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Het Witte Lotusblad  

neer dat de mens niet gewoon bestaat 
uit een lichaam, maar een geheel is 
van verschillende lichamen en/of 
principes. Voor de studie hiervan heb 
ik de term Multicorporaliteit geïntrodu-
ceerd. Bovendien zouden deze ver-
schillende lichamen of principes niet 
allemaal in onze fysieke wereld leven, 
maar vaak in andere werelden, die al 
dan niet stoffelijk zijn. Voor de studie 
van deze verschillende werelden heeft 
Prof. Dr. Johannes Jacobus Poortman 
de term Hylisch Pluralisme geïntrodu-
ceerd. 

In de praktijk is het wenselijk het 
Hylisch Pluralisme en de Multicorporali-
teit in één adem te noemen en samen 
te bestuderen. 

Het gaat immers steeds om de ver-
schillende verschijningsvormen van de 
mens en de middenstof, waarin deze 
leven. 

Een voorbeeld van de multicorporaliteit 
uit de westerse traditie is de trichoto-
mie van de christenen. Hier gaat men 
er van uit dat de mens uit drie compo-
nenten bestaat: de geest, de ziel en het 
lichaam. Dit kun je terugvinden bij 
Paulus in zijn eerste brief aan de Tes-
salonicenzen, 5:23. 

Het hylisch pluralisme is in het christen-
dom algemeen bekend. Er is natuur-
lijk de aarde, maar daarnaast ook de 

Verschillende culturen in 
verschillende tijdperken 
hebben ons heel ver-
scheiden voorstellingen 
nagelaten over de mens 
en zijn leefwereld. 

De eenvoudigste voorstelling is wellicht 
die van de huidige wetenschap. 

Deze gaat er van uit dat de mens een 
biologisch wezen is. De mens is een 
lichaam. Niet meer, niet minder. Alle 
verschijnselen zoals bewustzijn, emo-
ties, dromen en dergelijke zijn slechts 
vertalingen van biochemische processen 
in ons lichaam. Het leven begint bij de 
geboorte en eindigt bij de dood. Waar 
leeft die mens? Concepten als ziel, he-
mel en hel zijn slechts uitvindingen van 
de mens en dus louter imaginair. In de 
stoffelijke wereld natuurlijk. Er is im-
mers geen andere. 

Maar is het wel zo eenvoudig? 

Als we de verschillende religies en le-
vensbeschouwingen uit oost en west, uit 
de laatste millennia onder de loep ne-
men, blijkt dat geen ervan het eens is 
met het verhaal van de huidige weten-
schap.  

Alle hebben ze een meer of minder 
complex systeem uitgewerkt van hoe de 
mens in elkaar zit, alsook van de wereld 
of werelden waarin die mens leeft. 

In bijna alle gevallen komt het hierop 
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hemel en de hel. Sommige stromingen in 
het christendom erkennen daarnaast nog 
het vagevuur. Alles begon natuurlijk in 
het paradijs. Binnen in het christendom 
is er evenwel onenigheid of die werelden 
moeten gezien worden als plaatsen of 
toestanden, enz. 

Als we nu naar de andere religies kijken, 
hebben die allemaal een dergelijk sys-
teem van lichamen of voertuigen of 
principes die in verschillende werelden 
vertoeven. De vergelijking tussen die 
systemen is nu precies waar het hylisch 
pluralisme en de multicorporaliteit zich 
mee bezig houden. 

Prof. Poortman heeft de verschillende 
systemen ingedeeld in 6 standpunten, 
gebaseerd op de aard en functie van God 
en de lichamen of principes van de 
mens, alsook hun onderlinge relatie. 

Voor de duidelijkheid heb ik deze 6 
standpunten in een overzichtelijke tabel 
naast elkaar geplaatst - zie hieronder. 

Het alfastandpunt: Monistisch 
Materialisme of Materialistisch 

Monisme 

Dit is een vrij nieuwe visie, voor zover 
ons bekend, ontstaan in Frankrijk, in de 
18e eeuw, tijdens de verlichting, waar-
door de orthodoxe wetenschap uit het 
Westen en later ook het Oostblok zich 
is gaan isoleren van alle andere culturen 
in ruimte en tijd! (De Universiteit heeft 

Het Hylisch Pluralisme, een studie over de meervoudige mens in een 
meervoudig universum 
Christian Vandekerkhove 

 

 
  Alfastandpunt Bètastandpunt Gammastandpunt Deltastandpunt Epsilonstandpunt Zètastandpunt 

Niet-
Materieel 

    GOD 

GOD GOD GOD 

ZIEL ZIEL (alles is geest) 

  
(ziel heeft geen 

voertuigen) 

(wat we materie 
noemen, is een 

verschijningsvorm 
van de geest) 

Materie 

Mechanistisch 
Materialisme 

GOD  
(indien erkend) Id. als Bèta, behalve 

GOD, die immateri-
eel is 

VOERTUIGEN 
VAN DE ZIEL 

LICHAAM   en ZIEL 

Fysicalistisch 
Materialisme 

(allebei fijnstoffe-
lijk) 

    
LICHAAM 

        
(grofstoffelijk) 
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Hylisch Pluralisme 
Christian Vandekerkhove 

zichzelf in een 
uitzonderingspo-
sitie geplaatst). 

In deze visie zijn 
verstand, emo-
ties, tempera-
ment en zelfs 
geheugen ge-
woon bijpro-
ducten van fysi-
ologische func-
ties. 

Heel het be-
wustzijn wordt in deze leer herleid tot 
neurofysiologische functies. 

Het bètastandpunt: Dualistisch 
Materialisme of Intrinsiek 

Vrijwel alle bekende processen in de 
natuur zijn onderzocht en beschreven 
– van vuur tot atoomenergie, van fo-
tosynthese tot celregeneratie. Het ligt 
ook besloten in de aard van het weten-
schappelijk proces om steeds opnieuw 
de eigen conclusies te controleren. 
Het is niet statisch, en ongetwijfeld 
zullen alle theorieën op een dag in het 
slechtste scenario fout blijken te zijn, 
dan wel op z’n best gedeeltelijk waar. 
Het is dan ook het beste om weten-
schap niet te beschouwen als het defi-
nitieve woord, maar als het tot op 
heden laatste woord. De theorie dat 
de aarde het middelpunt van het uni-
versum was, werd weerlegd door de 
observaties van Copernicus met stevi-
ge ondersteuning van Galilei. Nog 
tijdens zijn leven werd het grote genie 
Albert Einstein en zijn relativiteitsthe-
orie uitgedaagd door bevindingen van 
de jonge wetenschap van de kwantum-
fysica. De beroemde woordenwisse-
ling tussen Einstein en de kwantum-
fysicus Niels Bohr vat het verschil in 
standpunten goed samen. Einstein 
sprak in zijn commentaar op de duide-
lijk willekeurige werkwijze van de 
kwantum-theorie de beroemde woor-

den: God dobbelt 
niet met het uni-
versum.  

Met betrekking tot 
experimenteel be-
wijs dat de juistheid 
van de quantum-
theorie aantoont, 
was Bohr’s geestige 
antwoord: Wie is de heer Einstein om 
God te zeggen wat hij moet doen?  

Vanuit het gezichtspunt van de tijdloze 
wijsheid bevat alles en ontstaat alles uit 
bewustzijn – planten, rotsen, dieren, en 
mensen, ook de stoffen en bewoners van 
onzichtbare, niet-fysieke gebieden.  

In De Geheime Leer stelt H.P. Blavat-
sky: Alles in het Universum, in al zijn 
rijken, is bewust: dat wil zeggen, begif-
tigd met een bewustzijn van zijn eigen 
soort en op zijn eigen perceptieniveau. 
Een voorbeeld is het fenomeen van de 
boomwortels die lekken in water- en 
rioolleidingen vinden, waarbij ze soms 
een leiding een mijl (vert. 1609 m) vol-
gen. Heliotropisme is een soortgelijke 
term, aangevend dat planten zich naar 
de zon wenden. In het mineralenrijk 

Dualisme 

Dit standpunt erkent ook enkel de 
materie, maar dan van tweeërlei aard. 
In dit systeem kan dus wél – eventu-
eel – een ziel na de dood blijven 
voortbestaan. 

Het gammastandpunt: Enkel 
God is immaterieel 

Het deltastandpunt: Ook de ziel 
is immaterieel 

Het epsilonstandpunt: Antropo-
logisch Dualisme 

De ziel is onsterfelijk en immaterieel 

Het zètastandpunt: Psychisch 
Monisme 

Er bestaat enkel maar geest. Dat wat we 
materie noemen, is uiteindelijk iets psy-
chisch, maar in een materieachtige ver-
schijningsvorm. 

Wie meer wil weten over dit on-
derwerp, nodigen we van harte uit 
op de lezing die doorgaat op zon-
dag 6 november 2016 om 11.00 
uur, in het Katrinahof, Fro-
mentintraat 1 te 2050 Antwerpen-
Linkeroever. 

Deelname in de kosten: leden € 2 - niet-
leden € 7 

 

Prof. Poortman 
http://spinoza.blogse.nl 

Evenals veel andere 
spirituele groeperin-
gen wereldwijd op dit 
moment, doet de 
Theosophical Society 
Adyar (TS) veel 
moeite om te probe-
ren de leringen en 

ervaringen van het spirituele leven in 
harmonie te brengen met hedendaagse 
wetenschap. Het laatste wat iemand in 
onze tijd wil, is als ‘niet-
wetenschappelijk’ te worden be-
schouwd. 

Deze druk om op de knieën te gaan 
voor het altaar van de wetenschap is 
zowel een zegen als een vloek bij het 
populariseren van waarheden betreffen-
de bewustzijn en innerlijk leven.  

De grote zegen van wetenschap, en van 
de wetenschappelijke methode die eraan 
ten grondslag ligt, was de structuur van 
kennis die in de loop der jaren is opge-
bouwd. Deze structuur biedt een door 
de tijd geteste beschrijving van de wer-
king en de wetten van de natuur, die als 
springplank kan dienen voor toekomsti-
ge toevoegingen aan de basiskennis van 
de mensheid. 

De wetenschap van verwondering 

Tim Boyd 

 

www.klaaskids.org 

http://spinoza.blogse.nl
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.klaaskids.org%2Fblog%2F%3Fcat%3D328&bvm=bv.133178914,d.ZGg&psig=AFQjCNE1LQl-DH8srjeXnIT1kgQ0imUVsw&ust=1474373358505748
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woord ‘wetenschap’ voor hun oefe-
ningen en leringen.  

De Dalai Lama heeft regelmatig ge-
zegd dat ieder van ons toegang heeft 
tot het grootst mogelijke laboratorium 
om de leringen van compassie en wijs-
heid te testen en te ontwikkelen – het 
laboratorium van onze eigen geest.  

In haar geschriften verwijst H.P. Bla-
vatsky (HPB) vaak naar de ‘geheime 
wetenschap’ en de ‘occulte weten-
schap’. Een van haar definities van 
Theosofie was uitgedrukt in duidelijk 
wetenschappelijke termen: Theosofie 
is de gecumuleerde wijsheid van eeu-
wen, getest en geverifieerd door ge-
neraties van 
zieners. Er is 
geen wezenlijk 
verschil tussen 
fysieke weten-
schap en de 
wetenschap van 
bewustzijn 
(theosofie). Het 
is nauwkeurig 
gezegd een 
kwestie van het 
gedeelte van het 
bewustzijns-
spectrum waar-
op wordt gefocust. De ‘weten-
schappelijke methode’ is de basis van 
iedere systematische benadering van 
meer diepgaande kennis en ervaring. 
Of we nu proberen de uiterlijke of de 
innerlijke wereld te begrijpen, eerst 
gaan we observeren, daarna experi-
menteren. Uit deze bevindingen vor-
men we ideeën (hypotheses), die we 
testen en modificeren. Hoe kan deze 
methode worden toegepast?  

Laten we een algemeen bekende men-
selijke emotie nemen – woede. We 
beginnen met te observeren wat bin-
nenin ons gebeurt als deze opkomt. 
We observeren dat woede een krach-
tige energiestoot geeft. We observe-
ren ook dat woede zich meestal richt 
op andere mensen of situaties. Als we 
nauwkeurig kijken wat in onze licha-
men gebeurt, zien we dat de energie-

tonen de patronen en formaties van kris-
tallen een vergelijkbare vorm van be-
wustzijn. Sneeuwvlokken, diamanten, 
tafelzout en ontelbare andere mineralen 
hebben allemaal een specifieke rang-
schikking en patroon, gedicteerd door 
het bewustzijn van dat materiaal. We-
tenschappers observeren en beschrijven 
deze fenomenen, zonder ruimte te bie-
den aan een voor de hand liggende, 
maar niet te meten oorzaak die buiten 
de door hen geaccepteerde gezichtskring 
ligt. Wetenschap onderzoekt en be-
schrijft de effecten van bewustzijn, maar 
niet het bewustzijn zelf. In de heden-
daagse wetenschap, wemelt het van de 
studies die de diepgaande transforme-
rende effecten van spirituele beoefening 
aantonen.  

Er zijn ook letterlijk duizenden studies 
die het bestaan aantonen van wat de 
Indiërs siddhi’s noemen – paranormale 
krachten die in de meesten van ons slui-
meren. Bekende vormen van deze 
krachten, zoals helderziendheid, telepa-
thie of gedachten-overbrenging, psycho-
kinese en voorkennis zijn uitvoerig ge-
test en herhaaldelijk geverifieerd. Waar-
om zijn deze studies dan toch niet alge-
meen bekend? Waarom wordt iedere 
poging tot een feitelijke discussie over 
deze onderwerpen stelselmatig wegge-
wuifd door de wetenschappelijke ge-
meenschap?  

Het probleem ligt niet in de weten-
schap, maar in de grenzen die de weten-
schappelijke gemeenschap zichzelf stelt. 
De overheersende visie bij mainstream-
wetenschappers is dat ware wetenschap 
zich moet beperken tot de fysieke we-
reld, de wereld die kan worden waarge-
nomen en gemeten door de vijf zintui-
gen, of met behulp van die instrumenten 
die de zintuigen verbeteren.  

Vanuit het gezichtspunt van de spirituele 
beoefenaar is dit een serieuze beperking. 
Bewustzijn kan niet worden waargeno-
men door de fysieke zintuigen. Hoewel 
paranormale vermogens door de meeste 
wetenschappers worden weggewuifd, 
gebruiken moderne beoefenaars van de 
oude spirituele tradities stelselmatig het 
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stoot wordt ervaren als hitte, vaak gefo-
cust in het hoofd. We observeren dat 
woede-uitbarstingen mensen van ons 
verwijderen en de woede in anderen 
doet oplaaien. Deze dingen ziende, gaan 
we experimenteren.  

We zouden kunnen proberen onze woe-
de te onderdrukken en de resultaten te 
onderzoeken. We zouden kunnen pro-
beren onze woede te uiten – schreeu-
wen tegen mensen, hen slaan – en kij-
ken wat er gebeurt. We kunnen de ge-
accumuleerde kennis van anderen die 
zich met het onderwerp hebben bezig-
gehouden, erbij halen. Soms adviseren 
zij ons onze ademhaling te focussen op 
de plek in het lichaam waar de woede 
wordt gevoeld, vanaf het eerste mo-
ment dat we haar voelen totdat ze ver-
dwijnt. Als resultaat van deze experi-
menten, zouden we de hypothese kun-
nen vormen dat woede in wezen een 
energetische ervaring is en dat reguleren 
van de ademhaling en focussen van het 
bewustzijn de ongecontroleerde effec-
ten van woede kunnen matigen of op-
heffen. We zouden ook tot een meer 
algemeen geldende conclusie kunnen 
komen, dat alle emoties naar hun aard 
energetisch zijn en met gelijke middelen 
kunnen worden aangepakt. Dit zou op-
roepen tot verdere experimenten.  

Het is te betreuren dat onze normale 
benadering van dit soort zaken veel min-
der wetenschappelijk is. Gedurende ons 
leven ontwikkelen de meesten van ons 
een set vaste antwoorden die ons even 
vaak wèl als geen voldoening geven. We 
vergeten wat wordt genoemd ‘de eerste 
wet van de kuilen’ - ‘als je je in een kuil 
bevindt, is stoppen met graven het eer-
ste dat je zou moeten doen’.  

Gedurende de geschiedenis hebben gro-
te spirituele leraren deze wetenschappe-
lijke benadering in hun leringen veran-
kerd. Evenals de fysicus mathematische 
formules opstelt om te laten testen, zo 
hebben wijze mannen en vrouwen 
soortgelijke formules voor ons opge-
steld om te testen en te verifiëren in ons 
eigen leven.  
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een dergelijk gedrag wordt aangehou-
den.  

Als de theorie klopt, zal dit gedrag 
resulteren in een verdiepend gevoel 
van verbondenheid met het Zelf, het 
transcendente bewustzijn van de diep-
ste schuilhoeken van ons wezen.  

De tweede formule wordt toegeschre-
ven aan Johann Wolfgang von Goethe. 
Hoewel het niet waarschijnlijk is dat 
alle woorden daadwerkelijk van hem 
zijn, is de waarde ervan overduidelijk. 
‘Totdat iemand gecommitteerd is, 
is er aarzeling, de kans je terug te 
trekken. Ten aanzien van alle crea-
tieve daden geldt één elementaire 
waarheid, die, als men haar niet 
kent, ontelbare ideeën en prachtige 
plannen doodt: namelijk dat op het 

Hieronder vindt u twee van dit soort 
formules met de suggestie elk ervan als 
een experiment te gebruiken. Door uw 
eigen ervaring zult u in staat zijn de the-
orie te bevestigen, te verwerpen of aan 
te passen aan uw eigen bevindingen. In 
de woorden van de Boeddha: ‘Geloof 
niets, waar u het ook leest of wie het 
ook zegt, totdat het overeenstemt met 
uw eigen ratio en uw eigen gezonde 
verstand en accepteer alleen datgene 
dat bewezen heeft nuttig en weldadig 
te zijn voor uw eigen leven.’  

De eerste formule komt uit De Stem 
van de Stilte: Zelfkennis is het kind van 
liefdevolle daden. Het experiment behoeft 
noodzakelijkerwijs een eerste vaststel-
ling van wat het begrip ‘liefdevolle daad’ 
betekent, waarna met enige consistentie 
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moment dat iemand zich werkelijk 
committeert, Goddelijke Voorzienig-
heid naar voren treedt. Allerlei din-
gen gebeuren ineens om iemand te 
helpen, dingen die anders nooit zou-
den zijn gebeurd. Een grote stroom 
gebeurtenissen spruit voort uit deze 
beslissing, waarbij allerlei onvoor-
ziene gunstige voorvallen en ontmoe-
tingen, en materiële bijval, waarover 
men nooit had kunnen dromen, tot 
iemand komen.  

Wat u ook maar kunt doen, of welke 
droom u ook maar hebt, begin eraan. 
Moed heeft talent, kracht en magie 
in zich’.  

Veel meer hoeft niet te worden gezegd. 
Het experiment? Committeer u en ob-
serveer. 

Nieuw in Vlaanderen 

Cursus:           Inleiding tot de Theosofie 

Locatie: Milisstraat 22; 2018  Antwerpen 

Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Theosofie betekent Goddelijke Wijsheid of wetenschap  en wordt vaak gezien als een ‘kennisleer’. Niets is minder waar. Theo-

sofie is de unieke combinatie van een leer van louter kennis en een levensfilosofie. Theosofie begrijpen, is Theosofie toepas-

sen! 

Het is belangrijk dat mensen een duidelijk antwoord krijgen op vragen zoals: wie of wat zijn we? Waarom leven we en wat is 

de zin van ons leven hier op deze kleine aardbol? Zijn we werkelijk dood wanneer we dood zijn? Is er een leven na de dood? 

Enz. 

Omdat Theosofie weinig bekend is bij het grote publiek en omdat mensen vaak, wanneer ze in contact komen met Theosofie, 

nog heel wat vragen hebben, wordt vanaf de maand november 2016 een inleidende cursus Theosofie georganiseerd in Antwer-

pen. Deze Nederlandstalige cursus is gebaseerd op de Franstalige cursus die op regelmatige basis en met succes gegeven wordt 

in Brussel en is samengesteld door Dr. Henriette Vanderhecht, voormalig Secretaris Generaal van de Belgische Theosofische 

Vereniging vzw. 

De cursus omvat alle theosofische onderwerpen ivm religie, filosofie en wetenschap.  

Onderwerpen voor 2016 zijn: 

12/11/2016 De Neoplatonische Theosofie 

10/12/2016 De esoterische wijsheid 

Deelname in de kosten: leden € 2 - niet-leden: € 5 

Iedereen van harte welkom! 

Wie meer informatie wenst, kan deze bekomen via mail: sabinevanosta.be@gmail.com of godelieve.opgenhaffen@gmail.com 

mailto:%20sabinevanosta.be@gmail.com
mailto:godelieve.opgenhaffen@gmail.com
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Loge Witte Lotus 

Programma werkingsjaar 2016-2017 
Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur 

Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever 

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2  -  niet-leden € 7 
Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968 

of per mail: info@logewittelotus.be 

 
Thema-avonden van 20.00 uur tot 21.30 uur 
Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 

1ste & 3de donderdag van de maand: Thema-avond: De theoretische grondslag van zelfcultuur 

2de donderdag van de maand: Ethiek: De wetten des geestes - Ralph Waldo Emerson  

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

                   Gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp 

Voordrachten en thema-avonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 

De studieavonden zijn GRATIS voor de leden. Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kos-
ten gevraagd en wel als volgt:  een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.  Elke vol-

gende aanwezigheid: € 2.  

Jaargang 11—nummer 11 

november 2016 

06/11/2016 Christian Vandekerkhove Een meervoudige mens in een meervoudig universum, een inlei-
ding tot het Hylisch Pluralisme 

04/12/2016 Mireille Dubois Korte inleiding in het Jainisme 

01/01/2017  Geen bijeenkomst 

05/02/2017 Eric Du Meunier Agni Yoga, de vurige Hartyoga speciaal voor deze turbulente tijd  

Graag willen we nog even uw aandacht vestigen op het Nationale programma, dat doorgaat tijdens de maand november op de 
Hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel. 

 Le Mahabharata 

5 en 26 november 2016 

Programma van 5 november 2016:                   Programma van 26 november 2016: 
10.00h   ontvangst        10.00u.  ontvangst 
10.30h   inleiding in de Mahabharata   10.30u.  korte herhaling van de inleiding 
11.30h Mahabharata - vertoning 1ste deel     11.30u.  Mahabharata - vertoning 3de deel 
12.30h   middagpauze     12.30u.  middagpauze 
14.00h Mahabharata - vertoning 2de deel  14.00u. Mahabharata - vertoning 4de deel 
15.00h   gesprek      15.00u. gesprek 
16.30h   einde      16.30u. einde    
    

Programma in het Frans. 

Graag eigen lunchpakket meebrengen. Koffie, thee, water worden voorzien. 

Deelname in de kosten:  
Voor leden: volledig programma (2 dagen): € 35,00 - 1 dag: € 20,00 
Niet-leden: volledig programma (2 dagen): € 55,00 - 1 dag: € 30,00 

Gelieve uw aanwezigheid te melden op GSM 0486 631 997 of per mail: sabinevanosta.be@gmail.com 

 

mailto:info@logewittelotus.be
mailto:%20sabinevanosta.be@gmail.com
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Jaargang 11—nummer 11 

november 2016 

Loge Antwerpen 
Programma werkingsjaar 2016-2017 

Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur 
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

 
 
 
 
 

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2  -  niet-leden € 7 
Alle informatie over zondaglezingen en thema-bijeenkomsten Loge Antwerpen zijn te bekomen: 

via e-mail:  godelieve.opgenhaffen@gmail.com of via GSM 0476 879 968 

 

Thema-bijeenkomsten 
Op dinsdag van 11.00 uur tot 15.00 uur 
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

1ste en 3de dinsdag van de maand: Dialogen van G. De Purucker 
2de en 4de dinsdag van de maand: Kosmisch Vuur van A. Bailey 

De thema-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 
De thema-bijeenkomsten zijn GRATIS voor de leden.  

Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:  

 een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.  Elke volgende aanwezigheid: € 2.  

Studiecentrum “Open Paradigma”   
Programma 2016-2017 

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

Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Voordrachten 

Deelname in de kosten:  

leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 3 -  niet-leden € 7 

Alle verdere informatie is te bekomen via e-mail: christian.vandekerkhove@pandora.be 

 

 

 

Thema-avonden van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Dinsdagen 8 & 22/11/2016 Mensen- en zonne inwijding van Alice Bailey 

De thema-avonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 

Aan niet-leden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 3. 
Leden: vrijwillige bijdrage voor het Renovatiefonds  

13/11/2016 Christian Vandekerkhove Leven na de dood 

 
 

20/11/2016 Sabine Van Osta Theosofie, de levensstijl van de toekomst 

20/12/2016 Christian Vandekerkhove Sri Aurobindo en de Moeder 

  

mailto:godelieve.opgenhaffen@telenet.be
mailto:christian.vandekerkhove@pandora.be
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Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender november 2016 

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

03/11/2016: Thema-avond: De theoretische grondslag van 
zelfcultuur  

06/11/2016: Hylisch Pluralisme 

10/11/2016: Ethiek: De wetten des geestes 

17/11/2016: Thema-avond: De theoretische grondslag van 
zelfcultuur 

24/11/2016: Vraag en Antwoord 

                   Gevolgd door de Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

         

Het Witte Lotusblad  

Loge Witte Lotus  -  november 2016 

De Belgische Theosofische Vereniging 

De Theosofische Vereniging werd opgericht 
te New York op 17 November 1875. Haar 
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoe-
tingsplaats van zoekers naar waarheid en 
heeft afdelingen in vele landen over de hele 
wereld.  
In Europa is een Internationaal Theosofisch 
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). 
In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel 
en Gent. In Antwerpen is tevens een Studie-
centrum. De Loges en het Studiecentrum 
organiseren met grote regelmaat voordrach-

ten en studiebijeenkomsten en sommige, 
waaronder die in Brussel en Antwerpen, 
beschikken tevens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste taak van de 
vereniging bestaat erin gelijkgestemde 
mensen bij elkaar te brengen en hen te 
stimuleren in hun zoekproces naar waar-
heid. 
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus werd opgericht in 2006. 
Deze Loge beoogt eveneens een aantrek-
kingspool te zijn voor zoekers naar en 
onderzoekers van waarheid. 

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

 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

   1 2 3 
Thema-avond 
 

4 5 6 
Hylisch 
Pluralisme 

7 8 
 

9 
 

10 
Ethiek 

11 
 

12 13 
 

14 15 16 17 

Thema-avond 

18 
 

19 20 
 

21 
 

22 
 

23 24 
Vraag & 
Antwoord 

25 26 
 

27 

28 29 30     

Vrijheid van denken 

De Theosophical Society heeft zich wijd en 
zijd over de wereld verspreid en leden van 
alle religies zijn en worden er lid van zonder 
dat ze de specifieke dogma's, leringen en 
geloofsovertuigingen van hun eigen geloof 
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te 
benadrukken dat er geen enkele lering, geen 
enkele mening is, door wie ook onderwezen 
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk door enig 
lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de 
enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich 
te verbinden aan elke school van denken 
welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een 
ander op te dringen. 
Noch een kandidaat voor enig werk, noch 
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar 
gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij 
heeft of wegens het lid zijn van een school 
van denken waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen geven geen recht 
op voorrechten en kunnen evenmin aan-
leiding zijn om strafmaatregelen te ne-
men. 

De leden van de 

'General Council' 

vragen elk lid van de 

Theosophical Socie-

ty ernstig om deze 

fundamentele prin-

cipes van de Theo-

sophical Society te 

verdedigen, te handhaven en er naar te han-

delen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te 

doen gelden op vrijheid van denken en van 

meningsuiting, binnen de grenzen van hoffe-

lijkheid en rekening houdend met anderen.  

 

Zie pagina 2 


