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De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
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.  

De drie doelstellingen 

Loge Witte Lotus 

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands 

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997 

Website: http://www.logewittelotus.be 
E-mail: info@logewittelotus.be 

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & 
Opgenhaffen   

Loge Antwerpen 

Bijeenkomsten - secretariaat: 
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53 

E-mail : logeantwerpen@gmail.com  
KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &  

Liene Ong Liyanta & Eddy Doms 
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De Belgische Theosofische Vereniging vzw 
zetelt in 1000 Brussel, Handelsstraat 51. 
http://sites.google.com/site.theosophists 

Verantwoordelijke uitgever :  
Sabine Van Osta 
p/a Milisstraat 22  -  2018 Antwerpen 
Alle activiteiten van de BTV-loges te 
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22, 
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld. 

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel 
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt van 
de BTV en haar afdelingen. 

In dit nummer:  

De drie doelstellingen 
BTV-loges te Antwerpen 

De 3 Grondbeginselen van de theoso-
fie 

Bij aanvang van het nieuwe jaar 
Belgische Theosofische Vereniging 

10de Wereldcongres  -  Rome 

www.logewittelotus.be 

Jaarprogramma Loge witte Lotus 
Jaarprogramme Loge Antwerpen 
Theosofisch Practicum 
Loge Witte Lotus  -  een nieuw lid 

Lezingen Loge Witte Lotus 
Vrijheid van denken 
De Theosofische Vereniging 
Lezingen Loge Antwerpen  

Kalender september  -  oktober 2010   
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Lezing Loge Witte Lotus  -  zondag 5 september 2010 om 11.00 uur   

De 3 grondbeginselen van de Theosofie 
Sabine Van Osta 
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Toen zij dan in 1888 De Geheime Leer 
presenteerde aan de wereld stelde me-
vrouw Blavatsky in de inleiding o.m. 
drie grondbeginselen voor die de lezer 
van haar opus magnum voortdurend in 
het achterhoofd diende te houden wan-
neer hij het boek doorkauwde. Het be-
treft drie universele principes die te 
allen tijde in alle universa en werelden 
aan het werk zijn, principes waarop het 
bestaan zelf van alle denkbare en on-
denkbare fenomenen en levensvormen 
gegrondvest is.  

Een eerste grondbeginsel is het Een-
heidsprincipe dat mevrouw Blavatsky als 
volgt geformuleerd heeft: “Een alomte-
genwoordig, eeuwig, grenzeloos en 
onveranderlijk BEGINSEL, waarover 
elke speculatie onmogelijk is, omdat het 
het menselijke begripsvermogen te bo-
ven gaat en door menselijke uitdrukkin-
gen of vergelijkingen alleen kan worden 
verkleind. Het ligt buiten het gebied en 
het bereik van het denken - met de 
woorden van Mandukya ‘ondenkbaar en 
onuitsprekelijk'. Om te bereiken, dat 
deze denkbeelden duidelijker voor hem 
worden, kan de lezer van de vooronder-
stelling uitgaan dat er één absolute reali-
teit is die voorafgaat aan al het gemani-
festeerde voorwaardelijke zijn. Deze 
oneindige en eeuwige oorzaak – vaag 
omschreven als het 'onbewuste' en 
'onkenbare' van de huidige Europese 
filosofie – is de grondslagloze grondslag 

van 'alles wat was, is, of ooit zal zijn'. 
Zij heeft natuurlijk geen enkele eigen-
schap en heeft in essentie geen enkel 
verband met het gemanifesteerde ein-
dige zijn. Zij is eerder 'de Zijn-heid' 
dan Zijn (Sat in het Sanskrit) en gaat 
alle denken en speculatie te boven.” 

Uit dit Eenheidsbeginsel vloeien nogal 
wat universele principes voort waar-
onder dat principe dat vervat is in de 
eerste doelstelling van de Theosofische 
Vereniging, nl. de Universele Broe-
derschap. Verder ligt deze Oorzaaklo-
ze Oorzaak aan de basis van de Wet 
van Oorzaak en Gevolg of de Wet van 
Karma die we misschien ook wel de 
Wet van Evenwicht kunnen noemen 
waarbij we ons de manifestatie kunnen 
voorstellen als een gigantisch kluwen 
van communicerende vaten, waarbij 
elk van deze vaten met elkaar in ver-
binding staan, rechtstreeks dan wel 
onrechtstreeks en waarbij elke versto-
ring in één vat onmiddellijk – zicht-
baar of onzichtbaar - gevolgen heeft 
voor de andere vaten. Dit beginsel is 
echter onder één of andere vorm in 
vele denksystemen en religies terug te 
vinden en één van de bedoelingen van 
de Geheime Leer is om o.a. deze ge-
meenschappelijke aanname binnen 
verschillende religies aan te tonen. 

Hand in hand met het eenheidsbegin-
sel vinden we de wet van cycliciteit 
terug als tweede grondbeginsel van de 
theosofie: “De eeuwigheid van het 
Heelal in toto als een grenzeloos ge-
bied, is periodiek ‘het toneel van tallo-
ze Heelallen die zich onophoudelijk 
manifesteren en weer verdwijnen’ en 
die ‘de zich manifesterende sterren’ 
en ‘de vonken van de eeuwigheid’ 
worden genoemd. 'De eeuwigheid van 
de pelgrim' is als een oogwenk in het 
Bestaan van het grote Zelf (Boek van 
Dzyan). ‘Het verschijnen en verdwij-
nen van werelden is als een regelmatig 
getij van eb en vloed.’ Cycliciteit, of 
ook Reïncarnatie maar dan in de meest 
brede zin van het woord is niet alleen 
van toepassing op de mens maar be-
treft eveneens, zoals het voorgaande 
grondbeginsel, alle bestaande levens-

vormen. Zelfs diegene waarvan wij nu 
nog geen kennis hebben.  

Het derde grondbeginsel betreft “de 
fundamentele gelijkheid van alle zielen 
met de Universele Over-ziel, die zelf 
een aspect is van de Onbekende Grond-
slag; en de verplichte pelgrimstocht 
voor iedere ziel – een vonk van eerstge-
noemde – door de Cyclus van Incarnatie 
(of ‘Noodzakelijkheid’) in overeenstem-
ming met de cyclische en karmische wet 
gedurende het hele tijdperk.”. De ziel, 
iedere ziel, van iedere levensvorm 
wordt beschouwd als een vonk van de 
Universele Over-ziel. Een verre echo 
van dit principe vinden we terug in bijv. 
de Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens aangenomen door de 
Verenigde Naties in de jaren 1950. 

De drie grondbeginselen vinden we 
eveneens terug in het zegel van onze 
Vereniging. Vandaar dat, wanneer we 
het zegel verklaren, we het de facto 
hebben over de grondbeginselen en om-
gekeerd. Daarbij blijft het nuttig om 
kanttekeningen te maken over de ma-
nier waarop een begrip van de grondbe-
ginselen de mensen van nu kunnen on-
dersteunen in het leven van vandaag. 

Over dit alles zal het gaan tijdens de 
eerste voordracht van de cyclus 2010-
2011 van Loge Witte Lotus op zondag 5 
september 2010 te 11.00u in het Katri-
nahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwer-
pen-Linkeroever. 
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“Zoals een massa-
le rots niet wordt 
bewogen door de 
wind, zo blijven de 
wijzen onbewogen 
onder blaam of 
lof”  

Dhammapada 
VI De Wijze  -  p 35 
Isbn 90-70328-09-7 
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Loge Witte Lotus 

Bij aanvang van het nieuwe jaar 
Sabine Van Osta 
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Met bijzonder genoegen vangen wij dit 
activiteitenjaar aan. Bijzonder, want 
2010-2011 is namelijk het vijfde activi-
teitenjaar van onze Loge. Op een eerder 
natuurlijke wijze zetten we dit feit een 
beetje kracht bij, niet alleen door onze 
gewone programmatie stabiel verder te 
zetten, maar ook door een nieuwe web-
site die nu dan echt consulteerbaar is 
door allen. Bij deze bent u dus ander-
maal van harte uitgenodigd om een kijk-
je te nemen op www.logewittelotus.be. 
U vindt er alles wat u dient te weten 
inzake onze activiteiten en organisatie. 
Uiteraard hopen we velen te mogen 
ontmoeten tijdens een voordracht of een 
studieavond. 

Voor het eerste jaargedeelte stellen we 
een aantal “klassieke” theosofische on-
derwerpen voor, gaande van de drie 
theosofische grondbeginselen zoals ge-
formuleerd door mevrouw Blavatsky, 
over de grote overgang die ons allen 

wacht, nl. de dood theosofisch bena-
derd door Patrick Van Hauwe, naar 
nog een ander thema dat velen bezig 
houdt nl. de wondere wereld der mi-
neralen en de energieën die zij uitwis-
selen met hun omgeving. Deze laatste 
bijdrage is een verderzetting van de 
zeer succesvolle voordracht die werd 
gegeven door Sonia Hoste tijdens vo-
rig werkingsjaar. Daarnaast ontvangen 
wij met veel genoegen Ernie Vonck 
om ons het thema van de authentieke 
Indiaanse Spiritualiteit toe te lichten 
op waarheidsgetrouwe wijze. Het 
voordrachtenprogramma voor het 
tweede jaargedeelte zal verder dit jaar 
worden aangekondigd. Voor het pro-
gramma van onze zusterloge, Loge 
Antwerpen verwijzen we graag naar 
pagina 6 van dit blad. 

Op die pagina zult u eveneens de stu-
diebijeenkomsten vermeld zien staan. 
Loge Witte Lotus gaat verder met het 
programma van het vorige jaar. Ter 
kennismaking zijn er steeds de eerste 
en derde donderdag van de maand 
waar we respectievelijk de 
“Grondbeginselen der Theosofie” van 
C. Jinarajadasa en “Sleutel tot de The-
osofie” van mevrouw Blavatsky samen 
lezen en bespreken. Het verfijndere 

ethische werk wordt verricht op de der-
de donderdag van de maand met de Vi-
vekachudamani een ethische klassieker 
van zeer hoog gehalte uit het oude India 
van de hand van Adi Sjankara of Sjanka-
racharya, de grondlegger van de Advaita 
Vedanta. De vierde donderdag van de 
maand staat nog steeds in het teken van 
het Theosofisch Practicum, een meer 
praktijkgerichte benadering van theoso-
fische principes en beginselen. Dit kan 
gaan in de richting van wetenschappelij-
ke onderwerpen maar ook in de richting 
van meditatie. Dit jaar vangen we op-
nieuw aan in de richting van meditatie 
met een op dvd vastgelegde voordrach-
tenreeks door Glenn Mullin over een 
aantal levenspraktijken binnen de boed-
dhistische tantra’s. 

Het valt bij Witte Lotus niet uit te slui-
ten dat er nog wel een extra program-
mapunt wordt ingevoegd in de herfst of 
in de lente, maar daarvoor verneemt u 
dan te zijner tijd alle nuttige informatie. 
Houdt u ons dus vooral goed in de ga-
ten, het Witte Lotusblad en de website, 

 www.logewittelotus.be. 

Wij hopen u spoedig weer te zien, maar 
wensen vooral ook kennis te maken met 
nieuwe gezichten! 

Belgische Theosofische 
Vereniging vzw 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw is ver-
huisd!  

Het nieuwe adres: 

Geuzenplaats 8 
B-1040 Brussel 

 

 

 

Nationale website: 

http://sites.google.com/site.theosophists 
 

 

Belgische Theosofische  Vereniging vzw 
Algemene Ledenvergadering 19 juni 2010 

De Belgische Theosofische Vereniging hield, naar jaarlijkse gewoonte 
haar Algemene Ledenvergadering. De stemresultaten voor de voor-
ziene mandaten werden als volgt ingevuld: 

Raad van Bestuur  -  benoemd voor de duur van 3 jaar: 
Secretaris van de Raad van Bestuur: Sandrine Barlowitz 
2de Rekencommissaris: Henriette van der Hecht 
Afgevaardigde van het Brussel Gewest: Henriette van der Hecht 
Afgevaardigde van de Orde van dienst: Françoise Peeters 
3de Plaatsvervanger: Arlette Schreiber 

Commissie van Beroep  -  benoemd voor de duur van 1 jaar:  
Serge Budahazi, Myriam Debusscher, Robert De Troyer, Jean Dumoulin, 
Liene Lyianta 

We wensen alle verkozenen heel veel succes in hun nieuwe functie. 

http://www.logewittelotus.be/�
http://www.logewittelotus.be/�
http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium�
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10de Wereldcongres  -  Rome 
Sabine Van Osta 
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Het 10de Wereldcongres van de Theoso-
fische Vereniging is gehouden in Rome 
van 10 tot 15 juli 2010 in aanwezigheid 
van de Internationale Voorzitster mevr. 
Radha Burnier.  

Aan het Congres namen iets meer dan 
520 gasten deel, afkomstig uit zo’n 34 
landen: vele Europese landen waaronder 
België, Denemarken, Duitsland, Fin-
land, Italië, Nederland, Noorwegen, 
Oekraïne, Slovenië, Spanje, Verenigd 
Koninkrijk en Zweden maar ook delega-
ties uit Argentinië, Australië, Brazilië, 
Colombia, Filippijnen, India, Mexico, 
Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Oost-, 
West- en Zuid-Afrika, Uruguay en Ve-
renigde Staten. Met deze aanwezigheids-
lijst waren alle continenten van de pla-
neet ruim vertegenwoordigd. 

Er werd een gevarieerd en intensief 
programma voorzien met voordrachten, 
symposia, workshops maar ook met de 
nodige rustmomenten. Daarbij dienen 
we zeker de prachtige concerten te ver-
melden, na de middag aan het zwembad 
en ’s avonds (met o.a. onvervalste Itali-
aanse belcanto gebracht door professio-
nele zangers) evenals het bezoek aan 
Rome dat vele congressisten in de gele-
genheid stelde om kennis te maken met 
deze toch wel bijzondere stad. Iedere 
deelnemer ontving een congrespakket 
met o.m. twee prachtige tweetalige 
gidsen (Italiaans-Engels), uitgegeven 
door de Società Teosofica Italiana, over 
theosofische wandelingen doorheen 
Rome.  

Tot slot was er de vertoning van de Itali-
aanse kortfilm “QuandoQualcosaAccade”  - 
(“WhenSomethingHappens”) door film-
makers Graziana Forzoni en Paolo Cres-
ti, beiden lid van de Vereniging in Italië. 

Tijdens dit congres werd het thema 
“Universele Broederschap, het pad naar 

een groter bewustzijn” vanuit verschil-
lende standpunten toegelicht. Kijken 
we naar de wereld van vandaag, naar 
onze onmiddellijke omgeving, dan is 
broederschap vaak ver te zoeken om 
nog maar te zwijgen van de menselijke 
gewoonte om daar onderscheid te 
maken waar het beter achterwege zou 
worden gelaten. En toch, wellicht 
zonder dat we het in de gaten hebben, 
gebeurt er enorm veel goed in de we-
reld en stellen velen daden ten voor-
dele van anderen zonder er zelf beter 
van te worden of zelfs zonder dat oog-
merk te hebben. Vaak gebeurt con-
structieve arbeid in alle stilte, komt zij 
niet in de media noch wordt er voor 
bedankt, ook al omdat de omgeving er 
zich geen re-
kenschap van 
geeft dat deze 
arbeid wordt 
verricht.  

Het aangeven 
van universele 
broederschap 
zonder onder-
scheid als 
grondslag 
voor zelfs 
maar de klein-
ste vorm van 
dienst aan 
anderen – 
acties die we 
de aandacht 
en het noe-
men niet waard vinden - wordt mis-
schien wel als te verregaand be-
schouwd maar erg ver van de feitelijke 
waarheid zijn we echter niet met deze 
zienswijze. Immers, schaalgrootte is 
van ondergeschikt belang als het erom 
gaat de essentie te ontdekken van uni-
versele broederschap.  

Die essentie komt eveneens aan de 
orde op iedere vergadering van men-
sen die als doel heeft om dienend 
werk te organiseren, van het meest 
praktische tot het meest abstracte. Het 
10de Wereldcongres van onze Vereni-
ging heeft dit principe op velerlei wij-
zen toegelicht en in de praktijk ge-

bracht, niet alleen via de vele lezingen 
over het onderwerp maar meer nog 
doordat ze aan de deelnemers de gele-
genheid heeft geboden om bestaande 
vriendschappen te verstevigen, nieuwe 
te smeden, ervaringen en informatie uit 
te wisselen over het theosofische werk 
in al haar geledingen (Orde van Dienst, 
Ronde Tafel, etc.) en in alle delen van 
de wereld. Leden konden het nut van 
dat werk voor de locale gemeenschap-
pen waar het wordt verricht aan elkaar 
toelichten en daardoor de betekenis 
ervan inschatten voor de mensheid als 
geheel. Op die manier wordt het net-
werk van wederzijds respect en begrip 
opgebouwd over alle verschillen heen 
waarbij ieder element in het netwerk, 

iedere loge, iedere studiegroep, iedere 
cel binnen de Orde van Dienst, etc. 
gevoed wordt, aangemoedigd en beves-
tigd in haar locale taak. 

Deze taak, van alle elementen afzonder-
lijk en tezamen, is juist het vormen van 
een kern van universeel broederschap. 
In zijn boekje “Over de verborgen zijde 
van logevergaderingen” geeft C.W. 
Leadbeather een interessante toelichting 
over de implicaties van logewerk waar 
de leden zich niet altijd bewust van zijn 
op het moment dat ze samen zitten. We 
kunnen dit boekje alleen maar aanbeve- 

http://www.teosofica.org/en/10th-world-congress-of-the-
theosophical-society/,262 

http://www.moderntheosophy.com/2010/photographs-10th-world-congress-theosophical-society/ 

Vervolg op pagina 5    
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Met enige fierheid presenteert Loge Witte Lotus haar nieuwe website. Je vindt hem op  

http://www.logewittelotus.be 

want hij is actief sinds augustus 2010. 

Naast het mooie logo staat natuurlijk de titel en het motto “Geen godsdienst boven waarheid”, dat 
het motto is van de Theosofische Vereniging. Rechts vind je een zoekvak, waar je alle inhoud van onze 
website kunt opzoeken. 

In de zwarte band daaronder staan alle links in verband met de Loge Witte Lotus: de homepage, met daaronder de wegwijzers 
naar de plaatsen waar haar activiteiten doorgaan en een contactpagina. Uitleg over de voordrachten en de studieavonden, het 
nieuwsbrief-achief en details over de voorbije werkingsjaren van de loge vind je in de volgende links. 
In de linkerkolom staat een blok met de links over theosofie in het algemeen, zoals uitleg over de Drie Doelstellin-
gen, de Vrijheid van vereniging, de Theosofische Orde van Dienst, links naar websites met theosofische publika-
ties, en links naar andere theosofische sites zowel nationaal als internationaal. Natuurlijk wordt het embleem van 
de vereniging ook toegelicht. 

Voor wie zich aanmeldt met een login en paswoord op onze sites zijn er een paar extra's: 

* De andere leden worden gegroepeerd afgebeeld per loge, met hun naam en foto en het jaar waarin ze lid geworden zijn van 
de theosofische vereniging. Daar kan ook per e-mail contact met hen worden opgenomen. Altijd interessant om ook 
(buitenlandse) theosofen te leren kennen. Deze mogelijkheid is enkel voor leden van de site voorbehouden: je kunt de site 
bijna volledig ontdekken zonder je aan te melden en anoniem surfen, maar enkel door aanmelding kun je medeleden recht-
streeks contacteren. 

De komende activiteiten worden mooi in een kalender samengebracht. Die kalender kan je in je eigen agenda met één klik impor-
teren, zodat je nooit meer iets hoeft te missen. 

Een filosofisch of theosofisch of anderszins belangwekkend citaat stemt je misschien tot nadenken in een ander blokje.  

Onze site is nog in volle ontwikkeling, en dus een ontdekkingsreis meer dan waard. 

Veel surfplezier! 

Vervolg van pagina 4 

10de Wereldcongres  -  Rome 
Sabine Van Osta 

len aan ieder die met logewerk, onder 
welke vorm dan ook, in aanraking 
komt.  

Logevergaderingen zijn instrumenteel in 
het verwezenlijken van de eerste doel-
stelling  van  onze Vereniging,  het  vor-
men van een kern van broederschap.  
Meer nog dan de studie die we ons 
voornemen in de groep vormt de aan-
wezigheid en het besef van de meervou-
dige aard van onze verbondenheid het 
sleutelelement in het vormen van die 
kern. Dit besef dwingt nl. tot weder-

zijds respect en het verder kijken dan 
uiterlijkheden, gedragingen of hevig 
overkomende, zeer uitgesproken me-
ningen. In blauwdruk is de universele 
broederschap reeds aanwezig, zoals in 
een foetus het etherisch lichaam ook 
reeds aanwezig is, “uitgerold” wordt 
en tot ontwikkeling komt naarmate – 
en op basis waarvan - het fysieke li-
chaampje zich begint te vormen. 
Evenzo stuurt iedere logebijeenkomst 
aan op de verdere ontwikkeling van de 
universele broederschap, universeel 

want zij heeft niet alleen betrekking op 
de mensen maar evenzeer op alle andere 
natuurrijken die deze planeet bevolken 
tot en met de planeet als levende enti-
teit zelf. 

Dit congres kwam tot stand dankzij de 
bereidwillige en broederlijke medewer-
king van tientallen vrijwilligers. Naar 
onze mening heeft alle inzet ten zeerste 
bijgedragen tot het succes van dit con-
gres dat zijn doel meer dan bereikt 
heeft. Wij kijken alvast uit naar de vol-
gende editie!  

http://www.logewittelotus.be/�
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Loge  Witte Lotus 
Jaarprogramma 2010-2011 

Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur:  nieuwe locatie:   
OC Katrinahof  -  Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen 
05 september 2010: De 3 Grondbeginselen der Theosofie -  Sabine Van Osta 
03 oktober 2010: Indiaanse spiritualiteit  -  Ernie Vonck 
07 november 2010:  Is er leven na de dood? -  Patrick Van Hauwe 
05 december 2010:  Genezende krachten in het mineralenrijk - deel 2  - Sonia Hoste 

Donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur:   
Bijeenkomsten: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 
1ste donderdag van de maand: Grondbeginselen der Theosofie  -  N. Jinarajadasa 
2de donderdag van de maand: Ethica: Vivekachudamani  - Sjankara 
3de donderdag van de maand: De Sleutel tot de Theosofie  -  H.P. Blavatsky 
4de donderdag van de maand: Theosofisch Practicum 
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp 

 
 

Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur:  
19 september 2010: Wat is Astrologie?  -  Eva Schut  
17 oktober 2010: Betekenis van de eucharistie in de Vrij Katholieke Kerk  -  

Jean Marc  Warnon 
21 november 2010: Licht op het Pad  -  Femmie Liezenga 
19 december 2010: Wie is Maitreya, de nieuwe wereldleider?  -  Philippe Cengiarotti  

Dinsdagen van 11.00 uur tot 13.00 uur 
1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van Occultisme 
2de en 4de dinsdag van de maand: Mahatma brieven 

Nieuw vanaf september 2010:  
In het kader van de tweede en de derde doelstelling van de Theosofische Vereniging, 
nl. het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en 
wetenschap en het onderzoeken van de onverklaarbare wetten in de natuur en van 
de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn, een bijkomend programma:  

Elke dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Vergelijkende studie tussen de ‘Geheime Leer’ van H.P. Blavatsky en 
‘Kosmisch Vuur’ van A.A. Bailey. 

                                                                         Iedereen is van harte welkom ! 

Loge  Antwerpen 
Jaarprogramma 2010-2011 

Loge  Witte Lotus 
Theosofisch Practicum 

Tijdens de eerste helft van het komend 
activiteitenjaar 2010-2011 bekijken we 
een serie voordrachten, gehouden door 
Glenn Mullin, opgenomen in de Theosop-
hical Society in America in 2003. Glenn 
Mullin is bekend als tibetoloog, vertaler 
van klassiek tibetaanse teksten en deskun-
dige op het gebied van Oosterse klassieke 
kunstvormen die als curator menige ten-
toonstelling van thankha’s en andere klas-
siek oosterse kunstobjecten op touw heeft 
gezet. Van 1972 tot 1984 verbleef hij in 
de Himalaya in India om er o.a. te stude-
ren bij tientallen grote Tibetaanse lama’s. 
Zijn interesseveld besloeg filosofie, litera-
tuur, meditatie, yoga en de cultuur van de 
verlichting zoals beleefd en geuit in de 
regio Tibet en Nepal.  
De serie voordrachten die we gaan bekij-
ken, handelen over tantrisch-
boeddhistische methoden in de praktijk. 
Glenn Mullin overloopt slechts een aantal 
van de in totaal 84.000 manieren om ver-
lichting te bereiken. Op die manier passe-
ren alle belangrijke en dagdagelijkse le-
vensactiviteiten de revue vanuit een tan-
trische ooghoek bekeken. De voordrach-
ten zijn in het eenvoudig Engels, niet on-
dertiteld maar wel ingeleid en becommen-
tarieerd zodat de voordrachten toch ge-
volgd kunnen worden. 23/09, 28/10, 
25/11 en 23/12/2010 om 20u in de Mi-
lisstraat 22. 

Loge Witte Lotus heeft de eer en het 
genoegen in haar kring een nieuw lid op 
te nemen: Gunther Lafosse. 

Wij heten Gunther hartelijk welkom in 
de Belgische Theosofische Vereniging 
vzw en zullen hen, vanuit onze loge, alle 
mogelijke steun verlenen in zijn zoek-
tocht naar waarheid. We hopen  dat  hij  
zich  thuis voelt bij ons en welkom in 
alle takken, loges en secties van de The-
osofie.  

We zijn ervan overtuigd dat hij op zijn 
manier een waardevolle bijdrage zal 
leveren aan onze enthousiaste en dyna-
mische groepsgeest. 

Loge  Witte Lotus 
verwelkomt een nieuw lid! 

Niet alle mensen kunnen occultist zijn, maar wel kunnen ze allemaal theosoof zijn. 
Velen, die nooit van de Society hebben gehoord, zijn theosoof zonder dit zelf te weten; 
want het wezen van de theosofie is het volkomen in harmonie brengen van het goddelij-
ke met het menselijke in de mens, het aanpassen van zijn aspiraties aan zijn goddelijke 
eigenschappen en hun heerschappij over de aardse of dierlijke hartstochten in hem. 
Vriendelijkheid, de afwezigheid van alle vijandige gevoelens of zelfzucht, menslievend-
heid, een goede gezindheid jegens alle wezens en volkomen rechtvaardigheid tegenover 
anderen zowel als zichzelf, zijn de voornaamste kenmerken daarvan. Hij die theosofie 
onderwijst, predikt het evangelie van de welwillendheid; en het omgekeerde is ook waar 
– hij die het evangelie van de welwillendheid predikt, onderwijst theosofie.  

H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse Conventies 1888-1891  -  p 18-9  
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In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, 
Gent en Luik. Zij organiseren 
met grote regelmaat voordrach-
ten en studiebijeenkomsten en 
sommige, waaronder die in 
Brussel en Antwerpen, beschik-
ken tevens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste 
taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen bij 
elkaar te brengen en hen te 

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

stimuleren in hun zoekproces naar 
waarheid. 
Loge Antwerpen werd opgericht 
in 1899. 
Loge Witte Lotus was tot voor 
kort de jongste loot uit de Belgi-
sche Theosofische familie. Opge-
richt 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 11:00u tot 13:00u  - Loge Witte Lotus 

Iedereen is van harte 
welkom! 

Vrijwillige bijdrage 
Info: (0486) 631 997 
en (0476) 879 968 

7 

Vrijheid van denken 

einden is de enige voorwaarde  
voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van 
H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft 
enige autoriteit om zijn leringen 
of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel 
recht om zich te verbinden aan 
elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar 
hij/zij heeft geen recht om die 
keuze aan een ander op te drin-
gen. 
Noch een kandidaat voor enig 
werk, noch enige stemgerech-
tigde kan onverkiesbaar gemaakt 
worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die 

De Theosophical Society heeft 
zich wijd en zijd over de wereld 
verspreid en leden van alle reli-
gies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke 
dogma's, leringen en geloofsover-
tuigingen 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 onder-
wezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vere-
niging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk 
door enig lid mag worden aange-
nomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doel-

hij/zij heeft of wegens het lid zijn 
van een school van denken waartoe 
hij/zij zou behoren. Meningen of 
opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin 
aanleiding zijn om strafmaatrege-
len te nemen. 
De leden van de 'General Council' 
vragen elk lid van de Theosophical 
Society ernstig om deze fundamen-
tele principes van de Theosophical 
Society te verdedigen, te handha-
ven en er naar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen recht te 
doen gelden op vrijheid van den-
ken en van meningsuiting, binnen 
de grenzen van hoffelijkheid en 
rekening houdend met anderen. 

Het Witte Lotusblad  

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u  -  Loge Antwerpen 

 
 

Kalender 

00/09/1857 
Geboorte van 
Damodar K. Ma-
valankar 

 
20/09/1933 
Overlijden An-
nie Besant 
 

01/10/1847 
Geboorte van 
Annie Besant 

05/09/2010 Sabine Van Osta De 3 grondbeginselen van de Theosofie 

03/10/2010 Ernie Vonck Indiaanse spiritualiteit 

07/11/2010 Patrick Van Hauwe Is er leven na de dood? 

05/12/2010 Sonia Hoste Genezende krachten in het mineralenrijk  -  deel 2 

19/09/2010 Eva Schut Wat is astrologie? 

17/10/2010 Jean Marc Warnon Betekenis van de eucharistie in de Vrij Katholieke Kerk 

21/11/2010 Femmie Liezenga Licht op het Pad 

19/12/2010 Philippe Cengiarotti Wie is Maytreya, de nieuwe wereldleider? 

Nieuwe locatie: 
Katrinahof  -  Fromentinstraat 1  - 2050 Antwerpen 
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Activiteiten in Antwerpen 
! ! ! Loge Witte Lotus: Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen  ! ! ! 
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

“Laat ieder eerst zorgen stevig te staan in juist gedrag, pas dan kan 
hij anderen adviseren. Zo’n wijze treft geen blaam.”  

Dhammapada 
XII Het Zelf  -  p 65  -  isbn90-70328-09-7 

Kalender september 2010 Kalender oktober 2010 

 Loge Antwerpen  

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma’s 
kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997. 

07/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 

                Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur) 

14/09 Mahatma Brieven   (11.00 uur tot 13.00 uur) 

                Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur) 

19/09 Wat is astrologie? 
21/09 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 

           Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)  
28/09 Mahatma Brieven   ( 11.00 uur tot 13.00 uur) 

           Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur) 

05/10 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 

                Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur) 

12/10 Mahatma Brieven   (11.00 uur tot 13.00 uur) 

                Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur) 

17/10 Betekenis van de eucharistie in de Vrij Katholieke Kerk 
19/10 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 

           Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)  
26/10 Mahatma Brieven   ( 11.00 uur tot 13.00 uur) 

           Geheime Leer/Kosmisch Vuur (14.00 uur tot 16.00 uur)  

A 

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

Het Witte Lotusblad  

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen. 

MA 
 

DI 
11:00-13:00 
14.00-16.00 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

    1 2 3 
INDIAANSE 
SPIRITUALI-

TEIT 

4 5 
DETAIL 
HIERONDER 

6 7 
GRONDBE-
GINSELEN 
DER 
THEOSOFIE 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

DETAIL 
HIERONDER 
 

13 
 

14 
ETHIEK: 
VIVEKA-

CHUDAMAN

15 
 

16 17 
ECHARISTIE 
VRIJ 
KTHOLIEKE 
KERK 

18 
 

19 
DETAIL 
HIERONDER 

20 21 

DE SLEUTEL 
TOT DE 
THEOSOFIE 

22 
 

23 24 

25 
 
 

26 
DETAIL 
HIERONDER 

27 28 
THEOSO-

FISCH 
PRACTICUM 

29 30 31 

02/09 Grondbeginselen der Theosofie   
05/09 De 3 Grondbeginselen van de Theosofie  
09/09 Ethiek: Vivekachudamani  
16/09 De sleutel tot de Theosofie 
23/09 Theosofisch Practicum  
30/09 Vrij onderwerp  
 
03/10 Indiaanse spiritualiteit  
07/10 Grondbeginselen der Theosofie   
14/10 Ethiek: Vivekachudamani  
21/10 De sleutel tot de Theosofie 
28/10 Theosofisch Practicum  
 

Meer op pagina 2   

MA 
 

DI 
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Loge Witte Lotus 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


