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De beste wensen voor een boeiend jaar 2008
Het bestuur en de leden van de Loge Witte Lotus wensen alle lezers, een
voorspoedig en gelukkig Nieuwjaar.
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zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en
wetenschap.
3. 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.
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Nieuwjaarsbericht
Jan Jelle Keppler
Aan het eind van dit jaar 2007 na het begin van de jaartelling is het weer zover,
dat de zin van het bestaan bezien moet
worden en daarvoor enige tijd en ruimte
uitgetrokken voor delen, verdelen en
mededelen.
Gelukkig heeft de Loge Witte Lotus nu
een twaalftal leden en kunnen alle logeactiviteiten volop doorgaan. Zo zelfs, dat
in het programma voor volgend jaar een
extra studieavond voor het Theosofisch
Practicum zal worden opgestart, wat zeer
veel goeds belooft voor de gelijktijdige en
evenwichtige toepassing van de drie doeleinden van de vereniging.
Een van de regelmatige bezoekers heeft
reeds aangekondigd als lid van de Loge
Witte Lotus tot de theosofische vereniging te willen toetreden. Dit geeft reden
tot blijdschap, maar men verlieze hierbij
niet uit het oog, dat de aantallen van ondergeschikt belang zijn en dat het vormen
van een kern van de broederschap der

mensheid voorop blijft staan.
Dit betekent, dat de loge niet zomaar
een toevallige club van vrienden is, in
de kring waarvan vriendschapsrelaties
onderhouden worden, maar dat men
zich te allen tijde ervan bewust dient te
blijven, dat de loge niet om persoonlijke redenen bijeen komt, maar om de
verbroedering van gehele mensheid in
praktijk te brengen en daadwerkelijk
vorm te geven.
Wat is Liefde met een grote “el” en wat
is die broederschap in de praktijk? Dit
zijn de vragen waarvoor de loge het
afgelopen werkingsjaar wel naar de
antwoorden heeft moeten zoeken en
niet alleen binnen de eigen kring, maar
ook in relatie tot de andere loge in
Stad. Ieder kijkt daarbij het diepst in
eigen hart en probeert de vorm van de
broederschap vast te houden. Men bedenke daarbij, dat de loges en de logeleden niet om hun mankementen bij

elkaar worden gebracht, maar om hun
kwaliteiten.
In de groep vullen de loges en de leden
elkaar aan en blijven zij in groepsverband omwille van de groep en niet om
enig eigenbelang.
Gelukkig zijn zij, die hun leven mogen
vullen met het dienen van de mensheid
en het goede blijken te verrichten zonder daar om geprezen te worden of zelfs
maar daarvoor erkenning te willen vinden. De grootste gave is de anonieme
gave van broederlijke liefde aan de gehele mensheid te kunnen geven. Hiervoor
heeft de loge hopelijk dit jaar voldoende
bijgedragen en misschien verdient de
loge het om volgend jaar nog grotere
gaven aan te mogen bieden.
Schepen verwelken en bloemen vergaan, maar de Antwerpse Loges blijven
altijd bestaan.

Lezing door Loge Witte Lotus op 6 januari 2008 om 11u

Gilgul Neshamot: de Kaballah over transmigratie van de Ziel.
Guido Hoste

“Er zijn vele Werelden waar zij doorheen
draaien en iedere wenteling is wonderbaarlijk op vele verborgen manieren. Maar mensen hebben geen weet hiervan en beseffen
hier niets van”.
Zo spreekt de Zohar over transmigratie.
In de Joodse overlevering is het concept
van reïncarnatie of ‘transmigratie van de
Ziel’ bekend onder de Hebreeuwse naam
“Gilgul Neshamot”. Gilgul betekent Cyclus of Wiel (meervoud: Gilgulim). Neshamot is een meervoudsvorm en betekent
Zielen. Letterlijk vertaald wordt dit dus
“Zielencyclus”.
“Sha’ar ha Gilgulim” (Poort van Reïncarnaties) is het bekendste kabbalistische
werk over de ‘transmigratie van de Ziel’
en is gebaseerd op de Zohar. Dit werk
wordt toegeschreven aan Isaac Luria en is
te boek gesteld door zijn vooraanstaande
discipel Rabbi Chaim Vital en diens zoon
Rabbi Shmuel Vital.

De “Gilgulim” (Wielen van transmigratie) wentelen de Ziel van de ene incarnatie naar de andere. Door bewustwor-

ding en Zelfrealisatie kan het individu
zich bevrijden uit deze cyclus. Dit bewustwordingsproces wordt versneld of
afgeremd door de algemene werking
van de Voorzienigheid en de individuele
werking van vrije wil. De eerste boeken
van de Bijbel, Genesis en Exodus, verwijzen al op allegorische wijze naar dit
proces. Bij de afdaling uit het ‘land van
Kanaän’ (lagere delen van de Geest)
wordt de ‘nefesh’ (ziele-essentie) omhuld met een lichaam van vlees en
bloed. In deze gevangenschap doet het
individu tijdens het leven ervaring op in
de natuurlijke wereld, totdat het zoeken
naar een uitweg (Exodus) begint om
‘het beloofde land’ (zuivere staat van
bewustzijn) terug te vinden.

Wheel of Life
www.kosmic-kabbalah.com/pages/posters_wheel_of_life.htm
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Het Universele Huis van Gerechtigheid - Deel 1

W e rk i n g en g e e st e l i j k e a ch t e r gr o n d en v an h e t b e st u u r s t el s e l i n h e t B ah á ’ í G e l o o f .
Christian Vandekerkhove

1. Inleiding
Het Bahá’í-geloof kent een goed gestructureerd bestuur onder meer op gebied van geloof en maatschappelijke orde.

Bahá’u’lláh (1817-1892)
www.s9.com/Biography/Bahaullah

Het Bahá’í-geloof is een openbaringsgodsdienst en ontleent dus haar gezag
aan een Goddelijke openbaring. Deze is
vastgelegd in een aantal heilige boeken.
De belangrijkste heilige boeken in het
Bahá’í-geloof zijn de Kitáb-i-Íqán, of het
Boek van de Zekerheid, dat door Bahá’u’lláh naar buiten werd gebracht tijdens zijn ballingschap in Bagdad van
1853 tot 1863, de Kitáb-i-Aqdas, of het
Heiligste Boek en de Kitáb-i-Ahd, of het
Boek van het Verbond.
Deze openbaring verklaart onder meer
dat de mensheid op weg is naar volwassenheid en dat de opeenvolgende religies der mensheid in feite opeenvolgende Goddelijke boodschappen zijn om de
mensheid in haar groei naar volwassenheid te begeleiden.
De laatste openbaring voor het komende
millennium is, aldus het Bahá’í-geloof,
die van Bahá’u’lláh.
Volgens het Bahá’í-geloof behelst de
boodschap van de diverse religies twee
hoofdcomponenten:
Gods plan met het zenden van Zijn Profeten
naar de mensen is tweeledig. Ten eerste om de
mensenkinderen van het duister der onwetendheid te bevrijden en hen naar het licht
van waar begrip te leiden. Ten tweede om de
vrede en rust van de mensheid te verzekeren
en in alle middelen te voorzien waardoor deze
tot stand gebracht kunnen worden.

In dit artikel beperken we ons tot één van
de middelen die onder de tweede genoemde categorie vallen: principes en
leerstellingen die beogen bij te dragen aan
de vrede en rust van de mensheid.
Eén van de elementen van het Bahá’íbestuurstelsel is een internationaal bestuur, met op democratische wijze verkozen leiders. Wanneer de mensheid tot
volwassenheid is gekomen, moet dit bestuur in de gehele wereld operatief zijn.
Dit bestuur kunnen we noch democratisch noemen, noch theocratisch. Het Bahá’í-geloof situeert deze Goddelijk doorgegeven bestuursvorm ver boven die,
welke door het menselijk vernuft in de
loop der eeuwen werden uitgedacht:
Het zou volkomen misleidend zijn te proberen
een vergelijking te maken tussen dit unieke, dit
goddelijk ontworpen Stelsel en een van de verschillende stelsels die het menselijk verstand gedurende uiteenlopende tijden van zijn geschiedenis heeft uitgewerkt voor het besturen van
maatschappelijke instellingen. Zulk een poging
zou op zichzelf een gemis verraden aan volledige waardering van de voortreffelijke schepping
van de grote Auteur ervan.

Abbas Effendi, Abdu'l-Baha (1844-1921)
www.bahai-faith.com/

We kunnen deze bestuursvorm niet echt
democratisch noemen aangezien:
Het Bestuursstelsel van het Geloof van Bahá'u lláh moet geenszins beschouwd worden als van
zuiver democratisch karakter, aangezien de
fundamentele aanvaarding die van alle democratieën eist, dat zij in beginsel van de volmacht van het volk afhangt, volkomen ontbreekt in deze Beschikking.

Het zou ook onjuist zijn, te spreken
over een theocratie, aangezien de leden
van de bestuursorganen democratisch
verkozen worden.
Er wordt dus naar een maatschappij gestreefd, waarin de mens zich volkomen
kan ontplooien op religieus, persoonlijk
en maatschappelijk vlak. De gelijkwaardigheid van man en vrouw wordt hierin
gegarandeerd.
Hiertoe werd een aantal wetten geformuleerd om de relatie te regelen tussen
het individu met zichzelf, met de medemens en met God.
Het Universele Huis van Gerechtigheid
is op mondiaal niveau het voornaamste
instrument om deze maatschappij te installeren en in stand te houden.
Daarnaast kent het Bahá’í-geloof een bestuur op nationaal niveau: een Nationaal
Huis van Gerechtigheid en op lokaal niveau: een Lokaal of Plaatselijk Huis van
Gerechtigheid. In dit artikel houden we
ons voornamelijk bezig met het Universele Huis van Gerechtigheid (afgekort:
UHG of Huis). Terloops komen de andere Huizen van Gerechtigheid hier en
daar ook ter sprake.
Dit concept van Huis van Gerechtigheid
wordt in stappen uitgewerkt en geinstaureerd.
In elke lokaliteit verkiezen de leden van
de Bahá’í-gemeenschap voor een periode van 1 jaar een Lokale Geestelijke
Raad, bestaand uit 9 personen.
Ieder jaar wordt, per land, een Nationale Geestelijke Raad verkozen, eveneens
bestaand uit 9 personen.
In een Nationale Conventie kiezen gedelegeerden – zonder propaganda, verkiesbaarstelling en in een sfeer van gebed – negen personen (uit de Bahá’ígemeenschap) die zij op basis van geestelijke karaktereigenschappen geschikt
achten om een jaar in de Nationale
Geestelijke Raad te dienen.
Deze gedelegeerden worden zelf regionaal verkozen, volgens dezelfde principes, uit de Bahá’ís van hun regio.
Vervolg op pagina 4
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Uit deze Nationale Geestelijke Raden
zullen mettertijd Nationale Huizen van
Gerechtigheid ontstaan
De leden van deze Nationale Geestelijke
Raden kiezen eens in de 5 jaar een internationale raad van 9 personen, genaamd
het Universele Huis van Gerechtigheid
(UHG), eveneens volgens dezelfde principes en uit de gehele Bahá’ígemeenschap.

Het UHG is het hoogste en onfeilbare bestuurslichaam in het Bahá’í-geloof. Het
werd door Bahá’u’lláh bevolen en voor het
eerst verkozen op 21 april 1963.,
Over de profeten en in casu dus over Bahá’u’lláh is gezegd:
Niemand heeft het recht hun woorden in twijfel
te trekken of hun handelswijze te kleineren,
want zij zijn de enigen die er aanspraak op

Organigram van het Bahá'í-bestuursstelsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bahai

2.Wetten inzake oprichting en bestuur van het Universele Huis van
Gerechtigheid
Oorspronkelijk was door Bahá’u’lláh
voorgeschreven dat de verschillende
Huizen van Gerechtigheid zouden bestaan uit “minstens 9 personen”.
“De Heer heeft beschikt dat in iedere stad een
Huis van Gerechtigheid moet worden opgericht, waarin raadslieden ten getale van Bahá samenkomen, en mocht dit aantal overschreden worden, dan geeft dit niet.”
De verklaring van dit getal vinden we in
volgend paragraaf:
“De abjad-numerieke waarde van Bahá is negen.”
Het Universele Huis van Gerechtigheid
en de Nationale en Lokale Geestelijke
Raden hebben momenteel elk negen leden, het minimum aantal dat Bahá’u’lláh
heeft voorgeschreven.

kunnen maken de ziekte
(van de verdeelde wereld) te begrijpen en zijn
kwalen feilloos te onderkennen. Dit impliceert dus dat deze beslissingen omtrent
het oprichten en de modaliteiten inzake
verkiezing van de mandaten in het UHG
moeten worden aanvaard en strikt opgevolgd.
Het beheer van het UHG werd bij testament vastgelegd door ‘Abdu’l-Bahá:
In zijn wilsbeschikking gaf ‘Abdu’l-Bahá de
mantel van Behoeder van de Zaak en onfeilbare
uitlegger van de leringen aan zijn oudste kleinzoon, Shoghi Effendi, en bekrachtigde het gezag en de zekerheid van goddelijke leiding zoals die door Bahá’u’lláh is verordend voor het
UHG bij alle zaken “die niet klaarblijkelijk in
het Boek zijn geopenbaard.”
De verkiezing van het UHG gebeurt zonder propaganda en in geheime stemming.
Alle mannelijke leden van de Bahá’í-wereld
zijn in het UHG verkiesbaar. Dit in tegen-

stelling tot alle andere raden die voor
beide geslachten open staan.
In 1968 vestigde het UHG een Instituut
van Raadgevers op internationaal en
continentaal niveau. Deze worden voor
een periode van 5 jaar benoemd ter vervanging van de door Shoghi Effendi aangestelde “Handen van de Zaak Gods”,
een klein aantal gelovigen, wier taak het was
het Hoofd van het Geloof bij te staan in het
behoeden en verspreiden van het geloof.
Daarna zijn andere instellingen gevolgd
en zullen er in de toekomst ongetwijfeld
nog andere volgen.
Het UHG is, aldus ‘Abdu’l-Bahá, door
God ingesteld als de bron van al het goede en
(…) bevrijd (…) van alle dwaling.
Over de leden geeft hij volgende toelichting:
Zijn leden moeten manifestaties van Godsvrucht zijn, dageraden van kennis en begrip;
zij moeten standvastig zijn in het geloof Gods
en het welzijn van de gehele mensheid wensen.
3.Wetten inzake de taken van het
Universele Huis van Gerechtigheid
Net als voor de andere Raden het geval
is, worden bevoegdheid en plichten van
het UHG uiteengezet in de Toelichtingen van het UHG en samengevat in de
Statuten van het UHG. Deze toelichtingen zijn gebaseerd op de geschriften van
Bahá’u’lláh en ‘Abdu’l-Bahá en op de
brieven van Shoghi Effendi.

De Zetel van het Universele
Huis van Gerechtigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_Huis_van_Gerechti
gheid

Vervolg op pagina 5
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Deze statuten staan bekend als The Constitution of the Universal House of Justice.
Eén van de taken van het UHG is het
uitvaardigen van wetten. Deze dienen
als uitbreiding of toelichting bij de wetten uitgevaardigd door Bahá’u’lláh. Ze
kunnen hier echter niet mee in strijd
zijn. Dit wordt door ‘Abdu’l-Bahá als
volgt uitgedrukt:
“naar dit lichaam moeten alle aangelegenheden worden verwezen”. Het
maakt alle verordeningen en bepalingen,
die niet in de uitvoerige Heilige tekst
worden gevonden. Door dit lichaam moeten alle moeilijke problemen worden opgelost
en de Behoeder van de Zaak Gods is voor het
leven het heilige hoofd en eminente lid van
dit lichaam. Shoghi Effendi werd door
‘Abdu’l-Bahá aangesteld als Behoeder
van de Zaak Gods. De Behoeder maakt
eveneens deel uit van het UHG. Na de
dood van Shoghi Effendi werd geen Behoeder meer aangeduid en de verantwoordelijkheden berusten sedertdien
volledig bij het UHG.
De wetten die door het UHG worden
uitgevaardigd, vormen de onderverdelingen en vertakkingen van de universele
beginselen van het Bahá’í-geloof.
Het UHG zal wetten maken, van toepassing op de eisen en de noden van de
tijd.
Het UHG maakt de wetten en reglementen
door het vermogen van inspiratie en met bevestiging van de Heilige Geest en het staat
onder de bescherming van God.
De taken die het UHG werden toegewezen, vinden we terug in de Constituties:
Het UHG kreeg onder meer volgende
taken:
Het bewaren van de Heilige Teksten te verzekeren en hun onveranderlijkheid te vrijwaren. De Geschriften analyseren, classificeren
en coördineren en de Goddelijke Zaak te
verdedigen en te beschermen en het te vrijwaren van onderdrukking en vervolging.
De belangen van het Geloof van God vooruit
te helpen en haar administratieve instellingen
uit te breiden en te verstevigen.

Het bereiken van de individuele en collectieve
Bahá’í-kwaliteiten en deze te propageren.
Haar uiterste best te doen voor de realisatie van
een hartelijke en respectvolle relatie tussen de
naties, om aldus de wereldvrede en een betere
wereld te bereiken.

Shoghi Effendi Rabbani (1897-1957)
www.bahai-faith.com/

Wetten en regels uit te vaardigen, voor zaken
die niet expliciet in de Heilige Teksten zijn
vermeld. Te overleggen en beslissingen te treffen
in alle problemen en geschillen. De persoonlijke
rechten, vrijheid en initiatieven van het individu te vrijwaren en aandacht te schenken aan de
menselijke eerbaarheid en de ontwikkeling van
de landen en de stabiliteit van de staten.
De wetten en principes van het Geloof en de
juiste levenswijze volgens de Goddelijke Wet te
bevorderen en toe te passen.
Het Spirituele en Administratieve Centrum van
het Bahá’í-geloof te vrijwaren en te ontwikkelen, dat permanent is gevestigd in de tweelingsteden ‘Akka en Haifa.
De zaken van de Bahá’í-gemeenschap in de
wereld te bevorderen.
Oordeel te vellen inzake de overtreding van de
Bahá’í-wetten en hierin uitspraken te doen.
(geparafraseerd).

Het Bahá’í-geloof staat niet toe dat armoede ongemoeid wordt gelaten.
Wij hebben het (het Huis van Gerechtigheid)
tot een toevluchtsoord voor de armen en behoeftigen gemaakt.
Het Huis van Gerechtigheid (op lokaal
en nationaal niveau) fungeert bovendien
als vangnet, daar waar de burger zijn
verplichtingen aan de Goddelijke wet
verzaakt. Een mooi voorbeeld hiervan
vinden we in het Heiligste Boek in verband met het onderricht van de kinderen:
Elke vader is gehouden zijn zoon en dochter
in de kunst van het lezen en schrijven te onderrichten, alsmede in alles wat in de Heilige
Tafel is opgetekend. Wanneer iemand zich
onttrekt aan hetgeen hem is geboden, moeten
de Gevolmachtigden zoveel van hem inhouden als voor hun onderricht vereist is indien
hij een vermogend man is; zo niet, dan valt
de kwestie toe aan het Huis van Gerechtigheid.
Eveneens in verband met de opleiding
van de kinderen, kunnen we een voorbeeld geven van de taak van het Huis
van Gerechtigheid als controleorgaan:
Eenieder, hetzij man of vrouw, moet een
gedeelte van wat hij of zij door handel, landbouw of een ander beroep verdient, aan een
vertrouwd persoon overhandigen voor de opleiding en het onderwijs van kinderen, voor
dit doel te besteden met medeweten van de
Gevolmachtigden van het Huis van Gerechtigheid.
(wordt vervolgd)

Loge Witte Lotus verwelkomt
twee nieuwe leden
De Loge Witte Lotus is verheugd, in haar
kringen, twee nieuwe leden te kunnen
verwelkomen.
Willem Hulscher is al verschillende
jaren lid van de Theosofische Vereniging.
Hij heeft zich nu aangesloten bij het team
van de Loge Witte Lotus.

Ook Leo Ongena besliste dat de tijd
rijp was om lid te worden van de Loge.
We heten Willem en Leo van harte welkom en zijn ervan overtuigd dat zij een
waardevolle bijdrage zullen leveren aan
onze open en enthousiaste groep.
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Europees Congres van de Theosofische Vereniging, Helsinki 2007.

Het Evangelie van Mededogen - Deel 2
Henriette van der Hecht— Secretaris-Generaal TV België

Ieder moment van de dag, elke taak die
we volbrengen, is het mogelijk om liefdevolle gedachten over te brengen, gedachten die inspireren tot vertrouwen in
de schoonheid van het leven. Iedere
ontmoeting kan troost brengen door een
begrijpende blik, een glimlach die een
straaltje zonneschijn aanreikt aan iemand
die daardoor weet dat hij niet eenzaam
is en dat een medemens hem steunt,
daar waar hij zich
verlaten dacht.
Mededogen houdt
onze hand vast tijdens onze bewogen
rit op de duistere
stukken van ons
levenspad en bevrijdt ons uit het
net van ontmoediging en wanhoop; zij is als een plots
ontdekte vriendschap die ons vervult
van een licht dat de duisternis verjaagt
en onze krachten opnieuw doet toenemen.
Laten we onze lijdende broeders en
zuster hullen in onze liefdevolle gedachten en zij zullen dit aanvoelen als een
mirakel, alsof een engel of goddelijke
boodschapper hun ziel dichter bij de
hemel brengt; zijn verdriet maakt plaats
voor vreugde; zij stellen opnieuw vertrouwen in het leven en zijn daardoor
opnieuw bereid om op hun beurt liefde
en geluk door te geven.
Alleen wanneer rivaliteit en competitie
tussen mensen onderling, de wens om
zichzelf te bewijzen ten koste van anderen en om zichzelf op te werken door
anderen neer te halen – allen uitdrukkingen van een “ik” dat verschillend en
afgescheiden is van de rest -, plaats maken voor liefdevolle zorg, een sterk verlangen om anderen gelukkig te maken
en een bereidheid om een stukje van het
geluk dat men zelf bereikt heeft, te delen met anderen, alleen dan kan er vrede zijn in de wereld, een broederlijke
samenwerking voor de vreugdevolle
ontplooiing van allen, harmonie tussen
allen in het wezen van iedereen. Uit dit
samen delen ontstaat een diep gevoel

van eenheid en door een oprechte aandacht voor anderen kan men zich volledig één weten met de ander en die ander ook volledig begrijpen.
Mededogen, de vurige wil om onze passie voor het leven in dankbaarheid voor
haar schoonheid mee te delen aan diegenen die ons pad kruisen, de vurige wil
ook om hun dorst te lessen naar de zin
van het leven door enthousiast onze
kennis te delen, dit mededogen dat zich
uitdrukt in een onbegrensde goede wil,
is als een bron van levend water, een
verfrissend water waardoor de ziel zich
volledig openstelt voor het onsterfelijke
goddelijke leven, de grondslag van het
universum en de ziel zelf.
Dan is de ziel in totale vrede in al zijn
relaties, een stralende vrede die beetje
bij beetje de duisternis oplost van een op
zichzelf gerichte wereld, zoals het licht
van de opgaande zon langzaam de Aarde
weer onthult.

De passages uit
“Het Boek der Gulden Voorschriften”
door Arya Sangha, door mevr. Blavatsky
vertaald uit het Senzar (de oude geheime
taal der Ingewijden), onder te titel “De
Stem der Stilte”, vormen het “Evangelie
van Mededogen”, de Goede Boodschap
dat Mededogen de mensheid zal redden
door haar te leiden naar volledige ontplooiing en perfectie, naar een geluk dat
zowel hemels als aards is; de Boodschap
dat Mededogen allen die zich volledig
wijden aan de ontwikkeling van de onsterfelijke Liefde binnen de mensheid transformeert tot Redders van de Wereld,
Redders zowel van de mens als van de
natuur.
De auteur van “Het Boek der Gulden
Voorschriften”, Arya Sangha, was één van
de eerste discipelen van de Boeddha en
werd “één van de drie zonnen van het
Boeddhisme” genoemd.
Vertaling originele tekst: Sabine Van Osta.

In memoriam: Ariane Hespel-Baetens
Op zondag 14 oktober 2007 overleed
onze zuster Ariane Hespel-Baetens.
Jarenlang was ze voorzitster van de Theosofische Loge ‘Science de la Vie’ in Charleroi.
Alle leden van de Loge Witte Lotus sluiten zich aan bij de woorden van de Secretaris–Generaal van de Theosofsche Vereniging België:
“We zijn gekomen om je onze diepe erkenning
te betuigen voor alles wat je ons gegeven hebt,
in je grenzeloze en onvermoeibare trouw. Je
hebt ons zoveel gegeven, met heel veel vriendelijkheid, vrijgevigheid, met waardering voor
onze inspanningen en met een oprechte wens te
plezieren.
De Theosofische Vereniging kende met jou,
gedurende 30 jaren – je werd lid in 1977 –
een van haar meest getrouwe, waarachtige en
bekwame dienaars.
Je passie voor het oude Egypte, voor de wijsheid
van het antieke India, voor het ware Boeddhisme, voor de astrologie en, de nauwgezette studie van deze mystieke filosofieën - die je deed
tot in die laatste pijnlijke weken van je leven waren een mooi voorbeeld van een bijdrage aan

het werk van de
Theosofische Vereniging voor de Universele
Broederschap van de mensheid.
Jaren droeg je de zware taak van voorzitster
van onze Theosofische Loge “Science de la
Vie” in Charleroi op je schouders. Je diende
zeer bewonderenswaardig het hogere doel van
de Theosofie voor de vergeestelijking van ons
werk.
Dat de vlam, zo goed onderhouden, sterk
genoeg blijft in Charleroi.
Aan jou denkend, de dag van je dood en de
dagen daarna, voelde ik je heel gelukkig. Een
bevrijding, na een lange beproeving met heel
veel moed gedragen.
Moge geluk je vergezellen op je weg voorbij
de dood, tot de apotheose, beloofd aan elke
ziel, in de hemelse gelukzaligheid. Onze
herinnering en genegenheid zij met jou, met
de wens dat je heel veel licht mag verspreiden.
In gedachten omhelzen we je.
Ariane, dank je wel.”
Henriette van der Hecht
Secretaris-Generaal - TV België
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Lezingen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 Loge Witte Lotus
06/01/2008

Guido Hoste

Gilgul Neshamot: de kabbalah over
transmigratie van de Ziel

03/02/2008

Lieve Opgenhaffen
& Sabine van Osta

Tara - deel II

02/03/2008

Jan Jelle Keppler

De tweede doelstelling van de
Theosofische Vereniging

06/04/2008

Jan De Smedt

Geluid en genezing

04/05/2008

Sonia Hoste

Kunst en Theosofie

01/06/2008

Hugo Cardon

Orpheus en het Orphisme

Vrijwillige bijdrage
Info: (0476) 867 401
en (0486) 631 997

Iedereen is van harte welkom!

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.

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
Instemming met haar drie school van denken waartoe
doeleinden is de enige voor- hij/zij zou behoren. Meningen
of opvattingen geven geen
waarde voor lidmaatschap.

Kalender
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.

18/01/1847

Geboorte Alfred Percy Sinnett

17/02/1926

Eerste officiële viering Adyardag

17/02/1847
Geboorte
Leadbeater

Charles

Webster

19/02/1904

Geboorte van Rukmini Devi
Arundale.

De Belgische Theosofische Vereniging
De Theosofische Vereniging
werd opgericht te New York
op 17 November 1875. Haar
internationaal hoofdkwartier
is gevestigd te Adyar
(Chennai), India. Zij is een
ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft
afdelingen in vele landen over
de hele wereld.
In Europa is een Internationaal Theosofisch Centrum
gevestigd te Naarden
(Nederland).

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi,
Gent en Luik. Zij organiseren
met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten 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 stimuleren in hun zoekproces naar waarheid.

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

7

Jaargang 3—nummer 1
Januari 2008

Het Witte Lotusblad

Activiteiten in Antwerpen

Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender januari 2008
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

20:00-22:00

20:00-22:00

1

2

3

4

5

BENADERING VAN
THEOSOFIE

8

9

10

ZO

MA

11:00-13:00

20:00-22:00

DI

WO

11

12

6

13

15

16

17

23

4

5

6

7

19

20

11

12

13

29

30

25

26

27

31
VRIJ

8

9

10

14

15

16

17
WIE IS BRÛNO
GRÖNING?

MARCUS
AURELIUS:
OVERPEINZINGEN

18

19

20

Loge Witte Lotus

03/01 Danielle Audoin: Een benadering van Theosofie
06/01 Gilgul Neshamot: de kabbalah over transmigratie van de
Ziel (Guido Hoste)
Meer op pagina 2
10/01 Marcus Aurelius: Overpeinzingen
17/01 Basisbegrippen uit de Theosofie
24/01 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom
Meer op pagina 9
28/01 Theosofisch Practicum: De Zon
31/01 Vrij onderwerp

22

23

24

UIT DE
THEOSOFIE

25
ONDERWERP

21
BASISBEGRIPPEN

ANCIENT WISDOM

THEOSOFISCH
PRACTICUM:
DE ZON

3
TARA DEEL 2

VERTAALKLAS
ANNIE BESANT:

28

2

BENADERING VAN
THEOSOFIE

18

24

ZO
11:00-13:00

1

UIT DE
THEOSOFIE

22

ZA

DANIELLE
AUDOIN: EEN

BASISBEGRIPPEN

21

VR

20:00-22:00

MARCUS
AURELIUS:
OVERPEINZINGEN

14

DO

KABBALAH TRANSMIGRATIE VAN DE
ZIEL.

DANIELLE
AUDOIN: EEN
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Kalender februari 2008

THEOSOFISCH
PRACTICUM

26

27

28

29

VERTAALKLAS
ANNIE BESANT:
ANCIENT WISDOM

A Loge Antwerpen
17/02 Wie is Brüno Gröning? (Annemie Verschragen)

03/02 Tara - deel 2 (Lieve Opgenhaffen & Sabine Van Osta)
07/02 Danielle Audoin: Een benadering van Theosofie
14/02 Marcus Aurelius: Overpeinzingen
21/02 Basisbegrippen uit de Theosofie
25/02 Theosofisch Practicum
28/02 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom

Loge Antwerpen heeft de intentie om zijn traditie van zondagochtendlezingen op de derde zondag van de maand levend te houden. Hierboven vindt u de aankondiging voor wat al vast ligt. Info over volgende
lezingen krijgt u wellicht in onze volgende nummers.

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma’s
kunt u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997.

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma’s
kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

Wie Wijsheid zoekt is wijs, wie zich verbeeldt de Wijsheid gevonden te hebben is een dwaas.
(Talmud)
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Loge Witte Lotus - een nieuwe avondactiviteit

Theosofisch Practicum
Jan De Smedt

In januari starten we met een bijkomende activiteit:

betrekken van de behandelde onderwerpen.

"Theosofisch Practicum".
Elke vierde maandag van de maand vanaf
januari 2008 zal er een extra bijeenkomst
zijn, die de bedoeling heeft Theosofie
echt in de praktijk te brengen.

Dit wordt dus een combinatie van studeren, experimenteren en practiseren.

Hierbij worden de Drie Doelstellingen
van de vereniging voor ogen gehouden,
met nadruk op de tweede helft van de
tweede doelstelling (het vergelijkend
bestuderen van wetenschap en filosofie)
en op de derde doelstelling (het onderzoeken van de onverklaarde wetten van
de natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn).

scheikunde, wiskunde (de "exacte"
wetenschappen)
• Filosofie, psychologie, sociologie (de
"sociale" wetenschappen)
• Parapsychologie, parawetenschap
(de wetenschappelijke kringen beschouwen dit meestal als "pseudo"
wetenschappen, de Theosofie is echter niet afkerig van het bestuderen
hiervan)
• ….

Dit heeft twee grote doelen voor ogen:
Het aftoetsen van de huidige stand van de
de (para)wetenschappen aan de standpunten en de litteratuur uit de Theosofie.
Het uitwisselen van ervaringen hieromtrent, zonder daarbij de nadruk te leggen
op het mentale, verstandelijke aspect;
maar eerder een experimenteel actief

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere:
• Fysica, astrofysica, kwantumfysica,

Wetenschap wordt wel eens onderverdeeld in de categorieën geesteswetenschappen ook wel alfawetenschappen, in
natuurwetenschappen ook exacte wetenschappen, in sociale wetenschappen
of gammawetenschappen en in formele
wetenschap. (uit de Nederlandstalige

Wikipedia)
Vergeet ook niet dat in de beginjaren
van de Theosofie, eind 19de eeuw, dingen als hypnose, mesmerisme en mediums vlijtig werden beoefend en onderzocht. Er wordt over deze dingen heel
wat gepubliceerd op allerhande media,
het wordt dus boeiend om dit te toetsen
aan wat in Theosofische kringen hierover wordt aangenomen.
Er zijn plannen om bij voldoende belangstelling dit practicum uit te breiden
tot twee avonden per maand vanaf het
volgend werkjaar.
Hopelijk wordt dit aanbod druk bijgewoond.
***
28 januari 2008: DE ZON
Op het programma:
• Wetenschappelijk standpunt
Jan De Smedt

• Theosofisch Standpunt
Sabine Van Osta

• Praktijk
Jan De Smedt

Belgische Theosofische Loges op het Internet
Wanneer een idee, een wens, werkelijkheid
wordt, mag iedereen delen in de vreugde.

Tak Vrede – Gent
http://www.geocities.com/theosofiegent/theosofie.html

Met groot genoegen willen we nu dan ook aan
al de lezers melden, dat elke Loge zich de trotse
bezitter van een eigen website kan beschouwen.

Loge Witte Lotus - Antwerpen
http://wittelotusbelgium.spaces.live.com

Een uitdaging voor de toekomst en een instrument voor allen in de zoektocht naar Waarheid.
Oprechte dank aan Serge Budahazi, en allen die
hem hun steun en hulp verleenden, voor de
inzet en het fantastische werk dat gerealiseerd
werd.

Antwerp Lodge
http://spaces.msn.com/members/tvlabe/

Nieuw:
Brusselse loges:
Branche Blavatsky
Branche Lumière
Branche Centrale
http://theosophiebruxelles.skynetblogs.be
Branche Science de la Vie – Charleroi:
http://theosophiecharleroi.skynetblogs.be
Branche Annie Besant – Luik:
http://theosophieliege.skynetblogs.be
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Belgische Theosofische Vereniging vzw
L o g e Wi t t e L o tu s

Colofon:
De Belgische Theosofische Vereniging vzw,
zetelt in 1000 Brussel, Handelsstraat 51.
Alla activiteiten van de BTV-loges te
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22,
2018 Antwerpen,
tenzij anders vermeld.
Verantwoordelijke uitgever :
Jan Jelle Keppler
p/a Busken Huetstraat 5
2050 Antwerpen

Een greep uit Het Boek van de
Gulden Voorschriften, door
Arya Sangha (in het bijzonder
uit de uittreksels die H.P. Blavatsky ervan heeft vertaald onder de titel « De Stem der Stilte » waarin de verzen genummerd werden.
Alvorens de verzen betreffende Mededogen weer te geven, dienen we
het “Heilige Pad” in herinnering te
brengen, het Pad dat leidt tot de
volmaakte mens die de ontplooiing
van de Natuur en de Mensheid mogelijk maakt.
De etappes van het Pad worden gekenmerkt door zeven Poorten. De
sleutels tot de zes eerste poorten
zijn zes edele deugden of “paramitas
van de volmaaktheid”.

Achtereenvolgens noemen ze:
1. De sleutel van barmhartigheid en
onsterfelijke liefde. 2. De sleutel van
harmonie in woord en daad.
3. Mild geduld dat door niets kan worden verstoord.
4. Gelijkmoedigheid ten opzichte van
genot en leed.
5. De onverschrokken kracht die zich
uit het slijk van aardse leugens al strijdend een weg baant naar de hoogste
WAARHEID.
6. De onafgebroken contemplatie
van het eeuwige Zijn.
Door deze deugden stijgt het bewustzijn achtereenvolgens tot de hogere
gebieden van het leven, waarna, via
een zevende Poort, de Absolute Staat
van Zijn bereikt wordt, die Staat die in
directe verbinding staat met de Hoogste Wijsheid en goddelijke gelukzaligheid, het fundament van elk geluk.
Zo staat geschreven:
217. “Voordat u de eerste poort kunt
naderen, gewapend met de sleutel van
barmhartigheid en onsterfelijke liefde,
moet u leren uw lichaam van uw bewustzijn te scheiden, de schaduw te
verdrijven en in het eeuwige te leven.
Daartoe moet u leven en ademen in
alles, zoals alles wat u waarneemt in u
ademt; uzelf aanwezig voelen in alle
dingen, alle dingen in het ZELF”.
219. “U moet uw zijn niet afscheiden
van het ZIJN en van alles buiten u,
maar de oceaan doen opgaan in de
druppel en de druppel in de oceaan”.

220. “Zo zult u in volledige harmonie zijn met al wat leeft; heb de mensen lief als waren ze uw broederleerlingen, discipelen van één leraar,
zonen van één liefdevolle moeder”.
225. “Heeft u uw hart en denken
afgestemd op het grote denken en
hart van de hele mensheid? Want het
hart van hem ‘die de stroom zou willen ingaan’ moet worden geroerd
door iedere zucht en gedachte van al
wat leeft en ademt, zoals de bulderende stem van de heilige rivier
wordt gevormd door alle geluiden
van de natuur die daarin weerklinken”.
239. “Het pad dat verder voert
wordt door één vuur verlicht – het
licht van dapperheid dat brandt in het
hart”.

Mededogen verwijdert de
ware vergrendeling,
opent de deur naar de
vrijheid, maakt het ineengekrompen hart zo
groot als de wereld.
Mededogen neemt de
zware druk, de verlammende last weg van het
hart, geeft vleugels aan
hen die zich vastklampen aan de laaglanden
van het zelf.
Nyanaponika Thera

De Belgische Theosofische Vereniging vzw

Loges te Antwerpen

Antwerp Lodge

Loge Witte Lotus

Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Busken Huetstraat 5,

Website : http://tvlabe.spaces.live.com
E-mail : tvla.be@hotmail.com
PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische
Vereniging vzw

2050 Antwerpen
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401
Website: http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium
E-mail: witte.lotus@hotmail.com
KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta &
Keppler

