De Theosofische Vereniging Adyar

De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging werd opge-

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende

richt te New York op 17 November 1875.

doelstellingen:

Belgische Theosofische
Vereniging vzw
Loge Witte Lotus

Haar internationaal hoofdkwartier is
gevestigd te Adyar (Madras), India. Zij is

1.

Het vormen van een kern van de universele

een ontmoetingsplaats van zoekers naar

broederschap der mensheid, zonder onder-

waarheid en heeft afdelingen in bijna alle

scheid van ras, geloof, geslacht, kaste of

landen van de wereld. In Europa is een

huidskleur.

Internationaal Theosofisch Centrum gevestigd te Naarden (Nederland).

2.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

In België zijn er loges en afdelingen te
Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en

3.

Het onderzoeken van de onverklaarde wetten

Luik. Zij organiseren met grote regel-

van de natuur en van de vermogens die in de

maat voordrachten en studiebijeenkom-

mens latent aanwezig zijn.

sten en sommige, waaronder Antwerpen,
beschikken tevens over een uitgebreide
bibliotheek. De voornaamste taak van de
vereniging bestaat erin gelijkgestemde
mensen bij elkaar te brengen en hen te

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden
een volledige vrijheid van denken na. Instemming
met bovenstaande drie doelstellingen is de enige
voorwaarde voor lidmaatschap.

stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899.
Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de
jongste loot uit de Belgisch Theosofische
familie. Opgericht in 2006, beoogt deze
Loge eveneens een aantrekkingspool te
zijn voor zoekers naar en onderzoekers
van waarheid.
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De jaarbrochure
2006—2007

Jaarprogramma

Donderdagavond - 20.00u

3e en 5e donderdag

nadenken eer je naar de Zanonigroep komt,

Vertaalklas Ancient Wisdom

want Zanoni is verslavend….

Iedere 3e donderdag en eventueel 5e
donderdag van de maand wordt er
stevig aan het werk gegaan in de vertaalklas. De Nederlandse vertaling van

1ste donderdag

28/09, 26/10, 23/11, 28/12/2006,
25/01/2007, 28/02, 22/03, 26/04,
24/05, 28/06.

het boek “Ancient Wisdom”, geschre-

Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

ven door onze voormalige Internatio-

Officieel werd de Theosofische Vereniging gesticht

nale Presidente Dr. Annie Besant, is

in New York op 17 november 1875.

alleen nog maar in het antiquariaat te

Dit was het formele begin van een beweging die

Data :

verkrijgen in de oude Nederlandse
Dr. Annie Besant

van grote en blijvende invloed zou worden op de

spelling. “Ancient Wisdom” behandelt
de kernthema’s van de zogenaamd

En verder ?
Loge Witte Lotus

∗ Iedere 2e zondag van de maand organiseert

geschiedenis van de mensheid.

moderne theosofie op een bevattelijke en toegankelij-

Loge Witte Lotus een openbare voordracht.

In deze studiegroep staan we, iedere 1e donderdag

ke manier die Dr. Annie Besant eigen was. Door het

Aanvang 11.00u.

van de maand, behalve op 7 september 2006, even
stil bij personen en feiten uit de theosofische beweging die in de loop der jaren de mensheid hebben
geholpen haar dharma een stukje meer te benaderen.
Data:

05/10, 02/11, 07/12/2006, 04/01/2007,
01/02, 01/03, 05/04, 03/05, 07/06.

vertalen komen de deelnemers in zeer nauw contact
met de tekst. Juist begrijpen ligt immers aan de basis

brief “Het Witte Lotusblad” waarin iedere

maar wel mooi meegenomen. Het uiteindelijke resul-

maand de programma’s van beide Antwerpse

taat van iedere avond is een stukje tekst dat pas na

loges vermeld staan. Zie onze contactgegevens

grondig begrip in het hedendaags Nederlands werd

hieronder.

omgezet.
Data :

Loge Antwerpen

21/09, 17/10, 31/10, 16/11, 30/11,
21/12/2006, 18/01/2007, 15/02, 15/03,
29/03, 19/04, 17/05, 31/05.

2e donderdag
Ethische klassieker : Marcus Aurelius
Iedere 2e donderdag van de maand
lezen we samen ethische klassieker.

Marcus Aurelius

4e donderdag
Zanoni, het meesterwerk van Bulwer-

kers mag Marcus Aurelius niet ont-

Lytton. In deze groep lezen we samen

breken.

het boek Zanoni, met af en toe een
beetje commentaar en gedachtewisse-

We lezen en bespreken samen de

ling. Dit werk is in verhaalvorm geschre-

“Overpeinzingen voor mezelf en voor

Antwerpen. Aanvang 19.30u.

∗ Iedere 3e zondag van de maand wordt een
openbare voordracht georganiseerd door
deze activiteiten raadpleegt u best de jaarbrochure van Loge Antwerpen, te verkrijgen op
aanvraag via 03 827 43 62, via e-mail
tvla.be@hotmail.com of via de website van
Loge Antwerpen, http://tvlabe.spaces.live.com.

rische elementen. De leer van de Rozen-

niet enkel voor zijn tijd veel te groot en te edel

kruisers wordt verweven met een verhaal

was, doch ook nog vandaag ieder van ons kan in-

14/09, 12/10, 09/11, 14/12/2006,

eveneens activiteiten georganiseerd door Loge

ven, maar bevat diepe occulte en esote-

anderen” van deze Stoïcijnse Romeinse keizer, die

Data :

∗ Op dinsdag- en woensdagavond worden er

Loge Antwerpen. Aanvang om 11.00u. Voor

Zanoni

In onze reeks van ethische klassie-

spireren tot een ethische levenswijze.

∗ U kunt zich kosteloos abonneren op de nieuws-

van juist vertalen. Kennis van het Engels is geen must

van liefde en inwijding. Ook het dilemma
Zanoni en Viola

van de ingewijde komt aan bod: de keuze tussen de aardse liefde en het eeuwig

11/01/2007, 08/02, 08/03, 12/04, 10/05,

leven. Reeds meer dan een eeuw is dit boek een grote

14/06.

klassieker en heeft hij generaties van occultisten,
Rozenkruisers en Theosofen geïnspireerd. Wel even
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