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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.
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Inleiding tot een Cursus in Wonderen
Bob Hermans
Toen halfweg de
jaren ’60 Helen
Schucman, professor psychologie
aan een New
Yorkse universiteit, een innerlijke stem hoorde
zeggen: “Dit is
www.levensschool.be/
een cursus in
wonderen, gelieve nota te nemen”, kon niemand vermoeden, ook zij niet, dat hiermee een
tijdloos spiritueel verhaal was begonnen.
Als overtuigde atheïste had zij zich afgekeerd van God en religie, maar vanuit
een diep gevoel van verantwoordelijkheid schreef zij, met gemengde gevoelens weliswaar, zorgvuldig neer wat die
stem haar dicteerde. Tot haar eigen verbazing bleek zeven jaren later een lijvig,
driedelig boekwerk tot stand te zijn
gekomen dat noch min noch meer een
doe-het-zelf cursus in verlossing genoemd kan worden.
In het eerste deel zet Jezus, die kennelijk de bron is van het tekstmateriaal,
uitvoerig uiteen wat de mens is (een
geestwezen), wat de wereld is (een
droom) en wat er nu werkelijk is (God’s
Liefde). In dit in Christelijke termen
gestelde Tekstboek wordt ruim aandacht besteed aan Jezus’ oorspronkelijke
heilsleer, ontdaan van alle misvattingen
die er door kerk, cultus en onbegrip in
de loop der tijden zijn ingeslopen. Deze
“zuivere leer” is een verademing voor
elke rechtgeaarde Christen én voor alwie met een open geest zoekt en wil
vinden. Een geest vervuld van schijnzekerheden, pseudo-kennis en weetjesweten, mag terecht zichzelf bevragen.
Hierbij wordt ons een verfijnd, logisch
consistent metafysisch kader aangereikt,
dat bij eerste kennismaking tegelijk de
verbeelding tart én ergens toch vertrouwd klinkt als een aloud verhaal dat
een lichte huiver van herkenning bewerkt. De waarheid in ons - die wij in
feite zíjn - was immers nooit weg, maar
wél bedekt en verborgen, en daardoor
ontoegankelijk. De Cursus leert ons die
bedekkingen, obstakels en overtollighe-

den uit de weg te ruimen en helpt ons
zo ons ware Zelf terug te vinden. Omdat verlossing een gezamenlijke aangelegenheid is, wordt er veel aandacht
besteed aan relaties. Het onderscheid
wordt gemaakt tussen speciale relaties
(speciale liefde - met als keerzijde
speciale haat) en heilige relaties. Wanneer de speciale relatie erkend wordt
als beperkend en niet-vervullend; een
pijnlijk werktuig in handen van ons
ikje om koste wat het kost, kleingeestige egocentrische doeleinden na te
streven, dan vormt de heilige relatie
een natuurlijke, heilzame correctie
daarop. De ander, mijn broeder,
wordt nu gezien als hetzelfde kind van
God, in wezen volledig dezelfde. Sterker nog, die ander is niet mijn kwelgeest maar mijn verlosser hier, die mij
feilloos laat zien wáár aan mijzelf vergevingswerk te verrichten valt.
Na het Tekstboek volgt het Werboek
met 365 oefeningetjes, één voor elke
dag. Die werkboeklessen, eenvoudig
om uit te voeren en bijzonder practisch van aard, maken de toepassing
van de theorie mogelijk. Het is duidelijk dat spiritualiteit in de praktijk
neerkomt op geestesonderzoek, geestestraining en het leren volgen van
innerlijke leiding. De Cursus noemt
die innerlijke gids, geheel in de traditie, de Heilige Geest. Deze faculteit
van correct voelen en correct denken,
staat eenieder ter beschikking die zich
daarop toelegt. “Niets wordt bereikt
zonder oefening” zegt de Cursus. Toch
wordt ons niet gevraagd op “hoger
gezag” klakkeloos heilige ideeën of
verheven theorieën aan te kleven. We
worden gewoon uitgenodigd, zoals
kleine kindertjes die leren rekenen, te
kijken of we bij het toepassen kunnen
vaststellen dat het ook voor óns
werkt. Vanuit een rustige, serene
geest, die vrede ervaren wil door vrede te delen, volgt automatisch een
vredige waarneming van de wereld: zo
binnen, zo buiten. Omgekeerd helpt
deze wet van de spiegeling ons, in het
bijzonder in relaties, inzien in welke
mate wij vergevingsbereid zijn. Node-

loos te zeggen dat “Een Cursus in Wonderen” daarom bij momenten zeer confronterend kan zijn. Het ego kan letterlijk doodsangsten uitstaan, maar het ego
is niet jíj, jij bent de Ene Heilige Zoon
van God te samen met eenieder.
De Cursus stuurt niet aan op verstandelijk begrijpen. “Een universele theologie
is onmogelijk,” stelt de Cursus, “maar
een universele ervaring is niet alleen
mogelijk maar zelfs noodzakelijk.” Deze
ervaring is de ervaring van innerlijke
vrede onder alle omstandigheden.

www.eencursusinwonderen.god-blog.nl

Na het Werkboek, tot slot, volgt de
Handleiding voor Leraren, die de basisconcepten nog eens duidelijk poneert in
vraag en antwoord vorm. Vanuit een
volmaakte wederkerigheid zijn wij allemaal leraren en leerlingen van en voor
elkaar. Wat we ten diepste geloven,
zullen we tentoonspreiden middels onze
woorden en daden. Onze wijze van bestaan in deze droomwereld - de dagelijkse realiteit - getuigt consequent en
onvervormd van onze diepste overtuigingen. Genade is het om ook in die
droom voor waarachtigheid te kiezen.
Spreker Bob Hermans zal deze en andere zaken in perspectief plaatsen en graag
met de toehoorders in dialoog treden.

Wie meer wil weten over dit onderwerp nodigen we heel graag
uit op de zondaglezing die doorgaat op 6 februari 2011 om 11.00
uur, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen
(Linkeroever).
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Yoga Sutra’s

De weg naar Vrede

van Patanjali

Geoffrey Hodson

Seminarie met Ravi Ravindra
Van 17 tot 22 juni 2011
Internationaal Theosofische Centrum
Naarden
(Nederland)
Spreker: Ravi Ravindra

http://www.ravindra.ca/

Ravi Ravindra PhD is een spirituele ziener, geleerde, en toonaangevende internationaal spreker over religie, wetenschap en spiritualiteit.
Als inwoner van India, emigreerde hij
naar Canada en is Professor Emeritus
aan de Dalhousie University in Halifax,
Nova Scotia, waar hij vele jaren hoogleraar was in de departementen Vergelijkende Godsdiensten, Internationale
Ontwikkeling Studies, en Natuurkunde.
Hij was een lid van de Institute of Advanced Study in Princeton, een Fellow
van het Indian Institute of Advanced
Study, en stichtend directeur van de
Threshold Award for Integrative Knowledge. Hij was lid van de raad van rechters voor de prestigieuze Templeton
Prize for Progress in Religion.
Ravi’s spirituele zoektocht leidde hem
tot de leringen van J. Krishnamurti, G.
Gurdjieff, Zen, en een diepe onderdompeling in de mystieke leer van de Indische en christelijke tradities. Hij is de
auteur van veertien boeken over religie,
wetenschap, mystiek en spiritualiteit.
Voor meer informatie kan u terecht op
www.theosofie.nl.
Inschrijvingsformulier is te vinden op:
http://www.theosofie.nl/wpcontent/uploads/2011/01/RaviRavindra-2011-1-8.pdf

Hoe kunnen wij, jij en ik en al onze
medemensen, sereniteit van hart en
geest vinden tussen de spanningen en
stress van het moderne leven?
Theosofie antwoordt dat vrede van
geest kan bekomen worden door een
juist begrijpen van de betekenis en het
doel van het menselijk bestaan. Wat is
dat doel? Waarom zijn wij hier? Wat is
de betekenis van onze levens?
Theosofie antwoordt kort en volledig:
‘Evolutie tot perfectie!’ Leven is
niet doelloos maar zeer doelvol.
Het is ons geleidelijk aan brengen, wij
mensen, als een ras op aarde en als
individuele personen, tot een staat van
geperfectioneerde mensheid. De evolutie van de mens tot grotere en grotere hoogten brengen, is het doel van dit
bestaan, ‘de ene ver weg goddelijke gebeurtenis, naar waar de gehele schepping
zich verplaatst’, zoals Tennyson zei.
Het Spirituele Zelf van de mens is een
God in wording, en zijn toekomstige
luister, wijsheid en kracht zijn geheel
zonder beperking. Dit dan is de Theosofische oplossing van het probleem
van de ultieme bestemming van de
mens voor dit tijdperk. Zodra deze
kennis werkelijk is opgenomen en
wordt toegepast op het leven, is de
geest in vrede en het hart wordt sereen.
Theosofie vestigt nu de aandacht op
het feit dat het doel van de menselijke
perfectie al bereikt werd door gevorderde mannen en vrouwen. Dergelijke
geperfectioneerde mensen zijn gekend
als Wereld Redders, Rishis, Mahatmas
(wat betekent ‘Wijze, Grote Zielen”),
Meesters van Wijsheid. Deze bovenmenselijke Wezens zijn georganiseerd
in een Broederschap, soms genaamd
de Occulte Hiërarchie en de Innerlijke
Regering van de Wereld. Zij worden
gezien als de ware spirituele Leraren
en Bezielers van de mensheid. Zij zijn
het Verheven Lichaam van ‘alleen
mensen volmaakt gemaakt’, de
‘Gemeenschap van Heiligen’, de
‘Grote Witte Broederschap van de
Adepten’. Zij zijn geen vage principes

voor de goed geïnstrueerde student van
Theosofie. Voor hen is de Gemeenschap
van Heiligen een levende waarheid, en
de Meesters zijn levende Supermensen
met wie een mens in directe relatie kan
komen en, in wiens leven van dienst aan
de Goddelijke Wil in de wereld, hij mag
beginnen delen, eventueel opklimmend
tot de hoogte waar Zij staan.
Zij zijn de Hiërofants en Hoog Geïnitieerden van de Heiligdommen van de
Grotere Mysteries, en deze oplossingen
van de problemen van het leven werden
door Hen ontdekt en worden door Hen
aan de wereld gegeven.
Elke oprechte en bekwame dienaar van
het Ras kan deze lering ontvangen en
aanreiken aan zijn medemensen.

http://llink.nl/startpagina/meer-vrede-opaarde--in-2009-6845.html

Opeenvolgende Levens op Aarde
Hoe is deze staat van geperfectioneerde
mensheid bereikt? Het doel van menselijke perfectie is bereikt door middel van
opeenvolgende incarnaties in stoffelijke
lichamen of voertuigen, nieuw gevormd
tijdens de periode vóór de geboorte van
elk volgend leven. Hier vinden wij de
leer van wedergeboorte, welke in detail
dient bestudeerd, en het is niet mijn
speciaal onderwerp in deze uitzending.
Ik kan hier evenwel zeggen dat reïncarnatie de unieke en enige logische oplossing is voor de problemen van het leven,
vooral die van tijd en gelegenheid, in
welke perfectie en rechtvaardigheid in
het menselijk leven kan bereikt worden.
Dit laatste is bijzonder belangrijk, want
zonder reïncarnatie is leven volkomen
onrechtvaardig, een hopeloos raadsel
welke om een oplossing vraagt.
Met reïncarnatie wordt een vloed van
licht geworpen over het menselijk leven
Vervolg op pagina 4
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De weg naar Vrede
Geoffrey Hodson

en we zien dit in zijn begin, in zijn evolutie, in zijn doel.
Alleen opeenvolgende levens maken het
bereiken van het doel van perfectie mogelijk; want voor de veelvoudige ervaringen van deze herhaalde incarnaties
zijn de latente krachten van de zich ontwikkelende God, welke de mens is,
uitgetekend; elke ervaring heeft zijn
waarde in termen van een sterker wordende kracht, wijsheid en kennis. Bij het
benaderen van perfectie is wedergeboorte niet langer een noodzaak. Alle
verdere vooruitgang kan in de superfysieke werelden bereikt worden.
.
In het Nieuwe Testament lezen we: ‘Wie
overwint maak ik tot een zuil in de tempel
van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan.‘ (Openbaringen 3: 12).
Oorzaak en Gevolg als leraar van
de mens
Deze volgende Theosofische gedachte
betreft heel speciaal rechtvaardigheid voor
de mens op aarde. Alle menselijke incarnaties zijn met elkaar verbonden door
de werking van de Wet van Oorzaak en
Gevolg. Alle acties, gevoelens en gedachten brengen hun eigen natuurlijke
en perfect aansluitende reacties voort.
Deze kunnen hun oorzakelijke acties
direct volgen, later in hetzelfde leven
voor komen of zich voordoen in volgende incarnaties. Naar deze wet wordt
verwezen in de tekst: ‘Want wat een mens
zaait, zal hij ook oogsten’. (Galaten 6:7).
Het Sanskrietwoord Karma wordt gebruikt om de werking van deze eeuwige, onpersoonlijke, onveranderlijke
Wet te omschrijven. Karma werkt als
volgt: acties gemotiveerd door liefde,
dienst en onzelfzuchtigheid geven een
vreugde en een groeiende vrijheid van
zelfexpressie, welke herhaling aanmoedigen. Acties gemotiveerd door afkeer,
gierigheid of zelfzuchtigheid en wreedheid geven pijn en een groeiende beperking van zelfexpressie, welke herhaling
ontmoedigen. Meer nog, de intensiteit
van de vreugde of van de pijn wordt
geregeld door de graad waarin de onzelfzuchtige of zelfzuchtige motieven
hun uitdrukking vinden in de actie. Vanuit deze zienswijze is lijden niet een
vergelding door de Godheid, noch een

straf van boven. Tevens is het geen
toevallige tegenslag. Alle pijn is zelftoegebracht en meer nog, is ontworpen om de auteur te wijzen op zijn
overtreding. Lijden, wreed en onrechtvaardig, zoals het vaak blijkt te
zijn, is in feite rechtvaardig, weldadig
en onderrichtend in zijn ultieme doel
en effect. Dit is de oplossing van het
probleem van rechtvaardigheid voor
de mens, vooral met betrekking tot
lijden en ziekte.

http://blogimages.seniorennet.be/litha47/248cb1935cc3881a2d42a43a758ef46c45.jpg

Beheersing van de omstandigheden
Het beginsel van wijziging van karma,
of de Wet van Oorzaak en Gevolg,
moeten we toevoegen wanneer we de
Wet van Karma verkondigen. Ongeacht iemands acties in het verleden,
goed of slecht in variërende graden hun reacties worden niet beschouwd
als een onherstelbaar lot of als een
dood gewicht, van waaruit er geen
verlichting mogelijk is. Door hun latere acties brengen, zowel individuen als
naties; constant wijzigingen aan aan de
werking van de wet. Dus zijn, noch
individuen noch naties, verlamd door
deze acties uit het verleden. Alles is
niet onherroepelijk gedoemd. De
mens kan omstandigheden beheersen
en, hoe zwaar het verleden ook op
hem rust, van elke ervaring een gelegenheid maken voor een nieuwe start.
De Weg naar Vrijheid
Het is een heel belangrijke gedachte
dat we, door haar werking te bestuderen, uit de Wet heel wat kunnen leren. Voor de wilde en de crimineel, is
Burgerlijk Recht een vijand, omdat het
hen tegenhoudt, het beperkt de ex-

pressie van wilde en criminele neigingen. Voor de beschaafde mens echter is
diezelfde wet een zekerheid voor veiligheid, het is geen vijand maar een vriend,
geen beperking, maar een bescherming
van vrijheid. Ditzelfde geldt voor de
Universele Wet van Oorzaak en Gevolg. Voor zelfzuchtige, wetteloze en
wrede mensen brengt het vergelding,
nemesis, een reactie passend aan de
pijnproducerende actie. Aan de andere
kant, op grond van diezelfde oorzakelijk
Wet brengt het gezondheid, geluk en
vrijheid voor hen die leven in liefde,
hulpvaardigheid en dienstbaarheid.
De Rijkdom van de Ziel
De spirituele ziel, geïncarneerd in zijn
sterfelijke Persoonlijkheid, is zich er
constant van bewust van deze onderrichtende wet en vergaart geleidelijk aan
kennis, wisdom, kracht en ontwikkeling
van karakter. De Heer Boeddha kondigde deze waarheid aan door te zeggen dat
de Wet zich beweegt naar ‘gerechtigheid’.
Dit is heel belangrijk, want de kennis
verworven door levenservaringen, de
wijsheid, de kracht, het karakter en de
ontworstelde capaciteit van leven, vormen de enige ware en eeuwige rijkdom
van de mens. Zij zijn ‘de schatten in de
hemel, waar noch mot noch roest verderft, en
waar geen dieven inbreken of stelen.’ (Mattheus 6:20).
Kipling zegt waarlijk: ‘Een mens kan worden versierd met alle fournituren van succes
en als een schipbreukeling naar zijn graf
gaan.’
De actie van deze wet van aanpassing
vormt de enige externe controle waaraan de mens ooit werd onderworpen.
De mens maakt zijn eigen lot door zijn
eigen daden, en is binnen deze Wet
absoluut en onvoorwaardelijk vrij. Dit is
de sleutel tot het probleem van vrije
wil. De mens is spiritueel vrij. Elke controlerende voorbestemdheid is door
hemzelf voortgebracht. Hij is niet het
onderwerp van een externe, spirituele
autoriteit of macht, wat dan ook. Elke
religie die gebaseerd is op de angst of op
het verlangen om gunsten te ontvangen
van een externe God, is vals. In elke
Vervolg op pagina 6
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Verspreide Geschriften HPB - III - p 111

De vijfpuntige ster
H.P. Blavatsky

(De volgende toelichting werd door H. P.
Blavatsky geschreven op een brief van Mr. S.
T. Venkatapaty, die beweerde met succes de
vijfpuntige ster, welke op een stuk papier
getekend was met de naam van een Hindoese
god in de tussenruimten, bij genezing of bij
verlichting van de gevolgen van schorpioenbeten te hebben gebruikt).
In de laatste tijd heeft het kantoor van
The Theosophist talrijke brieven ontvangen betreffende de doeltreffendheid
van het geheimzinnige Pentragram.
Onze Oosterse lezers weten misschien
niet hoe grote waarde de Westerse Kabalisten aan dat teken hechten en
daarom kan het zijn nut hebben enkele
woorden hierover te zeggen, nu het
onze lezers zo opvalt.
Evenals de zespuntige ster, die het beeld
geeft van de macrocosmos, heeft de
vijfpuntige ster haar eigen diepzinnige
symbolische betekenis, want zij stelt de
microcosmos voor. De eerstgenoemde de "dubbele driehoek", bestaande uit
twee driehoeken, respectievelijk wit en
zwart - gekruist en dooreengestrengeld
(het zinnebeeld van onze Vereniging) bekend als "Salomo's zegel" in Europa
en als het "Teken van Vishnoe” in India stelt voor de universele geest en stof,
een wit punt, dat het eerste symboliseert en hemelwaarts opstijgt, en het
onderste punt van de zwarte driehoek,
die naar de aarde wijst. Het Pentagram
geeft ook geest en stof weer, maar alleen als op aarde gemanifesteerd. Als
embleem van de microcosmos (of het
"kleine heelal"), dat zich getrouw weerspiegelt in de macrocosmos (of de grote
cosmos), is zij het teken van de oppermacht van het menselijk intellect of de
geest over de brute stof.
Het merendeel van de mysteriën der
Kabalistische of ceremoniële magie, de
gnostieke symbolen en al de Kabalistische sleutels op voorspellingen
zijn samengevat in dat vlammende Pentagram, dat door de beoefenaren van de
Chaldees-Joodse Kaba!a als het krachtigste magische instrument wordt
beschouwd. In de magische ontwikkeling, gedurende welke de geringste
aarzeling, fout of nalatigheid noodlottig
voor de beoefenaar wordt, is de ster

altijd op het altaar, waarop zich de
wierook en andere offeranden bevinden, en onder de drievoet, waar de
aanroep geschiedt. De Kabalist licht
ons in dat, in overeenstemming met
de positie van haar punten, zij "goede
of kwade geesten oproept en ze uitdrijft, behoudt of vangt".

http://www.pentalpha.nl/

“Occulte hoedanigheden zijn te
danken aan de werking van elementale geesten", zegt de New American Cyclopaedie in het artikel Magie, en
maakt zo gebruik van het adjectief
"Elementaal" voor bepaalde geesten –
een woord tussen haakjes, dat volgens
de aantijging van de spiritualisten de
Theosofen hebben gesmeed, terwijl de
N.A. Cyclopaedie twintig jaren vóór de
geboorte der Theosofische Vereniging
werd uitgegeven. "Deze geheimzinnige figuur (de vijfpuntige ster) moet
gewijd worden door de vier elementen, er wordt over geademd, zij moet
met water besprenkeld worden; gedroogd worden in de rook van kostelijke reukwerken, en dan worden de
namen van grote geesten, zoals
Gabriël, Rafaël, Orifiël en de letters
van het heilige tetragram en andere
Kabalistische woorden er over gefluisterd en er op geschreven", voegt de
Cyclopaedie er aan toe, die haar informatie ontleent aan de boeken van
Middeleeuwse Kabalisten, en aan het
meer moderne werk van Eliphas Lêvi Dogmes et Rituel de la Haute Magie. Een
moderne Londense Kabalist, die zich
een "Adept" noemt, een correspondent van een Londens spiritualistisch

blad, bespot de Oosterse Theosofie en
zou - als hij kon - ze ondergeschikt willen maken aan de Joodse Kabala met zijn
Chaldees-Phoenicische Engelen- en Demonenleer. Die nieuwe Cagliostro zou
waarschijnlijk de kracht en uitwerking
van de "vijfpuntige ster" alleen willen
verklaren door de tussenkomst van de
goede "genii”, die hij opriep; die djinns,
welke hij naar het schijnt als een Salomo
heeft opgesloten, door de opening van
het vat te verzegelen met Koning
"Salomo's Zegel", dat slaafs door die
mythische machthebber is overgenomen
van het Indische Vaishnava teken,
tezamen met andere dingen, die hij
overbracht van de niet minder
mythische Ophir, als zijn vaten ooit
daarheen gingen.
Maar de verklaring, die de Theosofen
geven voor het nu en dan optredende
success, dat bereikt wordt wanneer
door toepassing van het Pentagram pijn
vermindert (zoals bij schorpioenbeten) een succes, tussen haakjes, dat voortduurt en zeker is wanneer het toegepast
wordt door personen, die kennis bezitten van de oorzaak er van - is een beetje
minder bovennatuurlijk, en verwerpt
elke theorie van een tussenkomst van
“Geesten”, of deze nu menselijk of elementaal worden verklaard te zijn.
Zeker, de vijfpuntige gedaante heeft er
wat mee te maken, zoals thans verklaard
zal worden, maar de werking hangt af
van, en is volledig ondergeschikt aan de
voornaamste bemiddelaar in het proces,
de alpha en omega van de "magische"
kracht - de menselijke wil. Alle uitrustingen der ceremoniële magie - geuren,
gewaden, ingegraveerde hiëroglyfen en
maskerades zijn goed voor de beginnerling, de neofiet, wiens vermogens ontwikkeld moeten worden, wiens verstandelijke houding gedurende de operaties
bepaald moet zijn en wiens wil geoefend
moet worden door op zulke symbolen
zich te concentreren. Het Kabalistische
axioma, dat de magiër slechts meester
van de Elementale Geesten kan worden
door ze te overtreffen in moed en onverschrokkenheid in hun eigen elementen, heeft een zinnebeeldige betekenis.
Vervolg op pagina 6
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De vijfpuntige ster
H.P. Blavatsky

Het was alleen om de zedelijke kracht
en durf van de candidaat te toetsen, dat
de vreselijke beproevingen der inwijding
in de oude mysteriën door de hiërophanten waren uitgedacht; en aldus
werd de neofiet, die onbevreesd zich
had getoond in water, vuur, lucht en te
midden van de verschrikkingen van een
Egyptische duisternis, erkend als de
meester van de Undines, Salamanders,
Sylphen en Gnomen. Hij had hen "tot
gehoorzaamheid gedwongen" en "kon
de geesten oproepen", want nadat hij de
uiterste essence van de occulte of verborgen aard en de respectieve eigenschappen der Elementen bestudeerd en
er zich mee vertrouwd had gemaakt,
kon hij willekeurig de merkwaardigste
manifestaties of "occulte" verschijnselen
teweegbrengen door de combinaties van
zulke eigenschappen, combinaties tot
dusverre onbekend voor de profaan,
terwijl de progressieve en exoterische
wetenschap, die langzaam en voorzichtig
vooruitgaat, haar ontdekkingen slechts
één voor één kan opstellen en in opeenvolgende regelmaat, want tot nu toe
heeft zij het beneden zich geacht van hen
te leren, die alle natuurgeheimen reeds
vele eeuwen geleden hadden doorgrond. Menigvuldig zijn de occulte geheimen, die zij opgespoord heeft en aan
de oude magie heeft ontwrongen, en
toch zal zij haar niet de eer geven zelfs
voor datgene, waarvan bewezen is, dat
het bekend was aan de oude esoterische
mannen der wetenschap of "Adepten".
Maar wij moeten ons niet van ons onderwerp laten afleiden en keren ons nu
tot de geheimzinnige invloed van het
Pentagram.
"Wat zit er in een teken?" zullen onze
lezers vragen. "Niets meer dan in een
naam", antwoorden wij - alleen dat het
helpt, zoals boven aangegeven, om de
aandacht te concentreren, dus de w i l
van de bewerker op een bepaalde plaats
te vestigen. Het is het magnetische of
mesmerische fluïde, dat uit de vingertoppen van de hand vloeit, terwijl zij de
figuur maakt, dat geneest of althans de
acute pijn doet ophouden, door de zenuwen te verlammen, en niet de figuur
als zodanig. En toch zijn er sommige
meesters in het vak, die in staat zijn aan

te tonen, dat het eenvoudig traceren
van de vijfpuntige ster, welks punten
de vijf ledematen van de mens - het
hoofd, de twee armen en beide benen
- vertegenwoordigen, van waaruit de
mesmerische stromen het krachtigste
uitgaan (een tracering, die veel beter
uitwerkt met de vingertoppen dan
met inkt, krijt of potlood), verbonden
met een krachtig verlangen om pijn te
verlichten, zeer dikwijls onbewust het
genezende fluïde uit al deze ledematen
met veel groter kracht zal uitgeven
dan anders het geval zou zijn. Geloof
in de figuur wordt omgezet in intense
wil, en deze laatste in energie; en
energie, uit welk soort gevoelen of

http://www.seiyaku.com/

oorzaak zij ook moge voortkomen, zal
zeker ergens neerkomen en de plaats
met meer of mindere kracht treffen;
en het is duidelijk, dat die plaats zich
daar zal bevinden, waarop de aandacht
van de bewerker op dat ogenblik is
geconcentreerd; en zo wordt de genezing door de zichzelf niet kennende
mesmeriseur aan het pentagram toegeschreven. Schelling merkt naar waarheid op, dat "ofschoon de magie opgehouden heeft een voorwerp te zijn, dat ernstige
aandacht waard is, zij een geschiedenis
heeft gehad, die haar enerzijds met de
verhevenste onderwerpen van symboliek,
theosofie en oude wetenschap, anderzijds
met de belachelijke of tragische misleidingen van de vele vormen van demonomania
verbindt ... In de Griekse theurgie kunnen
de overblijfselen van een voortreffelijk ver-

stand en zelfs van een volmaakt stelsel worden gevonden, die de gezichtskring, welke de
oudste opgetekende verslagen ons bieden, ver
te boven zouden gaan... en gedeelten van
hetzelfde stelsel kunnen in de Joodse Kabala
ontdekt worden ... " Dat "volmaakte stelsel" is thans in de handen van enkele
meesters in deze wetenschap in het
Oosten. De rechtmatigheid van "Magie"
moge door dweepzieke mensen betwist
worden, haar werkelijkheid als een
kunst en in het bijzonder als een wetenschap, kan nauwelijks worden betwijfeld. Ook wordt zij in ‘t geheel niet
betwijfeld door de gehele RoomsKatholieke geestelijkheid, ofschoon de
vrees, dat zij een vreselijke getuige
wordt tegen de wettigheid van haar eigen overwicht, haar dwingt de bewering
te ondersteunen, dat de wonderen der
Magie te danken zijn aan kwaadaardige
geesten of "gevallen engelen". In Europa heeft zij nog "enkele geleerde en
eerbiedwaardige professoren en adepten", erkent dezelfde Cyclopaedie. En
door de gehele "heidense" wereld heen,
kunnen wij er bijvoegen, is haar werkelijkheid bijna algemeen erkend en zijn
haar deskundigen talrijk, ofschoon zij de
aandacht van de sceptische wereld trachten te ontgaan.

Vervolg van pagina 4

De weg naar Vrede
Geoffrey Hodson

mens is zijn eigen alles-voldoende, goddelijke kracht, wijsheid en licht. Door
deze Aanwezigheid van het Goddelijke
in zichzelf, kan de mens bewust het
Goddelijke in alles bereiken.
Om deze groep van Theosofische gedachten nog even samen te vatten: Perfectie is het doel van ieder mens. Opeenvolgende levens op aarde bieden de
nodige tijd en gelegenheid. De wet van
Oorzaak en Gevolg zorgt voor volmaakte rechtvaardigheid voor ieder mens.
Theosophy in Australia, 3,4 August,
1957, p.5
Uit: Sharing the Light - Geoffrey Hodson - Vol 1/81-p283
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Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Witte Lotus
Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968

Locatie:
OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen (Linkeroever)
In mei en juni is er geen zondagochtendlezing.
06/02/2011

Bob Hermans

Een Cursus in Wonderen

06/03/2011

Peter Smit

Concentratie als inleiding tot meditatie: Gedachtekracht

03/04/2011

Mgr. Jean-Marc Warnon

De Vrij-katholieke Kerk: de katholieke kerk voor de
21ste eeuw

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 doel-

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 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 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.

Kalender
17/02/1926
Eerste officiële viering
Adyardag

17/02/1847
Geboorte Charles
Webster Leadbeater

19/02/1904
Geboorte van Rukmini
Devi Arundale

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

In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel, Charleroi,
Gent en Luik. Zij organiseren
met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en
sommige, waaronder die in
Brussel en 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 was tot voor
kort 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.

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u - Loge Antwerpen
20/02/2011
20/03/2011
17/04/2011

Paul van Oyen
Linne Ong
Gerald van Waes

De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet. ‘Het evangelie van Issa’
Gids voor het Tibetaanse dodenboek - deel 2
Inleiding tot het Tarotspel

15/05/2011

Ronald Engelse

Wat is het Pleroma? - deel 2
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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

Kalender februari 2011
MA

DI

11:00-13:00
14.00-16.00

1

WO
2

HIERONDER

8

9

DETAIL

21

15

3

GRONDBEGINSELEN DER
THEOSOFIE

10

VIVEKACHU-

16

17

DETAIL

DE SLEUTEL

HIERONDER

TOT DE
THEOSOFIE

22
DETAIL
HIERONDER

ZA

4

11

5

12

ZO

MA

23

24

DI

11:00-13:00

11:00-13:00
14.00-16.00

6

1
DETAIL

WONDEREN

HIERONDER

13

7

WO

8

9

DETAIL

19

20

VERGETEN

14

JAREN VAN
JZEUS

25

26

27

TOEGEPASTE
THEOSOFIE

28

21

03/02/2011 Grondbeginselen der Theosofie
06/02/2011 Zondaglezing in het Katrinahof:
Een Cursus in Wonderen
Zie pagina 2
10/02/2011 Ethiek: Vivekachudamani
17/02/2011 De sleutel tot de Theosofie
24/02/2011 Toegepaste Theosofie
03/03/2011 Grondbeginselen der Theosofie
06/03/2011 Zondaglezing in het Katrinahof:
Concentratie als inleding tot meditatie:
Gedachtekracht
10/03/2011 Ethiek: Vivekachudamani
17/03/2011 De sleutel tot de Theosofie
24/03/2011 Toegepaste Theosofie
31/03/2011 Vrij onderwerp
Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op Facebook en
Twitter (http://twitter.com/LogeWitteLotus)
Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma’s
kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.
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GRONDBEGINSELEN DER
THEOSOFIE

10

VIVEKACHU-

16

17

DETAIL

DE SLEUTEL

HIERONDER

TOT DE
THEOSOFIE

22

23

DETAIL

29

ZA

ZO
11:00-13:00

4

5

6

11

12

13

18

19

20

CONCENTRATIE

24

TIBETAANS
DODENBOEK

25

26

27

TOEGEPASTE
THEOSOFIE

HIERONDER

28

Loge Witte Lotus

15

VR

DAMANI

HIERONDER

18

DO
20:00-22:00

2

CURSUS IN

DAMANI

HIERONDER

14

VR

20:00-22:00

DETAIL

7

DO

Kalender maart 2011

30

31

DETAIL

VRIJ ONDER-

HIERONDER

WERP

A

Loge Antwerpen

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 1 en 15 februari 2011
Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 8 en 22 februari 2011
Geheime Leer/Kosmisch Vuur:
Elke dinsdag van de maand februari 2011
Zondaglezing op 20 februari 2011:
De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet
Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 1 en 15 maart 2011
Mahatma Brieven: van 11.00 tot 13.00 uur
Op dinsdag 8 en 22 maart 2011
Geheime Leer/Kosmisch Vuur:
Elke dinsdag van de maand februari 2011
Zondaglezing op 20 maart 2011:
Gids voor het Tibetaanse dodenboek—Deel 2
Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma’s
kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53.

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.

“Laat ons zelf streven naar volmaaktheid in plaats
van volmaaktheid van de ander te verwachten.”

Boeddhistische wijsheden

Scheurkalender 2011 - isbn 9 789055 139996
Samensteller: Chr. Vandekerkhove
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