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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. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar
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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
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:
E-mail: loge.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
Bescherming Privéleven : Alle informatie over de Bescherming van het Privéleven – Belgische Wetgeving
van 8 december 1992 en Europese Wetgeving van 25
mei 2018 - is te bekomen via info@ts-belgium.be of via
schriftelijke vraag, gericht aan het Dagelijks Bestuur.
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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.
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 - 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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Loge Witte Lotus
Beste lezer,
Traditiegetrouw wordt er binnen Loge Witte Lotus elk jaar hard gewerkt om ook een zomernummer van Het Witte Lotusblad samen te stellen. Dit is voor 2018 dus niet anders.
Het kiezen van een onderwerp is niet steeds eenvoudig, doch dit jaar was het vinden van een geschikt onderwerp niet zo moeilijk.
Begin mei organiseerde de Belgische Theosofische Orde van Dienst een meditatieve en
stiltewandeling op de Kalmthoutse heide. Wie deelnam, zal het zeker beamen: een stralende zon
die over de heide straalde, betoverende landschappen, fris groen ruikende bomen en struiken,
geurende heidebloemen, het geluid van kwetterende vogels, kwakende kikkers in de waterplassen en heel af en toe… een stil moment. Een dag die nog lang in het geheugen zal blijven want de
sleur en de stress van elke dag even loslaten, genieten van de rust en de kalmte van wat de natuur te bieden heeft, geeft nieuwe energie om daarna de dagdagelijkse beslommeringen met
nieuwe moed aan te vatten.
Men zegt zo vaak: “zich herbronnen”, “zich opladen met nieuwe energie” - een korte poos doorbrengen in het bos, de bergen, aan zee ... een heerlijk gevoel, maar staan we dan ook even heel
bewust stil bij wat die Natuur ons biedt?
We worden dagelijks geconfronteerd met berichten over milieuproblemen, vervuiling, klimaatveranderingen, enz.
Staan we er ook heel bewust bij stil over hoe wij mensen deze onmisbare en prachtige natuur behandelen? Is onze zienswijze en
onze handelwijze, ondanks de vele wetten en voorschriften op dit
gebied, wel correct en voldoende om onze kleine aardbol, onze
leefomgeving gezond te houden?
Een onderwerp over onze “Ecologische inzichten” even in het
zonnetje zetten, lijkt dus zeker raadzaam.
Met het akkoord van de Theosofische Vereniging Nederland nemen we hieronder de tekst op van de brochure die verscheen in
1993 (herdruk 1999) van Henryk Skolimowski
“Ecologische Renaissance”
Met dit Witte Lotusblad zomermaanden 2o18, sluit de redactie het werkingsjaar af en we wensen alle lezers een heel fijne vakantie!
De redactie

Ecologische renaissance
Henryk Skolimowski
VOORWOORD
Nu we ons opmaken om
de eenentwintigste eeuw
in te gaan hebben we
nieuwe visies en nieuwe
filosofieën nodig. De korte
beschouwingen die hier
geboden worden, trachten
de lezer enig inzicht te geven in een nieuwe filosofie, die holistisch en ecologisch gevoelig is, relevant voor het leven en bovenal, te gebruiken
voor de genezing van de aarde en van onszelf.
Vrede, heelheid en harmonie moeten de doeleinden zijn van iedere filosofie die van belang is
voor de eenentwintigste eeuw. De filosofie is
niet dood, maar ontwaakt uit een diepe sluimering.
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GENEES DE AARDE, GENEES JEZELF
Van al de gaven van de evolutie is het denkvermogen het meest van waarde. Toch hebben we het iets anders laten worden dan het
verdient. Kijk naar jezelf. Zie hoeveel vervuiling dagelijks in je denken terecht komt.
Zie hoeveel onbenulligheden je in je denken
hebt toegelaten. Dit is niet de juiste ecologie
van het denkvermogen. Deze rommel in je
denken heeft je bestaan triviaal gemaakt en
is de oorzaak van psychische spanningen, is
de oorzaak van de verwarring die je verhindert om juist te denken en gepast te handelen. Als je waarde hecht aan de gave van je
denkvermogen, laat je denkvermogen dan
geen vuilnisvat worden.
Het eerste principe van de juiste ecologie
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van het denkvermogen is:
Laat je denkvermogen geen afvalbak worden.
Het beschermen van water is een goede
zaak, het niet omhakken van bomen is beter, het tegengaan van luchtvervuiling nog
beter. Maar dit zijn allemaal halve maatregelen. We moeten ons denken, dat op dit
moment hebzuchtig en zorgeloos is, veranderen in een denken dat meelevend is en
zorgzaam. Alleen dan kunnen we hopen de
aarde weer tot bloei te brengen en weer
glans te geven aan ons bestaan. Ik zeg niet
dat het niet belangrijk is te werken aan een
beter milieu. Ik zeg niet dat het werken aan
een goede wetgeving niet belangrijk is. Deze
dingen zijn uiterst belangrijk. Maar ze zijn
niet voldoende.
Om vrede te kunnen sluiten met de planeet
aarde moeten we de huidige mentaliteit
veranderen, moeten we het dominante bewustzijn, dat gulzig, parasiterend en materialistisch is, veranderen in een bewustzijn
dat zorgzaam en meelevend is, en dat met
zijn omgeving in direct contact staat.

Ex-archivo: L. Opgenhaffen

We moeten deelnemen aan het feest van het
leven, met al onze broeders en zusters in de
schepping.
De herziening van ons denken betekent de
herziening van onze waarden en dat betekent, handelen op basis van waarden die het
leven goedgezind zijn, die coöperatief,
zachtaardig en constructief zijn. Dergelijke
waarden komen ook je eigen welzijn ten
goede.
Het tweede principe van de ecologie van het
denkvermogen is:
De aarde kan niet gered worden
zonder dat wij ons bewustzijn veranderen.
Wat doe je om jezelf te redden van mentale
vervuiling? Wat doe je om mentale herrie
tegen te gaan en spirituele vuiligheid, om de
omstandigheden waardoor je leven verslechterd wordt te veranderen? Wat doe je
om de innerlijke mens in jezelf te helpen?
Hoeveel minuten besteed je op een dag aan
het nadenken over je innerlijke zelf? Geef je
zo weinig om je denkvermogen dat je het
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niet zo nu en dan ruimte en rust gunt?
Het derde principe van de ecologie van het
denkvermogen is:
Schenk aandacht aan dat wat je doet
om je innerlijke zelf te redden.
Het derde principe van de ecologie van het
denkvermogen doet een beroep op je, om elke
dag vijf minuten na te denken over de vraag
wie je bent, wat je grootste potentieel is, in wat
voor wereld je zou willen leven. Als je daarover
hebt nagedacht, moet je jezelf afvragen wat je
moet doen om zo te worden als je wilt, om de
wereld zo te maken als je wilt.
De ecologie van het denkvermogen brengt je
ertoe een ecologisch bewustzijn te verwerven,
wat je vervolgens tot de juiste waarden voert,
die de grondslag vormen voor de juiste handelwijzen.
Als je het milieu wilt helpen, help dan jezelf
om een vriendelijker, minder schadelijk persoon te worden, die samenwerkt en meeleeft
met de hele schepping.
De denkbeelden die we hier bespreken, maken
deel uit van de in opkomst zijnde Ecologische
Filosofie. Wat is Ecologische Filosofié? Ecologische Filosofie wil zeggen: vriendelijk zijn
voor de natuur en weten waarom; vriendelijk
zijn voor andere levensvormen en weten waarom; vriendelijk zijn voor je eigen lichaam en
weten waarom; vriendelijk zijn voor je eigen
denkvermogen en weten waarom.
Ecologische Filosofie wil zeggen: Vrede sluiten
en bewaren met jezelf en met de hele schepping. Zolang dit niet bereikt is, zullen we de
aarde niet kunnen redden. Het redden van de
aarde is een spirituele kruistocht om je de juiste waarden en de juiste filosofie eigen te maken, zodat je in vrede verder kunt leven omdat
je ook zelf daadwerkelijk in vrede leeft.
ECOLOGISCHE RENAISSANCE
Na drie eeuwen heerschappij is de mechanistische wereldvisie op haar retour en zijn we
getuige van de dageraad van de nieuwe ecologische wereldvisie, een langverbeide Ecologische Renaissance, die het leven viert als een
onderdeel van de bloei van het universum, de
mens als een intrinsiek deel van het kosmisch
plan en de kosmos als de thuis van de mens.
Van het antropisch beginsel(1) tot Ecologische
Ethiek, van Eco-Theologie tot Eco-Yoga, bouwen we aan een nieuwe wereldbeschouwing,
aan een nieuw bewustzijn en aan nieuwe levensstijlen.
We kunnen ons niet eeuwig over onze milieuproblemen blijven beklagen. Anderzijds mogen we niet verwachten technische oplossingen te zullen vinden voor onze milieuproblematiek - hetzij nu, hetzij in de toekomst. Dus
wat moeten we doen? In plaats van ons te laten overspoelen door een doffe wanhoop die
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ons maar al te vaak in zijn greep heeft,
moeten we de situatie omkeren, moeten we
een nieuw perspectief vinden, een nieuwe
wereldvisie waarin we het universum, en
onszelf daarin, kunnen vieren. Daar gaat
het om bij de Ecologische Renaissance - een
nieuwe vorm van bewustzijn die ons leert
dat we, vanwege de enorme ecologische
problemen, een nieuw ecologisch perspectief moeten innemen en een nieuwe vorm
van spiritualiteit tot ontwikkeling moeten
brengen. Door de dingen binnenste buiten
te keren (de Grieken noemden dat metanoia) zullen we ons gehele perspectief kunnen veranderen en onszelf en de wereld in
een geheel nieuw licht kunnen bezien.
Ecologische Renaissance is een viering van
een nieuw bewustzijn en een nieuwe wereldvisie die ons bevrijdt uit de ketenen van
het sombere, deterministische, mechanistische bewustzijn en die dan op de lange duur
in staat zal stellen onze problemen op te lossen - niet alleen de ecologische maar ook de
spirituele problemen. Het punt is dat we
onszelf hebben opgesloten in kreupelmakende filosofieën. Dit is biologisch, psychologisch en evolutionair ongezond. We kunnen niet voor eeuwig in wanhoop blijven leven.
We moeten benadrukken dat onze problemen niet liggen op het vlak van techniek,
economie of management. Ze liggen dieper.
Ze zijn geworteld in de manier waarop we
denken. Ze komen voort uit onze neiging
om voortdurend de wereld te manipuleren.
We moeten ophouden met deze manipulatieve benadering. We moeten de wereld op
een nieuwe manier tegemoet treden. Laten
we ophouden met de wereld als een machine te bezien. Laten we haar opvatten als een
heiligdom. Zodra we de wereld als een heiligdom gaan beschouwen, wordt alles anders.
Het aanwezig zijn in een heiligdom houdt
in, en maakt noodzakelijk, dat we vol eerbied denken, dat we holistisch denken, dat
we vol eerbied handelen. We moeten beseffen dat de meeste van onze problemen,
vooral de milieuproblemen, voortkomen uit
een onaangepaste, destructieve denkwijze.
Binnen het bestek van onze nieuwe, eerbiedwaardige, vooruitziende manier van
denken kunnen deze problemen worden opgelost doordat we voorkomen dat ze optreden.
Ecologische Renaissance viert het tot stand
komen van een nieuw bewustzijn, ecologisch
bewustzijn, dat holistisch, kwalitatief goed,
spiritueel en participerend is. We grijpen
terug op oude spirituele tradities wanneer
we naar voren brengen dat het unieke van
de mens erin berust dat we ons er bovenal
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van bewust zijn geen machines te zijn maar
spirituele wezens.
Ecologische Renaissance verwelkomt het ontstaan van nieuwe waarden, ecologische waarden, die zijn gebaseerd op eerbied, verantwoordelijkheid, soberheid en gerechtigheid
voor allen. Door in overeenstemming met deze
waarden te leven, kunnen we zin en harmonie
aan ons individuele bestaan geven. Door deze
waarden kunnen we gerechtigheid en harmonie aan de gehele schepping geven. We weten
dat we niet alleen consumptief kunnen leven.
We weten ook dat relativeren en cynisme geen
echte waarden zijn maar onwaarden. We hebben waarden nodig die ons met elkaar verbinden - met de hele menselijke familie en met de
hele schepping. Ecologische waarden zorgen
voor deze band.

Ex-archivo: L. Opgenhaffen

Nu moeten we ons bewust worden dat we aan
onszelf moeten werken, dat we voor grote algemene belangen moeten werken, om ecologische waarden tot een levende werkelijkheid
te maken. Ecologische Renaissance is een uitdaging voor een nieuwe dans die, doordat zij
allen erbij betrekt, allen gerechtigheid kan
schenken; een dans die, door ons allen uit te
nodigen om dieper deel te hebben aan het mysterie van het universum, een diepere voldoening en vervulling kan geven aan ons leven. In
die zin is Ecologische Renaissance een gemeenschappelijke dans met de natuur en de
kosmos als onze danspartners.
Ecologische Renaissance verschilt van de 15de
eeuwse Italiaanse Renaissance. Want waar de
Italiaanse Renaissance de mens verheerlijkte
als de maat aller dingen, verheerlijkt de Ecologische Renaissance de evolutie en de schepping als de maat aller dingen. Waar de Italiaanse Renaissance de natuur vaak uitdaagde,
weven wij onszelf weer terug in het web van de
natuur en van het hele leven. Waar de Italiaanse Renaissance het menselijk ego verheerlijkte, welke vaak als de heerser over het universum werd voorgesteld, pleit de Ecologische
Renaissance voor eerbied als de meest wenselijke houding in onze betrekkingen met de natuur en het universum.
Ecologische Renaissance cultiveert ecolo-
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gische wijsheid, welke evenveel respect
heeft voor de menselijke rationaliteit als
voor de menselijke spiritualiteit. Ecologische Renaissance verheerlijkt het universum, maar met gepaste nederigheid. We
verkondigen dat de mens uniek is, terwijl
we ons volmaakt bewust zijn van onze
plaats in het universum en van onze nederige rol in het wonder van de schepping.
We verkondigen en respecteren de rechten
van andere schepselen, omdat we allen
deel uitmaken van het heilige web.
Het universum is geen tranendal en ook
geen paviljoen voor mensen die lijden aan
terminale kanker, maar het is een plek om
de vreugde van het leven te vieren en zichtbaar te maken. Word uzelf ervan bewust
dat in leven zijn iets prachtigs is! Het universum wil dat we genieten van haar rijkdom, want we zijn haar wettige zonen en
dochters. Ecologische Renaissance herinnert ons slechts aan deze waarheden.
We leven in moeilijke tijden, vol littekens
en wonden. Alleen al om deze reden hebben we een visie nodig die alles omvat, die
machtig en helend genoeg is om een eind
te maken aan onze wanhoop en om ons een
nieuw gevoel te geven voor de zin van ons
bestaan,
nieuwe
uitingsmogelijkheden
voor onze spiritualiteit en een nieuw heiligdom voor onze genezing. Ecologische Renaissance is slechts een belofte. Zij kan
werkelijkheid worden als er genoeg energie, wijsheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid in ons aanwezig is om haar
tot een werkelijkheid te maken. Ecologische Renaissance is een uitnodiging voor
een nieuwe dans. Hoe velen van U zijn er
op dit ogenblik al klaar voor om aan deze
dans mee te doen?
Ecologische Renaissance is geen uitdrukking van een goedkoop optimisme dat, tegen beter weten in, blijft hopen, terwijl we
worden ingesloten door steeds dreigender
wolken van de toekomst - die misschien
nooit meer komt. Ecologische Renaissance
is ontstaan vanuit een wezenlijke behoefte
van mensen om te hopen, om vol te houden, om elkaar en het hele universum te
omarmen in een extatische dans van positief denken en geloven in de schepping,
zonder welke het menselijk leven zijn betekenis en glans verliest en zonder welke onze toekomst verbleekt doordat we zelf bij de
pakken gaan neerzitten. Leven, vrienden, is
nooit het leven opgeven maar de uitdagingen ervan aannemen op steeds weer nieuwe en inventieve wijzen.
ECO-FILOSOFIE EN DE WARE WERELD
We zijn rationele mensen en nemen rationele beslissingen. Maar uiteindelijk ervaren
we dat deze beslissingen leiden tot ecoloHet Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 7-8 – zomer 2018

gische rampen en tot sociale zowel als individuele vervreemding. Wat is er gebeurd? Als
rationele beslissingen ons op een doodlopend
spoor zetten, zou het dan beter zijn om impulsief te handelen of op basis van irrationele beslissingen? Natuurlijk niet. Wat is dan de reden voor het feit dat datgene wat wij beschouwen als onze beste kennis en onze beste overwegingen niet voldoende is? Deze kennis en
deze overwegingen zijn eenvoudigweg te beperkt; ja, ze misleiden ons vaak en brengen
ons op dwaalsporen. We zijn trouwe volgelingen van onze rationaliteit. Maar als de leider
blind is, dan zullen ook zijn volgelingen op het
verkeerde pad gebracht worden. Is dat niet wat
er met onze beschaving en met onze waarneming van fundamentele problemen gebeurd
is? Hoe kan dat?
Laten we ons ervan bewust zijn dat alle kennis
beperkt is - niet aan ons gegeven door God,
maar tot stand gekomen door middel van onvolmaakte mensen op basis van onvolmaakte
waarnemingen en met behulp van een onvolmaakt redeneringsvermogen. Onze kennis
vloeit gewoonlijk voort uit onze wereldbeschouwing. Als deze wereldbeschouwing onvoldoende blijkt te zijn in een aantal fundamentele opzichten, dan zullen ook onze daarop gebaseerde kennis en ons daarvan afgeleide redeneringssysteem onvoldoende blijken te
zijn. Er is een intieme band tussen kosmologie
(of wereldvisie), kennis en rationaliteit.
kosmologie

kennis

rationaliteit
DIAGRAM I

Een specifieke kosmologie doet haar specifieke vorm van kennis en van redeneren ontstaan. Laten we echter wel duidelijk zijn dat
onze kosmologie/kennis/rationaliteit er maar
één van velen was. Zij heeft ons veel goeds gebracht. Maar zij heeft daarvoor een tol geëist.
En daarmee wil ik tot het belangrijkste punt
komen: juist door de beperkingen die inherent
zijn aan de mechanistische kosmologie (en'
aan de wetenschappelijke redeneertrant) kunnen we vele problemen in de samenleving en
in ons leefmilieu niet met succes oplossen. We
hebben alle rationele strategieën waarover we
beschikten, uitgeprobeerd. Maar het werkte
niet. De fragmentarische, atomistische, analytische benadering die zo vaak samengaat met
"technologische oplossingen" werkt niet met
betrekking tot complexe gehelen zoals de
mens, de samenleving en het ecologische leefmilieu. Wat nodig is, dat is een nieuw concep-
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Fragmentarisch
analytisch
Spiritueel
Dood

veel omvattend
informatie gericht

‘objectief’
(gevoelloos)
op taal
gericht

geen aandacht voor
milieu en economie
HUIDIGE FILOSOFIE

geen aandacht
gezondheid

gekoppeld aan
economie van
materiële groei
politiek
onverschillig

tolerant
t.a.v. transfysieke
verschijnselen

geen sociale
betrokkenheid

zwijgt over
individuele
Verantwoordelijkheid
DIAGRAM II
MANDALA VAN DE ANALYTISCHE FILOSOFIE

tueel kader, een nieuwe kosmologie waaruit
een ruimer en meer verlicht denken zou
voort kunnen komen. Eco-filosofie is deze
nieuwe kosmologie/filosofie, welke poogt
niet zozeer de bestaande mechanistische
kosmologie te bekritiseren als wel er een
creatief alternatief voor aan te reiken.
De Eco-filosofie gaat ervan uit dat het universum de thuis is voor de mens en dat wij
er de bewaarders van zijn. We hebben daarom de verantwoordelijkheid om dit universum in stand te houden; in ieder geval dit
deel ervan dat voor ons het meest nabij is de planeet aarde - in een zo goed mogelijke
vorm. Ons mandaat is niet slechts het exploreren en analytisch onderzoeken (laat staan
exploiteren) maar het behouden en verheffen
van het bestaande. In deze context is de
waarde van eerbied voor het leven belangrijker dan de waarde van objectiviteit! Laten
we onmiddellijk zien wat voor verschil het
maakt of je aanneemt dat het universum
slechts een machine is en wij (daarbinnen)
ook machines - die alles kil, gevoelloos, objectief benaderen; of dat we aannemen dat
het universum de thuis is van de mens en
dat wij als behoeders en bewakers ervan
daarom verantwoordelijk, sober en eerbiedig
moeten handelen.
De keuze voor de basis-vooronder-stellingen
over de wereld wordt ons niet onontkoombaar opgedrongen door enige goed- of
kwaadwillende godheid, maar wordt overgelaten aan de menselijke rede en aan ons totaalgevoel voor de kosmos. Laten we daarom
de juiste keuzes maken, omdat van deze
keuze zoveel afhangt. We hebben klaarblijkelijk in de 17de eeuw niet de goede keus gemaakt. Vandaar dat we nu in de 20ste eeuw
met zoveel onoplosbare problemen zitten.
Ik kan in een kort essay als dit niet een
blauwdruk geven van een compleet nieuwe
kosmologie. Ik heb geprobeerd een paar
grondstellingen van de Eco-filosofie te
schetsen in de volgende boeken: Ecophilosophy(2) (1981), The Theatre of the Mind(3)
(1985;) en Living Philosophy (1991). Het
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DIAGRAM III
MANDALA VAN DE ECO-FILOSOFIE

scherpste contrast tussen de bestaande academische (zogenaamd analytische) filosofie
en de eco-filosofie wordt aangegeven in twee
respectievelijke mandala's, de diagrammen II
en III. Deze mandala's leren ons dat, om dingen te veranderen, we alles moeten veranderen. Binnen een bestaand kader ondersteunen alle zaken elkaar innerlijk. Je kunt niet
één aspect van de mechanistische filosofie
veranderen en tegelijk alle andere aspecten
intact laten. We hebben te maken met hele,
onderling intiem met elkaar verweven systemen, niet met afzonderlijke stukjes.
Laten we tenslotte terugdenken aan de woorden
van het Indianen-opperhoofd Seattle - die schitterende voorloper van de Eco-filosofie - die, in zijn
grote speech van 1854, zei:
"Dit weten we: de aarde behoort niet toe
aan de mens, maar de mens behoort toe
aan de aarde. Dit weten we: alle dingen
zijn met elkaar verbonden als in een grote
familieband. Alle dingen zijn met elkaar
verbonden. Wat er met de aarde gebeurt,
dat gebeurt ook met de zonen van de aarde. Als mensen op de grond spuwen, dan
spuwen ze op zichzelf."
DE WERELD ALS EEN HEILIGDOM
EN JOUW PLAATS DAARIN
De Wereld is niet een machine maar een volmaakt heiligdom. Om jezelf goed te behandelen, om anderen goed te behandelen, moet je
weten dat de wereld niet een hoop onbeteke-
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nende rotzooi is, maar een plaats die goddelijke energieën weerspiegelt. De wereld
is een heiligdom.
Je moet één zijn met die wereld. Je moet
voelen dat je niet toevallig in deze wereld
bent. Je moet voelen dat ook die wereld
geen toeval is. Je moet je eigen uniekheid
vieren in de wereld die heilig is. De heiligheid van de wereld, je eigen waardigheid
en soevereiniteit worden verzekerd door de
aanname dat de wereld een heiligdom is.
Het universum, beschouwd als een heiligdom, geeft je het comfortabele gevoel te
weten dat je leeft op een zorgzame spirituele plaats, dat het universum zin heeft en
dus je eigen leven ook. Te handelen in de
wereld alsof het een heiligdom is, geeft aan
dat handelen een eerbiedig en gewijd karakter; het geeft aan je eigen bestaan een
verheven en zinvolle betekenis. Wat er van
het universum wordt, hangt af van jezelf.
Behandel het als een machine en het wordt
een machine. Behandel het als een goddelijke plaats en het wordt een goddelijke
plaats. Behandel het onverschillig en zonder mededogen en het wordt een onverschillige en meedogenloze plaats.

http://www.mijnwallpapers.nl/natuur/landschap/bergen-aan-het-water.html

ONTWIKKELING EN EERBIED
Te ontwikkelen of niet te ontwikkelen, dat
is niet de vraag. Maar hoe te ontwikkelen,
dat is de vraag. De centrale vraag is: Waarop mikt, doelt, richt zich de Ontwikkeling?
Het uiteindelijke doel van alle Ontwikkeling is leven. Ontwikkeling staat in dienst
van het leven en draagt er positief aan bij.
Verder hechten we niet slechts waarde aan
het leven op zich, maar aan kwalitatief
hoogstaand leven voor alle schepselen. Wat
in de kern van Ontwikkeling verscholen
ligt, is niet alleen maar biologisch leven,
maar betekenisvol, waardig en bevredigend
leven. Als we deze opvatting over het leven
niet respecteren, dan hoeven we ons ook
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niet druk te maken over Ontwikkeling.
Dus het idee van Ontwikkeling vooronderstelt,
wanneer we het zorgvuldig onderzoeken en
ontleden, dat leven betekenis, waardigheid
heeft en tot vervulling en zelfverwerkelijking
leidt. Als we scherp kijken, dan zullen we zien
dat die opvattingen over Ontwikkeling, welke
werkelijk veelomvattend zijn, allen ervan uitgaan dat Ontwikkeling in dienst staat van de
gevarieerdheid van het ,leven, en niet alleen
maar van economische doelstellingen.
We kunnen. deze kwestie ook van de andere
kant benaderen: wanneer we het begrip
"eerbied voor het leven" accepteren, dan kunnen we onmiddellijk zien dat Ontwikkeling
niet alleen een economisch verschijnsel is,
maar dat zij ook een middel is om het menselijk leven op alle niveaus te verbeteren. De eerbied voor het leven ontkent het belang van de
economische factor niet, maar de bevrediging
van de basisbehoeften is slechts een deel van
het leven in waardigheid.
Op dit punt aangekomen, wil ik graag een
nieuw begrip introduceren: Eerbiedige Ontwikkeling. "Eerbiedig" is niet zomaar een aardig bijvoeglijk naamwoord dat ik hier heb gekoppeld aan een traditionele, economisch bepaalde Ontwikkeling. Eerbied voor het leven
en Ontwikkeling zijn innig met elkaar verweven in dat kader van menselijk denken en
handelen, waarin de betekenis van het menselijk leven voorop staat en waarin respect
voor de natuur een deel is van onze bewuste
en van onze mededogen vervulde interacties
met al het bestaande.
Door een nieuwe vorm van Ontwikkeling voor
te stellen, gebaseerd op ecologische waarden,
willen we tegelijkertijd de planeet de kans geven te overleven, de uiteenlopende bevolkingsgroepen waardigheid verlenen en aan de
mensheid eenheid geven, die nu verbroken is
door verkeerde Ontwikkeling. Eerbiedige
Ontwikkeling is éénmakend in de ruimste en
diepste zin: zij combineert eigentijdse ethische eisen met traditionele ethische codes; zij
probeert dienstbaar te zijn aan de mensen uit
alle culturen en zij belooft vrede tot stand te
brengen tussen de mensheid en de natuur.
ECOLOGISCHE SPIRITUALITEIT
Spiritualiteit is een subliem onderwerp. Grote
geesten en zielen hebben erover' nagedacht en
veel verhelderende inzichten nagelaten. Maar
we moeten er opnieuw over nadenken, al washet maar omdat we wensen te bewijzen dat
we spiritueel levend zijn. Onze omstandigheden en problemen zijn zonder precedent en
vragen een nieuw spiritueel antwoord, een
nieuwe vorm van spiritualiteit.
Oudere vormen van spiritualiteit werden gecreëerd in antwoord op andere problemen,
binnen de context van een andere wereldvisie,
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en om andere dimensies van het menszijn
te benadrukken. Spiritualiteit brengt het
wezen tot uitdrukking van de menselijke situatie in een bepaalde tijd.
Deze opvatting over spiritualiteit stelt ons
in staat om allerlei uiteenlopende vormen
van spiritualiteit in allerlei culturen en
religies te respecteren, maar zij leert ons
tegelijkertijd dat er niet één vorm van spiritualiteit is voor alle tijden, voor alle
mensen, voor alle toestanden van het
menselijk universum. Naarmate de wereld verandert en zich ontvouwt, groeit en
ontplooit kennis zich, verandert de menselijke geest, de menselijke psyche, wordt
het menszijn opnieuw gedefinieerd en
neemt de menselijke spiritualiteit verschillende vormen aan.
In onze tijd zijn we getuige van het ontstaan van het Ecologisch Perspectief, of
van de ecologische wereldbeschouwing.
Binnen dit perspectief wordt het universum gezien als een heiligdom. Door in de
wereld te handelen alsof zij een heiligdom
is, maken we haar eerbiedwaardig en heilig. Eerbied voor het leven en voor alles
wat er in het universum is, dat is de eerste
voorwaarde voor ecologische spiritualiteit.
Het wonder van de schepping vieren, betekent de wereld eerbiedig te beschouwen en
te behandelen.
Een diep begrip van ecologie betekent handelen in eerbied, je ten diepste identificeren met de schoonheid van het leven dat
pulseert door het universum, totdat we er
een deel van worden. Zo wordt begrip tot
empathie. Empathie wordt universele eerbied. Deze eerbied is een vorm van spiritualiteit. In onze tijd worden ecologie en spiritualiteit één.
God aanbidden in onze tijd betekent het
redden van onze planeet. Als we de strijd
om het milieu verliezen, dan verliezen we
God. Het helen van de planeet en van onszelf is in onze tijd spiritueel werk van de
allerhoogste orde. Wat ook ons ras of onze
religie is, ecologie verbindt ons allen met
elkaar. Ecologie is het universele religieuze
project van onze tijd. Het idee van verlossing krijgt een nieuwe betekenis - het betekent het verlossen van de wereld door het
helen van de aarde. We moeten dit benadrukken: het helen van de aarde is het spirituele werk bij uitstek in onze tijd. Begrijpen wat religieuze toewijding is, houdt in
het erkennen dat alle religies vormen zijn
van aanbidding van de schoonheid en de
integriteit van de planeet. De ecologische
stellingname van de wereldreligies in onze
tijd is een duidelijke aanwijzing dat de
roep van de wenende aarde door de kerken
wordt gehoord.
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Spiritualiteit is ook, en is altijd geweest, het
realiseren van onze innerlijke potentie, het
verwezenlijken van de innerlijke god binnenin
ons. We moeten elkaar behandelen in overeenstemming met wat we potentieel kunnen

https://vroegevogels.bnnvara.nl/community/fotos/landschappen/bloemenveld/213843

worden: goddelijke lichten die zichzelf verheffen en anderen helpen héél te worden, te integreren en meer eerbied te krijgen.
Het werken aan onszelf om onze innerlijke
goddelijkheid naar buiten te brengen en duidelijk te tonen, en het werken in de uiterlijke
wereld om de aarde te helen, dat zijn elkaar
wederzijds aanvullende aspecten van ecologische spiritualiteit.
De afname van religieuze vormen van spiritualiteit ontslaat ons niet van de verplichting de
aarde te helen en onze spirituele potentie te
verwezenlijken. Ondanks - en misschien wel
dankzij - de religieuze crisis van onze tijd,
moeten wij de moed hebben om, in ieder van
ons afzonderlijk, niet alleen de Jezus van Nazareth te ontmoeten maar de Messias van de
Kosmos.
(1) Het 'antropisch beginsel' houdt in dat de natuur van
het begin af aan al zo is ingericht dat de mens heeft
kunnen ontstaan.
(2) Ned. vert.: Eko-filosofie, Markant.
(3) Ned. vert.: Het theater van de geest, Mirananda.

Henryk Skolimowski (4 May 1930 – 6 April 2018)
was een Pools filosoof. Hij voltooide zijn technische studies, muziek en filosofie in Warsaw. Hij
ontving zijn PhD. in filosofie aan de Oxford University. Hij wordt beschouwd als een van de leiders op het gebied van eco-filosofie.
Zijn werk is gericht op het overwinnen van
angst. Angst bij de mens, deels veroorzaakt door
het overweldigende overwicht van moderne
technologie, welke zijn oorzaak vindt in de Industriële Revolutie.
Een bezorgdheid in het werk van Skolimowski is
onze versnelde afhankelijkheid van technologie,
ten koste van een juiste relatie met de Natuur en
de planeet en de toenemende onkunde van de
georganiseerde patriarchale religies om een belangrijk spiritueel platform te voorzien dat geschikt is voor de evolutie van de moderne mens.
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HET LEVENSWEB
Ik heb de theologen uit het verleden
en het heden gelezen.
Ik heb hun wijsheid en
goddelijke inzichten bewonderd.
Zij hebben zulk een diepe kennis
van onze onbegrijpelijke ziel.
Zij praten zo geleerd
Over de ondoorgrondelijke God.
Toch. ontbreekt er iets aan,
de hele tijd.
Onze huidige werkelijkheid
en onze huidige smarten ontbreken.
De slachting van de jonge zeehondjes
En de slachting van de zeldzame
soorten in het Amazonegebied
En de slachting van onze zielen
En de slachting
van onze vriendschappen en liefdes
Zijn allen onderdelen
van hetzelfde ecologische debacle.
Theologieën uit het verleden zwijgen
over ons ecologische tijdperk.
o Franciscus, ontsteek in ons
en inspireer in ons een visie
Zodat onze nieuwe theologie
samensmelt met een juiste ecologie.
o Franciscus, leer ons hoe te praten
met de vogels
En hoe de vos en de raaf
als onze broeders te behandelen.
We willen geen nieuwe goden aanbidden
Maar het Goddelijk Leven wensen wij
te koesteren en te vereren
Want het is de beeltenis van God zelf.
Het levensweb is onze
nieuwe heilige matrix
God/is één. En eenheid is goddelijk.
Onze nieuwe theologie is
de ecologische vereniging.
Van alle wezens onder de eeuwig
schijnende hemelse zon.
Uit: Ecologische renaissance
Uitg. Theosofiche Vereniging - Nederland
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Loge Witte Lotus

Nieuws uit de Loge

Op donderdag 31 mei jl. vond de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaats.
Werden herverkozen als Comitélid: Jan De Smedt,
Guido Hoste, Lieve Opgenhaffen en Helmut Vandersmissen.
De functies binnen het Logecomité werden als volgt
verdeeld:
Voorzitster: Sabine Van Osta
Vice-Voorzitter: Guido Hoste
Secretaris: Lieve Opgenhaffen
Penningmeester: Helmut Vandersmissen
Webmaster: Jan De Smedt
Hoofdredacteur: Lieve Opgenhaffen
We danken alle aanwezigen voor hun medewerking
en positieve inbreng tijdens deze vergadering.
Tevens onze oprechte dank aan alle leden voor de
steun aan en het vertrouwen in onze Loge het afgelopen activiteitenjaar. We wensen u allen een heel
fijne en deugddoende vakantie toe.
De activiteiten van Loge Witte Lotus hernemen in
september en we hopen van harte u dan opnieuw te
kunnen verwelkomen!
Namens het Logecomité

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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Bericht van de Belgische Theosofische Vereniging vzw
Op 17 juni 2018 vond, naar jaarlijkse traditie de Nationale Statutaire Algemene Vergadering
plaats op de Hoofdzetel te Brussel.
Werden herverkozen als lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van 3 jaar:
Sabine Van Osta en Denise Remi.
Werden verkozen als lid van de Commissie van Beroep, voor de duur van 1 jaar:
Huguette Faes, Arthur Forton, Guido Hoste, Eva Schut en Georgette Swaelens.
De functies binnen de Raad van Bestuur werden tijdens de vergadering, onmiddellijk na de Algemene
Vergadering van 17 juni 2018, als volgt verdeeld:
Secretaris Generaal: Sabine Van Osta
Adjunct Secretaris Generaal: Lieve Opgenhaffen
Penningmeester: Myriam Debusscher
Secretaris: Lieve Opgenhaffen
Vertegenwoordiger Theosofische Orde van Dienst: Helmut Vandersmissen
Afgevaardigde Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Myriam Debusscher
Afgevaardigde Vlaams Gewest: Lieve Opgenhaffen
Afgevaardigde Waals Gewest: Denise Remi
Boekhandel: Dagelijks Bestuur - Verantwoordelijke Brussel: Eric Semoulin
Verantwoordelijke Antwerpen: Christian Vandekerkhove
Bibliotheek: Dagelijks Bestuur - Verantwoordelijke Brussel: Eric Semoulin
Dagelijkse werking van de vereniging en Beheer Gebouwen: Dagelijks Bestuur, functie die
uitgeoefend wordt door Sabine Van Osta en Lieve Opgenhaffen.
We wensen alle verkozenen alle succes toe in de uitoefening van hun functie.
Tevens werd ook, tijdens deze Statutaire Algemene Ledenvergadering, het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage voor het nieuwe werkingsjaar besproken en goedgekeurd.
Lidmaatschapsbijdrage voor het financiële werkingsjaar 01 mei 2018 - 30 april 2019 bedraagt € 50,00. Zoals vermeld in de statuten dient de lidmaatschapsbijdrage betaald te worden vóór
30 oktober van elk jaar. Dit kan op de Bpost rekening van de Belgische theosofische Vereniging vzw,
nummer BE81 0000 1422 2624.
Het Bestuur dankt alle aanwezigen voor de positieve medewerking en inbreng tijdens deze jaarlijkse
Statutaire Algemene Vergadering.
Met deze jaarlijkse Algemene Vergadering wordt tevens het activiteitenjaar van de Vereniging officieel
afgesloten. Het staat de Loges echter vrij om tijdens de zomermaanden extra activiteiten aan te bieden
aan de leden en sympathisanten.
Het Dagelijks Bestuur van de Vereniging blijft ook tijdens de zomermaanden bereikbaar via mail:
info@ts-belgium.be en via GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997.
Het Bestuur dankt alle leden voor hun trouw en vertrouwen in de Belgische Theosofische Vereniging
vzw en wenst hen, en hun familie, een heel deugddoende vakantie toe.
Namens het Bestuur

Belgische Theosofische Orde van Dienst
Tijdens de zomermaanden gaat de TOS Genezingsmeditatie (enkel voor leden van de
Theosofische Vereniging) gewoon door. Zowel in Antwerpen als in Brussel.
In Antwerpen: op donderdag 26 juli en op donderdag 23 augustus, telkens om 20.00 uur, in de lokalen,
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen. Alle verdere informatie is te bekomen via mail: tos@ts-belgium.be of via
GSM: +32 476 879 968
In Brussel: de derde woensdag van de maand - alle informatie is te bekomen via mail:
myriam.debusscher@telenet.be of per GSM +32 477 963 022
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