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De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:
 Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens
die in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken
na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Het Witte Lotusblad

Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in
juli en augustus)
Elektronische verzending is gratis.
Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.
Abonnement van januari tot december: bedrag
€ 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus
IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV.
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Belgische Theosofische Vereniging vzw
Contactgegevens
Antwerpse Afdelingen
Loge Witte Lotus
Bijeenkomsten:
Thema-avonden op donderdag:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: Katrinahof, Fromentinstraat 1,
2050 Antwerpen-linkeroever
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997
Bankgegevens:
IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV
Internet: http://www.logewittelotus.be & Facebook
E-mail: info@logewittelotus.be &
loge.witte.lotus@ts-belgium.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
De Theosophical Society werd opgericht te New
York op 17 November 1875 door H.P. Blavatsky,
Kolonel H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen.

Theosophical Society Adyar

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te
Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.
In Naarden, Nederland, is, in
een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum
(I.T.C.) gevestigd.

Loge Antwerpen
Bijeenkomsten & secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: 0476 879 968
Bankgegevens: IBAN BE 45 7380 2736 0789
tnv T.V. Loge Antwerpen
Internet: Facebook
E-mail: loge.antwerpen@ts-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:
sc.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
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I.T.C. –Naarden

De Belgische Sectie van de
Theosophical Society werd opgericht op 7 juni
1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en
momenteel zijn er afdelingen - loges en studiecentra - te Antwerpen, Brussel en Gent.
Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat
voordrachten en 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 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 auteurs verantwoordelijk. Het WLB vormt geen
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en
haar afdelingen.
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Zondaglezing op 5 november 2017 - Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Het Zoroastrisme, de religie van Zarathoestra
Sabine Van Osta
De oorsprong van deze bijzondere religie vinden
we terug in de nevelen van het verre verleden, in
een tijd toen de “Arische” volkeren nog leefden in
het Noorden, het land dat nu bedekt ligt onder
sneeuw en ijs (Siberië). Dat volk migreerde op
een bepaald moment naar het Zuiden-Westen en
gaf uiteindelijk aanleiding tot o.a. twee takken
van zeer verwante volkeren: de Indiërs, die afzwenkten richting het Zuiden, en de Iraniërs die
nog wat verder westelijk bleven gaan.

Sinds die tijd heeft het Zoroastrisme een boeiende geschiedenis doorgemaakt. Een van de eerste
contacten met het westen, hebben we te danken
aan de Franse oriëntalist Abraham-Hyacinthe
Anquetil Duperron (1731-1805), die zorgde voor
de eerste vertaling in een Europese taal van de
Zend-Avesta, met zijn werk "Le Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre." (1771).
Vandaag de dag, zijn er volgens bepaalde bronnen nog
hooguit 200.000 aanhangers
van het Zoroastrisme, de
grootste groep in Bombay
(India) waar we ze kennen als
de Parsis, en een zeer kleine
groep in Iran, waar ze bekend
zijn als de Gabars. Gevreesd
wordt dat ze stilaan gaan verdwijnen omwille van bepaalde
gebruiken en elementen in het
geloofssysteem dat inderdaad
verspreiding, zelfs een vredevolle en harmonieuze, in de weg kan staan. Wat erg jammer zou zijn,
want dit geloofssysteem heeft zeker ook in deze
tijd bruikbare elementen om het doel van religie
eer aan te doen, nl. zelfverwerkelijking van de
mens.
Tijdens onze voordracht overlopen we vooreerst
in grote lijnen de geschiedenis door een aantal
belangrijke figuren te belichten uit de geschiedenis van het Zoroastrisme, waaronder Zarathoestra, de profeet zelf. We stellen een aantal
kernelementen voor uit deze religie van vuuraanbidders, o.a. de begrippen goed en kwaad zoals
we die later in nog andere religies gaan terugvinden. Verder overlopen we een aantal van de belangrijkste godheden, waar we de parallellen teHet Witte Lotusblad - Jaargang 12 - nummer 11 - november 2017

genkomen met die andere grote godsdienst, het hindoeïsme.
We wandelen vervolgens door een aantal zeer bijzondere verzen uit de Gatha’s, de teksten afkomstig
van Zarathoestra zelf, waarin we de grondgedachten
terugvinden van het Zoroastrisch geloof. Door dit
directe contact zal het zeker mogelijk zijn om samen
te begrijpen waarom het Zoroastrisme op zijn eigen
manier een theosofie genoemd mag worden en op
welke wijze zij trachtte de wijsheid van de goden
door te geven aan haar aanhangers.
Met gelegenheid tot het stellen van vragen en gedachte-uitwisseling.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de lezing die doorgaat
op zondag 5 november 2017 om 11.00 uur, in
het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050
Antwerpen-linkeroever

Wie komt mijn ziel in haar verlatenheid te hulp?
Is er wel iemand in het universum aan wie zij zich
kan toevertrouwen?
Er is niemand dan alleen Gij, o Heer,
Gij die de enige bron zijt van alle waarheid,
Waaraan een stroom van zuiver denken ontspringt.
Heer, leer ons, ons niet blind te staren op tijdelijk bezit en op aardse welvaart
Leer ons in te zien, dat er voor ons, die zich geheel op
u verlaten,
Een weidser perspectief is weggelegd,
Dat wij een het onvergankelijke licht zullen aanschouwen
En wonen in uw eeuwig vaderland.
Leer ons in te zien, dat al uw lichtende machten eeuwig zijn: uw gerechtigheid, de stroom van uw zuiver
denken en uw waarheid,
Dat zij altijd geweest zijn, en nu zijn, en in de eeuwen
der eeuwen zullen zijn,
Maar dat de machten der duisternis: de leugen, het
bedrog, de verblindheid,
Uit onwezenlijke potenties zijn ontstaan en daarin
eens weer zullen oplossen.
Yasna 50 uit de Gatha’s van Zarathoestra uit de Avesta
http://spiritueleteksten.be/algemeen/yasna-50-uit-de-gathas-vanzarathoestra-of-zoroaster-uit-de-avesta/
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De wetenschap van verwondering
Tim Boyd
Evenals veel andere spirituele groeperingen wereldwijd op dit moment,
doet de Theosophical Society Adyar (TS) veel
moeite om te proberen 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 beschouwd.
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
betreffende 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 opgebouwd. Deze structuur
biedt een door de tijd geteste beschrijving van
de werking en de wetten van de natuur, die als
springplank kan dienen voor toekomstige toevoegingen aan de basiskennis van de mensheid.
Vrijwel alle bekende processen in de natuur zijn
onderzocht en beschreven – van vuur tot
atoomenergie, van fotosynthese tot celregeneratie.
Het ligt ook besloten in de aard van het wetenschappelijk 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 wetenschap niet te beschouwen als
het definitieve woord, maar als het tot op heden
laatste woord. De theorie dat de aarde het middelpunt van het universum was, werd weerlegd
door de observaties van Copernicus met stevige
ondersteuning van Galileo. Nog tijdens zijn leven werd het grote genie Albert Einstein en zijn
relativiteitstheorie uitgedaagd door bevindingen
van de jonge wetenschap van de kwantumfysica. De beroemde woordenwisseling tussen
Einstein en de kwantum-fysicus Niels Bohr vat
het verschil in standpunten goed samen.
Einstein sprak in zijn commentaar op de duidelijk willekeurige werkwijze van de quantumtheorie de beroemde woorden: God dobbelt niet
met het universum.
Met betrekking tot experimenteel bewijs dat de
juistheid van de kwantum-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 en ontstaat alles uit bewustzijn – planten,
rotsen, dieren, en mensen, ook de stoffen en bewoners van onzichtbare, niet-fysieke gebieden.
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12 - nummer 11 - november 2017

In De Geheime Leer stelt H.P. Blavatsky:
Alles in het Universum, in al zijn rijken, is bewust:
dat wil zeggen, begiftigd 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)
volgen. Heliotropisme is een soortgelijke term,
aangevend dat planten zich naar de zon wenden. In
het mineralen rijk tonen de patronen en formaties
van kristallen een vergelijkbare vorm van bewustzijn. Sneeuwvlokken, diamanten, tafelzout en ontelbare andere mineralen hebben allemaal een specifieke rangschikking en patroon, gedicteerd door
het bewustzijn van dat materiaal. Wetenschappers
observeren en beschrijven deze fenomenen, zonder
ruimte te bieden aan een voor de hand liggende,
maar niet te meten oorzaak die buiten de door hen
geaccepteerde gezichtskring ligt. Wetenschap onderzoekt en beschrijft de effecten van bewustzijn,
maar niet het bewustzijn zelf.
In de hedendaagse wetenschap, wemelt het van de
studies die de diepgaande transformerende 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 sluimeren. Bekende vormen van deze krachten, zoals
helderziendheid, telepathie of gedachten-overbrenging, psychokinese en voorkennis zijn uitvoerig getest en herhaaldelijk geverifieerd.
Waarom zijn deze studies dan toch niet algemeen
bekend? Waarom wordt iedere poging tot een feitelijke discussie over deze onderwerpen stelselmatig
weggewuifd door de wetenschappelijke gemeenschap? Het probleem ligt niet in de wetenschap,
maar in de grenzen die de wetenschappelijke gemeenschap zichzelf stelt. De overheersende visie
bij mainstreamwetenschappers is dat ware wetenschap zich moet beperken tot de fysieke wereld, de
wereld die kan worden waargenomen en gemeten
door de vijf zintuigen, 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 waargenomen door
de fysieke zintuigen.
Hoewel paranormale capaciteiten door de
meeste wetenschappers worden
weggehttp://www.bakenvanlicht.nl/nieuwe-tijd/
kwantumfysica/
wuifd, gebrui-

4

ken moderne beoefenaars van de oude spirituele
tradities stelselmatig het woord ‘wetenschap’
voor hun oefeningen en leringen. De Dalai Lama
heeft regelmatig gezegd dat ieder van ons toegang heeft tot het grootst mogelijke laboratorium om de leringen van compassie en wijsheid
te testen en te ontwikkelen – het laboratorium
van onze eigen geest. In haar geschriften verwijst H.P. Blavatsky (HPB) vaak naar de
‘geheime wetenschap’ en de ‘occulte wetenschap’. Een van haar definities van Theosofie
was uitgedrukt in duidelijk wetenschappelijke
termen: Theosofie is de gecumuleerde wijsheid
van eeuwen, getest en geverifieerd door generaties van zieners. Er is geen wezenlijk verschil
tussen fysieke wetenschap en de wetenschap van
bewustzijn (theosofie). Het is nauwkeurig gezegd een kwestie van het gedeelte van het bewustzijnsspectrum waarop wordt gefocust.
De ‘wetenschappelijk 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 experimenteren. Uit deze bevindingen vormen we ideeën
(hypotheses), die we testen en modificeren. Hoe
kan deze methode worden toegepast? Laten we
een algemeen bekende menselijke emotie nemen: woede. We beginnen met te observeren
wat binnenin ons gebeurt als deze opkomt. We
observeren dat woede een krachtige energiestoot
geeft. We observeren ook dat woede zich meestal
richt op andere mensen of situaties. Als we
nauwkeurig kijken wat in onze lichamen gebeurt, zien we dat de energiestoot wordt ervaren
als hitte, vaak gefocust 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 woede te
onderdrukken en de resultaten te onderzoeken.
We zouden kunnen proberen onze woede te uiten – schreeuwen tegen mensen, hen slaan – en
kijken wat er gebeurt. We kunnen de geaccumuleerde kennis van anderen die zich met het onderwerpen hebben beziggehouden, erbij halen.
Soms adviseren zij ons onze ademhaling te focussen op de plek in het lichaam waar de woede
wordt gevoeld, vanaf het eerste moment dat we
haar voelen totdat ze verdwijnt. Als resultaat
van deze experimenten, zouden we de hypothese
kunnen vormen dat woede in wezen een energetische ervaring is en dat reguleren van de ademhaling en focussen van het bewustzijn de ongecontroleerde effecten van woede kunnen matigen of opheffen. 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 oproepen tot verdere experimenten.

van dit soort zaken veel minder 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
eerste dat je nu zou moeten doen.
Gedurende de geschiedenis hebben grote spirituele
leraren deze wetenschappelijke benadering in hun
leringen verankerd. Evenals de fysicus mathematische formules opstelt om te laten testen, zo hebben
wijze mannen en vrouwen soortgelijke formules
voor ons opgesteld om te testen en te verifiëren in
ons eigen leven. 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 theorie 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
vaststelling van wat het begrip ‘liefdevolle daad’
betekent, waarna met enige consistentie een dergelijk gedrag wordt aangehouden. Als de theorie
klopt, zal dit gedrag resulteren in een verdiepend
gevoel van verbondenheid met het Zelf, het transcendente bewustzijn van de diepste schuilhoeken
van ons wezen.

Zondaglezingen
Loge Witte Lotus
05 november 2017:
Het Zoroastrisme
door Sabine Van Osta
03 december 2017:
De Karmapa
door Lieve Opgenhaffen
07 Januari 2018:
Nieuwjaarsreceptie
Vraag en Antwoord

Het is te betreuren dat onze normale benadering
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De tweede formule wordt toegeschreven 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 creatieve daden geldt één elementaire
waarheid, die, als men haar niet kent, ontelbare
ideeën en prachtige plannen doodt: namelijk
dat op het moment dat iemand zich werkelijk
committeert, Goddelijke Voorzienigheid naar
voren treedt. Allerlei dingen gebeuren ineens
om iemand te helpen, dingen die anders nooit
zouden zijn gebeurd. Een grote stroom gebeur-

tenissen spruit voort uit deze beslissing, waarbij
allerlei onvoorziene gunstige voorvallen en ontmoetingen, en materiële bijval, waar- over 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 observeer.
Uit: Theosofia - Jaargang 115 - nr. 4 - december 2014
(Quest magazine voorjaar 2014)

Wie is theosoof?
Isaac Jauli Davila

Mevrouw Blavatsky maakt in de
Sleutel tot de Theosofie onderscheid tussen de theosofische
lering en de Theosophical Society door te stellen dat de TS een
groep leden is die streeft naar
het theosofisch ideaal. Zij bevestigt niet dat deze leden theosofen zijn, maar geeft veeleer aan dat zij elkaar
ontmoet hebben tijdens theosofisch onderricht,
dat, als het geïnternaliseerd wordt, hen misschien bekeert tot theosofen.
Wij zouden ons moeten afvragen: willen wij echt
theosofen worden? Een meerderheid van de leden zou bevestigend antwoorden. Dan zou men
moeten vragen: wat zouden wij moeten doen,
als leden, om deze positie te verdienen?
De meesten van ons hebben verschillende manieren om de individuen die deelnemen aan de
activiteiten van de TS te herkennen. Wij kennen
sympathisanten die geïnteresseerd zijn in de
leringen, en aspiranten die behalve dat zij ermee sympathiseren geïnteresseerd zijn om bij
de TS te behoren. Bovendien zijn er de leden die
wij beginners zouden noemen door hun recente
toetreding en geringe kennis van de theosofische filosofie, en ook de leden die zekere tijd in
de Society doorgebracht hebben en de theosofische literatuur serieus bestudeerd hebben. Deze
kunnen weer verdeeld worden in twee groepen:
zij die regelmatig de bijeenkomsten bijwonen en
zij die alleen hun lidmaatschapsgeld betalen en
af en toe op sommige bijeenkomsten verschijnen.
Onderscheid schept echter alleen maar classificatie. Naarmate wij ons bewust worden van een
situatie kunnen wij reageren op de tweede
vraag: wat moeten wij leden doen om in staat te
zijn het onderscheid te verdienen om theosoof
genoemd te worden? Dat wil zeggen, als wij niet
besloten hebben om in onze huidige situatie te
blijven, waardoor wij ons kleine persoonlijke
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12 - nummer 11 - november 2017

ego beschermen. Jungiaanse psychologen zouden
zeggen dat deze bescherming een onbewuste angst
is van het persoonlijk ego die voortkomt uit het feit
dat het ego op een of andere manier kennis bezit
over zijn eigen voorbijgaande aard en vergankelijkheid.
De meeste mensen zijn misschien op zoek naar
God, maar wanneer zij hem vinden, keren ze om
en ontsnappen aan hem. 1
Bepaalt deze handeling van theosoof worden de
vernietiging van onze lagere aard of persoonlijkheid? De allegorie van het zaad en de boom zou ons
kunnen helpen om dichter bij het mogelijke antwoord te komen.
Wij zouden kunnen zeggen dat het zaad in zichzelf
vertrouwen, waarde, overtuiging en geloof moet
bezitten. Zijn dood is niet het einde, maar het begin
van een echt bestaan en een mooi bestaan bovendien. Misschien is de angst van het zaad zijn eigen
verdwijning, de mogelijkheid van niet langer zijn.
Of raadt het zaad dat het zal doorgaan te bestaan in
de boom? Er zitten beslist mechanismen in het
zaad die het voorwaarts drijven om een enorme
boom te worden, maar om dat te laten gebeuren
moet het doodgaan. In ons geval volgen slechts
weinigen de intuïtieve roep van de ziel. De meesten
van ons blijven leerlingen, studerenden en leden
die de passages en meningen van vroegere theosofen herhalen, gemakkelijk gelokaliseerd in onze
loges.
Theosofie moet praktisch worden; daarom heeft
zij zich ontdaan van nutteloze afdwalingen, in de
zin van ernstige toespraken en subtiele retoriek. 2
De angst die ons weerhoudt is krachtiger dan de
schitterende stralen van het Goddelijk Ego dat ons
kleine ego beïnvloedt en probeert ons te doen ontwaken voor de aspiratie van de hogere aard.
Wij ontsnappen eraan zoals een schildpad, door
ons terug te trekken in ons comfortabele huisje.
Het is een bedrieglijk spel van het persoonlijk ego.
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Wij gedragen ons alsof wij theosofen zijn, maar
blijven studeren of lid, zonder de ware stap te
zetten in de richting van onze verheven lotsbestemming, zoals de soldaat die pas op de plaats
maakt: het lijkt of hij loopt maar hij blijft op dezelfde plaats. Het profiel van de theosoof vereist
moed, doorzettingsvermogen, onderscheidingsvermogen en de verplichting om afstand te doen
van de oude levenswijze en het juiste pad op te
gaan, voetje voor voetje.
Zichzelf vergeten wanneer men voor de ander
werkt, dan wordt de taak gemakkelijk en te
verwaarlozen. 2

antwoordelijkheid op zich te nemen, omdat hij accepteert dat hij een volledig en compleet klein egoïstisch persoonlijk ego is.

Wij kunnen doorgaan met zorgen voor onze loges, het bestuderen of herhalen van de verschillende werken van bekende auteurs, net als papegaaien met toe te staan dat onze kleine ego’s gemakkelijk doorgaan met intellectuele waarheden of principes, met denken dat dit ons de verdienste brengt van theosoof zijn, terwijl wij in
feite ver verwijderd zijn van de realiteit! Gaan
we door met deze houding wanneer de wereld
om hulp roept? Is dit in werkelijkheid onze toon
van spirituele ontwikkeling?

Wanneer wij kijken naar de student en naar een lid,
en anderzijds naar de theosoof, dan worden de afstanden tussen hen groter.

Een waar theosoof zou altijd zijn situatie bevragen, zijn totale conditie, waarbij hij kijkt of hij
delen van zichzelf verwerpt of zichzelf onvoorwaardelijk accepteert zoals hij is, niet om zijn
groei te rechtvaardigen, maar als een verandering in zijn wezen. Dit zou hem ertoe brengen
anderen te accepteren, dichter bij te komen bij
degenen met wie hij niet kan opschieten.
De levenscode van de theosoof is doordrongen
van de geest van onderlinge verdraagzaamheid, helderheid en broederliefde. 2
Hij zou ook observeren of hij leeft volgens de
idealen die hij zegt te huldigen of dat hij onbewust blijft van zijn gedachten en gedrag.
Het ware non-conformisme bestaat uit het bevragen van de heersende levenshouding, waarbij hij zijn eigen gedachten en begeerten onderzoekt en beseft wat werkelijk wijs en progressief is vanuit het spirituele gezichtspunt. 3
Hij is niet bang om zijn tekortkomingen en tuimelingen te erkennen; hij staat op om de ver-

Onverschillig blijven voor belediging en lof van
hen die hem nooit zullen kunnen kennen zoals hij
werkelijk is. 2
Hij is flexibel bij het onderscheiden van overbodige
dingen, maar hij verdedigt de waarden in het leven
met verve. Hij verkondigt ze niet, maar is een voorbeeld in zijn pogingen om ernaar te leven.
De theosoof zoekt naar communie en communicatie alleen met God binnen zijn eigen Ziel. 2

Daar het ongemakkelijk kan zijn om dit te ontdekken, gaan we snel verder en vergeten we het liever.
Het gemak van onze plaats in de loge verlamt ons;
het beïnvloedt grote macht en brengt ons tot inactiviteit bij het op ons nemen van onze volle verantwoordelijkheid.
Wij zijn al gesetteld in deze onverschilligheid, in de
lakse situatie en waar wij ons op enig moment onze
toetreding tot de TS herinneren, toen we nog vol
verlangen, vol aspiratie waren, halen we tegenwoordig onze neus op voor deze beelden.
Een organisatie is gedoemd om ineffectief te worden als communicatiekanaal als haar leden niet in
staat zijn om haar de vitaliteit te geven van de Levende Waarheid. Dit is wat ons werk nodig heeft,
zowel op organisatorisch als op ideologisch niveau. 4
Deze vragen hangen in de lucht: wat zijn wij nu?
Studerenden, aspiranten, sympathisanten, leden,
vrijwilligers in het werkgebied van Waarheid: theosofen?
Uit: Theosofia - Jaargang 115 - nr. 4 - december 2014
1. Sambava, P., The Bardo Todol
2. Blavatsky, H.P., Manuscript van The Original Programme of
the Theosophical Society
3. Burnier, R., Bulletin No.5 of the Theosophical Society in Peru
4. Mehta, R., ‘The Original Plan’,

Vrijheid van denken
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele
mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen.
Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel
recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/
zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen
evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.
De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen
van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.
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Programma in Antwerpen
November 2017

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

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u
05/11: Loge Witte Lotus
Het Zoroastrisme
12/11: Loge Open Paradigma
Het spijkerschrift
19/11: Loge Antwerpen
Leven na de dood

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN

Kalender november 2017
MA

DI

1

Loge Witte Lotus
02/11: van 20u tot 21.30u
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
09/11: van 20u tot 21.30u:
Licht op het Pad
16/11: van 20u tot 21.30u:
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
23/11: van 20u tot 21u
Licht op het Pad

WO

14 & 28/11: van 11u tot 15u:
Kosmisch Vuur van A. Bailey

Loge Open Paradigma
14/11: van 20u tot 21.30u:
Mensen- en Zonne-Inwijding
28/11: van 20u tot 21.30u
De Bhagavad Gita

EXTRA Programma in Antwerpen

ZA

VR

ZO
11:0013:00

2

3

4

5

Taimni

Zoroastrisme

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Loge Antwerpen
07 & 21/11: van 11u tot 15u:
Dialogen van G. De Purucker

DO

20:00-21.30

Licht op het
Pad

Taimni

Licht op het
Pad

Vraag &
Antwoord

02/11/2017: Thema-avond:
Een weg tot zelfontdekking
05/11/2017: Het Zoroastrisme
09/11/2017: Thema-avond:
Licht op het Pad
16/11/2017: Thema-avond:
Een weg tot zelfontdekking
23/11/2017: Thema-avond:
Licht op het Pad
Gevolgd door de TOS Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)
30/11/2017: Vrij onderwerp - Vraag & Antwoord

Belgische Theosofische Vereniging
Cursus: Inleiding tot de theosofie
November 2017:
Geen bijeenkomst

Theosofische Orde van Dienst
23/11: van 21u tot 22u:
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)
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Voor meer informatie omtrent de programma’s
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM
+32 476 879 968 en +32 486 631 997
Voor informatie over de activiteiten van de Belgische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht
op GSM 0486 631 997 of via email:
president@ts-belgium.be
Voor informatie over de Belgische Theosophical
Order of Service kan u terecht op GSM
+32 476 879 968 of via email:
tos@ts-belgium.be
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