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In Isis Ontsluierd vinden we volgende 
tekst: ‘Van de vroegste tijden af, hebben de 
wijsgeren gewezen op de merkwaardige in-
vloed van muziek op sommige ziekten, vooral 
op zenuwziekten. Kircher beveelt muziek 
aan, want hij had de goede uitwerking ervan 
zelf ondervonden, en hij geeft een uitvoerige 
beschrijving van het instrument dat hij ge-
bruikte. Het was een soort harmonica, be-
staande uit vijf op een rij geplaatste drink-
glazen van zeer fijn glas. In twee van die 
glazen waren twee verschillende soorten wijn, 
in het derde cognac, in het vierde olie, in het 
vijfde water. Hij liet er op de gewone manier 
vijf zangrijke tonen uitkomen, eenvoudig 
door met zijn vinger op de rand van de gla-
zen te wrijven. Het geluid heeft de eigen-
schap aan te trekken; het trekt ziekte uit; 
deze stroomt dan de muzikale golf tegemoet, 
en de twee vloeien in een en verdwijnen in de 
ruimte. Asclepiades paste ongeveer twintig 
eeuwen geleden met hetzelfde doel muziek 
toe; hij blies op een trompet om heupjicht te 
genezen, het lang aangehouden geluid deed 
dan de zenuwstelsels trillen en de pijn ver-

berust, doch een weldadig effect heeft 
op lichaam en geest.  

 

 

 

 

 

Geluid en muziek werken ontspannend, 
geven rust, verminderen stress en angst. 
Ook hebben ze  invloed op gedachten en 
emoties en, door de weldadige invloed 
op lichaam en psyche kan dit helpen bij 
het verzachten van een waslijst aan 
klachten zoals o.a. slapeloosheid, autis-
me, depressie, diabetes, pijn enz. 
Wie graag meer informatie wil omtrent 
dit onderwerp, nodigen we graag uit op 
onze lezing van 6 april 2008. 

 
Tekst uit Isis Ontsluierd van H.P. Blavatsky 
Hfst VII  -  De magische kracht der Muziek (215)  

dween geregeld. Democritus bevestigde 
evenzo dat vele ziekten konden worden 
genezen door de zangrijke tonen van een 
fluit. Mesmer gebruikte voor zijn magneti-
sche genezingen dezelfde harmonica als 
door Kircher wordt beschreven. 

In dit verband zal iedereen het bekende 
verhaal van het uitdrijven van ‘de boze 
geest Gods’, waarvan Saul bezeten was, in 
de gedachte komen. Het wordt aldus ver-
haald: ‘en het geschiedde als de geest Gods 
over Saul was, zo nam David de harp en 
hij speelde met zijn hand; dat was voor 
Saul een verademing en het werd beter met 
hem, en de boze geest week van hem.’ 

Geluid is dag en nacht om ons heen. 
Harmonisch geluid van muziek, een 
concert, een solist, een lied van een 
vogel, maar ook geluid waaraan we 
ons ergeren: straatgeluiden, auto’s, 
machines. 

Wetenschappelijke studies hebben 
aangetoond dat de genezende werking 
van geluid en muziek niet op fantasie 

Lezing Loge Witte Lotus op 6  april 2008 om 11 uur 

Geluid en genezing 
Jan De Smedt 
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De Big Bang... was niet het begin  
(‘Neil Turok’, Cambridge University) 
Patrick Van Hauwe 

“De Big Bang was groot, maar was niet het 
begin” zegt de wiskundige fysicus Neil 
Turok van de Cambridge University in 
de Verenigde Staten van Amerika. 
Zijn stelling is, dat het universum is betrok-
ken in een eeuwige cyclus van expansie en 
contractie: er zijn reeds veel Big Bangs 
geweest en er zullen nog veel meer vol-
gen. 
Reeds tientallen jaren hebben fysici de 
theorie geaccepteerd dat het Universum 
begonnen is met de Big Bang, een ex-
plosieve gebeurtenis aan het letterlijke 
begin van de tijd. Vandaag de dag daagt 
de wiskundige fysicus Neil Turok dit 
model uit en sommige andere weten-
schappers nemen hem serieus. 
Volgens professor Turok, welke lesgeeft 
aan de Cambridge University, vertegen-
woordigt de Big Bang slechts één fase in 
een oneindige reeks herhaalde cyclussen 
van expansie en contractie van het uni-
versum. Turok neemt als theorie aan dat 

noch tijd noch het universum een be-
gin of een einde heeft. Dit zou bekend 
moeten klinken in de oren van theoso-
fen als de “Wet van de Cyclussen”, een 
eeuwenoude leer waar nu ook de we-
tenschap meer en meer interesse voor 
begint te krijgen. 

www.space-art.co.uk/.../formations/Big-Bang.jpg 

 
Het is een raar idee, doch Turok zou 
zeggen dat het niet raarder is dan de 
standaard uitleg van de Big Bang theo-
rie: één enkel punt dat al onze wetten 

van de fysica tart, waar alle vergelijkin-
gen in het oneindige opgaan en ” alle 
eigenschappen die we normaal gebrui-
ken om het universum te beschrijven en 
zijn inhoud gewoon falen”. Deze incon-
sistentie leidde Turok ertoe om te zien 
of de Big Bang zou uitgelegd kunnen 
worden binnen het raamwerk van de 
“String theorie”, een controversiële en 
tot hiertoe nog niet geteste verklaring 
van het universum, bestaande in ten 
minste tien dimensies en gevormd van 
één dimensionele bouwblokken “strings” 
genaamd.  
Turok’s stelling lokt, door vele critici 
van de String theorie, afkeuring uit en 
kent ook tegenkanting  van de katholie-
ke kerk. Maar, zijn stelling krijgt ook 
veel bijval en bewondering. 

Bron: (Engelstalig artikel van Brandon Klein 
19/02/2008) 
http://www.wired.com/science/
discoveries/news/2008/02/qa_turok 

img201.imageshack.us/img201/1063/heggenmuskc4.jpg  
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Martin Hausenberg 
is actief lid van de TS 
in Estland, een van 
de  meer bruisende, 
jonge theosofische 
secties in Europa.  

 

Ethiek en mededogen zijn zulke veelei-
sende onderwerpen dat het beter zou 
zijn als een lama, die waarlijk deze ei-
genschappen belichaamt, hierover zou 
spreken. Niettemin gaan ethiek en me-
dedogen ons allen aan, omdat het geluk 
van het mensenleven ervan afhangt. Zij 
die geïnteresseerd zijn in spirituele 
groei, streven ernaar deze eigenschap-
pen in zichzelf te ontwikkelen. Maar 
ook al is iemand niet geïnteresseerd in 
spirituele groei, dan wordt hij toch ge-
raakt door ethiek en mededogen, omdat 
dit eigenschappen zijn die geluk brengen 
in ieders leven, ongeacht spirituele aspi-
raties. Een mededogend mens brengt 
geluk aan iedereen die met hem in con-
tact komt en precies zo zal iemand die 
niet mededogend is voortdurend lijden 
veroorzaken voor de mensen om hem 
heen. 
Als theosofen zijn wij vaak geïnteres-
seerd in gecompliceerde metafysische 
verschijnselen, de geheimen van de na-
tuur, de oorsprong van het universum 
enzovoort. Dat zijn ongetwijfeld belang-
rijke gebieden voor studie, die onze 
kennis vergroten en ons wereldbeeld 
verbreden. Als wij echter alleen kennis 
benadrukken zal er geen innerlijke ver-
andering in ons komen. Daarom hebben 
wijze leraren er altijd op gehamerd dat 
spirituele groei slechts onder één voor-
waarde tot stand kan komen, namelijk 
dat wij tegelijk met toenemende kennis 
de standaard van ons eigen ethisch ge-
drag verhogen. Hoe meer wij aan ons-
zelf ethische eisen stellen, hoe mededo-
gender wij worden. Mededogen en 
ethiek zijn met elkaar verbonden: een 
onethisch iemand kan niet mededogend 
handelen in bredere zin en, aan de ande-
re kant, iemand die de wetten van me-
dedogen respecteert is tezelfdertijd ook 
ethisch. 

uw ogen en verbeeld u dat u dood bent. Kijk 
dan terug naar uw leven als toeschouwer. U 
kunt het zien als een reeks gebeurtenissen, 
beslissingen en emoties. Nu kunnen wij vanaf 
de andere kant van de dood zien hoe wij ons 
karakter gevormd hebben. Ons leven bevatte 
liefde en mededogen, maar ook haat, afgunst 
en onverschilligheid. Nu wij dood zijn, moe-
ten wij eerlijk zijn en onszelf bekennen welk 
soort emoties en bezigheden als overwinnaar 
uit de bus gekomen zijn tijdens ons leven - of 
dat mededogen was of het najagen van onze 
eigen belangen, nutteloze karweitjes of spiri-
tuele praktijken. Zo kunnen wij ontdekken 
wat de richtkracht is bij ons handelen. Er is 
ook een andere manier om hiernaar te kijken: 
wij kunnen eerlijk naar ons karakter kijken 
en ons afvragen of ik echt deze persoon als 
vriend wilde hebben. Dit zijn heel pijnlijke 
vragen, nietwaar? 

Op ieder moment is er de mogelijkheid 
tot verandering, als wij maar de wil en 
de kracht hebben om die momenten te 
gebruiken.  

Laten wij ons voorstellen dat mij 20 
minuten gegund is voor een voordracht 
en dat u 20 minuten gegund is om te 
luisteren. Ik moet erover nadenken hoe 
en wat ik zou zeggen als dit de laatste 20 
minuten van mijn leven waren. Zou ik 
een iets andere toon en kracht in mijn 
woorden leggen als ik dacht dat er geen 
gelegenheid zou zijn om ze later te cor-
rigeren, en het mijn laatste woorden 
zouden zijn? Precies zo zouden de luiste-
raars dezelfde mogelijkheid hebben om 
zich echt te concentreren, als zij dachten 
dat dit voor hen de laatste gelegenheid 
was om dharma te horen.  

Hetzelfde geldt voor spreken in het da-
gelijks leven. Het vermogen tot spreken 
is heel vanzelfsprekend voor ons en wij 
gebruiken het om zowel goede als slech-
te dingen te zeggen. Niet iedereen heeft 
echter dit vermogen, en wij kunnen het 
ook plotseling kwijtraken. Dus elke keer 
als we wat zeggen, zou het de moeite 
waard zijn ons af te vragen of we deze 
woorden zouden zeggen als het onze 
laatste woorden waren, aangezien het 
leven op ieder moment kan eindigen,  

 

Wij theosofen hebben meestal een 
tamelijk goed theoretisch begrip van 
een mededogende levenswijze, maar 
wij geven liever lezingen over andere 
onderwerpen. Als mededogen het 
onderwerp wordt waarover we spre-
ken, kunnen wij een zekere innerlijke 
leegheid ervaren. Het is belangrijk 
hier eerlijk aandacht aan te besteden. 
Mededogen is niet alleen maar een 
woord  -  het is een centrum van spiri-
tuele kracht.  

Wanneer wij het woord mededogen 
uitspreken is het als een vibrerende 
spiegel die onze ware aard blootlegt; 
het laat zien of iets binnenin ons vi-
breert op hetzelfde niveau, of dat me-
dedogen voor ons alleen maar is als 
ieder ander woord. Dit toont aan dat 
een theoretisch idee van mededogen 
de innerlijke leegte niet wegneemt. 
Jammer genoeg bevind ik mij in pre-
cies deze zelfde situatie. Mijn idee van 
mededogen is ook theoretisch. Ik weet 
hoe belangrijk een onzelfzuchtige hou-
ding en onzelfzuchtig werken is, maar 
in de praktijk wint het najagen van 
mijn eigen geluk en persoonlijke winst 
het vaak. Het is niet gemakkelijk om 
dit kwijt te raken, maar ik geloof wel 
dat iedereen die de innerlijke strijd 
tegen egoïsme doorzet in de loop van 
zijn leven, uiteindelijk alle obstakels 
zal overwinnen, waarbij theoretische 
waarden in een praktische levenswijze 
veranderen. 

Wanneer wij wijze leraren ontmoe-
ten, is dit als een soort blikseminslag 
die ons inspireert, maar daarna blazen 
de winden van de wereld onze aan-
dacht al gauw elders heen. Daarom 
hebben de grote wijze leraren ons 
altijd geleerd dat wij onszelf er elke 
dag aan zouden moeten herinneren 
wat waarlijk waardevol en blijvend is. 
Er zijn veel dingen die onze tijd, aan-
dacht en belangstelling in beslag ne-
men, maar op het moment van de 
dood hebben deze dingen geen echte 
waarde of betekenis. Het zou de moei-
te waard zijn om bijvoorbeeld de vol-
gende oefening uit te proberen: ‘Sluit 

Europees Congres van de Theosofische Vereniging, Helsinki 2007   

De ethiek van mededogen 
Martin Hausenberg  -  TS Estland 
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Europees Congres van de Theosofische Vereniging, Helsinki 2007    

De ethiek van mededogen  - vervolg van pagina 3 
Martin Hausenberg  -  TS Estland Zondag 6 april 2008 

 om 15 uur 
 

Bezoek aan de Hoofdsynagoge  
van Antwerpen onder leiding 
van Prof. A. Malinsky. 

 
Na de lezing van Loge Witte Lotus:   

Geluid en genezing  
door Jan De Smedt, is er tijd om samen 
een maaltijd te gebruiken.  

even gemakkelijk als een tak van een 
boom breekt! 

Wij denken vaak dat mededogen bete-
kent in de een of andere vorm grootse 
Bodhisattva-daden doen, wat ik niet kan 
doen - die zijn nog zo ver van mijn bed. 
Maar dit is helemaal niet waar. Zelfs het 
overwinnen van onze eigen luiheid kan 
een zeer mededogende handeling zijn, 
aangezien luiheid vaak voorkomt dat wij 
vele kleine maar waardevolle spirituele 
daden en karweitjes doen. Logebijeen-
komsten en openbare lezingen zijn bij-
voorbeeld altijd een mogelijkheid om 
mededogen te praktiseren. Als wij deel-
nemen aan de bijeenkomsten met een 
motivatie om kennis voor onszelf te ver-
garen, is dat goed, maar het is geen me-
dedogend motief. Als het doel van onze 
deelname is om het gewone niveau van 
denken te ontwikkelen en om logewerk 
te steunen, is dit al mededogen in de 
praktijk. 

In het Tibetaans Boeddhisme is de notie 
van mededogen vaak verbonden met het 
woord bodhichitta, dat meestal vertaald 
wordt als het ‘denkvermogen van 
verlichting’. Ik denk dat mededogen 
noodzakelijkerwijs een deel vormt van 
het verlichte denkvermogen. Wanneer 
een sterke en standvastige beslissing om 
eens verlichting te bereiken in ons ont-
waakt, zit daar al sterk mededogen in, 
omdat het betekent dat wij niet langer 
lijden veroorzaken aan levende wezens. 
Als deze beslissing echt is, betekent het 
dat wij bereid zijn zelf te lijden, veeleer 
dan lijden voor anderen te veroorzaken. 

Alle grote wijzen hebben mededogen en 
ethiek beschouwd als tekenen van ware 
spiritualiteit. Dit is uitgedrukt op een 
heel diepe en eenvoudige manier door 
een groot Tibetaans leraar, Patrol Rin-
poche. Met zijn woorden zou ik willen 
besluiten: 

‘Zelfs iemand die kan vliegen als een vogel, 
onder de grond kan reizen zoals een muis, 
ongehinderd door rotsen heen kan gaan, af-
drukken van zijn handen en voeten op de rot-
sen kan achterlaten, iemand die onbeperkte 
helderziendheid bezit en allerlei soorten won-
deren kan verrichten - als zo iemand geen 
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bodhichitta heeft, kan hij alleen maar een 
tirthika zijn, of bezeten van een of andere 
krachtige demon. Aanvankelijk kan hij wat 
naïeve onschuldigen aantrekken die onder 
de indruk zijn en hem offeranden brengen. 
Maar op de lange duur zal hij alleen maar 
verderf over zichzelf en anderen brengen. 
Aan de andere kant, iemand die ware bod-
hicitta bezit, zal zelfs al heeft hij geen en-
kele andere eigenschap, iedereen bevoorde-
len die in contact komt met hem of 
haar’ (p.257, Words of My Perfect Tea-
cher). 

Het Witte Lotusblad  

Navaratri 
Lieve Opgenhaffen 

Tweemaal per jaar wordt, door de 
Hindoes, Navaratri gevierd, een festi-
val ter ere van de Moedergodin, ge-
kend als Durga. 

 

 
 
 
 

Durga 
http://www.ohmnet.nl/uploadedImgs/durga.gif 

 

Navaratri of Navrati) betekent ‘negen 
nachten’ – nava: negen; ratri: nachten.  

Navaratri eerste periode of Vasantha 
Navaratri valt in maart of april. Het is 
het begin van een vier maanden duren-
de vastenperiode die eindigt met de 
viering van Navaratri tweede periode 
of Sharad Navaratri of Maha Navaratri 
in september of oktober.  

Navaratri is een festival van dans en 
verering, dat door alle Hindoes in 
India en overal in de wereld, op de-
zelfde tijd wordt gehouden.   

Tien dagen lang (negen nachten) zijn er 
ceremonies, rituelen en feesten ter ere 
van de grote Moedergodin Durga, ook 
gekend als Parvati, Bhavani, Amba, 
Chandika, Gauri, enz. 

De vrome Hindoe houdt, op een van 
deze dagen - in huiselijke kring - een 
offerdienst. De negen manifestaties van 
de vrouw van Shiva worden dan ver-
eerd. Deze offerdienst wordt, in som-
mige gezinnen, afgesloten met het voor-
lezen van de Lofzang ter ere van Durga. 
De geofferde spijzen worden uitge-
deeld. Meestal is dit een in olie gebak-
ken pannenkoek en een soort pudding. 

Durga betekent “ontoegankelijke” en zij 
is de verpersoonlijking van de actieve 
kant van de goddelijke “shakti” energie 
van Shiva. Ze vertegenwoordigt de 
woeste krachten van de mannelijke go-
den en is de onophoudende beschermer 
van de rechtvaardigen. Durga is de ver-
nietiger van het kwaad en wordt meestal 
afgebeeld, rijdend op een leeuw of tij-
ger, met wapens in haar handen. 

De festiviteiten kunnen verschillen naar-
gelang de streek: 

In het noorden van India wordt gedu-
rende de eerste negen dagen gevast. De 
tiende dag wordt feest gevierd.  

In het westen van India nemen, gedu-
rende de eerste negen dagen, zowel  

Vervolg op pagina 5 
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Navaratri  -  vervolg van pagina 4 
Lieve Opgenhaffen 

 

 

 

 

 

 

mannen als vrouwen deel aan een speci-
ale dans. Deze dans wordt opgevoerd 
rond een beeld of een 
object van verering.  

In het zuiden van In-
dia worden de eerste 
negen dagen van vere-
ring afgesloten met 
Dussehera. Deze tien-
de dag wordt gevierd 
met heel veel muziek. 

In het oosten van In-
dia vieren de Hindoes 
de Durga Puja. Deze 
wordt gehouden van 
de zevende tot en met 
de tiende dag van dit 
jaarlijks festival. 

Het is dus duidelijk dat, hoewel Nava-
ratri een universeel festival is, we heel 
vaak zien dat regionale invloeden en lo-
cale cultuur werden toegevoegd. Zo bij-
voorbeeld verdienen: de Garba Dans 
van Gujarat, Ramlila van Varanasi, Dus-
sehera van Mysore, en de Durga Puja 
van Bengalen, een speciale vermelding. 

In Gujarat worden de negen nachten van 
Navaratri doorgebracht met gezang, 
dans en heel veel vrolijkheid. 

Garba is een goddelijke dans. De vrou-
wen zijn gekleed in jurken die rijkelijk 
versierd zijn met kant. Ze dansen rond 
een pot waarin een lamp staat. Het 
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woord Garba betekent baarmoeder of 
schoot. De lamp in de pot vertegen-

woordigt hier dus 
“leven in de baar-
moeder, leven in de 
schoot”. Naast de 
Garba Dans is er 
ook de Dandia 
Dans. Aan deze 
dans nemen zowel 
mannen en vrou-
wen deel. In hun 
handen houden ze 
kleine, gedecoreer-
de bamboestokjes. 
Aan het einde van 
die stokjes hangen 
kleine belletjes die 

een rinkelend geluid maken telkens 
wanneer de bamboestokjes elkaar ra-
ken. De dans kent een heel complex 
ritme. De dansers beginnen op een 
heel langzaam ritme. Vervolgens wor-
den bewegingen gemaakt, zodanig dat 
elke persoon, in een cirkel, niet enkel 
een solodans uitvoert met zijn eigen 
stokjes, doch ook de stokjes van zijn 
partner aanraakt. 

De tiende dag van Navaratri wordt 
Dussehera genoemd. Op deze dag 
wordt de overwinning van het goede 
op het kwade gevierd. Het is een her-
innering aan de nederlaag en de dood 
van de duivelse Ravana in het Ramaya-

na. Grote afbeeldingen van Ravana 
(tienkoppige duivel) worden verbrand 
onder het geknetter van voetzoekers. 

In Varanasi valt Dussehera gedeeltelijk 
samen met “Ramlila” of “Rama Drama”. 
Ramlila is een traditionele opvoering, 
waarin scènes voorkomen uit de mythi-
sche saga van de Rama-Ravana twist. Dit 
schouwspel wordt opgevoerd door pro-
fessionele groepen. 

In Mysore daarentegen is Dussehera een 
buitensporige Chamundi. Deze vorm 
van Durga is de familiegodin van de Ma-
haradja van Mysore. Het is een indruk-
wekkend schouwspel om de olifanten, 
paarden en hovelingen te zien voorbij 
stappen in een grote processie, op weg 
naar de tempel van de Godin Chamundi. 

In Bengalen is de Durga Puja ontzettend 
populair en vormt dit het voornaamste 
onderdeel van de Navaratri.  
De publieke ceremonies worden gevierd 
met heel veel vrolijkheid en devotie. 
Enorm grote, tijdelijke decoratieve con-
structies worden opgetrokken om deze 
grote gebedsdiensten te herbergen.  

Na de diensten wordt voedsel uitge-
deeld . Op de tiende dag worden aardse 
afbeeldingen van de Godin Durga, ver-
gezeld van Lakshmi, Sarasvati, Ganesha 
en Kartikya buiten de tent gebracht. In 
processie worden deze, op de tiende 
dag, naar een nabijgelegen rivier ge-
bracht.  

De beelden worden er op ceremoniële 
wijze ondergedompeld. Dit betekent 
het einde van “het korte bezoek van de 
godin Durga aan de aarde”. En, terwijl 
de godin Durga zich op weg begeeft 
naar de berg Kailash, de woonplaats van 
haar echtgenoot Shiva, is het de tiende 
dag, tijd voor Vijayadashami. Vijaya be-
tekent overwinning. Het is de dag waar-
op de illusie wordt doorzien en het doel 
bereikt. Mensen betreden elkaars huis, 
delen zoetigheid uit en omhelzen elkaar.  

 

Vasantha Navaratri begint dit jaar op 
zondag 6 april. Maha Navaratri begint 
op 30 september 2008. 

 

Het Witte Lotusblad  

Loge Witte Lotus 

Algemene Ledenvergadering 2008 

Eind vorig jaar organiseerde de Loge Witte Lotus een eerste Algemene Ledenverga-
dering. Het resultaat was een harmonische en vruchtbare bijeenkomst. Zo is o.a. het 
Theosofisch Practicum een mooie realisatie van wat toen slechts een idee was.  

Mede door het succes en, omdat het bestuur van de loge, alle leden en sympathisan-
ten de gelegenheid wil geven suggesties en ideeën kenbaar te maken, werd op de 
laatste Bestuursvergadering besloten jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te laten 
plaatsvinden.  

Het is met genoegen dat we u nu al melden dat de Algemene Ledenvergadering 
Loge Witte Lotus, dit jaar zal doorgaan op 20 september.  

Alle verdere details worden later medegedeeld. 

Noteer alvast deze datum en hou die dag vrij!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Godin Chamundi 

www.omsakthi.org/goddess/gifs/goddess7_lg.gif 
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Het Belang van Goed Luisteren  
Sri Ram 
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De Indiër Nilakantha Sri Ram (16 de-
cember 1889  -  08 april 1973) was leraar in 
verschillende theosofische scholen; o.a. de 
"Besant Theosofische College" in Madana-
palle, de "Nationale School" in Bangalore 
en de "Nationale Universiteit van India" in 
Adyar. 

Hij was werkzaam in diverse functies voor 
eerdere presidenten van de Theosofische Ver-
enging en in 1953 werd hij zelf de 5de Inter-
nationale President. 

Sri Ram  was  de  broer  van  Rukmeni  Devi 
Arundale en de vader van Radha Burnier, de 
huidige Internationale Presidente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Belang van Goed Luisteren  
Elke theosofische conventie en bijna 
iedere bijeenkomst, die niet slechts in 
naam, maar in werkelijkheid aan theoso-
fische doeleinden is gewijd, doet mij, en 
naar mijn overtuiging vele anderen met 
mij beseffen, dat een groot gedeelte van 
het belangrijkste werk van de Vereni-
ging door middel van deze samenkom-
sten tot stand wordt gebracht, meer 
misschien dan wij wel denken. Ik geloof 
dat het de eenvoudige waarheid is dat 
ieder op z'n best is, wanneer hij in har-
monie is met anderen; en deze harmo-
nie ontstaat slechts doordat iedereen 
anders is dan de anderen; ze komt niet 
voort uit een halfhartige gelijkgericht-
heid, maar welt op uit een krachttoena-
me, een bezieling van onze zuivere aard 
en een samenbundeling van de inherente 
krachten om een enkel effect teweeg te 
brengen. Dat effect is in ons geval het 
uitstralen van de invloed van de ene 
alomvattende waarheid, waarvoor wij 
proberen ons open te stellen, als wij 
samenkomen, althans waarvoor wij be-
hoorden dat te proberen. Hoe moeten 
wij dat doen? Natuurlijk door een 

vriendschappelijke gezindheid. Maar 
tegelijk met deze goede gezindheid, 
die als ze waarachtig is, ook diep ge-
voeld is, en niet een oppervlakkig ver-
toon, moet er toch ook een bepaalde 
belangstelling zijn en een zekere eer-
bied, die elke neiging tot pronken met 
eigen kennis of zich te doen gelden, de 
kop indrukt. Waar Krishnamurti vaak 
in zijn toespraken op wijst, is dat wij 
er in ons contract, slechts dan bij win-
nen (dit zijn niet zijn eigen woorden) 
hetzij in ons privéleven of in een bij-
eenkomst, als wij luisteren wat wij 
maar zelden doen, en dan ook nog 
maar met een half oor en met geringe 
aandacht. Wat ons er van weerhoudt 
aandachtig te luisteren is de stroom of 
zijn de meerdere stromen van onze 
gebruikelijke reacties en oordeelvel-
lingen. Dat betekent niet dat wij ei-
genlijk geen oordeel hoorden te vel-
len, en evenmin dat wij maar alles 
moeten aanvaarden wat er gezegd 
wordt, in deze zin dat we alles kri-
tiekloos moeten slikken. Maar als wij 
innerlijk onbuigzaam zijn en als wij de 
bewering of het probleem niet in ons 
opnemen, dan kunnen wij met geen 
mogelijkheid weten, waar het werke-
lijk om gaat, of waarom de persoon in 
kwestie dat zegt. Men moet passief 
zijn, d.w.z. sensitief en ontvankelijk, 
om te begrijpen en uit dat begrip zal 
de juiste handeling voortspruiten, in-
dien dat begrip diep genoeg gaat en 
volledig is. 

Een juiste visie, juiste gedachte of ver-
beeldingskracht, het juiste woord en 
de juiste handeling, dat zijn de vier 
voornaamste vereisten voor het edel 
achtvoudig pad van de Heer Boeddha. 
De juiste visie - niet zoals de woorden 
uit de Pali-tekst in de regel worden 
geïnterpreteerd: het juiste geloof - dat 
is toch zeker de allereerste vereiste. 
De dingen klaar en duidelijk te zien 
zoals ze zijn, betekent meteen ze juist 
begrijpen, terwijl daarentegen iets, dat 
slechts een interpretatie is, er allicht 
een bevooroordeeld en onvolmaakt 
beeld van geeft.  

Om een dergelijk begrip te verkrijgen 
moet er die rust zijn, die altijd het ken-
merk is van werkelijk respect, en daar-
naast ook die aandachtige belangstelling, 
die nodig is om juist die ene bepaalde 
klank of stem uit een menigte geluiden 
te kiezen. Dat proces van het luisteren is 
de correlatie van dat begrip: de Stem 
van de Stilte. Als er een stem of een 
klank is, die opklinkt uit de natuurlijke 
stilte der dingen - men zegt dat elk ding 
in de Natuur zijn eigen intrinsieke in-
nerlijke toon heeft - dan is het slechts 
mogelijk deze te horen of in ons be-
wustzijn vast te leggen, als we er met 
gespannen aandacht naar luisteren, dat 
wil zeggen: vol belangstelling. 

Deze houding om te luisteren of z'n 
belangstelling en aandacht te schenken, 
juist om de mensen te begrijpen met 
hun uiteenlopende mentaliteit en pro-
blemen, komt maar heel weinig voor in 
deze tijd, juist door zijn geprikkeld en al 
te werkzaam denkleven. Maar de nieu-
we tijd, die dit nu moet gaan doen - 
zoals velen van ons hopen en geloven - 
moet in elk geval onder sommige men-
sen gekenmerkt worden door een nieu-
we hoedanigheid of door een bewust-
zijnsniveau, waarin een beter begrip 
voor de dingen moet wezen. Voor zo'n 
bevattingsvermogen of begrip is het 
nodig om een open en evenwichtig ver-
stand te hebben, en eveneens een oor, 
dat neigt tot luisteren, en niet een den-
ken dat zo vervuld is van zijn eigen op-
wellingen dat het de dingen slechts kan 
beoordelen naar de maatstaf van zijn 
eigen vooropgezette denkbeelden. Mis-
schien zou er bij onze theosofische bij-
eenkomsten iets meer naar voren kun-
nen komen van die geest van willig luis-
teren, wat met zich mee brengt, dat 
men stil is en liever tracht te begrijpen 
dan dat men praat en opkomt voor zijn 
ideeën. Het is deze houding van belang-
stelling in anderen, een zekere eerbied 
voor hen en zekere vriendschappelijke 
gezindheid jegens hen, die een theosofi-
sche bijeenkomst zal stempelen tot een 
waarachtig en niet alleen maar tot een 
oppervlakkig, schijnbaar succes. 
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In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, 
Gent en Luik. Zij organiseren 
met grote regelmaat voor-
drachten en studiebijeenkom-
sten en sommige, waaronder 
Antwerpen, beschikken te-
vens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste 
taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen 
bij elkaar te brengen en hen 
te stimuleren in hun zoek-
proces naar waarheid. 

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 zoe-
kers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen 
over de hele wereld.  

In Europa is een Internatio-
naal Theosofisch Centrum 
gevestigd te Naarden 
(Nederland). 

Loge Antwerpen werd opge-
richt 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 onder-
zoekers van waarheid. 

De Belgische Theosofische Vereniging 

Lezingen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 Loge Witte Lotus 

Iedereen is van harte welkom! 

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 
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Vrijheid van denken 
waarde 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 keu-
ze aan een ander op te drin-
gen. 

Noch een kandidaat voor 
enig werk, noch enige stem-
gerechtigde kan onverkies-
baar gemaakt worden of het 
stemrecht verliezen wegens 
enige opvatting die hij/zij 
heeft of wegens het lid zijn 
van een school van denken 

De Theosophical Society 
heeft zich wijd en zijd over de 
wereld verspreid en leden 
van alle religies zijn en wor-
den er lid van zonder dat ze 
de specifieke dogma's, lerin-
gen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opge-
ven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er 
geen enkele lering, geen en-
kele mening is, door wie ook 
onderwezen of gekoesterd, 
die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bin-
dend 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 voor-

waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen 
geven geen recht op voor-
rechten en kunnen evenmin 
aanleiding zijn om strafmaat-
regelen te nemen. 

De leden van de 'General 
Council' vragen elk lid van de 
Theosophical Society ernstig 
om deze fundamentele prin-
cipes van de Theosophical 
Society te verdedigen, te 
handhaven en er naar te han-
delen, 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 ande-
ren. 

Het Witte Lotusblad  

Kalender 
08/05/1891 
Witte Lotusdag 
Overlijden H.P. Blavatsky 

 
11/05/1895 
Geboorte J. Krishnamurti  
 

20/09/2008 
Algemene Ledenvergade-
ring Loge Witte Lotus 
 
 

Theosofisch 
Practicum 

24/03/2008 
I’m dead, now what? 
 

28/04/2008 
Pissanos: Van Aristoteles 
tot Hawking  -  Deel 3 & 4 
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Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Muziek is iets vreemds. Ik zou bijna zeggen dat het een wonder is. Het staat namelijk tussen de 
gedachte en het waarneembare, tussen geest en materie.  

Heinrich Heine (Duits dichter, 1797-1857) 

Kalender april 2008 Kalender mei 2008 

03/04 ‘Geboren worden en sterven’ 
06/04 Geluid en Genezing (Jan De Smedt) 

Bezoek Hoofdsynagoge Antwerpen 
10/04 Alcyone: Opvoeding als Dienst   

17/04 ‘Geboren worden en sterven’ 

24/04 Vertaalgroep 

28/04 Theosofisch Practicum  -  Van Aristoteles tot Hawking 
           
01/05 Basisbegrippen uit de Theosofie  -  Het mentaal plan 
04/05 Kunst en Theosofie (Sonia Hoste) 

08/05 Witte Lotusdag  

15/05 Basisbegrippen uit de Theosofie  -  Het mentaal plan 

22/05 Vertaalgroep 

26/05 Theosofisch Practicum 

29/05 Vrij onderwerp 

Loge Witte Lotus  Loge Antwerpen 

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

20/04 Op zoek naar de Graal 
 

 
 
13/05 Satsang met Swami Ashokananda (Rama de Meester) 
18/05 Glastonbury (Eva Schut) 
 

 

 

 

Loge Antwerpen heeft de intentie om zijn traditie van zondagochtend-
lezingen op de derde zondag van de maand levend te houden. Hierbo-
ven vindt u de aankondiging voor wat al vastligt. Info over volgende 
lezingen krijgt u wellicht in onze volgende nummers. 

A 

MA 
20:00-22:00 

DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

   
 

 1 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE  
THEOSOFIE  -  
MENTAAL PLAN 

2 3 
 

4 
KUNST EN 
THEOSOFIE 

5 6 
 

7 8 
WITTE  
LOTUSDAG 

9 
 

10 11 
 

12 
 

13 
SATSANG 
MET  SWAMI 
ASHOKA-

14 
 

15 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE  
THEOSOFIE  -  
MENTAAL PLAN 

16 
 

17 18 
GLASTON-
BURY 

19 20 
 

21 22 
VERTAALGROEP 
 
 

23 
 

24 25 

26 
THEOSOFISCH 
PRACTICUM 

27 
 

28 29 
VRIJ 
ONDERWERP 

30 31  

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

Meer op pagina 2  
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MA 
20:00-22:00 

DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

 1  
 

2 3 
GEBOREN 
WORDEN EN 
STERVEN 

4  5 
 

6 
GELUID EN 
GENEZING 

& BEZOEK 
SYNAGOGE 

7 8 
 

9 10 
ALCYONE: 
OPVOEDING ALS 
DIENST 

11 
 

12 13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
GEBOREN 
WORDEN EN 
STERVEN 

18 
 

19 20 
OP ZOEK 
NAAR DE 
GRAAL 

21 22 
 

23 24 
VERTAALGROEP 
 

25 
 

26 27 

28 
THEOSOFISCH 
PRACTICUM     

29 
 

30     

Meer op pagina 4  
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