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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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Elektronische verzending is gratis.  

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. 
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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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dingskracht en ook ‘zienerskracht’. 

Vroeg in haar leven was zij zich bewust van de aan-
wezigheid van een lange man met donkere huids-
kleur, die een machtige persoon leek te zijn. Altijd 
als zij hem nodig had, verscheen deze man voor 
haar. Ze wist dat hij een hoger wezen was, een gids 
en beschermer. Hoewel de jonge HPB zijn uiterlijke 
gestalte en zijn karaktereigenschappen kon be-
schrijven, zag zij hem nooit in zijn fysieke lichaam, 
tot haar twintigste levensjaar… 

Op haar zeventiende liep zij van huis weg en begon 
een leven van opmerkelijke reizen en studies, die 
haar rond de wereld dreven. Ze trouwde een man 
op grond van een uitdaging. Het geijkte verhaal is 
dat HPB’s gouvernante haar zei dat ‘zelfs de oude 
Blavatsky’, een man die tweemaal zo oud was als 
zij, ‘niet met haar zou trouwen’ gezien haar eigen-
zinnige en onstuimige karakter. Binnen drie dagen 
was zij verloofd en direct daarna getrouwd. Pas 
toen ontdekte ze wat ze had gedaan en ze wilde ont-
snappen. Haar oplossing was het land te verlaten. 
Ze stapte aan boord van een schip op weg naar 
Constantinopel en vervolgens naar Egypte. 

De rest van haar leven bestond uit reizen, van 
plaats naar plaats. Waar ze ook terecht kwam, vul-
de zij haar leven met het zoeken naar occulte wijs-
heid, naar de aanwezigheid van diepere kennis en 
verborgen zaken.  

Op haar twintigste verjaardag in Londen ontmoette 
ze voor het eerst lijfelijk de man die zij tijdens haar 
jeugd helderziend had gezien. Hij bleek de man te 
zijn die ons bekend is als Mahatma Morya. Ze had 
de gelegenheid om met hem te spreken en tijdens 
dat gesprek werd de loop van de rest van haar leven 
geschilderd; zij kon daar al dan niet voor kiezen. 

Haar werd duidelijk gemaakt dat haar leven niet 
gemakkelijk zou zijn; dat het gevuld zou zijn met 
beproevingen, teleurstellingen, maar dat het uitein-
delijk de moeite waard zou zijn. De komende veer-
tig jaar was dit het soort leven dat zij zou leiden. Zij 
stierf op zestigjarige leeftijd. 

Het is opmerkelijk te bedenken dat wat wij nu ken-
nen als de originele theosofische literatuur, de vele 
boekdelen van HPB’s geschriften, werd geschreven 
tussen 1875 en haar dood in 1891. Zestien jaren 
brachten duizenden pagina’s en talrijke boekdelen 
wijsheidsleringen voort die na haar dood voortle-
ven. Zij was in dat opzicht opmerkelijk. De hoeveel-
heid ons bekende reizen die zij maakte, was min-
stens zo opmerkelijk.  

De afgelopen jaren maak ik als International Presi-
dent veel reizen, naar India en andere plaatsen en 
soms klaag ik erover dat het zo moeilijk is om naar 
het vliegveld te gaan, gefouilleerd te worden, opge-
wassen te zijn tegen al het reizen en rondtrekken, 
soms twintig uur of langer om je bestemming te 
bereiken. Haar reizen brachten haar door heel Eu-

Stichtingsdag 
17 november 

Tim Boyd 

Zeventien november is 
voor ons, als leden van 
The Theosophical Society 
(Adyar), verder afgekort 
als TS, een speciale dag. 
Als we dieper nadenken 
over de betekenis en de 
waarde van ons lidmaat-
schap, beseffen we dat, 
terwijl het voor ons prach-
tig is deze dag te vieren en 

te gedenken, de werkelijke waarde van 17 novem-
ber is dat op dat speciale moment een bewust-
zijnsbeweging van start ging. Dit is een beweging 
die onze wereld diepgaand heeft beïnvloed, hoe-
wel we de diepte en reikwijdte van haar effecten 
slechts vaag onderscheiden. 

Als we proberen vast te stellen wat deze beweging 
en haar introductie in de wereld heeft betekend, is 
één van de moeilijkheden voor ons dat we geen 
greep hebben op de context waarin de TS ont-
stond. Levend in de eenentwintigste eeuw en te-
rugkijkend naar 1875, hebben we het gevoel dat 
we veel dingen helder zien, maar misschien is dat 
niet zo. Een deel van de schoonheid van deze her-
denkingsdag is dat we onszelf de kans bieden op 
twee dingen. Ten eerste een uitdrukking van 
dankbaarheid voor het feit kennis gemaakt te 
hebben met iets van grote waarde. Ten tweede 
een herinnering aan de levens van grootse men-
sen en het effect dat zij op de wereld hebben ge-
had. 

Pas vorig jaar realiseerde ik mij dat 17 november 
‘stichtingsdag’ (Foundation Day) werd genoemd. 
In de Verenigde Staten werd het altijd 
‘stichtersdag’ (Founders Day) genoemd. De focus 
was altijd gericht op de individuen, de mensen die 
deze vereniging hebben gesticht. Ik denk dat de 
term stichtingsdag correcter is; het is breder. Het 
proces omvat drie aspecten, namelijk de stichters, 
het stichten en de werkelijke stichting die plaats-
vond, maar het is natuurlijk goed om te beginnen 
met de herinnering aan de mensen die erbij be-
trokken waren. 

Iedereen is het erover eens dat Helena Petrovna 
Blavatsky (HPB) en Henry Steel Olcott een paar 
‘karakters’ waren. Zij hadden levens die een rijk-
dom bevatten die voor ons ongekend zou zijn. 
HPB werd in Rusland geboren in een adellijke 
familie. Tijdens haar jeugd was zij omringd door 
allerlei vreemdsoortige gebeurtenissen. Vanaf 
haar geboorte was zij zeer helderziend en zag zij 
altijd dingen die anderen niet zagen. Ze was be-
roemd om de betoverende verhalen over haar in-
nerlijke werelden. Vaak werd zij aangetroffen met 
haar vriendjes die op het puntje van hun stoel za-
ten, beangstigd door de dingen die, naar zij be-
schreef, hen schenen te omringen. Ze had verbeel-
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ropa, Canada, de Verenigde Staten, Zuid-
Amerika, Tibet en India. Dit is al heel wat in 
2015, maar eind negentiende eeuw reisde zij per 
stoomboot, per ossenwagen, te paard, in een 
overdekte goederenwagon, per trein, (soms zelfs 
op een olifant!), door de hele wereld! Het is onge-
looflijk, maar dit was het leven dat zij leidde. 

Haar tegenhanger bij deze theosofische krachts-
inspanning, kolonel Henry Steel Olcott, was een 
in New Jersey geboren Amerikaan. Toen hij een 
teenager was, belandde zijn familie in moeilijke 
omstandigheden. Hij ging bij zijn oom en tante in 
Ohio wonen en raakte bijzonder geïnteresseerd in 
landbouw. Veel mensen zijn zich niet bewust van 
het feit dat hij, buiten de TS, vooral wordt herin-
nerd door zijn werk op het gebied van weten-
schappelijke landbouw. Voor zijn werk op dat 
specifieke terrein werden hem professoraten en 
hoge ambtelijke posities aangeboden, want hij 
was een zeer geavanceerde wetenschappelijk on-
derzoeker.  

Het was een bijzondere tijd in de Verenigde Sta-
ten (VS). Hij was een jonge man tijdens de bur-
geroorlog, waarin van iedere vijftig mensen in het 
land er één stierf. In 1855 gaven de gegevens van 
de volkstelling in New York aan dat de helft van 
alle sterfgevallen kinderen waren, jonger dan vijf 
jaar. Iedereen had in zijn omgeving stervende bu-
ren, vrienden en familieleden; niemand bleef 
daarvoor gespaard. Het was in die tijd dat de ge-
weldig invloedrijke beweging, spiritualisme ge-
noemd, opkwam. Deze was zó opzienbarend, dat 
wij het niet eens kunnen bevatten. 

Iedere krant in de VS publiceerde artikelen over 
dingen die in spiritistische séances plaatsvonden. 
Er was een groeiende wens om contact te leggen 
met alle geliefde personen die plotseling door de 
oorlog en andere oorzaken werden opgeëist. Op 
dat moment kwam het antwoord van de spiritua-
listische beweging (Spiritualistic Movement) die 
het voortbestaan van een bewust leven na het graf 
leek te bevestigen. Noodzakelijkerwijs trok deze 
beweging veel mensen aan die bedriegers waren, 
maar tegelijkertijd bracht zij reële, onverklaarba-
re fenomenen aan het licht. Kolonel Olcott raakte 
betrokken bij het onderzoek naar deze fenome-
nen en hij was een vasthoudend onderzoeker. Tij-
dens de burgeroorlog werd hij opgeroepen om 
corruptie in het Amerikaanse leger en de marine 
(US Army and Navy) uit te roeien en men zei dat 
zijn werk voor het leger waardevoller voor de oor-
logsinspanning was dan het winnen van een grote 

slag. Hij was zowel onderzoeker als wetenschapper. 
Hij richtte zijn aandacht dus op deze spiritualisti-
sche fenomenen en op die manier ontmoetten HPB 
en Olcott elkaar voor het eerst. 

Twee broers op een kleine boerderij in Vermont 
hadden een serie zeer buitengewone voorvallen la-
ten zien: tafels die omhoog kwamen, materialisatie 
van voorwerpen, geluiden die uit de muren kwa-
men, boodschappen van overledenen. Kolonel Ol-
cott ging erheen om onderzoek te doen en over zijn 
bevindingen verslag te doen in een grote krant van 
de stad New York. Dit was de plek waar hij en HPB 
hun eerste kennismaking hadden. De eerste ken-
nismaking ontstond toen hij haar een vuurtje voor 
haar sigaret gaf en in het Frans met haar sprak. 
(Noot redactie: In zijn Old Diary Leaves, Oude 
Dagboekbladen, schreef hij daarover:  

Our acquaintance began in smoke, but it stirred 
up a great and permanent fire. (Onze ontmoeting 
begon in rook, maar het wekte een groot en perma-
nent vuur op.) 

Na hun samenkomst in de stad New York, verza-
melden zij een groepje leidinggevende intellectue-
len, wetenschappers en mensen met verschillende 
achtergronden om zich heen; allemaal mensen die 
geïnteresseerd waren in de innerlijke werelden, 
deze bestudeerd hadden en die aangetrokken wer-
den tot HPB omdat zij deze verschijnselen desge-
vraagd kon tonen. Vanuit deze groep kwam het be-
sluit om een vereniging op te richten die enkele van 
deze denkbeelden kon bestuderen en deze kon be-
wijzen of weerleggen. Zij kwamen bijeen, stelden 
een handvest op en op 30 oktober wilden zij de sta-
tuten en de oprichtingsakte van de organisatie, ge-
naamd The Theosophical Society, bekend maken. 
Op die datum was echter de preambule van de sta-
tuten nog niet compleet, zodat de oprichting werd 
verschoven naar 17 november. 

We denken vaak dat de 
tijd waarin wij nu leven, 
een tijd is van grote en 
snelle veranderingen. 
Niemand zal dit tegens-
preken, maar in 1875 was 
ook sprake van een tijd 
van significante verande-
ring en verwarring. Aan 
alle horizonten leek de 
grond onder de voeten 
van de mensen weg te zakken. Politiek bezienn vie-
len overal ter wereld de geaccepteerde vormen van 
bestuur in duigen, zoals monarchieën, vorstendom-
men met een koning of koningin die honderden 
jaren hadden bestaan. Plotsklaps kwam een nieuwe 
politieke ordening van republieken en democratie-
ën op. De wetenschap van alledag kwam met nieu-
we ontdekkingen die de hoofden van de mensen 
van die tijd op hol brachten. Charles Darwin’s evo-
lutietheorie bracht ieders gedachten in verwarring. 
Religieus en sociaal denken werd beïnvloed door de 
evolutionaire ideeën over ‘the survival of the fit-
test’. Deze riepen ertoe op om de beweringen van 
de christelijke kerk over de aard van de schepping 
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ter discussie te stellen. Elektromagnetisme en ra-
dioactiviteit, vandaag zo normaal voor ons, waren 
juist ontdekt. De ene wetenschappelijke ontdek-
king na de andere viel als een legpuzzel in elkaar. 
Het was voor velen een zeer verwarrende tijd aan 
het worden.  

Dit was de tijd dat de godsdienst met de weten-
schap streed om de hoofden en harten van de 
mensheid – en een zeer materialistische weten-
schap won. De beide polen waartussen de TS navi-
geerde waren de wetenschap, geworteld in basaal 
materialisme en de religie die een verachtelijk bij-
geloof eiste. Wat steeds weer gebeurt op het mo-
ment dat een ‘nieuwe waarheid’ wordt geopen-
baard, is algemeen bekend. Men zegt dat dan drie 
processen plaatsvinden. Ten eerste: de ‘nieuwe 
waarheid’ wordt belachelijk gemaakt en afgewe-
zen. Zij is te verschillend van, en te zeer in strijd 
met de geaccepteerde normen om enige vorm van 
acceptatie te ontmoeten. Dit gebeurt in de weten-
schappelijke wereld waar bijvoorbeeld zelfs een zo 
grote pionier als Albert Einstein niet in staat was 
het ondermijnen van geaccepteerde wetenschap-
pelijke basisveronderstellingen, door de bevindin-
gen van de opkomende kwantumfysica, te accepte-
ren. De theosofische waarheden die naar voren 
kwamen werden evenzo afgewezen. Ten tweede: de 
‘nieuwe waarheid’ wordt heftig bestreden en te-
gengewerkt. Ten derde: uiteindelijk wordt zij geac-
cepteerd en als zo vanzelfsprekend, zo overduide-
lijk, beschouwd dat het voor wie dan ook onmoge-
lijk is haar in twijfel te trekken. 

In de theosofische wereld hadden we de introduc-
tie van ideeën dat de mens veel meer is dan wat we 
met onze ogen zien, dat er een multidimensionaal 
universum bestaat waarin wij leven, dat dit kan 
worden aangetoond en dat er verborgen krachten 
in ieder mens schuilen die gecultiveerd kunnen 
worden. Dit waren ‘nieuwe waarheden’ die te hef-
tig waren om simpelweg te accepteren. Dat er één 
fundamentele universele bron is waar alle religies 
aan ontspruiten, is ook te veel om te bevatten. In 
1875 was de idee dat een universele broederschap 
van de mensheid bestaat volledig in strijd met de 
gewone manier van denken. Nog maar tien jaar 
eerder stond de wet in de Verenigde Staten de ene 
mens toe om de ander als een slaaf te bezitten – 
zolang de slaaf iemand van Afrikaanse afkomst 
was. Hoewel slavernij niet de gebruikelijke gang 
van zaken was, hadden Europese koloniale macht-
hebbers in India, Afrika, Zuid Amerika en andere 
plaatsen op de wereld heel duidelijke ideeën over 
hun raciale en culturele superioriteit ten opzichte 
van de mensen waarover zij heersten. ‘universele 
broederschap’ was een revolutionair idee.  
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De stichters die dit baanbrekende werk in de VS 
begonnen, kwamen uiteindelijk naar India waar de 
TS floreerde. Toen zij naar India vertrokken, grapte 
kolonel Olcott in de stad New York dat hij graag de 
kroonluchter uit de kamer waar zij samenkwamen 
wilde meenemen, omdat deze kroonluchter bij zo 
vele bijeenkomsten de enige aanwezige ‘persoon’ 
was. Wat met veel verwachtingen was begonnen, 
was namelijk als een nachtkaars uitgegaan: in de 
VS was de tijd voor de TS nog niet rijp. Alleen in 
India kwam de TS tot leven en verspreidde zich 
over de wereld. 

De theosofische beweging en traditie waarover we 
spreken, haalt haar leven uit wat soms de 
‘wortelloze wortel’ wordt genoemd – de ‘ene tradi-
tie’ die onder het oppervlak altijd aanwezig is, als 
steun voor de verschillende spirituele tradities die 
periodiek in verschillende tijdperken en culturen 
verschijnen. Op de ene plek verschijnt hij en je hebt 
de Veda’s; op een ander moment heb je de Egypti-
sche mysteriën; de Griekse mysteriën. Soms ver-
schijnt hij in grote individuen: in een Boeddha, 
Krishna, Horus, Jezus, Zoroaster. In onze tijd vond 
deze wortel zijn weg naar de oppervlakte via H.P. 
Blavatsky en Henry S. Olcott. Hij vond zijn weg in 
het leven en het werk van The Theosophical Society 
(Adyar). Het leven in die beweging is sterk genoeg 
om te bereiken dat heden ten dage, ruim honderd-
veertig jaar na haar stichting, mensen over de hele 
wereld samenkomen om te herdenken. 

 

Uit: The Theosophist, december 2015 
Theosofia september 2016 

Vertaling: S.C. 
 

 

 

 

 

Alles wat we kunnen doen, is ons bewust zijn van onze eigen begeerten, verlangens, ijdelheden… en er 
vrij van te zijn, wat betekent vrij zijn van het zelf, van het ‘ik’. Dan hoef je namelijk niet naar waarheid 
te zoeken; dan komt waarheid naar je toe, omdat het veld er is: een denkvermogen dat stil is, niet ge-
stoord door zijn eigen onrust. 

 (J. Krishnamurti, Londen 16 oktober 1949). 
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Wij zijn verbijsterd over het 
mysterie dat wij zelf hebben 
gemaakt en over de raadsels 
van het leven die we maar niet 
oplossen en we beschuldigen 
dan de grote sfinx dat ze ons 
verslindt. Maar er is werkelijk 
geen ongeval in ons leven, geen 
ongeluksdag en geen tegen-
spoed, die niet kan worden her-

leid tot onze eigen daden in dit of in een ander le-
ven.  

H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, Vol. I p. 643  
(Engelse TUP-uitgave) 

 

Een van de grootste problemen in het leven die wij 
het hoofd moeten bieden, is het aanvaarden van de 
gevolgen van gebeurtenissen die anders uitpakten 
dan wij verwacht hadden. We zieden van woede als 
wij misleid zijn. Om dit gedrag te rechtvaardigen, 
schelden wij op mensen en factoren die er niets 
mee te maken hebben. Dit brengt ons in een staat 
van voortdurende ontevredenheid en wij worden 
uitmuntende advocaten in het vinden van schijn-
bare oorzaken, om onze overhaaste conclusies te 
staven.  

Maar hebben wij ooit getracht onze beslissingen te 
herzien, nadat de gebeurtenis voorbij is, in het 
licht van bepaalde andere voorvallen? Hebben wij 
ooit geprobeerd onze emoties los te maken van het 
resultaat van de gebeurtenis en geprobeerd de con-
clusies opnieuw objectief te evalueren? Misschien 
niet echt. Wij hebben onszelf gehypnotiseerd tot 
het geloven in de juistheid van onze beslissingen.  

Als wij in alle nederigheid onze beslissing opnieuw 
zouden bekijken, of de conclusie die wij instinctief 
trokken niet als onvermijdelijk zouden aannemen, 
laten wij in feite de zaak open voor herziening. 
Meestal zouden wij dan merken dat de resultaten 
in werkelijkheid ten goede zouden komen aan ons-
zelf en anderen, hoe onwaar dit ook (aanvankelijk) 
mocht lijken.  

Er is een mooi verhaal om dit denkbeeld te illu-
streren.  

Er was eens een koning aan wie een ambassadeur 
de complimenten van een koning van een naburig 
rijk kwam brengen. Als koninklijk geschenk bracht 
hij een zwaard mee dat ingelegd was met juwelen. 
De overhandiging vond plaats temidden van de 
pracht en praal van het hof. De koning, die zijn 
vreugde hierover niet kon verbergen, haalde zijn 
zwaard te voorschijn en kon zich er niet van weer-
houden het in de lucht te zwaaien. In zijn jubelen-
de stemming hakte de koning per ongeluk zijn 
pink eraf. De stemming aan het hof veranderde 
plotseling in somberheid. Sommige hovelingen 
renden heen en weer om medische hulp, anderen 
boden hun sympathie en troost aan de koning.  

Het Witte Lotusblad - Jaargang 14 - nummer 11 - november 2019 

Temidden van dit alles probeerde de oudste minis-
ter, op zijn eigen manier, de pijn van de koning te 
verzachten door tegen hem te zeggen, ‘Wat er ook 
gebeurt, het is voor uw eigen bestwil’. Dit maakte 
de koning razend en hij beschuldigde de minister 
van gebrek aan betrokkenheid. In zijn woede gaf de 
koning opdracht de minister gevangen te zetten.  

Verscheidene jaren later leidde de koning een ko-
ninklijke jachtexpeditie naar het grote woud buiten 
de stad. In het vuur van de jacht raakte de koning 
verwijderd van zijn gevolg. Hij merkte dat hij hope-
loos in het dichte woud verdwaald was. Terwijl de 
koning over zijn toeren ronddwaalde, kwam hij te-
recht in een nederzetting en hij slaakte een zucht 
van verlichting. Maar zijn geluk was van korte 
duur. De in stamverband levende mensen kenden 
de zeden van de buitenwereld niet en zij wilden de 
identiteit van de koning niet aanvaarden. De gevan-
gengenomen koning werd door de binnenhof van 
de tempel gesleept, vastgebonden aan een paal en 
er werden voorbereidingen getroffen om hem te 
onthoofden als offer voor de stamgoden! Maar ter-
wijl de stampriester de handen van de koning aan 
het vastbinden was, zag hij opeens tot zijn ontzet-
ting dat deze man een vinger kwijt was! Zo’n offer 
werd als onvolmaakt en onheilspellend beschouwd. 
De voorbereidingen voor het ceremoniële offer wer-
den abrupt gestopt en de koning werd vrijgelaten. 
De verdwaasde koning rende weg alsof hij door een 
bovennatuurlijke kracht achternagezeten werd. Hij 
rende maar door en na wat een eeuwigheid leek, 
bereikte hij de grenzen van zijn koninkrijk. Zonder 
zelfs maar op adem te komen, ging hij meteen naar 
de kerker waar hij zijn oudste minister had laten 
gevangenzetten. Eigenhandig bevrijdde de koning 
zijn minister en omhelsde hem vanwege de nieuwe 
gave van leven die hij gekregen had.  

Vervolgens vertelde de koning wat er was voorge-
vallen en bekende nederig dat hij in haast had ge-
handeld toen hij de minister had laten opsluiten. 
De koning kon nu met overtuiging aanvaarden dat 
de vinger die er per ongeluk afgehakt was, hoe pijn-
lijk dat ook op het moment zelf geweest was, hem 
in feite geluk gebracht had. Zo was immers voorko-
men dat hij onthoofd werd. De minister wees erop 
dat bij een jachtpartij onder normale omstandighe-
den de oudste minister zich altijd aan de zijde van 
de koning bevond. Bij het zien dat de koning onge-
schikt was als offer, zou de priester zich ongetwij-
feld tot de minister gewend hebben! Zo was ook de 
gevangenneming van de minister voor zijn eigen 
bestwil en een verkapte zegen.  

Zo is het maar net: alles wat er gebeurt, is voor onze 
eigen bestwil.  

Uit Vidya nummer 4, zomer 1998. 
Theosofia april 2000 

Vertaling: A.M.I. 

Wat er ook gebeurt, het is voor onze bestwil  
H.P. Blavatsky 
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Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

 

Lezing 

Dr. Kervran en de Biotransmutatie 

Zondag  17 november 2019 om 11 uur 

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Met Transmutatie van elementen wordt doorgaans bedoeld dat het ene element in het 
ander overgaat.  

Kervran stelde dat nucleaire transmutatie voorkomt in levende organismen, een feno-
meen dat hij "biologische transmutatie" noemde, ook wel "biotransmutatie" genoemd.  

Hij toont aan dat Transmutatie van elementen, met zwakke energie, perfect mogelijk is 
en de hele tijd in de natuur gebeurt. Hiervoor baseert hij zich op een leven lang meten 
en experimenteren.  

Wie was Corentin Louis Kervran en wat is nu eigenlijk Biotransmutatie? 

 Tijdens deze lezing, gegeven door Christian Vandekerkhove,  krijgen we hierover 
meer informatie. 

Iedereen van harte welkom!  

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

Het Witte Lotusblad - Jaargang 14 - nummer 11 - november 2019 

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

Programma zondagactiviteiten  

Zoals eerder aangekondigd, zal er elke maand slechts 1 lezing plaatsvinden voor deze twee Ant-
werpse Loges en dit:            

              Elke derde zondag van de maand  
Locatie:                                             Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

 
17/11/2019: Dr. Kervran en de Biotransmutatie door Christian Vandekerkhove 
20/12/2019: De Geboorte van Gods zoon in ons - David Nieuwejaers 
 
Iedereen van harte welkom! 

Deelname in de kosten: leden € 2, niet-leden € 7 
Verdere informatie via GSM +32 486 631 997 & +32 476 879 968 of  via mail: info@logewittelotus.be  

 

 

 

Kennis is de poort naar Broederschap. Laat het ons niet ver-
bazen dat het vestigen van Broederschap met de synthese van 
wetenschappen begint. Ook al beheerst iedereen slechts één 
studievak, weet hij toch hoe hij respect  moet opbrengen voor 
de talloze takken van wetenschap. In zulk een respect wordt  
het begrip Broederschap geboren. 

Uit: Agni Yoga Broederschap - 1937 
Nr. 428 - p208 

  

mailto:secretary@logewittelotus.be


8 
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Loge Witte Lotus 
November 2019 

                     ZONDAGACTIVITEIT  

17/11 om 11u.: Lezing in samenwerking 

                                  met Loge Antwerpen: 

Dr. Kervran en de Biotransmutatie 

 
THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

07 & 21/11: 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 com-
mentaar op de techniek van yoga. 

 

 14 & 28/11: 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 ma-
nifesteert als het gehele universum. 

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). 

 

EXTRA Programma in Antwerpen 

Belgische Theosofische Vereniging  

Cursus Inleiding tot de Theosofie 

09/11 van 10 uur tot 12 uur 

U zult oogsten wat u zaait  -  Karma 

 

Theosofische Orde van Dienst 

Genezingsmeditatie  

(enkel voor leden) 

 28/11 om 21.00 uur 

 

Loge Witte Lotus 
& 

Loge Antwerpen 
Zondaglezingen:  

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender NOVEMBER 2019 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

    
 

1  2 3 
 

4 5 
 

6 7 
Een weg 
tot zelfont-
dekking 

8 
 

9 
 

10 
 

11 12 
 
 

13 14 
Siva Sutra 

 
 

15 16 17 
Dr; Kervran 

18 
 

19 
 

22 21 
Een weg 
tot zelfont-
dekking 

22 23 
 

 

24 

25 26 
 

 27 28 
Siva Sutra 

 

29 30  

07/11/2019: Een weg tot zelfontdekking 

14/11/2019:  Siva Sutra 

21/11/2019: Een weg tot zelfontdekking 

28//11/2019: Siva Sutra 

 

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

17/11/2019: Lezing:  

Dr. Kervran en de Biotransmutatie 

door Christian Vandekerkhove 

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: secretary@logewittelotus.be 

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

president@ts-belgium.be 

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

tos@ts-belgium.be 

 

 

 

 

 

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


 
Belgishe Theosofische Vereniging vzw 

 
UITNODIGING 

 
LEZING 

 
 

De reis naar het hiernamaals:  
een streven naar onsterfelijkheid 

Spreekster                                      Jana Douws 

Zaterdag 23 november 2019 om 15u. 

Geuzenplein 8  -  1000 Brussel 

Sterven doen we allemaal en het is iets waar we misschien niet al te graag lang bij stilstaan. Maar 
de oude Egyptenaren deden dit wel. Want wat als sterven niet iets definitief is, maar slechts een 
overgang naar de eeuwigheid? Mensen doorheen de tijd hebben overgangen in hun leven steeds 
gevierd en voorbereid, denk aan geboortes, volwassen worden, trouwen of sterven. Voor de Egyp-
tenaren verdiende deze laatste en zeer definitieve overgang, naar het leven in het hiernamaals, de 
grootste voorbereiding van allemaal. Daarom neemt deze lezing u mee op de reis van de Egypte-
naar naar het hiernamaals. Een reis waarvan de voorbereidingen al beginnen tijdens het leven. 
Een reis die uiteindelijk aanvangt bij de begrafenis, en de Egyptenaar, op een weg van vele geva-
ren, tot bij het rijk van Osiris, koning van het hiernamaals, zal voeren. Maar wat is de mens? In 
welke hoedanigheid leeft de mens verder? Wat is de gedachtegang van de Egyptenaren die achter 
deze vele ideeën omtrent het hiernamaals schuilen? Dat en veel meer vragen proberen we graag 
te beantwoorden tijdens deze uiteenzetting. 

Iedereen van harte welkom! 

Deelname in de kosten: leden € 5, niet-leden € 10 

 

Jana Douws is Freelance vertaler bij translated.net en Freelance gids aan het Ko-
ninklijk museum voor Kunst en Geschiedenis. Haar functie is: Gids van de vaste 
collectie en de tijdelijke tentoonstelling “Sarcophagi: Onder de sterren van Noet”.  

  

 


