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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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angst. Dit komt voornamelijk door de collectieve 
negatieve kracht van levende wezens, die niet posi-
tief te verbeteren of bij te sturen is. We kunnen ech-
ter niet wachten op de transformatie van de collec-
tieve karmische kracht van de samenleving als ge-
heel om de problemen op te lossen waarmee we in 
ons dagelijks leven geconfronteerd worden. Daar-
om zouden we ons veeleer kunnen richten op een 
individuele benadering dan op een collectieve, om 
onszelf en de wereld als geheel te regenereren. 

In de huidige situatie is de methode van het ‘uit de 
stroom stappen’ het enig praktische en doenlijke 
voor het individu. Wanneer een krachtige vloed-
stroom iemand meesleurt kan hij misschien niet de 
vloed stoppen of omkeren, maar hij heeft wel de 
vrijheid, het vermogen en misschien de verant-
woordelijkheid om naar de kust te zwemmen en 
zich zo uit de stroom los te maken. Zodra een indi-
vidu in staat is dit te doen, zou hij of zij vele ande-
ren kunnen helpen en redden. Vandaag de dag zou 
ieder van ons individueel uit de stroom van de mo-
derne wereld kunnen stappen en zijn of haar indivi-
duele verantwoordelijkheid vervullen. Op dit ogen-
blik lijkt er geen oplossing te zijn voor de talloze 
problemen waarmee onze planeet en haar levende 
wezens worstelen. Mahatma Gandhi, de wereldlijke 
heilige uit India, zei terecht dat onze problemen het 
rechtstreekse gevolg zijn van de moderne samenle-
ving met haar materialisme en hebzucht. Onder de 
hedendaagse denkers en spirituele leiders die ik 
ontmoette, is hij de enige die de visie en de moed 
had om deze vloek van de moderne tijd openlijk af 
te keuren. 

De wereld staat voor vijf grote uitdagingen 

1. Ongecontroleerde groei van de menselijke bevol-
king, in het bijzonder in de zogenaamde derde 
wereld landen. 

2. De steeds groter wordende economische onge-
lijkheid tussen de rijken en de armen. 

3. Geweld en martelingen, oorlogen en oorlogsdrei-
ging, vele vormen van terrorisme, steeds verder 
toenemend gebruik van massavernietigingswa-
pens, en de nasleep van oorlogen. 

4. Achteruitgang van het milieu, zoals de opwar-
ming van de aarde, schade aan de ozonlaag, 
steeds schaarser wordend schoon water en scho-
ne lucht, basisbehoeften voor het in stand hou-
den van levenssystemen. 

5. Ten slotte, last but not least, culturele en reli-
gieuze onverdraagzaamheid. Religie, die de bron 
van heil en geluk zou kunnen zijn, wordt tot een 
bron van conflict en verdeeldheid gemaakt.  

Iedereen kent deze problemen, omdat we er zelf 
dagelijks mee te maken hebben. Ze vormen alle-
maal een uitdaging die de vrede, het geluk en het 
welzijn van levende wezens bedreigen, wat uitein-
delijk kan leiden tot de totale verwoesting van die 
wezens en van de aarde. Zoals al eerder werd ge-

De universele verantwoordelijkheid van ieder mens 
Samdhong Rinpoche 

Inleiding 

Ik wil met u mijn gedachten delen over huidige 
alledaagse menselijke problemen die de mensheid 
ervan weerhouden om zichzelf spiritueel te ont-
wikkelen. De meeste mensen zijn slaven gewor-
den van hun economische en financiële overwe-
gingen en missen de vrijheid om na te denken 
over hun verantwoordelijkheid en hun vermogens 
om zo te handelen dat ze een hoger ontwikke-
lingsniveau bereiken. Hoewel veel van mijn woor-
den vanuit het boeddhisme komen, is het onder-
werp van dit gesprek geen boeddhistische lering 
of gebracht vanuit een bepaalde religieuze achter-
grond. Het gaat over gewone menselijke proble-
men waarover we kunnen nadenken en die we 
gezamenlijk kunnen onderzoeken. Volgens de 
boeddhistische traditie manifesteert het univer-
sum zich zo-wel door de collectieve, als door indi-
viduele karmische kracht van al zijn levende we-
zens. Gunstige karmische kracht schept vormen 
die in harmonie zijn met het levensproces, en het 
levende universum schept een niet-levend univer-
sum dat daarop is afgestemd (in tune). Deze posi-
tieve karmische kracht heeft het vermogen om 
vormen die niet in harmonie zijn met het univer-
sum om te zetten in vormen die wel daarmee in 
harmonie zijn. 

In het proces van ontstaan, groei en volwassen 
leven van een individuele planeet bestaat een sa-
menhang tussen de levende vormen ervan en haar 
eigen natuur. Dit noemen we ‘het gouden tijd-
perk’ of ‘satya yuga’.Na een bepaalde tijd vermin-
dert de positieve karmische kracht en wordt een 
negatieve en niet-samenhangende karmische 
kracht sterker, wat leidt tot conflicten en tegen-
stellingen tussen levende en niet-levende wezens. 
Dat maakt dat die wezens en de planeet zelf niet 
meer in overeenstemming zijn met het univer-
sum, en dat leidt tot achteruitgang en totale ver-
nietiging ervan: dit wordt ‘het tijdperk van verval’ 
of ‘kali yuga’ genoemd. 

De planeet aarde 

Vandaag de dag lijdt deze kleine planeet aarde 
aan een gebrek aan coherentie, met conflicten als 
resultaat, en de levende wezens op deze aarde 
worden blootgesteld aan mateloze ellende en 
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Varanasi, India. 



4 Het Witte Lotusblad - Jaargang 15 - nummer 10 - oktober 2020 

zegd zouden zowel collectieve als individuele ne-
gatieve karmische krachten de ultieme oorzaak 
van deze problemen kunnen zijn; maar de directe 
omstandigheden die het de ultieme oorzaak ver-
gemakkelijken om haar gevolgen ten volle te ont-
wikkelen en tot wasdom te brengen, schuilen in 
de zogenaamde moderne, ultramoderne en post-
moderne beschaving of, juister geformuleerd, de 
terneergang van beschaving, op grond van weten-
schap en technologie. 

De ontwikkeling van de moderne wetenschap en 
technologie heeft aan een select gedeelte van de 
mensheid twee heilloze vermogens zonder weerga 
verschaft: 

1. De productie van overbodige goederen, die dat-
gene wat mensen werkelijk nodig hebben, ver-
re te boven gaat. 

2. Het monopolie over een dergelijke productie in 
de vorm van kapitaal of zogenaamde technolo-
gische kennis. 

Deze twee vermogens 
hebben de weg geëf-
fend voor enkelen om 
rijkdom te vergaren 
en de natuur en le-
vende wezens, zon-
der onderscheid en 
bij voortduring, te 
exploiteren. Enkele 
niet-verlichte, 
machthongerige indi-
viduen buiten deze 
vermogens uit, onge-
acht hun politieke 
ideologie en sociale 
systeem. Het opho-
pen van hun rijkdom 

door deze enkelen is gemakkelijker geworden, en 
het natuurlijke proces van gelijke verdeling, op 
basis van iemands eigen vermogen om te produ-
ceren, is volledig verwoest. Mensen zijn geleide-
lijk voor allerlei zaken afhankelijk van anderen 
geworden. Hierdoor is de waardigheid van arbeid 
en de wil om fysiek werk te doen afgenomen. Ge-
ïndustrialiseerde massaproductie van goederen 
vereist afnemers, en het creëren van een markt is 
daarvan het logische gevolg. Gewiekste producen-
ten vinden het handig om negatieve gevoelens 
van de mensheid tot hun eigen voordeel te benut-
ten, bijvoorbeeld het verlangen naar fysiek com-
fort, de aantrekkingskracht van het droombeeld 
van vrije tijd, het terugschrikken voor fysieke ar-
beid, kortom de directe uitingen van gehechtheid 
(raga) en verlangen (trishna).De basis voor het 
eindeloos vermeerderen van gehechtheden en 
verlangens ligt in de moderne opvoeding en in de 
moderne sociale structuur die mensen indoctri-
neert om van jongs af aan te wedijveren: het 
schept haat (dvesha) in allerlei vormen. Competi-
tie betekent niets anders dan het triomferen van 
het ik over anderen, en dat is niets anders dan 
egoïsme en onverschilligheid jegens anderen. 

Competitie kan dus nooit vrij of eerlijk zijn. Vanuit 
boeddhistisch perspectief is competitie immoreel 
en is het één van de slechts mogelijke menselijk 
gedragingen. Om werkelijk eerlijk te zijn zou gelijk-
heid voorop dienen te staan, zodat niemand con-
curreert om zijn eigen nederlaag te vermijden, of 
juist om anderen te laten winnen. 

Wat hebben we werkelijk nodig? 

In de wereld van vandaag hebben we het vermogen 
verloren om te onderscheiden wat we werkelijk no-
dig hebben en wat niet, wat goed is en wat kwaad. 
Producenten bepalen wat goed voor ons zou zijn en 
zij vertellen ons wat onze behoeften zijn – en dat 
ook nog op onze kosten. Om het in hedendaagse 
bewoordingen uit te drukken: dit is een schending 
van ons recht op zelfbestemming. We zijn in princi-
pe vrij om zelf te bepalen wat we werkelijk nodig 
hebben en wat overbodig is, maar dat recht is ons 
ontnomen. Ons wordt wijsgemaakt dat we twaalf 
paar schoenen en zestien pakken nodig hebben om 
ons in de huidige maatschappij te bewegen en onze 
sociale status te behouden.  

Als iemand rijkdom verzamelt voor onnodige con-
sumptie, dan impliceert dat noodzakelijkerwijs dat 
hij pakt van het deel dat aan anderen toekomt: hij 
is dan niets anders dan een ordinaire dief. Het lijkt 
voor zo iemand onmogelijk om een juiste manier 
van leven in de praktijk te brengen. Als je niet in 
staat bent rijkdom te vergaren kun je, naar die mo-
derne maatstaven, namelijk geen ‘waardig leven’ 
leiden: dan wordt je gerangschikt onder degenen 
die onder de armoedegrens leven, en voor wie meer 
steun, meer ontwikkelingsfondsen en meer werk-
gelegenheid dient te worden gevonden. Daarom is, 
volgens de voorwaarden en bepalingen die de We-
reldbank, het Internationale Monetaire Fonds, de 
Wereldhandelsorganisatie of de regeringen van zo-
genaamd ontwikkelde landen hebben vastgesteld, 
steeds meer hulp nodig, meer leningen, en meer 
overdracht van technische know-how. Zo zullen de 
landen van de derde wereld altijd belast worden 
met de last van die hulp, en met schulden die lei-
den tot verlies van hun politieke en culturele onaf-
hankelijkheid. 

Het moderne economische systeem ontneemt ons 
niet alleen onze wijsheid en ons onderscheidings-
vermogen, maar berooft ons ook van ons gevoel 
van waardigheid en respect. Vandaag de dag zijn de 
meeste goed-opgeleide jonge mensen niet in staat 
te bedenken hoe ze hun eigen baas en zelfvoorzie-
nend kunnen zijn. Ze zoeken allemaal naar werk, 
willen iemands knecht zijn en worden loonslaven 
in de macht van enkele kapitalisten. In de huidige 
tijd worden geopolitiek en sociaaleconomische sys-
temen geheel en al bestuurd door één enkele factor, 
namelijk de markteconomie. Politieke en sociale 
idealen, zoals democratie, mensenrechten, culture-
le verscheidenheid en gewetensvrijheid zijn slechts 
holle woorden geworden, alleen als versiering of als 
metafoor gebruikt en, zo nodig, als lippendienst 
beleden. Aan het politieke kolonialisme uit het ver-
leden kwam een einde door het ontwaken van men-
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sen die gedurende de laatste eeuwen aan zo’n over-
heersing onderworpen waren. Tegenwoordig is 
sprake van economische kolonisatie, wat veel ge-
vaarlijker is. Aan po-litieke bezetting kan in een 
paar dagen een eind gemaakt worden, maar er zijn 
verscheidene decennia, of zelfs eeuwen nodig om 
te herstellen van economische overheersing, ge-
steld dat de kans überhaupt bestaat om opnieuw 
economische vrijheid te verwerven. 

Aangezien economische prioriteiten in het huidige 
tijdsbestek sterker zijn dan alle andere, maakt dit 
een mens egocentrisch, gewelddadig en verstoken 
van ieder moreel en ethisch besef. Negatieve in-
vloeden maken dat mensen egogericht en geldbe-
lust worden. Moderne leefgewoonten hebben de 
spirituele neigingen van de meeste mensen te 
gronde gericht en heeft hen ongodsdienstig ge-
maakt. De essentie van religie is veronachtzaamd, 
en religie en religieuze instellingen worden mis-
bruikt om ego-isme, haat, intolerantie en conflic-
ten te vergroten en te versterken. De meeste men-
sen denken dat spiritualiteit, ethiek en zedelijke 
beginselen hinderpalen zijn op het pad naar ont-
wikkeling en materiële vooruitgang. Velen zeggen 
openlijk ‘religie is vergif’, wanneer het om vooruit-
gang gaat. Een heel kleine minderheid is het mis-
schien niet helemaal eens met wat hierboven ge-
zegd is, maar als makke schapen roepen ze dat ze, 
puur om te overleven, niet anders kunnen doen 
dan compromissen sluiten.  

Wat kunnen we doen? 

Als wijsheid en moed om je te weer te stellen tegen 
het kwaad ontbreekt, is de natuurlijke vraag: ‘Wat 
kunnen we dan doen?’. Dit is een zeer belangrijke 
vraag. Hier breng ik de uitspraak van de Tathagata 
in herinnering: Iedereen is zijn eigen Meester; wie 
anders kan de Meester zijn? (atta hi attano natho, 
ko hi natho paro siya).  

Dit komt overeen met Gandhi’s principe van indi-
viduele satyagraha (Ganesha: waarheid zoeken) 
dat mij inspireerde om elk mens afzonderlijk aan 
te bevelen uit de materialistische moderne levens-
stijl met zijn excessieve en immorele consumptie-
patroon te stappen, en zich bewust te worden van 
de eigen individuele verantwoordelijkheid voor het 
universele welzijn. Het macro-universum is opge-
bouwd uit de micro-universa van individuele men-
sen, en alles wat iemand doet is belangrijk voor, en 
heeft een effect op het universum. Daarom kan, 
door zich individueel los te maken van het kwade, 
een onharmonisch universum in harmonie ge-
bracht worden, en kan een planeet die niet in over-
eenstemming is met het universum haar harmonie 
ermee hervinden. 

Enkele praktische tips kun je halen uit het nobele 
achtvoudige pad van de Boeddha. Dit pad is niet 
alleen bedoeld voor spirituele verheffing, maar ook 
voor het op de juiste wijze leven, voor het schep-
pen van een samenhangende en geweldloze sa-
menleving. Daardoor wordt spiritualiteit bevor-
derd.  

De eerste stap is het hebben van het juiste inzicht, 
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een duidelijk zien van de huidige materialistische 
en egoïstische samenleving met haar tekortkomin-
gen, en ook een visie op hoe je jezelf ervan kan los-
maken.  

Als je een dergelijke visie hebt ontwikkeld, is een 
juist onderscheidingsvermogen de logische tweede 
stap. Begin met een niet-gewelddadige, niet con-
sumptiegerichte en door zelfbeheersing gestuurde 
wijze van leven, daarbij alle ongemakken en ontbe-
ringen voor lief nemend en verdragend, inclusief 
fysieke pijn die zich gaandeweg voordoet of door 
negatieve krachten wordt toegebracht.  

De derde stap zou 
zijn er onbevreesd 
over te spreken. De 
eerste twee stappen 
hebben betrekking 
op het individu. Ze te 
delen met medemen-
sen betekent dat je je 
visie en vastberaden-
heid kenbaar maakt 
door op de juiste wij-
ze te spreken. Als je 
niet spreekt over de 
kwalen van onze ge-
welddadige samenle-
ving, zou men je 
kunnen beschouwen 
als medeplichtig er-
aan. 

De vierde stap zou zijn je inspanningen te verster-
ken en duurzaam te maken. Luiheid en zorgeloos-
heid zouden de inspanning om juist te leven niet 
mogen beletten, zeker niet in deze tijd. Juist leven 
vraagt een grote inspanning. Anders kun je gemak-
kelijk door kwade krachten worden meegesleurd. 

De vijfde en belangrijkste stap is het juiste levens-
onderhoud. Dat is de fundamentele daad van ‘eruit 
stappen’ en het werkelijke dragen van universele 
verantwoordelijkheid, op individueel niveau. Het is 
vandaag de dag buitengewoon moeilijk om op de 
juiste wijze en onbedorven in je levensonderhoud te 
voorzien. Het praktische onderricht door Mahatma 
Gandhi van ‘zelfvoorzienend zijn’ en de principes 
van ‘village self-rule’ locaal zelfbestuur zijn, zoals ik 
het zie, het enige antwoord op de huidige, con-
sumptiegerichte levenswijze. 

De zesde stap is het juiste denkvermogen te scher-
pen. In de wereld van vandaag zijn geweld en on-
eerlijkheid de norm. Zonder juist denken kan ie-
mand in de val van het materialisme trappen, zon-
der het in de gaten te hebben. De zevende en acht-
ste stap, namelijk juiste concentratie en juist han-
delen, zijn eveneens voortdurend vereist voor een 
niet-gewelddadige le-venswijze. 

Kort gezegd kun je, als je het nobele achtvoudige 
pad in praktijk brengt, loskomen uit het huidige 
ongezonde levenspatroon, en een voorbeeldig leven 
leiden. Misschien kunnen wij, als individuen, op 
deze manier ‘uitstappen’ en onze universele verant-
woordelijkheid vervullen. 
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De dagelijkse praktijk 

We kunnen de volgende suggesties in praktijk 
brengen om tot een spiritueel of religieus denkver-
mogen te komen, een omzetting of transformatie 
van het denkvermogen: 

1. Wees op je hoede voor de onverdienstelijke 
kanten van de moderne samenleving als geheel, 
met haar directe, indirecte en gestructureerde 
gewelddadigheid en uitbuiting. Dit is juist in-
zicht.  

2. Wees vastberaden om je niet te verbinden met, 
en om los te blijven van deze hebzuchtige en 
egoïstische levenswijze, ondanks ongemakken 
en moeilijkheden. Dit is juiste besluitvaardig-
heid. 

3. Verminder je behoeften tot het minimale basis-
niveau en vermijd iedere verspilling van grond-
stoffen. Mahatma Gandhi zei terecht dat Moe-
der Aarde kan voorzien in de behoeften van ie-
dereen, maar nooit de hebzucht van iedereen 
kan bevredigen (The world has enough for 
everyone’s need, but not enough for everyone’s 
greed).  

4. Zie af van moderne welvaartsnormen en aan-
vaard selectief wat ge-schikt is om uiteindelijk 
geheel en al verworpen te worden. Deze selectie 
heeft ook betrekking op communicatiemidde-
len, reizen, computers en andere kleinere kwa-
den zonder welke je in de moderne wereld niet 
zou kunnen functioneren. 

5. Kies voor de nieuwste en meest passende tech-
nologie en de middelen en methoden om tot een 
duurzame consumptie te komen. 

6. Kweek een zuiver spiritueel denkvermogen dat 
in staat is het individu en daarmee zijn univer-
sum te transformeren. Dat is het uiteindelijke 
doel van het menselijk leven. Dit houdt niet per 
se in dat je een bekende religieuze traditie volgt. 
Ook een ‘niet-gelovige’, iemand die geen be-
paalde religieuze traditie volgt, kan een religi-
eus denkvermogen hebben. 

Tegenwoordig zijn zelfs mensen die zich erop be-
roepen een autoriteit op het gebied van religieuze 
tradities te zijn heel aards en onwaarachtig gewor-
den, bedorven door allerlei negatieve emoties. Het 
beoefenen van een religieuze traditie is gerituali-
seerd en geïnstitutionaliseerd, en om die reden 
verwierp  J. Krishnamurti consequent elke traditie. 
Hij verwierp niet de essentie van tradities, maar 
alleen de overheersende traditie. In een korte ver-
klaring vat Krishnaji het totaal van religieus on-
derricht samen: Religie is iets dat alles omvat, het 
sluit niet uit. Een religieus denkvermogen kent 
geen nationaliteit. Het is niet provinciaal; het be-
hoort niet tot welke bepaalde georganiseerde 
groep dan ook. Het is niet het resultaat van tien-
duizend of tweeduizend jaar van propaganda. Het 
kent geen dogma, geen geloof. Het is een denkver-
mogen dat zich van feit naar feit beweegt. Het is 
een denkvermogen dat de gehele kwaliteit van 
denken begrijpt – niet alleen het voor de hand lig-
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gende, oppervlakkige denken, het geschoolde den-
ken, maar ook het ongeschoolde denken, het in het 
diepste wezen onbewuste denken en onbewuste 
motieven. Wanneer een denkvermogen het totaal 
van iets onderzoekt, wanneer het door dat onder-
zoeken beseft wat onwaar is, dat terzijde legt omdat 
het onjuist is, dan brengt het totaal van die verloo-
chening een nieuwe kwaliteit in dat denkvermogen 
tot stand, en dat is religieus, dat is revolutionair. 

De zin Het is een denkvermogen dat zich van feit 
naar feit beweegt is heel belangrijk. We herhalen 
het motto van de Theosophical Society: Geen religie 
hoger dan Waarheid, maar in het werkelijke leven 
zijn we vaak gevangen in één of andere religie. Het 
ontkennen van onwaarheid en het verwezenlijken 
van waarheid, wat een omwenteling of transforma-
tie teweeg brengt, dat is in wezen een religieus 
denkvermogen. Laten we trachten zo’n denkver-
mogen te ontwikkelen, voor het welzijn van alle le-
vende wezens.  

 

Een bewerking van het artikel An Individual’s Universal 
Responsibility  

uit: The Theosophist, van mei 2001 en januari 2016—
Theosofia juni 2016—Vertaling: Louis Geertman 

 

 

 

 
Geloof is overbodig, 

evenals het hebben van idealen. 
Beide zijn verspilling van energie 

Die nodig is om het aan de dag treden  
van het feit, 

‘dat wat is’, gade te slaan. 
 

Geloof en idealen 
zijn ontsnappingsmiddelen voor het feit, 

en ontsnappen leidt niet 
tot de beëindiging van smart. 

Beëindiging van smart betekent 
het van moment tot moment  

begrijpen van het feit. 
 

Er bestaat geen methode of systeem 
dat tot inzicht leidt, 

behalve het keuzenloos gewaar zijn 
van het feit. 

 
Meditatie volgens een systeem 

betekent je feitelijke toestand ontwijken; 
het is belangrijker om jezelf te begrijpen, 

dat wil zeggen de  
voortdurende verandering 
van je innerlijke toestand,  

dan te mediteren om god te vinden, 
of visioenen te hebben, 

sensaties en andere vormen van vermaak. 
 

Uit: Meditaties, J. Krishnamurti 
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Voor alle informatie over de activiteiten van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

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

info@ts-belgium.be  

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

tos@ts-belgium.be 

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

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

& 

Email: secretary@logewittelotus.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender OKTOBER 2020 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

    1 
Een weg tot 
zelfontdek-

2 
  

3 4 
 

5 6 
 

7 8 
Siva sutra 
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12 13 
 

14 15 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

16 17 18 
Spirituele 
ontwikke-
ling  

19 
 

20 
 

21 22 
Siva Sutra 

23 24 
 

25 

26 27 
 

28 29   30  31   

Loge Witte Lotus 
Oktober 2020 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

 

01 & 15/10: Een weg tot Zelfontdekking 

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

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

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

 

 08 & 22/10: De Siva Sutra 

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

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

 

 

 

De maandelijkse lezing van Loge Witte 

Lotus zal, in samenwerking met Loge 

Antwerpen doorgaan op 

Zondag 18 oktober 2020 

om 11.00 uur 

Milisstraat 22 

2018 Antwerpen 

Onderwerp:  
Spirituele ontwikkeling en  

Dienstbaarheid 

Alle voorzorgsmaatregelen ivm Covid-19 
werden genomen zodat de activiteiten op 
een veilige manier kunnen doorgaan in de 
lokalen Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  

Gelieve echter, voor zover dit mogelijk is, uw 
aanwezigheid te melden via mail:  

secretary@logewittelotus.be of via  

GSM 0476 879 968. 

 

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


EXTRA Programma in ANTWERPEN 

 
 

Belgische Theosofische Vereniging  
 

Cursus Inleiding tot de Theosofie 

Zaterdag 10/10 van 10 uur tot 12 uur 

Ziekte, ongekende oorzaken en genezing  

& 

De oorsprong van psychosomatische ziekten 

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

Informatie via email: secretary@ts-belgium.be of GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 

Theosofische Orde van Dienst 
Donderdag 22/10 om 21.00 uur 

Genezingsmeditatie  

(enkel voor leden) 

 

Donderdag 29/10 om 20.00 uur 

Meditatie voor de Vrede 

(iedereen welkom!) 

 

Informatie: tos@ts-belgium.be of GSM 0473 820 806 

 
 

Er is in de diepte van ons wezen een beginsel 
- ja, het is de kern van ons wezen - 

Waar de bron is van alle goed, 
Zowel voor onszelf als voor anderen. 

Wanneer wij dat kunnen vinden, 
Al was het maar voor één enkel ogenblik, 

En al het andere kunnen loslaten, 
Den zullen wij in staat zijn uit dat ene moment 

Iets dat in iedereen en in ieder ding aanwezig is, 
Een waarde werlke wij nooit meer zullen verliezen 

In de omgang met onze medemensen, 
Of in de handeling welke wij overwegen 

In hun belang te doen, 
Of zelfs in ons contact met lagere levensvormen, 

Welke toch ale deel uitmaken 
Van de ene universele broederschap. 

 
 

Uit: Een benadering van de werkelijkheid, p63 
Nilakanta Sri Ram  -  voormalig Internationaal President van de TS Adyar 

 

  

mailto:secretary@ts-belgium.be


 
 
De boekhandel van de Belgische Theosofische Vereniging vzw in Antwerpen heeft een heel uitgebreid assorti-
ment aan spirituele boeken. Een aantal ervan mogen best even in het zonnetje gezet worden. Hierna geven we 
enige uitleg bij een ‘pareltje’ dat wel eens vergeten wordt. 
 

 
 

Het Bijzondere Leven en de Invloed van Helena Blavatsky 
Stichtster van de Moderne Theosofische Beweging  

 

 
 
De originele Engelse titel van dit boek is: HPB: The Extraordinary Life and Influence of Helena Blavat-
sky, Founder of the Modern Theosophical Movement en werd geschreven door Sylvia Cranston (Anita At-
kins) en research assistent Carey Williams. 
Het is een uitgebreide en zeer volledige biografie die het resultaat is van 14 jaar onderzoek en het geeft een 
fascinerend verslag van het leven en werk van Helena Petrovna Blavatsky (1831 - 1891). Onschatbaar bron-
nenmateriaal dat oorspronkelijk in het Russisch geschreven werd, werd speciaal voor dit boek vertaald. 
 
H.P. Blavatsky was een van de stichters van de Theosophical Society in New York in 1875. In het Westen 
gaf ze een grote impuls door ideeën zoals karma, reïncarnatie, spirituele ontwikkeling en de zevenvoudige 
samenstelling van de mens meer bekendheid te geven. In het Oosten moedigde ze een heropleving van het 
oorspronkelijk hindoeïsme en boeddhisme aan. Haar geschriften waren, en zijn nog steeds, een bron van 
inspiratie voor veel kunstenaars, schrijvers, componisten, filosofen en wetenschappers. 
Door haar wereldwijde reizen, contacten met verschillende mystieke tradities en hun adepten, en de ont-
wikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt, was haar leven bijzonder boeiend. Ze streed krachtig tegen de ver-
starde en materialistische ideeën in religie en wetenschap. Haar leven stond in het teken van 1 belangrijk 
doel: om de tijdloze wijsheid opnieuw onder de aandacht te brengen en daardoor universele broederschap 
te versterken. 

 
Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Boekhandel Antwerpen 
 

 

 

http://www.theosofie.nl/wp-content/uploads/2019/02/Cranston-Het-Bijzonder-Leven-en-de-Invloed-van-Helena-Blavatsky_lr.jpg


 
Uit het boek:  
 

Het is de taak van de theosofen hart en verstand van de mens toegankelijk te maken voor 
menslievendheid, rechtvaardigheid en edelmoedigheid, eigenschappen die in het bijzonder tot 
de mensheid behoren en die de mens van natuur eigen zijn wanneer deze de kwaliteiten van 
het mens-zijn heeft ontwikkeld. Theosofie leert de dierlijke mens een menselijke mens te zijn; en 
als de mensen hebben geleerd te denken en te voelen zoals werkelijke mensen moeten denken 
en voelen, dan handelen ze menselijk en verrichten ze allen spontaan menslievende, rechtvaar-
dige en edelmoedige daden. (p144) 
 
 
Ik zal misschien niet lang meer leven en als er onder u mensen zijn die door mijn onderricht 
iets hebben geleerd, of door mijn hulp een glimp van het ware licht hebben verkregen, dan 
vraag ik u als wederdienst de zaak te versterken door de overwinning waarvan dat ware licht, 
helderder en heerlijker gemaakt door uw individuele en gezamenlijke inspanning, de wereld 
zal verlichten… 
Moge de zegeningen van de grote Leraren van vroeger en nu op u rusten. Aanvaard met el-
kaar van mij de verzekering van mijn waarachtige, nooit wankelende broederlijke gevoelens 
en de oprechte en hartelijke dank voor het werk dat door alle werkers is verricht. 
Van hun dienares, tot het einde toe, 
H.P. Blavatsky (p397) 

 
Het boek telt 651 pagina’s en is verkrijgbaar aan de prijs van € 29,50 
 
Wie enige informatie wenst over de beschikbare boeken in Antwerpen, kan zich richten tot  

 
Christian Vandekerkhove  

 
email: books@ts-belgium.be  

mailto:books@ts-belgium.be

