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Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in, en
verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

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. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.
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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, William Quan Judge en anderen.
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. Website:
www.ts-adyar.org
In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en
bosrijke omgeving, het Europees Internationaal 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
hoofdzetel 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
brengen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.
De actieve Afdelingen in Vlaanderen zijn:
Loge Antwerpen te Antwerpen, opgericht in 1899 - email: loge.antwerpen@ts-belgium.be
Tak Vrede te Gent, opgericht in 1925 - email: tak.vrede@ts-belgium.be
Loge Witte Lotus te Antwerpen, opgericht in 2006 - email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be
Loge Open Paradigma te Antwerpen, opgericht in 2017 - email: loge.open.paradigma@ts-belgium.be
De actieve Afdelingen in Brussel zijn:
Brussels Lodge (Branche de Bruxelles), opgericht in 1897 - email: brussels.lodge@ts–belgium.be
Branche Centrale, opgericht in 1898 - email: branche.centrale@ts-belgium.be
Branche Blavatsky, opgericht in 1910 - email: branche.blavatsky@ts-belgium.be
Branche Lumière (Tak Het Licht), opgericht in 1910 - email: branche.lumiere@ts-belgium.be
Alle afdelingen beogen een aantrekkingspunt te zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.
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: Thema-avonden op donderdag: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
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:
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het Witte Lotusblad vormt
geen uitdrukking van enig standpunt der Belgische Theosofische Vereniging en haar afdelingen.
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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Missie van de Theosophical Society (Adyar)
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich
steeds verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.
Toepassen van de
Tijdloze Wijsheid
Tim Boyd
(Samenvatting van de beleidsbijeenkomsten van de General Council
op het Internationaal Theosofisch
Centrum in Naarden in juli 2018).

Sinds haar oprichting in 1875 is de Theosophical
Society (Adyar), hierna: TS, uitgegroeid tot een organisatie met leden, loges en afdelingen in meer
dan zeventig landen ter wereld. De reikwijdte van
de vereniging is door de jaren heen in gelijke mate
gegroeid en veranderd door publicaties, onderwijs,
programma’s, lezingen, loges, communicatie en
bijeenkomsten, steeds nieuw van vorm, om in veranderende tijden toepasbaar te blijven. Eén van de
uitdagingen van onze tijd is de snelheid van de veranderingen die nu plaatsvinden. In tegenstelling
tot vroeger blijft geen enkel land, geen enkele
plaats of cultuur gevrijwaard van de stroom van
veranderingen die over de planeet trekt. Dit alles
vergt nogal wat van ons: er wordt meer verwacht
dan het alleen maar herhalen van beproefde recepten uit het verleden, of het aanhouden van de
koers door vast te houden aan de vorm van voorgaande activiteiten. Met alle onzekerheden van
dien is het een bijzonder krachtig tijdsgewricht
waarin we nu leven. Het is een tijd die schreeuwt
om verdieping van ons begrip, van de mogelijkheid
om het harmonieuze leven te leiden dat de tijdloze
wijsheid ons kan bieden. De vraag voor de TS van
nu is, net als vroeger, ‘Hoe kunnen we deze wijsheid voor de wereld uitdrukken op een praktische
en bruikbare manier?
In het verleden kwam de internationale Algemene
Raad (hierna: General Council of GC) van de TS
één keer per jaar in Adyar bijeen en dit gedurende
een aantal uren op de dag vóór de opening van de
jaarlijkse internationale conventie. Dit legde sterke
beperkingen op aan de mogelijkheid voor nationale vertegenwoordigers om de noodzakelijke informatie te delen: er was bijna geen tijd om een betekenisvolle dialoog aan te gaan over lange termijnplannen voor onze internationale organisatie.
In een poging om een uitvoeriger planning uit te
werken, werd in 2015 een tweede vergadering voor
strategische planning belegd, direct na de conventie. Op de vergadering van de General Council van
december 2016 werd besloten om in maart 2017
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een vijfdaagse planningsvergadering te beleggen
op het ITC in Naarden. Deze vergadering richtte
zich vooral op brainstorming, waarbij allerlei ideeen het licht vonden en besproken werden. Het resulteerde in maar liefst veertig projecten waaraan
mensen werden gekoppeld om dit uit te werken.
Gedurende het jaar werden de voortgang en mogelijke problemen rond de projecten begeleid door
een klein coördinatieteam, dat als doel had verslag
uit te brengen en hulp te bieden om de projecten
gaande te houden. Vervolgens werd de aandacht
gericht op de elf projecten die werkelijk prioriteit
hebben. Begin juli 2018 kwamen twintig councilleden vanuit diverse landen, plus tien deelnemers op
uitnodiging, opnieuw bijeen in Naarden voor een
officiële beleidsvergadering. Er waren vertegenwoordigers uit Argentinië, België, Brazilië, Duitsland, Engeland, de Filippijnen, Finland, India, Italië, Kenya, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje, de
Verenigde Staten en Zweden. Het is de intentie om
deze uitgebreide vergadering te beschouwen als
een jaarlijkse toegevoegde vergadering van de GC.
Hieronder volgt een samenvatting van de bijeenkomst van dit jaar.
1. Het beleidsstuk met de missie van de TS
Het beleidsstuk bespreekt de richting van het werk
van de TS en zal regelmatig herzien worden. Alle
besluiten worden uiteraard ter goedkeuring voorgelegd aan de General Council. Een belangrijk onderdeel van een beleidsstuk is de zogenaamde
‘mission statement’. De missie van de TS, zoals die
nu is vastgesteld, werd bovenaan dit artikel in het
Nederlands weergegeven. Het benadrukt de rol
van de TS in en voor de wereld, de reden van haar
bestaan. Dit is uiterst belangrijk omdat het de
taak en de rol van de TS verduidelijkt, niet alleen
voor leden van de TS, maar ook voor de buitenwereld. Het verwijst naar de drie doeleinden van de
vereniging. Voor intern gebruik kan het een sterke
impact hebben, een grotere focus op het werk, op
wat leden en niet-leden kunnen en zouden mogen
verwachten, bijvoorbeeld in ons logewerk. Het
verduidelijkt dat we er niet zijn om de spirituele
wensen van leden te bevredigen en dat we geen
new-age-achtige organisatie zijn. De ‘mission statement’ kan beschouwd worden als de keerzijde
van de medaille van onze filosofie over de Vrijheid
van denken, of als de praktische implicatie van de
drie doeleinden. Afdelingen worden verzocht om
deze missie van de TS te vermelden in publicaties
en schrijvers worden uitgenodigd om hierover artikelen te schrijven, met hun kijk op deze missie.
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2. Inleidende boeken over theosofie die de
drempel verlagen
Veel van de inleidende boeken over theosofie, die
soms steeds opnieuw worden herdrukt, zijn al
meer dan honderd jaar oud. Hoewel de parels van
wijsheid in deze boekjes tijdloos zijn, is de communicatie sindsdien enorm veranderd, evenals de
benadering van theosofie. Veel boeken lijken zich
te richten op doorgewinterde leden van de vereniging en sommige boeken lijken eerder te zijn geschreven vanuit de speciale interessesfeer van de
schrijver, dan dat ze gericht zijn op het lezerspubliek. Het grote publiek wil echter antwoord op de
eerste vragen vanuit interesse en besteedt geen
tijd aan het lezen van complexe boeken. Er werd
een plan ontwikkeld tot het opstellen van een
reeks hedendaagse, niet te dure, inleidende publicaties (boeken, brochures en dergelijke) met de
nadruk op het spirituele leven van de “beginner”
en zo mogelijk aansluitend bij het praktische dagelijkse leven. Op deze manier worden theosofische
concepten herkenbaar op een moderne en niet
dogmatische wijze. Hierdoor kan de interesse gewekt worden tot nader contact en diepere studie.
De publicaties, waar mogelijk vertaald in allerlei
talen, kunnen ook gebruikt worden voor inleidende cursussen over theosofie.
3. Maak theosofische uitgeverijen toekomstbestendig
De uitgeverswereld is, door de stijgende kosten
voor drukwerk en verspreiding, onderhevig aan
snelle veranderingen door de populariteit van ebooks. Theosofische uitgeverijen ondervinden
eveneens problemen om hun werkzaamheden te
kunnen blijven uitvoeren. Het lijkt wenselijk dat
uitgeverijen onderzoeken hoe ze met elkaar kunnen samenwerken, zich kunnen aanpassen aan
andere soorten van uitgeven en distribueren, om
het bereik van theosofische literatuur wereldwijd
te vergroten. Het projectteam heeft voorgesteld
dat er één wereldwijde boekhandel komt voor alle
theosofische e-books, gebruikmakend van de huidige mogelijkheden van Quest Books USA, om ebooks via die webpagina te verkopen. Dit wordt
momenteel onderzocht.
4. Meditatiecursussen voor een breder
publiek
Eén van de diensten die de TS kan aanbieden, is
een meditatiecursus voor het publiek, voor mensen die zoeken naar innerlijke vrede en gelijkmoedigheid. Het projectteam verzamelt momenteel
beproefde voorbeelden die binnen en buiten de
TS gebruikt worden. Enkele mogelijkheden zullen
aan de afdelingen worden aanbevolen.
5. Theosofische scholen
Een groot project waar overeenstemming over is
bereikt, is het opstarten van theosofische scholen
in verschillende delen van de wereld. Als speciaal
initiatief heeft de General Council besloten een
theosofische school op te richten in Adyar, tot
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Olcott Memorial High School

Golden Link

middelbaar niveau (high school level): start halverwege 2019. Daarnaast zijn er initiatieven om in
de Filippijnen, Argentinië en Brazilië theosofische
scholen te starten.
6. Theosophy World: een online theosofisch informatiecentrum
www.theosophy.world is een interessante website
die alle belangrijke theosofische bronnen uitdiept:
een opwindende ontwikkeling in het naar buiten
brengen van theosofie en het verspreiden van de
boodschap van oude wijsheidstradities. De website
bevat een grote diversiteit aan materiaal, van artikelen tot video’s, van e-books tot foto-overzichten,
publicaties, citaten, gedichten, audioarchieven en
veel meer. Theosophy World linkt eveneens naar
andere soortgelijke webpagina’s, onderzoeksbibliotheken en theosofische centra, en wordt zo een
waarachtige centrale startplek van waar iedere
zoektocht kan beginnen. Nieuwe inhoud wordt
bijna dagelijks toegevoegd, dus studenten wordt
aangeraden om regelmatig de nieuwe informatie te
checken. Het is gratis toegankelijk voor TS-leden
en andere belangstellenden. We hopen dat de webpagina een groeiende, gedeelde bron wordt, gewaardeerd door leden en niet-leden. De website is
nu nog Engelstalig, maar er
zijn plannen om de inhoud
binnenkort beschikbaar te
maken in andere talen. Sleutelvragen zijn: hoe verrijken
we de webpagina, wat zijn betrouwbare bronnen, hoe passen we de huidige webpagina
aan en hoe krijgen we meer
steun van afdelingen, leden en
loges? Wanneer je inhoud wilt
bijdragen of verbeteren, stuur dan een e-mail naar
content@theosophy.world.
7. Interne webpagina voor de uitwisseling
van ‘best practices’ binnen de TS
Veel afdelingen wereldwijd hebben methodes ontwikkeld die succesvol en effectief blijken te zijn in
veel aspecten van het theosofisch werk, zoals in
loge- of bestuurswerk, bij het opstarten van retraitecentra of gemeenschappen, manieren om theosofie te verspreiden, online cursussen, seminars,
begeleiden van nieuwe leden enzovoort. Afdelingen die problemen hebben op één van deze gebieden kunnen putten uit de verzamelde ervaring van
zowel problemen als successen; ze hoeven dan niet
zelf het wiel uit te vinden. Het projectteam is bezig
met het bundelen van de ervaringen, om die in de
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toekomst te plaatsen op een webpagina die alleen
met beveiligde toegang voor bepaalde bestuursleden van TS te raadplegen is.
8. Theosofische centra
Theosofische centra die wereldwijd opgericht werden, vormen unieke ‘juwelen’ van de TS. Hoewel
ieder centrum op zichzelf staat en vaak autonoom
is in haar bestuursvorm, zijn er veel gemeenschappelijke aspecten. Sommige bestaan al generaties
lang en hebben een rijke geschiedenis. Ze kunnen
beschouwd worden als theosofische laboratoria,
waar activiteiten en programma’s bedoeld zijn om
de missie en de doeleinden van de TS uit te dragen.
De bedoeling van dit project is strategieën te implementeren om de kracht en vitaliteit van deze
waardevolle oorden in de eenentwintigste eeuw te
verstevigen. De nadruk ligt op programmering,
uitwisselen van informatie en samenwerking. Minor Lile is aangesteld als coördinator. Hij en zijn
vrouw Leonie van Gelder waren bijna twintig jaar
managers en bewoners van Indralaya, een theosofisch centrum in de V.S.. Zijn emailadres is bekend
bij de redactie.
9. Overeenstemming brengen in theosofische basisbegrippen (Engels: harmonizing
core teachings)
In de afgelopen honderd jaar zijn bepaalde theosofische begrippen op verschillende manieren voor
het publiek toegankelijk gemaakt en dat leidde
soms tot tegenstrijdige termen of benamingen die
op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd, wat verwarring kan veroorzaken bij mensen
die voor het eerst in aanraking komen met theosofie. Voorbeelden hiervan zijn termen als ‘monade’,
‘astraal lichaam’, ‘Logos’, verschillende versies van
de menselijke samenstelling, leven na de dood enzovoort. Hoewel het zeker niet de bedoeling is om
definitieve varianten vast te leggen (dit zou in
strijd zijn met de vrijheid van denken), kunnen adviezen handig zijn om nieuwe studenten hierin
wegwijs te maken. Het projectteam werd gevraagd
de meningen te peilen van auteurs, geleerden en
wetenschappers, om zo te komen tot een voorstel
voor standaardisatie van termen in de kernlerin-

gen bij de inleidende theosofische literatuur. Welke aanbeveling het team ook voorstelt, het zal
nooit worden benoemd als officieel standpunt van
de TS.
10. Internationale sprekerslijst
Dit project richt zich op het opstellen van een
goedgekeurde lijst van internationale sprekers, die
bekwaam genoeg zijn bevonden om te kunnen
worden uitgenodigd om lezingen, seminars, scholen of workshops te houden. De lijst wordt ieder
jaar bijgewerkt door een team in Adyar en gepresenteerd tijdens de vergadering van de General
Council in december. Aanbevolen criteria voor een
internationaal spreker zijn opgesteld. Deze criteria
zijn erg belangrijk omdat iedere spreker fungeert
als een vertegenwoordiger van de internationale
TS. Het is ook de bedoeling om een reisfonds te
creëren. Reizen zouden in principe bekostigd moeten worden door de ontvangende afdeling, waar
mogelijk ondersteund door de regionale federatie.
Overzeese reizen zouden eventueel bekostigd kunnen worden. Het doel hiervan is om afdelingen of
federaties in zwakkere regio’s te ondersteunen om
theosofische studie mogelijk te maken.
11. Zelf-transformatie seminars
Deze seminars werden al in ongeveer twintig landen gehouden en begeleiders werden opgeleid in
tien landen. De seminars worden beschouwd als
een nuttige en effectieve manier om persoonlijke
ontwikkeling en spirituele groei te bevorderen, zowel voor leden van de TS als voor geïnteresseerden. Het plan is om meerdere afdelingen een seminar te laten organiseren en meer begeleiders op te
leiden voor een breder publiek.

12. Dierenrechten en welzijn
Tegenwoordig worden veel dieren uitsluitend gefokt voor consumptiedoeleinden. De samenleving
accepteert fabrieksfokkerijen als een manier om
vlees te produceren. De mensheid zou inmiddels
kunnen weten dat dieren emoties hebben en pijn
kunnen voelen, dat sommige dieren zelfs een
mate van zelfbewustzijn hebben en een gevoel
van gerechtigheid. Dit wetende kan de TS zich niet
afzijdig houden van het onbeschrijfelijke leed dat wij
onze jongere broeders en
zusters aandoen. De TS kan
zich als organisatie niet
scharen achter welke beweging dan ook, maar kan wel
helpen met het bevorderen
van informatie en bewustwording rondom dit thema.
De werkgroep heeft een conceptmanifest
geschreven
over dierenwelzijn: Een samenleving zonder enig dierlijk product zou ideaal zijn.
Hoofdzakelijk vanwege het
afschuwelijke lijden van dieren is een veganistisch dieet
Deelnemers aan de General Council, Naarden juli 2018
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bijvoorbeeld iets dat we sterk propageren, met al
haar duidelijke voordelen voor het dierenwelzijn en
het milieu.
Een blik op de toekomst
De Theosophical Society (Adyar) maakt deel uit van
een beweging met een planetaire reikwijdte. Naarmate we leren om toe te werken naar een gezamenlijke benadering van het werk zullen onze effectiviteit en betekenis groeien. Zowel nu als in het verleden vormen toegewijde leden onze grootste hulpbronnen. We kijken vooruit naar een spannende en

opwekkende ontwikkeling binnen de TS, waarbij
teams wereldwijd samenwerken aan een reeks
projecten om de TS-missie van dienstbaarheid aan
de mensheid te vervullen. Nieuwe projecten zullen
op termijn worden toegevoegd. De belangrijkste
processen zullen gecoördineerd, gevolgd en goedgekeurd worden door de General Council.
Vertaling: Jan Maarten Braak

Kunnen wij liefhebben zonder gehechtheid?
Vicente Hao Chin Jr.
Is het mogelijk voor de gemiddelde man en vrouw om lief te hebben zonder begeerte of zelfzucht?
Of is dit het voorrecht van sinten
en heiligen? Onze zogenaamde
liefde is meestal voorwaardelijk.
Wij houden van onze man of
vrouw als zij ons trouw zijn. Wij
houden alleen van onze kinderen
als zij niet respectloos of rebels zijn. Wij houden alleen
van onze vrienden als zij ons niet verraden.
Kunnen wij niet beminnen ongeacht het voordeel dat
de geliefde ons biedt? Kunnen wij echt van een vreemde houden? Kunnen wij houden van een vijand of van
iemand die ons haat?
De mogelijkheid van altruïstische liefde is bevestigd,
niet alleen door de stichters van grote religies, maar
door grote denkers uit de geschiedenis. De essayist
Montaigne, bijvoorbeeld, schreef, ‘In ware vriendschap, waarin ik volmaakt ben, geef ik mijzelf
meer aan mijn vriend, dan dat ik tracht hem
tot mij aan te trekken. Ik... vind het fijner hem
een dienst te bewijzen dan wanneer hij iets
doet voor mij.’
Maar zelfs zo’n altruïstische houding kent een grens.
Zal hij, wanneer de vriend hem verraadt, nog onzelfzuchtig jegens hem zijn?

Om dit te ontdekken, moeten wij kijken of het mogelijk is om lief te hebben zonder begeerte of gehechtheid. We kunnen onze zoektocht beginnen
met ervaringen.
Hebben wij ooit iemand anders op waarde geschat
zonder de gedachte aan eigen voordeel? De meesten van ons wel. Het kan een simpel gevoel van bewondering zijn jegens een goed iemand. Het kan de
spontane affectie zijn die wij voelen voor een kind
of een baby die we voor het eerst gezien hebben.
Het kan zelfs de mededogende waardering zijn voor
een figuur in een film.
Terwijl dit maar vluchtige ervaringen kunnen zijn,
moeten we ze toch niet als onbelangrijk zien. Deze
flitsen van een zelfloze houding zijn wenken van
levensbelang voor een permanentere kwaliteit van
zijn, die kan worden toegepast op alles rondom ons.
Dit zijn momenten wanneer er spontane waardering bestaat, onbezoedeld door de behoeften van
het zelf.
Bent u ooit overspoeld door de schoonheid van een
vallei, of van een zonsondergang, of een opkomende nevel? Het gevoel van betovering is spontaan.
De ervaring is positief en ultiem. Een ogenblik later
is zij verdwenen. Maar dat geeft niet. De momentane ervaring had haar eigen waarde. En wij zijn niet
verdrietig als het voorbij is. De ervaring van Joanna

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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Field, een Engelse auteur en analiste, is een typisch
voorbeeld van zo’n ontmoeting.
‘Op een dag was ik passief aan het kijken naar een
paar meeuwen die hoog boven mij zweefden. Ik was
niet erg geïnteresseerd, want ik herkende ze als
‘gewoon maar meeuwen’... Toen leek het plotseling
of er iets was opengegaan. Passieve verveling om het
vertrouwde werd een diep ademende vrede en verrukking. Mijn hele aandacht werd gegrepen door het
patroon van het ritme van hun vlucht...’
Als alleen maar kijken zo bevredigend kon zijn,
waarom streefde ik er dan altijd naar dingen te bezitten of dingen gedaan te krijgen?... Ik begon me af
te vragen of ogen en oren misschien een eigen wijsheid hadden.
Het is het zien van dingen en mensen zonder geheugen, zonder berekening, zonder oordeel. Zo’n manier
van zien is niet een onverschillige houding. Er is een
spontane waardering van de aard der dingen en
mensen zoals ze zijn. En zo’n waardering is niet steriel. Zij leidt tot actie, tot mededogend gedrag.
De volgende keer dat wij naar onze partner kijken,
onze kinderen of onze kantoorgenoot, kunnen we
hen dan zien zoals ze zijn, zonder vooroordeel? Kunnen wij het plezier ervaren van een kind als hij speelt
met vieze grond zonder onze neiging hem te laten
ophouden met zich ‘vies’ te maken? Krishnamurti,
wiens levensmotto geweest is mensen te helpen hun
kwaliteit van leven te transformeren, zei eens, ‘U
bemint pas werkelijk wanneer u niet bezit, wanneer
u niet afgunstig bent, niet hebzuchtig, wanneer u
respectvol bent, wanneer u genade betoont en mededogen, wanneer u begrip hebt voor uw vrouw, uw
kinderen, uw buurman, uw onfortuinlijke bedienden...’
Omdat wij niet weten hoe van één mens te houden,
is onze liefde voor de mensheid fictief. Wanneer u
bemint, is er noch één, noch velen. Dan is er alleen
liefde.
Uit: The Philippine Theosophist,
juni 2000
Vertaling: A.M.I. - Theosofia augustus 2003

Nederigheid

Albert Schweitzer

Het denkvermogen dat contact
houdt met de realiteit moet omhoog
kijken naar de hemel, het moet over
de aarde kijken en zijn blik durven
richten naar de getraliede ramen van
een inrichting voor zwakzinnigen.
Kijk naar de sterren en begrijp hoe
Albert Schweitzer klein onze aarde is binnen het uni1875-1965
versum. Kijk naar de aarde en weet
hoe piepklein de mens hierop is. In
de geschiedenis van het universum is de mens slechts
een seconde op aarde. Wie weet of de aarde nog eens
rond de zon zal draaien zonder de mens?
Daarom moeten wij de mens niet in het middelpunt
van het universum plaatsen. Onze blik moet gericht
zijn op de getraliede ramen van een zwakzinnigeninrichting, opdat wij ons het verschrikkelijke feit herinneren dat het mentale en het spirituele ook in staat
zijn tot vernietiging.
Alleen als het denken aldus heel nederig wordt, kan
het een voet zetten op het pad dat tot kennis leidt.
Hoe dieper een religie, hoe meer deze dit feit beseft –
dat wat bekend is door geloof weinig is vergeleken
met wat onbekend is. De eerste actieve daad van het
denken is berusting – aanvaarding van wat er gebeurt.
Als wij vrij worden, innerlijk, van wat er gebeurt, gaan
wij door de poort van erkenning van de weg naar
ethiek.
Hoe dieper wij de natuur beschouwen, hoe meer wij
erkennen dat ze vol leven is, en des te dieper weten
wij dat alle leven een geheim is en dat wij verbonden
zijn met alle leven in de natuur. De mens kan zijn leven niet langer voor zichzelf alleen leven. Wij beseffen
dat alle leven waardevol is en dat wij verbonden zijn
met al dit leven. Uit deze kennis komt onze spirituele
relatie met het universum voort.
Vertaling: A.M.I
Theosofia februari 2000

Loge Witte Lotus
Programma zondagactiviteiten
Elke eerste zondag van de maand - najaar 2018

Locatie: Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever
04 november 2018: Het Tibetaans Dodenboek
door Lieve Opgenhaffen
02 december 2018: Bouwen aan een mens-waardige wereld
door Helmut Vandersmissen
Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7
Alle informatie is te bekomen via GSM +2 486 631 997 en +32 476 879 968 of via mail:
secretary@logewittelotus.be
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Loge Witte Lotus

Loge Witte Lotus

November 2018

Zondaglezingen gaan door in het
Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

ZONDAGACTIVITEIT
04/11 om 11.00 uur - Lezing

Kalender NOVEMBER 2018

Het Tibetaans Dodenboek

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN
VAN 20u TOT 21.30u

MA

01/11: geen bijeenkmst

DI

WO

2

3

5

6

12

1

Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk
centrum van bewustzijn en kracht en bezit
in zichzelf in potentiële vorm in die Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (Śiva
en Śakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de
ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk
Bewustzijn (Śiva), goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu).

ZO

ZA

VR

11:00-13:00

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

GEEN
BIJEENKOMST

08/11: De Siva Sutra
De Śiva Sūtra behoort tot de school van
het Kaśmir Śaivisme. De filosofie achter de
Śiva-Sūtra is gebaseerd op het bestaan van
een Allerhoogste Werkelijkheid die zich
manifesteert als het gehele universum.

DO

20:00-21.30

Siva Sutra

Een weg
tot zelfontdekking

Siva Sutra

TIBETAANS
DODENBOEK

15/11: Een weg tot Zelfontdekking
Een boek voor mensen die de oude leer over
de aard van de mens willen begrijpen en die
het pad van zelfontplooiing willen ontdekken en bewandelen.
Taimni gaat van theorie naar praktische
toepassing - van de functies, de beheersing,
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 tenslotte licht hij de rol
van atma (geest) in ons leven nader 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.

01/11/2018: GEEN BIJEENKOMST
04/11/2018: Het Tibetaans Dodenboek
08/11/2018: De Siva Sutra
15/11/2018: Een weg tot zelfontdekking
22/11/2018: De Siva Sutra
Aansluitend TOS Genezingsmeditatie
om 21.00 uur (enkel voor leden)

22/11: De Siva Sutra - van 20u tot 21.00u:

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

met aansluitend de

+32 476 879 968 en +32 486 631 997

TOS Genezingsmeditatie

of email: secretary@logewittelotus.be

(enkel voor leden)

EXTRA Programma in Antwerpen

Voor informatie over de activiteiten van de Belgische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht
op GSM 0486 631 997 of via email:

Belgische Theosofische Vereniging

president@ts-belgium.be

Cursus: Inleiding tot de theosofie
10/11: van 10u tot 12u
De dood en daarna

Het Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 11 - november 2018

Voor informatie over de Belgische Theosophical
Order of Service kan u terecht op GSM
+32 476 879 968 of email:
tos@ts-belgium.be
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