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Kunst en Theosofie
Sonia Hoste

De globaal aanvaarde mening over kunst
luidt: "Kunst is de aller-individueelste
expressie van de aller-individueelste
emotie."
Een Theosofische benadering zegt:
"Kunst is de extravertatie of extrapolatie in de vormenwereld van het aspect
van schoonheid van het Goddelijke Principe in de mens aanwezig.”
Echter is ook dit onvolledig, daar
Schoonheid niet alleen in het wezen
Mens aanwezig is, maar dat hij, door de
verbondenheid met de natuur, de natuurlijke schoonheid van de wereld rond
zich, die resonantie van schoonheid in
zich voelt meetrillen, waarna hij deze in
zijn eigen vormenwereld kan verwerkelijken in de stof.

Jean Delville - "L'Ange des Splendeurs"
http://www.all-art.org/symbolism/delville1.html

Een der grotere manifestaties van
Schoonheid vindt men in de Natuur. Zij
kan schilderen (kleur), muziek maken
(geluid), dansen (beweging), boetseren
(vormgeven), bouwen (architectuur),
zichzelf ontelbare malen repliceren,
telkens weer anders (fotografie & film),
glorieus optreden (buhnewerk), en niet
te vergeten: ontroeren (dichtkunst en
proza).
Kunst behoort ook tot het Theosofische
omdat zij op zichzelf de drie doelstellingen honoreert.
JINARAJADASA zegt: "Alle vormen
van kunst "scheppen"; zij modelleren
het Leven in een vorm welke van tevoren nog niet bestond en het materiaal
waarmee zij werken kan hout zijn of
metaal, steen of brons, zilver of goud en
edelgesteenten, doch ook kan het zijn

het onzichtbare materiaal van onze
liefde en haat, vreugde en smart.

Erica Lavagno
"Luchtfoto's: De Wereld
Pagan, oude hoofdstad van Birma"
Veltman, 2005

Elke vorm welke geschapen wordt is
kunstzinnig, zolang deze de toeschouwer in staat stelt daardoorheen in ruimer gebied te schouwen.
Veralgemening, anticipatie en gelijkstemming zijn alle tegenwoordig en
daarenboven zult gij een nieuwe, onbeschrijfelijke hoedanigheid vinden,
dat vorm - gedichten of toneelspel,
beeldhouwwerk of schilderstuk, architectuur of muziek - een grotere vorm
weerkaatst, zodat het kunstvoortbrengsel slechts een spiegel is van iets,
dat onmetelijk groter is dan dit voortbrengsel zelf."
Sommige kunstenaars richten hun
scheppingen langs geometrie en wiskunde en langs de nog niet geheel verklaarde functies van het brein
(fractalkunst, Escher, interactieve
picturing).
Andere kunstenaars zetten hun kunst
helemaal in functie van de zoektocht
naar het bereiken van een hoger bewustzijn.
Er werd besloten een basis te leggen
voor een Internationale Kunstacademie in India. De objectieven zijn:
1. Nadruk leggen op de essentiële
eenheid in alle Kunst.
2. Werken aan de erkenning van de
Kunsten als effectief inherent aan de
individuele, nationale en religieuze
groei.

De vijf aangenomen interpretatieve aspecten van Theosofie:
1. H.P. Blavatsky & H.S. Olcott: aspect
van kosmische en eeuwige wijsheid.
2. Dr. Besant: aspect van Wil en Wijsheid.
3. Bisschop Leadbeater: aspect van bredere wetenschap.
4. Krishnamurti: aspect van het individuele uniek-zijn en de Goddelijke volheid van het Zelf
5. Jinarajadasa: aspect van Schoonheid.
Wie meer informatie wenst over dit
onderwerp, is van harte welkom op
zondag 4 mei 2008.

Witte Lotusdag
8 mei 2008
Uitnodiging
Elk jaar opnieuw wordt, door alle theosofen - overal in de wereld en ongeacht
van welke theosofische organisatie ze lid
zijn - Witte Lotusdag gevierd. Een dag
ter nagedachtenis van Helena Petrovna
Blavatsky die op 8 mei 1891 overleed.

Helena Blavatsky
detail schilderij - Hermann Schmiechen,
1884
www.britannica.com/eb/art-18602/Helena-Blavat...

Helena Petrovna Blavatsky werd rond
middernacht, in de vroege ochtend van
12 augustus 1831 geboren als Helena
Petrovna von Hahn in Jekaterinoslav
(huidige Dnjepropetrovsk, Oekraïne).
Ze reisde de wereld rond en verbleef
verscheidene malen in Tibet waar ze
werd ingewijd in de mysteries van het
occulte.
Vervolg op pagina 3
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Witte Lotusdag
8 mei 2008

Glastonbury

H.P. Blavatsky ontmoette Kolonel Henry Steel Olcott, in oktober 1874. Ze
werden snel goede vrienden.
Op de avond van 7 september 1875, na
een bijeenkomst in de woning van H.P.
Blavatsky, groeide het idee dat het niet
slecht zou zijn een vereniging op te richten om het occulte te volgen en te promoten. Dit idee zou leiden tot de oprichting van de Theosophical Society op
17 november 1875.
Toen de Society een meer internationaal
karakter kreeg, verhuisde de hoofdzetel
naar Adyar in India.
Begin 1890 kwam H.P. Blavatsky naar
Europa. Op 8 mei 1891 overleed ze in
haar woning in Londen.
In haar testament vroeg ze dat haar
vrienden, elk jaar op de verjaardag van
haar overlijden, samen zouden komen
en lezen uit Het Licht van Azië en uit de
Bhagavadgita.
Kolonel Henry Steel
Olcott, toenmalig internationaal president, gaf deze dag de naam Witte Lotusdag omdat de lotussen in Adyar, op de
eerste verjaardag van het overlijden van
Blavatsky uitzonderlijk overvloedig
bloeiden.

Er zijn maar weinig plaatsen in Engeland die zo met legenden omweven
zijn als Glastonbury in Somerset. Dit
dorp ligt schilderachtig verscholen
tussen een reeks fluweelgroene heuvels. De hoogste daarvan is de beroemde “Tor”.

Net als overal in de wereld, wordt ook
in de Antwerpse afdeling van de Theosofische Vereniging, op donderdag 8
mei, Witte Lotusdag gevierd.
Graag nodigen we iedereen uit, zowel
leden van de vereniging als geïnteresseerden, om deze avond samen te beleven.
Traditiegetrouw zal voorgelezen worden uit een aantal werken: de Bhagavadgita, Het Licht van Azië en de Stem van
de Stilte.

Vriendelijk vragen we aan alle
aanwezigen om een bloemetje
mee te brengen.

Eva Schut

Glastonbury abdij
www.on5us.be/Glastonbury%20Abbey.jpg

Beneden in het stadscentrum liggen de
ruïnes van de grote abdij, die zijn oorspong zou hebben in de eerste dagen
van het Keltische christendom. Tevens
zijn er verwijzingen naar de heilige
Graal en de legende van koning Arthur. Een graf op de abdijgrond zou dat
van koning Arthur en zijn gemalin
Guinevere zijn. De langgerekte Wearyall Hill, de Tor en de Chalice Hill
waren vroeger eilanden in het grote
getijdenmeer van Avalon. Het meer is
niet meer, hoewel er soms nog een
ijlere vorm van onstaat in de hoedanigheid van laaghangende mist waar deze
heuvels boven uitsteken (“Mists of
Avalon”).
“Wearyall Hill” ligt bij de westelijke
ingang naar het dorp. Toen Jozef van
Arimathea hier in het jaar 37 na Christus zijn kampement had, duwde hij
zijn staf, gemaakt van hout van een
Israëlische meidoorn, in de vochtige
grond en deze schoot wortel. Jozef zag
dit als een teken van God om hier te
blijven en zijn kerk te vestigen. Deze
bijzondere meidoornvariëteit bloeit
twee keer per jaar, in de lente (rond
Pasen) en rond Kerstmis, net zoals de
variëteiten die alleen in Palestina en
Israël voorkomen. De Britse vorstin
ontvangt elk jaar met Kerstmis een
bloeiende twijg uit Glastonbury ter

versiering van haar kersttafel.
De “Tor” is een ellipsvormige heuvelformatie met daar bovenop de overblijfselen van "St.-Michaels Tower", de toren
van een verdwenen kerk uit de 14e
eeuw. Sommigen menen dat het spiraalvormig pad, dat naar de top loopt, de
resten zijn van een eeuwenoud labyrint
en deze heuvel in de oudheid een inwijdingsplaats zou geweest zijn voor druïden. Aan de voet van de Tor liggen de
“Chalice Well” (Bron van de Kelk) en de
bolronde top van “Chalice Hill”. Dit zou
de plaats zijn waar Jozef Van Arimathea
de Kelk van het Laatste Avondmaal
(Heilige Graal) begraven heeft. Deze
bron heeft nog nooit droog gestaan en
het water heeft een rode kleur wegens
het hoge ijzergehalte. Aanhangers van
natuurgodsdiensten vereren de bron als
het vrouwelijke aspect van de godheid,
terwijl de Tor het mannelijke aspect
vertegenwoordigt.

Deksel van Chalice Well
met het Vesica Pisces symbool
http://www.sacredsites.com/europe/england/
glastonbury.html

De bouw van het bronbassin wordt toegeschreven aan de Romeinen die de
geneeskrachtige werking van deze bron
erkenden. De put is afgedekt door een
deksel met smeedwerk in de vorm van
de Vesica Pisces. De buitencirkel stelt
het Universum voor. De bovenste cirkel
is de spirituele, de onderste cirkel de
materiële wereld, door overlapping
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De tussenruimte die door deze samenvoeging ontstaat, wordt Pisces (vis) genoemd. De loodrechte lijn in het midden staat voor het zwaard dat de wil en
het verstand symboliseert.
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Even terug in de tijd:

Witte Lotusdag 1999
Christian Vandekerkhove

Lieve Zusters en Broeders,
Beste vrienden,
Om technische redenen houden we dit
jaar (1999) onze Witte Lotusdag op
11/5 in plaats van op 8/5, waarmee we
niet synchroon bouwen aan de machtige
egregoor, dat machtige Witte-Lotusdagenergieveld, dat ieder jaar opnieuw als
een band van ingetogen gedachten en
positieve gevoelens, 24 uur lang als een
strook van licht, de wereld van Oost
naar West overspoelt.
Hoewel we schijnbaar de boot hebben
gemist omdat we in tijd niet congrueren
met de zusters en broeders in de andere
landen, moeten we niet denken dat we
geen deel hebben aan deze grote herdenking die ons allen jaarlijks verbindt.
Op subjectief gebied, d.w.z. in de hogere werelden, hebben ruimte en tijd immers andere spelregels dan hier in de
stoffelijke wereld.
Nee, onze inspanningen van vandaag zijn
even belangrijk als die van onze overtuigingsgenoten die drie dagen geleden hun
Witte Lotusviering hielden. Bovendien
zal, door de sterke band van de gemeenschappelijke intentie, de energie van ons
aller meditatie op de hogere plannen,
één sterk veld vormen dat zowel onze
persoonlijke groei als het gehele menselijke avontuur ten goede komen.
In de Antwerpse afdeling van de Theosofische Vereniging wordt op Witte
Lotusdag ieder jaar aandacht besteed aan
de inspirerende teksten die reeds generaties van theosofen als lichtbakens op
hun pad van evolutie hebben geleid.
Zo krijgen we elke Witte Lotusdag een
nieuw impuls door de lectuur van fragmenten uit de Bhagavadgita, Het Licht
van Azië, Licht op het Pad, De Stem van
de Stilte en andere fundamentele
teksten die tijdloos van inhoud zijn.
De meditatie over deze fragmenten zal
ons steeds opnieuw ten goede komen in
onze lange pelgrimstocht van wat Annie
Besant eens autobiografisch heeft genoemd "door de storm naar de vrede".
Daarnaast wil ik nog eens herhalen dat
de Witte Lotusdag in feite de historische

herdenking is van het overgaan van
H.P. Blavatsky op 8 mei 1891, enkele
maanden voor haar 60ste verjaardag.
Van daaruit groeide de Witte Lotusdag uit tot een herdenking van de leden en vrienden van de Vereniging, in
onze Loge, nationaal en internationaal,
die sedert de vorige Witte Lotusdag
uit ons midden verdwenen zijn.

l898”, zei ze, "en als ik mijn best doe,
haal ik misschien het jaar 2002.” Het
heeft niet mogen zijn. Anneke is wel
ongeveer 80 jaar geworden, maar ze
heeft zich niet in 3 eeuwen kunnen manifesteren.
Wel kon ze een inspirerend gedicht achterlaten, toepasselijk op de Witte Lotusdag en getuigend van haar eigen innerlijk avontuur.
Gij Lotusbloem, zo blank en rein
Aan Boeddha's bron ontloken,
Uw gulden hart in ’t zilveren schrijn,
Heeft plots mijn hart gebroken.
(uit de bundel: Atoomsprankels van Anneke Van
de Velde)

Ik zou ook willen voorstellen in onze
Loge de gewoonte te introduceren de
te herdenken zusters en broeders,
familieleden en vrienden, op deze dag
te willen vernoemen. Daarna kunnen
ze met een ogenblik van stilte en meditatie, van gerichte liefde, worden
losgelaten naar hun verdere en grotere
bestemming, de waarheid tegemoet.
Een van onze dierbaren die reeds lang
naar een andere werkelijkheid is overgegaan, is onze zuster Anneke Van de
Velde. Jarenlang trouw lid van onze
Vereniging, maar ook belangrijk pionier in andere bewegingen, zoals de
Agni Yoga, de Volle Maanmeditatie,
het werk van Alice Bailey en wellicht
nog veel initiatieven die mij ontgaan
zijn.
Anneke was een trouwe vriendin en
actieve medewerkster van de groep
van Franz Wittemans, Willy Houben,
Raoul Willems, Ridder Le Clément de
Saint-Marcq, enz.
Ooit kwam ze een boek tegen "How
to live in 3 centuries” Anneke vertrouwde me toe dat ze dit ook wel zou
willen waarmaken, een eeuw na de
auteur van dat boek. "Ik ben van

Oorspronkelijk stond de Lotus voor het
ontstaan van het heelal uit de wateren
van de ongedifferentieerde chaos. (dr.
Stanza's van Dzyan) Later werd het symbool op de mens en de menselijke ziel
toepast.
Ter overweging wil ik nog even de symbolische anatomie van de Witte Lotus
herhalen:
Wortels in het slijk: karma yoga: plichtsbewust werken zonder bij de resultaten
stil te staan. De wortels weten immers
niet dat zij meebouwen aan de mooiste
aller bloemen, ver boven henzelf verheven, op het wateroppervlak. Toch doen
ze hun werk en stellen geen vragen.
Stengels: doorgeven van het voedsel: van
duisternis naar licht
Bladeren: drijven op het water en verbinden de energieën die uit de aarde komen
met die uit de hemel (zonnelicht)
Bloemknop: in potentie is alles mogelijk!
Bloem: de kroon op de schepping
Wit: reinheid, het Goddelijke
Ook in Auroville is de Lotussymboliek
op een schitterende manier gebruikt om
de idealen van Sri Aurobindo en de
Moeder te belichamen: de urn met de
aarde van alle landen die deelnamen aan
de stichtingsplechtigheid aan de voet van
de Matrimandir, de tempel van de Moeder, werd ontworpen in de vorm van
Vervolg op pagina 6
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Ethiek van Mededogen
Tom Davis - Voorzitter van de Pan-Afrikaanse Federatie, Zuid-Afrika

Tom Davis is de huidige voorzitter van de
Pan-Afrikaanse Federatie van Theosofische
Verenigingen en is tevens een tijd SecretarisGeneraal geweest van de Zuid-Afrikaanse
Sectie. In het professionele leven is Tom Davis
consultant-ingenieur in een aantal industrieen.
Ethiek
Wanneer we de ethiek, en de daaraan
gekoppelde moraal, bekijken, dan nemen we best een aantal scenario’s in
acht; welvarende industriële staten,
staten in ontwikkeling, onderontwikkelde staten, die vaak het toneel zijn van
oorlog en de wanhopige overlevingspogingen van vluchtelingen. In dergelijke
staten en omstandigheden kunnen ethische en morele waarden enorm verschillen al naargelang de aanvaarde normen
binnen de gegeven staat of situatie. Wat
aanvaard gedrag kan zijn voor een bepaalde groep, kan totaal onaanvaardbaar
zijn voor een andere groep of in een
andere situatie.
Afrika
Op slechts paar uitzonderingen na, lijkt
er volgens Westerse normen in Afrika
een inheems gebrek aan mededogen en
ethiek te bestaan. Woekerende corruptie, misdaad en de snelle verspreiding
van HIV en AIDS is voor het grootste
gedeelte te wijten aan de apathie als het
gaat om moreel gedrag en ethisch handelen. Politici, de politie en het gerecht
zijn betrokken bij de georganiseerde
misdaad en corruptie op hoog niveau.
Fondsen, toegewezen aan projecten van
armoedebestrijding,
worden
ontvreemd. De uitbesteding van grote contracten op basis van openbare uitbestedingen georganiseerd door de staat of de
gemeente lopen volledig uit de hand,
miljoenen dollars raken “zoek” tussen
diegenen die verantwoordelijk zijn voor
de toewijzing van de contracten en gewetenloze bedrijven die deze contracten
binnen rijven. De meeste Afrikaanse
leiders en politici lijden aan een ongeneeslijke en chronische kleptomanie. In
vele gevallen leidt dit tot onrust, grote
armoede, hongersnood en uiteindelijk
massale volksverhuizingen.

In Zuid-Afrika leven we in een maatschappij waarin een misdaadslachtoffer
minder rechten heeft dan de misdadiger, waarin er een ware epidemie
heerst van moord, verkrachting, ontvoering, roofmoord en wijdverspreide
handel in heroïne,cocaïne en andere
gevaarlijke en illegale drugs. De gevangenissen herbergen vier maal zoveel gevangenen als het aantal waarvoor ze werden ontworpen. Zelfs in
de basisscholen verwerpen de kinderen discipline, zijn ze gewelddadig,
leugenachtig en grof.
Miljoenen vluchtelingen stromen
Zuid-Afrika binnen vanuit het Noorden en kunnen slechts overleven door
te stelen van diegenen die bezitten.
Wil dit echter zeggen dat we mededogen kunnen voelen voor al die Afrikanen, de vluchtelingen die een enorme
economische belasting vormen voor
de ontvangende staat, voor hen die
slachtoffer worden van de misdaden
veroorzaakt door het vluchtelingenprobleem, voor diegenen die uiteindelijk het probleem veroorzaken?
Aan het andere uiteinde van het spectrum
De wereld staat op zijn kop, Amerika
is bankroet, China is een economische
wereldmacht geworden en Zuidoost
Azië een knooppunt van economische
groei met nog eens extra 3 miljard
mensen uit een ontwikkelende wereld
die worden toegevoegd aan het miljard mensen uit de Westerse wereld
die allen in een steeds sneller tempo
de niet hernieuwbare grondstoffen
verbruiken. Miljoenen hectaren wouden worden gerooid en de daarin gelegen natuurlijke woonplaatsen voor
dieren vernietigd. Hout wordt aan een
hoger ritme gekapt dan nieuwe bomen
worden aangeplant dus is ook dit een
schaarser wordende grondstof. China
koopt zich een weg tot de Afrikaanse
concessies in olie en mineralen, ongeinteresseerd in wat de politici doen
met het geld, zolang zij de concessies
maar in handen krijgen. China bouwt
ook spoorwegen om de grondstoffen

zo snel mogelijk weg te halen van de
winningslocaties.
Vooraanstaande geologen vertellen ons
dat er geen fossiele olie, natuurlijk gas
en erg weinig mineralen in het aardoppervlak over zullen zijn over zo’n 30
jaar als de wereldconsumptie aan haar
huidig tempo blijft toenemen. Fossiele
olie en aardgas zullen op geraken, daarna de edele metalen en mineralen, daarna nog meer mineralen en metalen tot
aan de uitputting van het op dit moment
meest voorkomend mineraal nl. ijzer,
over zo’n 40 jaar.
Omwille van het min of meer gekende
moment van uitputting van de fossiele
brandstoffen in de wereld en gezien de
stijgende prijzen ervan, richten de in
ontwikkeling zijnde staten zich op alternatieve energiebronnen met inbegrip
van groene energiebronnen zoals biobrandstoffen ter aanvulling van de uit
olie gewonnen brandstoffen. Deze trend
heeft nu reeds haar impact op de landbouw en de voedselprijzen in de Verenigde Staten. De meeste plastics zijn een
afgeleide van olie, dus deze zullen stelselmatig vervangen worden door metalen en andere natuurlijke substanties.
Water en cultiveerbare gronden zullen
de kostbaarste grondstoffen worden in
de komende jaren, naast de recyclage
van metalen en andere kostbare gemeengoederen en het merendeel van
wat mensen nodig hebben, zal moeten
voortkomen uit hetgeen geplant en geoogst kan worden.
Kunnen we dit veranderen ? Ja, maar
regeringen zijn niet bereid om de nodige
maatregelen door te voeren die aansturen op een gewijzigde levenswijze, op
een beperkte consumptie of een rantsoenering van essentiële grondstoffen en
die de bedrijven zullen verplichten van
meer duurzame consumptieproducten
te produceren die vele jaren meegaan,
gemakkelijk te herstellen zijn en recycleerbaar zijn in het kader van behoud
van de planeet. Dit zou een correcte,
ethische maatregel zijn, maar wie zou
het daarmee eens zijn? De wereld
Vervolg op pagina 6
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waarin we leven is onherroepelijk veranderd binnen de komende 20 tot 30
jaar. Zij die in de ontwikkelde wereld
leven zullen zich het meest moeten aanpassen, diegenen die leven in de armste
gedeelten van de wereld, zullen zich het
minste moeten aanpassen. Dus waar
staan we dan met ethiek en mededogen ? Op wie zouden we ons mededogen dan moeten richten ? Op het grote
aantal bezitters die uiteindelijk met zeer
weinig zullen overblijven of op de armen die zich een karig bestaan opbouwen door te leven van wat de aarde hen
kan bieden en die daardoor hebben geleerd om te overleven in de komende
jaren?
Mededogen
Terugkomend op het onderwerp, de
ethiek van mededogen, hebben we gezien dat ethiek en moraal sterk kunnen
verschillen al naargelang het door een
bepaalde maatschappij of in een bepaalde situatie aanvaarde normenstelsel. Bij
mededogen of compassie ligt dit echter
anders. Het woord compassie is afkomstig van het Latijn, com=met en pass=
lijden (samen lijden met). Het echte Latijnse woord voor compassie is Misericordia=compassie, hartsgevoeligheid,
genade. Het is een mengeling van twee
woorden: miseria, of miserie, ellende,
ongeluk, zorg, verdriet, en Concordia,
of in overeenstemming, in harmonie,
begrip hebbend voor. Compassie in deze
betekenis wil zeggen, in harmonie zijn
met of sympathiseren met iemand anders, of die nu lijdt of niet. Zijn we in
harmonie met anderen of beoordelen
we hen alleen maar alsof wij vrij zijn van
iedere tekortkoming ? Hoedt u voor hen
die compassie steunen/prediken, maar
deze zelf niet beoefenen. Heb echter
compassie met de zwakheid van hun karakter.
De Boeddha leerde dat gehechtheid de
oorzaak van lijden is en dat onthechting
of vrij-zijn van begeerte de uitweg was
uit dit lijden.
Christus verzocht ons onszelf lief te heb-

ben – maar hoe is dat mogelijk als we
de ander niet kunnen aanvaarden zoals
hij is, zonder hem te veroordelen ?
Mohammed had het over het vermijden van afgoderij, want wanneer we
dingen verafgoden dan kunnen we hen
niet beschouwen zoals ze werkelijk
zijn. Een beeld van Boeddha is niet de
Boeddha zelf noch een Boeddha. Ons
oordeel van anderen verhindert ons
van hen te zien zoals ze werkelijk zijn
– nl. een fantastische creatie gemaakt
door de natuurlijke wereld.

heid uit te zoeken over onszelf en de ons
omringende wereld. Hoe zou dit
mogelijk
kunnen
zijn
zonder
mededogen?
Ik geloof dat we mededogen moeten
opbrengen voor de slapende mensheid
die onwetend is over haar lot, en voor
de natuurwereld die lijdt door toedoen
van miljoenen mensen die de aarde
bevolken zonder ten volle de
uiteindelijke consequenties in te zien
van hun daden.
Vervolg van pagina 4

Witte Lotusdag 1999
Christian Vandekerkhove

Jalaluddin Rumi
www.greenspirit.org.uk/Resources/rumi.htm

Rumi, ook bekend als Mevlana, de
grote Soefi en theosoof uit de XIe
eeuw zei “Keer terug! Kom gerust terug, wat je ook bent, niet-Moslim,
heidene, aanhanger van Zoroaster.
Onze Derga is geen plaats van wanhoop, keer terug, zelfs al heb je je gelofte van berouw wel honderd maal
gebroken.”
Compassie is om die reden niet mogelijk zonder inzicht, en inzicht kan onmogelijk plaats vinden zonder compassie, beiden zijn intrinsiek met elkaar
verbonden en wederzijds afhankelijk
van elkaar. Meditatie of contemplatie
is waardevol bij het uitbreiden van het
bewustzijn, om zo complexe dingen te
bevatten en ze als een geheel te beschouwen en om zo, bijvoorbeeld, een
groot medevoelen aan te kweken voor
onze planeet en haar voornamelijk onbewuste bewoners die verstoken zijn
van ieder ethisch gevoel en mededogen.
Als Theosofen hebben we als plicht
om de Theo Sophia of de universele
wijsheid te omvatten door de waar-

een lotusknop die op het punt staat te
ontluiken.
Een nieuwe wereld met een nieuw bewustzijn.
Niet die van Kuifje, maar de Udumbara
of Nilodumbara, een reuzengrote blauwe lotusbloem.
HPB weet ons, hierover te vertellen dat
de bloei ervan wordt beschouwd als een
zeer belangrijk voorteken, omdat deze
plant, zo zegt de legende, slechts om de
3.000 jaar bloeit.
Er wordt gezegd dat voor de geboorte
van de Boeddha een udumbara in bloei
stond en in de 14de eeuw zou een ander
exemplaar hebben gebloeid, bij een
meer aan de voet van de Himalaya, vlak
voor de geboorte van Tsong Kha-Pa,
stichter van de Boeddhistische sekte der
Geelkappen, in onze tijd nog steeds vertegenwoordigd door de Dalai Lama.
Wellicht kan niet ieder van ons een
udumbara worden, maar laat ons hopen
dat deze avond de lotus van onze ziel
weer eens gestimuleerd heeft om zich te
ontplooien.
Ik wens dan ook voor ons allen dat de
verheven sfeer die we hier samen vanavond hebben opgebouwd, nog lang in
onze harten moge nazinderen.
Vrede zij alle wezens.
Om shanti.
Christian Vandekerkhove
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Lezingen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 Loge Witte Lotus
04/05/2008

Sonia Hoste

Kunst en Theosofie

01/06/2008

Hugo Cardon

Orpheus en het Orphisme

Spreek pas dan, als je zeker weet dat hetgeen je wil zeggen,
Chinese wijsheid
mooier is dan de stilte.

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.
Instemming met haar drie
doeleinden is de enige voor-

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 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

Kalender
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.

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

11/05/1895
Geboorte J. Krishnamurti

21/06/2008
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het
nationaal hoofdkwartier

20/09/2008
Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus

Theosofisch
Practicum
28/04/2008
Pissanos: Van Aristoteles
tot Hawking - Deel 3 & 4

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.
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Activiteiten in Antwerpen
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Kalender mei 2008
MA

DI

WO

20:00-22:00

DO

VR

Kalender juni 2008

ZA

20:00-22:00

1

BASISBEGRIPPEN

2

3

ZO

MA

11:00-13:00

20:00-22:00

DI

WO

DO

VR

ZA

20:00-22:00

11:00-13:00

4

1

ORPHEUS EN
HET ORPHIS-

KUNST EN
THEOSOFIE

UIT DE

THEOSOFIE -

ME

MENTAAL PLAN

5

6

12

13

SATSANG MET
SWAMI
ASHOKANANDA

19

20

7

14

8

ETHIEK:
OPVOEDING ALS
DIENST

15

BASISBEGRIP-

9

10

11

2

3

4

22

VERTAALGROEP

5

6

7

8

12

13

14

15

19

20

21

22

27

28

29

BASISBEGRIPPEN
UIT DE
THEOSOFIE

16

17

18

9

10

11

23

24

25

16

17

18

GLASTONBURY

PEN UIT DE
THEOSOFIE MENTAAL PLAN

21

ZO

ETHIEK:
OPVOEDING ALS
DIENST

BASISBEGRIPPEN
UIT DE
THEOSOFIE

26

THEOSOFISCH
PRACTICUM

27

28

29

VRIJ ONDERWERP

30

31

23

THEOSOFISCH
PRACTICUM

24

25

26

VERTAALGROEP

30
Loge Witte Lotus

A

01/05 Basisbegrippen uit de Theosofie - Het mentaal plan
04/05 Kunst en Theosofie (Sonia Hoste)

Meer op pagina 2

08/05 Witte Lotusdag

Meer op pagina 2

Loge Antwerpen

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

15/05 Basisbegrippen uit de Theosofie - Het mentaal plan
22/05 Vertaalgroep
26/05 Theosofisch Practicum
29/05 Vrij onderwerp
01/06 Orpheus en het Orphisme (Hugo Cardon)
05/06 Basisbegrippen uit de Theosofie
12/06 Ethiek: Opvoeding als Dienst
19/06 Basisbegrippen uit de Theosofie
23/06 Theosofisch Practicum

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 vastligt. Info over volgende
lezingen krijgt u wellicht in onze volgende nummers.

26/06 Vertaalgroep
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.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen,
maar door te beseffen wie je ten diepste bent.
(Eckhart Tolle - geboren in 1948 - Duits leraar en auteur)
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