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De drie doelstellingen

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

De Drie doelstellingen
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Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in
juli en augustus)

Vrijheid van denken
Contactgegevens Antwerpse afdelingen
& informatie
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Elektronische verzending is gratis.

Filosofie - levenskunst & spiritualiteit
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Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.

Europees Congres– Barcelona
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Abonnement van januari tot december: bedrag
€ 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrijven op de rekening van Loge Witte Lotus
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IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV.

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Contactgegevens
Antwerpse Afdelingen
Loge Witte Lotus
Bijeenkomsten:
Thema-avonden op donderdag:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: Katrinahof, Fromentinstraat 1,
2050 Antwerpen-linkeroever
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997
Bankgegevens:
IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV
Internet: http://www.logewittelotus.be & Facebook
E-mail: info@logewittelotus.be &
loge.witte.lotus@ts-belgium.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

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

Theosophical Society Adyar

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

Loge Antwerpen
Bijeenkomsten & secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: 0476 879 968
Bankgegevens: IBAN BE 45 7380 2736 0789
tnv T.V. Loge Antwerpen
Internet: Facebook
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-dagen: leden gratis - niet-leden: gratis bij
een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

Loge Open Paradigma
Bijeenkomsten:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat:
Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen
Voor alle informatie:
sc.open.paradigma@ts-belgium.be
Bankgegevens:
IBAN BE64 7350 4729 3952
t.n.v. Loge Open Paradigma
Internet: Facebook
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 3 - niet-leden € 7
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor
het Renovatiefonds Adyar, niet-leden € 3
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I.T.C. –Naarden

De Belgische Sectie van de
Theosophical Society werd opgericht op 7 juni
1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en
momenteel zijn er afdelingen - loges en studiecentra - te Antwerpen, Brussel en Gent.
Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat
voordrachten en studiethemabijeenkomsten en
sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een eigen bibliotheek.
De voornaamste taak van de vereniging bestaat
erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen
en hen te stimuleren in hun zoekproces naar
waarheid.
De Antwerpse Afdelingen zijn:
Loge Antwerpen, opgericht in 1899.
Loge Witte Lotus, opgericht in 2006.
Loge Open Paradigma, opgericht in 2017.
Alle afdelingen beogen een aantrekkingspunt te
zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te
vinden op de website van Loge Witte Lotus:
www.logewittelotus.be
Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het WLB vormt geen
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en
haar afdelingen.
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Zondaglezing op 1 oktober 2017 - Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen

Filosofie - levenskunst en spiritualiteit
Peter Van Osta
Westerse
filosofie
wordt
tegenwoordig
beschouwd als een academische discipline die
veraf staat van de dagelijkse praktijk. Weinigen zijn zich nog bewust dat de antieke
Westerse filosofie allesbehalve veraf stond van
het dagelijks leven.
Filosofie was in de
Westerse klassieke wereld synoniem met lehttp://www.anz.nu
venskunst, met name
het verwerven van wijsheid om goed te leven. De
klassieke φιλοσοφία (philosophia) stond midden
in het leven.
Geïnspireerd door het werk van de Franse filosoof Pierre Hadot (1922-2010 CE) wil ik aantonen dat de klassieke Westerse filosofie een levenspraktijk was, een bewuste keuze voor een
levenshouding, een bepaalde manier van leven.
Pierre Hadot werkt zijn visie op de antieke filosofie uit in verschillende van zijn werken, o.a.
“Exercices spirituels et philosophie antique” (1981), “La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle” (1992), “Qu'est
-ce que la philosophie antique?” (1995) en
tenslotte “La philosophie comme manière de
vivre” (2002), wat de inspiratie zal vormen voor
deze tekst.
Hadot laat ons zien hoe het werk van klassieke
filosofen zoals Socrates, Plato en Marcus Aurelius
ook de moderne mens tot gids kan zijn.
Daarnaast toont hij aan dat die antieke levenskunst ook terug te vinden is in het werk van
moderne filosofen.
Filosofie is voor Hadot in de eerste plaats een
manier van leven, maar wel nauw verbonden en
in wisselwerking met het filosofisch betoog. Het
filosofisch leven en het betoog zijn daarbij twee
zijden van de medaille en staan niet los van mekaar, maar zijn innig met mekaar verbonden. Uit
het “Symposium” van Plato komt bijvoorbeeld de
opvatting naar voren dat de filosofie een zoektocht is naar de wijsheid door ernaar te leven en
in dialoog met mekaar, zonder de hoop te hebben
om ooit de absolute wijsheid te bereiken. Het in
alle bescheidenheid streven naar wijsheid is belangrijker dan de pretentie het doel te bereiken.
In de Apologie van Socrates (Ἀπολογία
Σωκράτους), de verdedigingsrede die Socrates
gaf op het proces waar hij ter dood werd veroordeeld, vinden we de levensopdracht van Socrates.
Hierin verklaart hij: “Een leven zonder zelfonderzoek is geen leven”. Het Socratische zelfonderHet Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 10 - oktober 2017

zoek richt zijn blik op zichzelf om zichzelf te verbeteren in een niet aflatend streven naar een moreel
leven. “γνῶθι σεαυτόν” (gnothi seauton) of leer uw
diepste zelf kennen door zelfonderzoek. Morele
goedheid is een levensopdracht, geen passief gegeven. Een gelijkaardige idee vinden we veel later terug bij Immanuel Kant in zijn streven naar het moreel goede dat het individuele belang overstijgt, nl.
de Categorische imperatief.
Plato zal in zijn werken het filosofische leven en de
filosofische vorming uitgebreid behandelen. In de
Timaeus pleit hij ervoor om het intellect (deel van
de ziel) te oefenen om ons op die manier van de
aarde te verheffen naar de hemel. De ziel verandert
daarbij haar standpunt van waaruit ze de dingen
ziet en omvat daarmee de hele werkelijkheid in een
universele visie. Vergelijk dit met het zien van de
werkelijkheid ‘Sub specie aeternitatis’ (vanuit het
perspectief van de eeuwigheid) van Baruch Spinoza.
Nemen we vervolgens het stoïcisme als een voorbeeld van een latere antieke filosofie vinden we ook
een volledig programma voor zelfontwikkeling. De
stoïcijnse zelfdiscipline nodig voor de geestelijke
ontwikkeling noemde men 'askèsis' (oefening),
waarvan de twee belangrijkste onderdelen waren
terugtrekking (anachoresis) en zelfbeheersing
(enkrateia). Askesis had tot doel het zelf te transformeren, het zelf op een hoger plan te brengen.
Naast de dagelijkse praktische toepassing van de
filosofische levenshouding bestond er dus ook zoiets als geestelijke oefeningen door zich terug te
trekken in zichzelf (anachoresis). Die geestelijke
oefeningen hadden de bedoeling om een innerlijke
transformatie teweeg te brengen bij de beoefenaar.
Een mogelijke vorm van geestelijke oefeningen vinden we terug bij de Meditaties (Τὰ εἰς ἑαυτόν, Aan
zichzelf) van de keizerfilosoof Marcus Aurelius
(121-180 CE). Het waren
dagelijkse geestelijke oefeningen of stoïcijnse meditaties om de Stoïcijnse
principes of ‘dogmata’ in te
oefenen en zich eigen te
maken. De stoïcijnse techniek van ‘anachoresis eis
heauto’ (zich terugtrekken
in zichzelf) is een Westerse
variant van mindfulness.
Pierre Hadot
Tot slot bestaat er ook zonl.wikipedia.org
iets als het moderne stoicisme, waarbij de oude principes naar onze hedendaagse tijd worden gebracht, zoals o.a. ‘How to Be
a Stoic: Using Ancient Philosophy to Live a Modern
Life’ van Massimo Pigliucci ,waarin hij o.a. verwijst
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naar de traditie van geestelijke oefeningen.
De klassieke Westerse filosofie spreekt dan ook
doorheen de eeuwen tot de moderne mens en
biedt een verandering van perspectief op het dagdagelijkse tumult vanuit een ruimer perspectief.
De stormen van het leven worden door die verandering van perspectief minder bedreigend, want
de leerling-filosoof put kracht uit een innerlijke
bron of gids doorheen de turbulenties van het
leven.

Ach Heer! Verlosser! Heiland!
Ach, vergeef ’t gebrekkig schrijven, dat u
onrecht doet!
Welk sterf’lijk brein heeft ooit uw liefde
omvat?

Referentie:
Filosofie als een manier van leven, Pierre Hadot, Ambo|Antos, 2007, ISBN 9789026320613

Gij, Broeder, de ons mint! Gids! Levenslamp! Gij, Heer, gij zijt mijn toevlucht en
mijn hop!
Mijn toevlucht is uw goede en heil’ge wet!
Mijn toevlucht is uw kerkgemeenschap!
OM!

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

De dauw ligt op de Lotus, Grote zon!
Ach, neem mij op en voeg mij bij de golf!
OM, mani padme Om! De zon verrijst!
De dauwdrop vloeit in d’eeuwige’ oceaan!

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

Het Licht van Azië—Edwin Arnold
P 188

Europees Congres - Barcelona
Sabine Van Osta

Het Europees Congres van de Theosofische Vereniging werd gehouden van 21 tot 26 augustus
2017 in een zonovergoten Barcelona. De Europese Federatie van Theosofische Verenigingen
(EFTS) in nauwe samenwerking met de Sociedad
Teosófica Española, organiseerden deze editie
van dit fijne theosofische evenement in de Academie van Medische Wetenschappen in Sarría, BarHet Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 10 - oktober 2017

celona. Onder de prominente aanwezigen waren
onze Internationale Voorzitter de heer Tim Boyd,
mej. Trân-Thi-Kim-Diêu, voorzitster van de EFTS,
mej. Marja Artamaa, Internationaal Secretaris en
mevr. Nancy Secrest, dienstdoende Internationaal
Penningmeester en Secretaris van de Theosofische
Orde van Dienst, naast tal van secretarissengeneraal uit de meeste Europese landen en in bij-
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zondere aanwezigheid van de heer en mevrouw
Hans en Joke Vermeulen van de Point Loma
Theosofische Vereniging, Blavatsky House te
Den Haag. Verder werd als hoofdspreker uitgenodigd de heer Fernando Alvarez de Torrijos,
professor aan het Mindfulness Center van de
Medische School van de Universiteit van Massachusetts.
De bijdragen van de verschillende sprekers werden opgenomen en livestream werd aangeboden
tijdens het Congres zelf. Wie de livestream gemist heeft, of een voordracht opnieuw wil beluisteren en bekijken, kan terecht op de website via
http://www.ts-efts.eu/congress_webcast.html.
Tijdens de avond werden een aantal prachtige
muzikale programma’s voorzien waaronder een
sessie klassieke Indiase liederen uit alle hoeken
van India, live gezongen door Jaishree Kannan
die leeft en werkt op het hoofdkwartier te Adyar.
Daarnaast gaf het bekende Barcelona Gitaartrio
Manuel Gonzalez, Xavier Coll & Luis Robisco
een geweldig gitaarconcert ten beste, waarmee
het trio zo een beetje de hele zaal op zijn kop zette.
Hoofdthema was Theosofie: een weg naar Universeel Bewustzijn en de verschillende sprekers
belichtten het onderwerp vanuit meerdere hoeken en standpunten, gaande van het standpunt
van de “klassieke” theosofie en yoga, over de Vivekachudamani, zo naar een benadering vanuit
mindfulness of vanuit meer praktisch gerichte
standpunten in samenhang met de wereldproblematieken van vandaag. Duidelijk is wel
dat de theosofische leringen en daardoor
de Theosofische Vereniging ook voor de
huidige wereldsituatie een rol blijven spelen zowel voor de mens individueel als voor
de maatschappij. Al was het alleen al maar
door te blijven hameren op de realiteit en
de implicaties van de Eenheid van alle Leven en het feit dat alle levende wezens een
uitdrukking van zijn van dit Ene Leven.
Een theosofisch congres blijft steeds weer
een bijzonder evenement zowel voor alle

deelnemers als voor de organiserende sectie. Voor
de deelnemers is het een langgerekte ontmoeting
met collega-theosofen van over de hele wereld om
in een fijne, respectvolle sfeer studie-ideeën, referenties, ervaringen etc. uit te wisselen zowel wat
betreft de eigen zoektocht alsook voor het werk van
de respectievelijke groepen of loges waarin men
actief is. Voor de organiserende groep of sectie is
het zeker een uitdaging om een groter aantal mensen te onthalen en daardoor is een congres meteen
ook een gelegenheid om dichter naar elkaar toe te
groeien als mensen die het theosofische gedachtegoed juist met die energie van respect en evenwicht
willen uitdragen. Wij danken hier in het bijzonder
de leden van de Spaanse Sectie en de leden van de
Arjuna loge die zich een voor een en volledig belangeloos dag en nacht hebben ingezet om van dit Europese Congres het succes te maken dat het geworden is.
In totaal hebben zo’n 200 theosofen uit alle hoeken
van Europa, uit India, de Verenigde Staten en uit
Australië deelgenomen.
Zoals gebruikelijk bij een Europees Congres werd
de Europese bannier overgedragen aan de Sectie
die het volgende Europese Congres zal organiseren.
Derhalve werd bekend gemaakt dat het volgende
Europese Congres zal doorgaan in de zomer van
2020 in Engeland. De vlag werd in ontvangst genomen door Jenny Baker, huidige SecretarisGeneraal van de Engelse Sectie. Dus allen naar
Londen, Engeland in 2020!

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.
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 10 - oktober 2017
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IN MEMORIAM
Op 26 juni 2017 is Danielle Audoin vredevol
overgegaan naar een hoger leven. Een herdenkingsdienst zal plaatsvinden op zondag 1 oktober
2017 om 15.30 uur in de gebouwen van de Société Théosophique de France, Square Rapp 4, Parijs 7e.
Wie was Danielle Audoin en wat betekende ze
voor de Theosophical Society?
Bij velen onder ons is ze bekend als de auteur
van boekjes als ‘Een benadering van Theosofie’,
een korte doch treffende inleiding op theosofie
op de achtergrond van het dagelijks leven, of ‘De
Gulden Treden’, waarin Danielle Audoin op
prachtige wijze inzicht geeft in deze leidraad
voor een spiritueel leven.
Danielle Audoin werd geboren in 1926 in een
gelovig christelijke familie. Na een gelukkige
jeugd die vervuld was door een grote mystieke
tendens voltooide ze haar muzikale studies in
piano terwijl ze tegelijk haar licentie in de rechten behaalde. Bestemd om kinderrechter te worden, begon ze haar praktijk met een stage op het
Voorzitterschap van de Europese Raad onder
leiding van Robert Schuman. Omwille van haar
huwelijk deed ze afstand van deze startende carrière. Ze kreeg een dochter, Isabelle; twee kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.
In december 1956 werd ze lid van de Société
Théosophique de France (STF). Ze nam deel en
droeg bij aan ontelbare seminaries, zomerscholen, Europese en Wereldcongressen. Meerdere
malen bezocht ze het hoofdkwartier in Adyar,
waar ze deelnam aan Internationale Conventies.
Meerdere malen ook werd ze gekozen en herkozen voor de Bestuursraad van de STF en vervulde ze binnen de Sectie ontelbare taken, zichtbaar
en onzichtbaar, alvorens administratieve verantwoordelijkheden aan te nemen. Opmerkelijk
was de periode (de jaren 70, 80 en 90) waarin zij
als voorzitster van de Branche Jeanne d'Arc in
Orléans, sommige leden vanuit Parijs aantrok
door haar charisma, haar grootmoedigheid en
haar toewijding. Deze Parijse leden kwamen
werken in Orléans om er inspiratie op te doen.
Modern en vooruitdenkend, met respect voor de
traditie, heeft ze veel aandacht besteed aan onderwijs: zo richtte ze in de jaren 1960 een schilderatelier voor kinderen op waar ze hen leerde
zich vrij te uiten. Vanuit een gedrevenheid tot
het helpen van haar naaste, nam ze jarenlang
deel aan praatprogramma’s voor voormalige alcoholisten, waarvan één haar bleef schrijven tot
zijn eigen dood. Haar stille mededogen breidde
zich uit tot Tibet en Nepal, waar ze bijdroeg aan
een aantal programma's voor sociale bijstand en
onderwijs, waaronder de opleiding van artsen
volgens de Tibetaanse medische wetenschap.
Haar peetdochter-arts is momenteel werkzaam
in een ziekenhuis in een Tibetaanse kamp in het
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 10 - oktober 2017

zuiden van India waar Tibetaanse migranten verzorgd worden.
Gedreven door haar mystieke aard en haar liefde
voor kinderen, heeft ze meerdere jaren de functie
van Nationaal Ridder in de Internationale Orde
van de Tafelronde vervuld.
Ze onderzocht het theosofisch onderricht op een
diepgaande en consistente wijze, wat een lange spirituele band met Adyar toeliet. Ze is auteur van
verschillende theosofische boeken gepubliceerd
door de Editions Adyar. Sommige zijn vertaald in
het Engels, Russisch, Nederlands, Italiaans,
Spaans. Ze besloot uiteindelijk meer tijd te besteden aan de herziening van sommige theosofische
basiswerken in plaats van haar eigen geschriften
uit te geven.
Kortom: haar leven was eenvoudig, haar vreugde
sober, gezuiverd van elke gemaaktheid. Haar voldoening zat vervat in de dienst voor anderen, in
spirituele lectuur, in de begeleiding van zielen op
het spirituele pad en in bezinning. Diegenen die de
gelegenheid hadden haar te ontmoeten, herinneren
zich haar vriendelijkheid, haar grootmoedigheid en
haar rechtvaardigheid. Degenen die het geluk hadden dicht bij haar te staan, herinneren zich haar als
zuiver Licht.
Nederig aanvaarde ze niet als moedig te worden
gezien. Subtiel ving ze elke allegorie van verheffing
op. Diep en integer hield ze niet op om fundamentele vragen te stellen met betrekking tot het leven
en de dood. Dankzij haar moed kon ze meermaals
de ziekte overwinnen, zonder te klagen. Ditmaal
hebben de Heren van Karma haar toegestaan zich
te bevrijden van haar lijdend lichaam teneinde de
hogere werelden te betreden.
Stralend keert ze terug op de Grote Weg naar het
Grote Licht.
Laten we ons verheugen! Want het is een vlucht
van de Ene naar de Ene.
Trân-Thi-Kim-Diêu

In het nirwana is kalmte.
Waar kalmte is, is geen komen en gaan.
Waar geen komen en gaan is,
is geen geboorte of dood.
Waar geen geboorte of dood is, is niets.
Noch hier, noch op een andere plek.
In deze toestand
houdt alle lijden op te bestaan.
Siddharta Gautama Boeddha
www.spiritueleteksten.nl
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Herfstwandeling in de Plantentuin te Meise

http://laura-nature-belgique.skynetblogs.be/meise-jardin-botanique-national/

De herfst is zeker het mooiste seizoen van het jaar. Flamboyant, hypnotiserend, warm, vrijgevend, prachtig, fantastisch en kleurrijk… de reputatie van de herfst liegt niet.
In dit seizoen dat inspireert tot zelfreflectie, stelt de Belgishe Theosofische Vereniging in samenwerking
met de Belgische Theosofische Orde van Dienst, u voor deel te nemen aan een mooie wandeling in de
Plantentuin van Meise. De wandeling wordt afgewisseld met meditatieve momenten van stelregels en korte citaten van de Eeuwige Wijsheid.
De wandeling eindigt ten laatste rond 16.30 uur.
Afspraak op

zaterdag 28 oktober 2017 om 13.00 uur

Aan de ingang van de

Plantentuin
Domein van Boechout
Nieuwelaan 38
1860 Meise

Deelname in de kosten € 12 (inkomkaart Plantentuin inbegrepen).

De opbrengst van deze wandeling wordt, na afhouding inkomgelden, integraal geschonken aan Restos du Cœur
http://www.restosducoeur.be/nl/
Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage
De jaarlijks lidmaatschapsbijdrage dekt het jaar van 1 mei tot 30 april. Tijdens de Algemene Vergadering van 18 juni 2017 werd het bedrag van € 48,00 vastgelegd en goedgekeurd.
De statuten vermelden dat de jaarlijkse bijdrage elk jaar betaald dient te zijn vòòr 30 oktober.
Teneinde de taak van de Schatbewaarder en het secretariaat te vergemakkelijken, vragen we aan alle leden
hun bijdrage tijdig te willen overschrijven op rekening nummer IBAN81 0000 1422 2624, tnv Belgische
Theosofische Vereniging vzw.
Met onze oprechte dank
Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 10 - oktober 2017

7

Programma in Antwerpen
Oktober 2017

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

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u
01/10: Loge Witte Lotus
Filosofie - levenskunst en piritualiteit
08/10: Loge Open Paradigma
Interactieve reflectie
op het kerkhof Schoonselhof

Kalender oktober 2017
MA

DI

WO

15/10: Loge Antwerpen
De filosofie van muziek

DO

ZA

VR

20:00-21.30

05/10: van 20u tot 21.30u
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni

2

1

26/10: van 20u tot 21u
Licht op het Pad

Filosofie

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

12/10: van 20u tot 21.30u:
Licht op het Pad
19/10: van 20u tot 21.30u:
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni

11:0013:00

1

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN

Loge Witte Lotus

ZO

23/30 24/31

Taimni

Licht op het
Pad

Taimni

Licht op het
Pad

Loge Antwerpen
03 & 17/10: van 11u tot 15u:
Dialogen van G. De Purucker
10 & 24/10: van 11u tot 15u:
Kosmisch Vuur van A. Bailey

Loge Open Paradigma
10/10: van 20u tot 21.30u:
Mensen- en Zonne-Inwijding
24/10: van 20u tot 21.30u
De Bhagavad Gita

01/10/2017: Filosofie - Levenskunst &
spiritualiteit
05/10/2017: Thema-avond:
Een weg tot zelfontdekking
12/10/2017: Thema-avond:
Licht op het Pad
19/10/2017: Thema-avond:
Een weg tot zelfontdekking
26/10/2017: Thema-avond:
Licht op het Pad
Gevolgd door de TOS Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)

EXTRA Programma in Antwerpen
Belgische Theosofische Vereniging
Cursus: Inleiding tot de theosofie

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

Zaterdag 14/10 om 10.00 uur

Het astrale plan of
emotioneel lichaam
Theosofische Orde van Dienst
26/10: van 21u tot 22u:
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)
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Voor informatie over de activiteiten van de Belgische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht
op GSM 0486 631 997 of via email:
president@ts-belgium.be
Voor informatie over de Belgische Theosophical
Order of Service kan u terecht op GSM
+32 476 879 968 of via email:
tos@ts-belgium.be
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