 

3. Het mediteren om in ons wezen de waarheden op 
te nemen die we geleerd hebben en om in contact 
te komen met het hoogste en binnenste wezen 
van ons zijn. 

4. Het dienen van anderen op zodanige wijze dat het 
hen zal helpen om goed te leven en hun eigen we-
gen tot zelfrealisatie te ontdekken en ook, door 
het proces van dienstbaarheid aan anderen, ons-
zelf te ontwikkelen tot volledigere en meer au-
thentieke menselijke wezens. 

5. Het tonen van begrip voor theoriee n en praktijken 
die anders zijn dan de onze; en zelfs als we gelo-
ven dat zulke theoriee n en praktijken verkeerd 
zijn, ze niet toe te schrijven aan opzettelijke per-
versiteit van de kant van hen die ze omarmen. 

In De Sleutel tot de Theosofie (pagina 213) schreef 
Mevrouw Blavatsky: 

Plicht is dat wat we aan de mensheid, onze mede-
mensen, buren, familie, verschuldigd zijn en voor-
al wat wij verschuldigd zijn aan allen die armer 
en hulpelozer zijn dan wijzelf. Als die schuld in 
het leven niet wordt be- taald, leidt dat in onze 
volgende incarnatie tot geestelijk onvermogen en 
moreel bankroet. Theosofie is de kwintessens van 
plicht. 

Deze ‘plicht’ is ons dharma (redactie: volgens de 
Ganesha: wet, plicht, religie), het wezen van ons zijn, 
en wij bestaan juist om dat wezen volledig te reali-
seren. Ethiek kan gezien worden als de manier 
waarop wij denkbeelden in ons leven toepassen. De 
essentie van theosofische ethiek is een overtuiging 
dat niemand van ons alle antwoorden heeft en dat 
niemand van ons in zijn eentje persoonlijk welzijn 
en eeuwig geluk kan bereiken. Als, zoals theosofie 
stelt, alle leven e e n is, dan zijn alle levende wezens 
onontwarbaar met elkaar verbonden. Iedere hande-
ling, ieder gevoel en iedere gedachte van ons heeft 
invloed op alle andere wezens. We zitten met zijn 
allen in die reddingsboot op de oceaan van het be-
staan. Om de oever te bereiken moeten we echt sa-
menwerken: er is geen andere keus. 

Verschenen als No Other Option: Theosophy and the Human Con-
dition in: The Theosophist, juli 2006 

Vertaling: Louis Geertman - Theosophia juni 2016 
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Ee n van de meest verbijsterende problemen 
waarmee de mens wordt geconfronteerd, is te 
weten hoe hij moet handelen in de zich steeds wijzi-
gende omstandigheden van het leven. De dynamiek 
van het leven maakt het vraagstuk van de juiste 
handeling zoveel moeilijker, omdat er in een toe-
stand van overgang nergens enige zekerheid te vin-
den is. Als de mens zijn ongelukkige toestand echter 
niet wil laten voortduren, zal hij het geheim van 
juist handelen moeten kennen … 
 
De ‘weg van het midden’ 
Om de aard van de ‘weg van het midden’ te kunnen 
begrijpen, moet men zich terdege rekenschap ge-
ven van het pad der uitersten en van alles wat 
dit inhoudt … Het denken werkt in de sfeer van te-
genstellingen; de hele structuur van kennis is opge-
bouwd uit processen van vergelijking en tegen- 
stelling. Hiervoor moet het een norm of maatstaf 
aanhouden, met andere woorden: het moet een 
vast punt hebben, waaromheen het de schemata 
van kennis kan construeren. Dit is zijn ideatie, 
zijn ideaalmodel, waarmee het kan beoordelen en 
waarderen. Datgene wat met deze norm overeen-
komt noemt men goed en wat er niet in past is fout, 
of slecht … 
 
Bewustzijnsontwikkeling door conflicten 
Elke wijziging in het bewustzijn, elke verandering 
van denken is een beweging in de sfeer van tegen-
stellingen. Deze beweging van de ene tegenstelling, 
of het ene uiterste, naar een andere is het proces 
waardoor het bewustzijn groeit en ontwikkelt. Dit 
ontwikkelingsproces is eindeloos, want elk bereikt 
eindpunt vormt op zijn beurt weer een beginpunt 
van waaruit een nieuw ontwikkelingsproces aan-
vangt. These en antithese, stelling en tegenstelling, 
zijn de beide polen in het denken. Zelfs wanneer 
een synthese is bereikt, wordt die ook weer een 
stelling die zijn eigen tegenstelling oproept. Het 
proces van bewustzijnsontwikkeling houdt zo in 
wezen een conflict van tegenstellingen in. Om dit 
duidelijk in te zien is het echter noodzakelijk om 
alle aspecten en eigenschappen van die tegenstel-
lingen met betrekking tot een bepaald probleem of 
een situatie terdege te onderzoeken. Het denkver-
mogen schept onveranderlijk tegenstellingen met 
betrekking tot elk vraagstuk waarmee het gecon-

fronteerd wordt. Hoe scherper het verstand, des te 
scherper formuleert het de tegenstellingen. Op de 
achtergrond van dit formuleren van tegenstellingen 
staat de kracht van de rede en de volle energie van 
het bewustzijn waardoor de ontwikkeling van de 
rede wordt gestimuleerd. Het formuleren van de 
tegenstellingen en het naspeuren van de consequen-
ties is de laatste fase van het denkproces met be-
trekking tot elk nieuw vraagstuk of elke nieuwe si-
tuatie. 
 
De details en het geheel 
In de wijsbegeerte van de hindoes worden tijd, 
ruimte en oorzakelijkheid als de grootste hinderpa-
len beschouwd. Deze staan het menselijk bewustzijn 
in de weg en zijn een beletsel om een geestelijke vi-
sie op het levensgebeuren te verwerven. Weliswaar 
zijn tijd en ruimte op zichzelf in het geheel geen be-
lemmering, maar het is door het redeneren in oor-
zaak en gevolg of door de motivering dat zij een 
tegenstrevende weerstand worden. De activiteit van 
het denken in categoriee n van tijd en ruimte veroor-
zaakt een wereld van conflicten en tegenstellingen 
wanneer de oorzakelijke redenering of motivering 
daarbij in het spel komt. Als men echter de motieven 
kan loslaten, wordt het bewustzijn weer klaar en 
helder. Dan vormen de wijzigingen in het denken of 
bewustzijn geen oorzaken. Beweging zonder oorza-
kelijkheid is een beweging in het stille bewustzijn, 
niet van het bewustzijn … De zuivere essentie van 
het bewustzijn is juist die toestand die het ‘pad van 
het midden’ kenmerkt: een toestand waarbij het 
denkvermogen ‘de stroom is ingegaan’ en geen toe-
vlucht meer zoekt op de e e n of andere oever. Wan-
neer het de stroom is ingegaan, zijn er geen centra 
van weerstand meer … 
 
Wanneer  het  denken  eenmaal  een  blik  heeft  
opgevangen van het universele, als een visioen, dan 
zal het allerlei details in de juiste verhouding kun-
nen zien. De delen zijn dan niet met elkaar in tegen-
spraak, omdat zij alle tezamen het universele zijn. 
Aan de delen die betekenis te geven welke zij in het 
universele hebben, dat is het ‘pad van het midden’ te 
bewandelen. Dat is het geheim van de juiste daad of 
handeling. 

 
Uit: Theosophy in Action, maart 1957, volume XVII, no 1. 

Vertaling: A.M.I.- Theosofia juni 2015 
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De weg van het midden 

Rohit Mehta 

Rohit Mehta (1908-1995) schreef 
boeken en artikelen over theosofie 
en meditatie en gaf wereldwijd 
lezingen. In het Nederlands ver-
schenen Zoek naar de Weg, over 
Licht op het Pad en De Scheppende 
Stilte over De Stem van de Stilte 
(UTVN Lotusreeeks 1). 

Dit artikel is een bewerkte samenvatting van een voor-
dacht voor de conventie in Adyar in december 1956. 
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Witte Lotusdag 

Ook dit jaar kunnen we niet voorbijgaan aan de dood van Helena Petrovna Blavatsky. Ze 

overleed op 08 mei 1891 en volgens haar wens komen theosofen van over de hele wereld, elk 

kaar opnieuw, samen om te lezen in haar favoriete boeken: de Bhagavad Gita, Het Licht van 

Azie  en De Stem van de Stilte. 

Omdat het in deze moeilijke coronatijden niet zo eenvoudig is 

om fysieke bijeenkomsten te organiseren en we alle leden 

toch de gelegenheid willen geven om aan deze herdenking  

deel te nemen, nodigen we allen uit  voor de Zoom Meeting die 

zal doorgaan op 

Zaterdag 8 mei 2021 
om 15.00 uur  

 
 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89689424816  
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Verkiezing 2021 

Internationaal President 

van de Theosophical Society Adyar 

 
De Internationale President van de Theosophical society (Adyar) wordt verkozen voor 
een periode van 7 jaar. Zo werden, in overeenstemming met de Rules and Regulations 
van de Society, begin 2021 verkiezingen uitgeschreven, waarbij alle leden - in regel met 
de voorgeschreven voorwaarden - hun stem konden uitbrengen.  

De ontvangen stemmen werden door het Verkiezingscomite  en de Executieve gecontroleerd, zoals vermeld in 
artikel 10 van de Rules and Regulations. 

De heer Tim Boyd was de enige kandidaat en volgende resultaten werden genoteerd:  

Voor: 95% - tegen: 1% - ongeldige en/of blanco stemmen: 4%. 

Hierdoor werd de heer Tim Boyd herverkozen voor een tweede termijn van 7 jaar - aan-
vang 27 april 2021. 

We wensen hem alvast alle succes toe bij de uitvoering van zijn taak.  

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89689424816
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Voor alle informatie over de activiteiten van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email:  

info@ts-belgium.be  

Voor informatie over de Belgische Theoso-
phical Order of Service kan u terecht op  
GSM +32 476 879 968 of  email:  

tos@ts-belgium.be 

Voor meer informatie omtrent de programma’s 
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM  

+32 476 879 968 en +32 486 631 997  
of email: info@logewittelotus.be  

& 

Email: secretary@logewittelotus.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender MEI 2021 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

      1 2 
 

3 4 
 

5 6 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

7 
 

8 
 

9 
 

10 11 
 
 

12 13 
Geen 
bijeen-
komst 

14 15 16 
De reis van 
de Ziel 

17 18 19 20 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

21 22 23 

24/31 
 

25 
 

26 27 
Siva Sutra 

28 29 
 

30 

Loge Witte Lotus 
Mei 2021 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

ZOOM MEETINGS -  ZIE BIJLAGE 

06 & 20/05: Een weg tot Zelfontdekking 

Een boek voor mensen die de oude leer 
over de aard van de mens willen begrij-
pen en die het pad van zelfontplooiing 
willen ontdekken en bewandelen. 

Taimni gaat van theorie naar praktische 
toepassing - van de functies, de beheer-
sing, de zuivering en het gevoelig maken 
van de fysieke en emotionele lichamen 

naar het “lagere” denken. Vandaar neemt hij ons 
stap voor stap mee door de ontwikkeling van het 
“hogere”denken, het “wijsheidslichaam” en tenslot-
te licht hij de rol van atma (geest) in ons leven na-
der toe. In het laatste deel onderzoekt hij de 
“onwerkelijke” wereld waarin we leven en gaat hij 
over tot een zeer indrukwekkend commentaar op 
de techniek van yoga. 

 

 27/05: De Siva Sutra 

De S iva Su tra behoort tot de school van 
het Kas mir S aivisme. De filosofie achter 
de S iva-Su tra is gebaseerd op het be-
staan van een Allerhoog-
ste Werkelijkheid die zich manifesteert 
als het gehele universum. 

Elke Monade vormt daarin een afzon-
derlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in 
zichzelf in potentie le vorm in die Realiteit Universeel 
Bewustzijn en Kracht (S iva en S akti). De drie afdelin-
gen in dit boek behandelen de ontvouwing van Be-
wustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (S iva), 
goddelijke Kracht (S akti) en de Monade (An u). 

 

Zoom links in bijlage 

 

 

De maandelijkse lezing van Loge Witte 
Lotus zal, in samenwerking met Loge 
Antwerpen doorgaan op 

Zondag 16 mei 2021 

om 11.00 uur 

Zoom meeting 

Onderwerp: De reis van de Ziel 

door Guido Lamot 

Zoom link in bijlage 

Door de recente aangekondigde maatregelen 
ivm Covid-19 worden alle activiteiten, die nor-
maal doorgaan in de lokalen in de Milisstraat 22 
te 2018 Antwerpen, opgeschort.  
Zoom meetings worden gehouden en alle infor-
matie hierover, is te bekomen via mail: 

secretary@logewittelotus.be of via  
GSM 0476 879 968. 

 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 16 - nummer 5 - mei 2021 

Theosofische Orde van Dienst 

Donderdag 27/05 om 21u: 

Genezingsmeditatie 

(enkel voor leden) 

Zoom link in bijlage 

 

mailto:info@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:info@logewittelotus.be
mailto:secretary@logewittelotus.be
mailto:secretary@logewittelotus.be


Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 
Loge Witte Lotus 

 
Programma mei 2021 

Zoom meetings 
 
 
 
Donderdag 6 mei 2021 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/89001415474 
 
 
 
Donderdag 13 mei 2021: geen bijeenkomst 
  
 
 
Zondag 16 mei 2021 om 11u.:  

Zondaglezing in samenwerking met Loge Antwerpen 
Onderwerp:           De reis van de Ziel 

door Guido Lamot 
Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/87671963612  
 
 
 
Donderdag 20 mei 2021 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/81450355538 

 
  
 
Donderdag 27 mei 2021 om 20u.: De Siva Sutra 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/82730151437  

Met aansluitend de TOS Genezingsmeditatie (Enkel voor leden)  

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89001415474?pwd=eGhiUDV6ZVE2NWdLQUVNUVUzUjF2Zz09C:/Users/admin/Documents/AAA-BTV
https://us02web.zoom.us/j/87671963612
https://us02web.zoom.us/j/81450355538?pwd=aDQ0OGVncWFoV1VoV1RLSVhqOGswZz09
https://us02web.zoom.us/j/82730151437?pwd=VHJuOW5DZFRyT2dWQ0pzM0lDdU1GUT09


 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Nationaal programma 

Mei 2021 

 

Maandag 03 mei 2021 om 19.30u. 

Inleiding Theosofie 

De vijf grote inwijdingen 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82477856075  

 

 

 

Zaterdag 8 mei 2021 om 15.00 uur 

Viering Witte Lotusdag 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89689424816  

 

https://us02web.zoom.us/j/82477856075
https://us02web.zoom.us/j/89689424816
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