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De drie doelstellingen
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 Belgische Theosofische Vereniging vzw
Loges in Antwerpen
Loge Antwerpen
Bijeenkomsten - secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53
E-mail : eddy.doms@pandora.be

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
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De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky
Sabine Van Osta

De eeuwige Moeder, gewikkeld in haar altijd
onzichtbare gewaden, had opnieuw zeven
eeuwigheden lang gesluimerd.
Zo begint de kerntekst waarrond De
Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky is opgebouwd. Deze kerntekst
omvat een vertaling van de Stanza’s van
Dzyan die tot dan toe in geen enkele
Westerse taal werden omgezet voorzien
van uitgebreide commentaren. Helena
Blavatsky kreeg als opdracht de stanza’s
te vertalen, ze te becommentariëren en
ze aan de Westerse wereld voor te stellen in dit opus magnum dat voor het eerst
verscheen in 1888 tegelijkertijd in New
York en in Londen. De omstandigheden
waarin Helena Blavatsky De Geheime Leer
heeft geschreven en tevens de omstandigheden waarin de uitgave tot stand is
gekomen, spreken ook nu nog enorm
tot de verbeelding, in zodanige mate dat
nog steeds vele geïnteresseerden hun
weg vinden naar de verschillende theosofische verenigingen die de wereld rijk
is, in antwoord op de impuls die De Geheime Leer nog steeds uitoefent op mensen van nu.
In de periode waarin het boek aan het
grote publiek werd toevertrouwd, was
Isis Ontsluierd al zo’n 8 jaar gepubliceerd, nl. in 1874, een jaar voor de oprichting van de Theosophical Society te
New York. Helena Blavatsky had op dat
moment reeds de hele wereld rondgereisd (1848-1873) op zoek naar de sporen van de theo-sofia, de goddelijke
wijsheid, zoals die in de meeste grote
wijsheidtradities en religies in de wereld
voorhanden waren: Europa en MiddenOosten (Egypte), Noord-Amerika en
Azië, tot in Tibet dat op dat ogenblik
ontoegankelijk was voor buitenlanders.
Helena Blavatsky heeft bergen kritiek
over zich heen gehad, o.m. in verband
met het feit of ze inderdaad al die reizen
gemaakt heeft zoals wordt beweerd.
Het scepticisme wordt in de hand gewerkt door het feit dat rondreizen voor
een jonge vrouw geen evidentie was in
die tijd. De geïnteresseerde lezer raadplege de zeer zorgvuldig samengestelde
biografie van de hand van Sylvia Cranston om te trachten zich een beeld te
vormen van o.m. die periode in Helena

Blavatsky’s leven in een poging om
schijn van werkelijkheid te onderscheiden.

http://grenswetenschap.nl/blogs/Mu-en-Lemuria-deel-2/

De Geheime Leer werd geschreven in
Europa tussen 1885 en 1888, niet zo
erg lang voor het overlijden van mevrouw Blavatsky, deels in Würzburg
(Duitsland), een groot gedeelte in
Oostende en de slotfase van het werk,
inclusief de voorbereiding van het
manuscript voor druk, in Londen en
voor een stuk ook in New York. Voor
de nog erg jonge Theosophical Society, die inmiddels was neergestreken in
India sinds 1879, zouden de maanden
na haar afreis naar Europa in februari
1884 allerminst eenvoudig noch vredig zijn. De Society en daardoor in het
bijzonder de persoon van Helena Blavatsky werden het middelpunt van een
lastercampagne van zwaar kaliber, op
touw gezet in 1884 door het echtpaar
Coulomb - die dienst deden als conciërges van het domein in Adyar -, in
samenwerking met het Christian College
Magazine te Madras. Als klap op de
vuurpeil kwam daar in 1885 het eveneens notoire en lasterlijke rapport van
de jonge Dr. Richard Hodgson van de
Society for Psychical Research bovenop dat als conclusie had dat mevrouw
Blavatsky een bedriegster was. Meer
dan honderd jaar na de feiten is de
toen aangerichte reputationele schade
voor het grootste gedeelte ongedaan
gemaakt, niet in het minst door het
tegenrapport van dezelfde Society for
Psychical Research, dit maal door

handschriftgeleerde Dr. Vernon Harrison (1). En nu meer dan 140 jaar later,
kunnen we eveneens vaststellen dat de
publiciteit die het gevolg was van al die
onterechte verdachtmakingen van een
kracht was die men met positieve en
opbouwende bekendmaking waarschijnlijk nauwelijks had kunnen bewerkstelligen. Zo goed als alle hoofdrolspelers in
Europa, India en Amerika onderhielden
een verhitte correspondentie met elkaar. De impact van de berichten die
Helena Blavatsky bereikten in Europa
was nauwelijks te onderschatten, getuige de brieven van gravin Constance
Wachtmeister, de dame die zich in die
tijd over haar ontfermde en haar volgde
van Duitsland, over België naar Engeland. Het psychologische en ook fysieke
lijden dat mevrouw Blavatsky ten deel
viel, was intens. Met name in Oostende
viel ze op een bepaald ogenblik zwaar
ziek en hing haar leven aan een zijde
draadje. Ze herstelde echter en besloot
om het werk verder te zetten in Londen
waar ze naar toe reisde in het gezelschap
van gravin Wachtmeister niet lang daarna. Zij wist dat De Geheime Leer haar de
voornaamste nalatenschap zou zijn aan
de wereld, het werk waarvoor zij aanvaardde nog iets langer in dit leven
werkzaam te blijven.
In Londen aangekomen, hadden een
aantal theosofen gezorgd dat ze terecht
kon in de woning van Mabel Collins om
in de juiste omstandigheden het schrijven van De Geheime Leer ongestoord
verder te zetten. Verder was Helena
Blavatsky overeen gekomen om aan een
aantal leden van de London Lodge, de
groep toen nog onder leiding van A.P.
Sinnett, op regelmatige tijdstippen stukken voor te lezen uit hetgeen ze geschreven had. Sommigen, waaronder de heer
en mevrouw Keightley werkten zelfs
mee aan de redactie van de tekst en stelden het Engels mee verder op punt. In
die tijd, werkte ze samen met een handjevol getrouwen volcontinu aan De Geheime Leer en schreef ze tientallen bladzijden per dag.
De stof werd haar gedicteerd door twee
Meesters van Wijsheid, Mahatma’s of
Vervolg op pagina 3
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De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky
Sabine Van Osta

grote zielen van wie mevrouw Blavatsky
rechtstreeks onderricht ontving. Zij
gaven haar op occulte wijze (2) toegang
tot kennis en bronnen van vaak ongekend oude oorsprong, waaronder als
voornaamste brontekst het Boek van
Dzyan, het eerste deel van commentaren op de zeven geheime of esoterische
folio’s van de Boeken van Kiu-Ti. Deze
Boeken van Kiu-Ti worden opgedeeld in
een exoterisch en esoterisch gedeelte.
De exoterische werden als tamelijk recent beschouwd, de esoterische echter
behandelen onderwerpen waarvan bepaalde inhoudelijke elementen dateren
van het Atlantische tijdperk en zelfs van
daarvoor (3). Deze esoterische boeken
vormden echter niet de enige bron,
maar wel de voornaamste. De Geheime
Leer is inhoudelijk slechts tot stand kunnen komen door de samenwerking tussen Helena Blavatsky en de Meesters.
Aanvankelijk werd er eveneens gerekend op de medewerking van T. Subba
Row, een andere bekende naam uit de
begintijd van de Theosofische Vereniging en net als Helena Blavatsky een
discipel van hoge graad. Omwille van
zijn Brahmaanse afkomst was T. Subba
Row uiterst geleerd in de Brahmaanse
exoterische en vooral esoterische leringen. Hij haakte echter af op het moment
dat het werk aan De Geheime Leer op
volle toeren kwam o.a. omdat hij het
niet eens was met de mate waarin gedurende eeuwen zorgvuldig bewaarde en
geheime kennis aan het grote publiek
werd prijs gegeven.
Het vrijgeven van die kennis maakte wel
degelijk deel uit van de opzet van De
Geheime Leer: nl. het presenteren van
“een volledig samenhangend overzicht
van tijdloze leringen, een denksysteem
gebaseerd op occulte feiten en universele waarheden inherent aan de natuur en
die even specifiek en gedefinieerd zijn
als iedere mathematische propositie”(4)
of nog, met de woorden van Helena
Blavatsky zelf, afkomstig uit het Voorwoord tot De Geheime Leer:
“Het doel van dit boek kan aldus worden
geformuleerd: aan te tonen dat de Natuur geen ‘toevallig bijeenkomen van
atomen’ is, en aan de mens zijn recht-

matige plaats in het plan van het Heelal te geven; de archaïsche waarheden,
die de grondslag vormen van alle religies, tegen ontaarding te beschermen
en de fundamentele eenheid waaruit
zij alle voortkomen enigszins aan het
licht te brengen; tenslotte, aan te tonen dat de occulte kant van de Natuur
nooit is benaderd door de wetenschap
van de moderne beschaving.”(5)

www.theosofie.net

Aan kennis omtrent dit Plan, noem
het een Goddelijk Plan, waarbinnen
alle denkbare en ondenkbare dingen
binnen de manifestatie een plaats en
een functie hebben, bestond een grote
nood aan het einde van de XIXe eeuw,
vooral dan aan een presentatie die
iedere religieuze en wetenschappelijke
vormgeving overstijgt. Mevrouw Blavatsky wou niets anders dienen dan de
Waarheid, vandaar ook het motto
“Geen godsdienst hoger dan waarheid”, want het was in de eeuwen
voordien wel even anders geweest en
de Waarheid omtrent het universum
en de plaats van de mens daarin was
reeds herhaaldelijk ondergesneeuwd
door dogma’s en holle rituelen. En
een ander dogma, dit maal van wetenschappelijke aard, woedde in volle
hevigheid op het moment dat Helena
Blavatsky haar Geheime Leer neerpende:
het materialisme. Tegen beide, religie
zowel als de materialistische wetenschap, trok ze hevig van leer in haar
commentaren die daardoor vaak de
sappigste en meest humoristische stukjes tekst opleveren.
Helena Blavatsky wordt soms om-

schreven als de oermoeder van de Nieuwe Tijdsbewegingen. Met dit predicaat
doen we haar echter geen eer aan, vooral wanneer we zien wat er wordt van
bepaalde ideeën als naastenliefde en
mededogen of hoezeer het lager ik op
een voetstuk wordt geplaatst en de ander wordt weggecijferd. Hoe goedbedoeld en hoe aangewezen dergelijke
attitude ook kan zijn onder bepaalde
omstandigheden, een verheerlijking van
het lagere zelf was niet meteen het oogmerk van mevrouw Blavatsky. Het
overstijgen ervan des te meer. Vandaar
ook dat ze uiteindelijk De Stem van de
Stilte, haar laatste werk als meest belangrijke naar voor schoof.
Op 4 september 2011 om 11.00u
stipt wordt over Helena Blavatsky
en haar Geheime Leer een voordracht gegeven in het Katrinahof,
Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever. U bent bij deze
uiteraard van harte uitgenodigd.
(1) Richard Hodgson had zogenaamde bewijzen
dat de bijzondere verschijnselen die mevr.
Blavatsky teweeg bracht, doorgestoken kaart
waren en dat zij in feite zelf de brieven van
de Meesters zou geschreven hebben. Beide
aantijgingen werden door Dr. Vernon Harrison op wetenschappelijke gronden ontkracht.
(2) Boris de Zirkoff, The Sources of The Secret
Doctrine, p. 3, in “H.P. Blavatsky and The
Secret Doctrine, commentaries on her Contributions to World Thought”, ed. Virginia
Hanson, The Theosophical Publishing House,
Adyar/London/Wheaton, 1971. Boris de
Zirkoff licht de Tulku methode toe, bekend
uit het Tibetaans Boeddhisme waarbij de
Ingewijde een gedeelte van zijn bewustzijn
overbrengt in het lichaam van een discipel
welke laatste zich volledig van alles bewust
blijft.
(3) Ibidem, p. 2.
(4) Ibidem p. 8.
(5) Mevrouw Blavatsky heeft trouwens ondanks
al het lijden dat haar ten deel viel, haar
gevoel voor humor nooit verloren, getuige
de zinssnede waarmee ze het Voorwoord van
De Geheime Leer afsluit: “Indien dit doel
enigszins wordt bereikt, is de schrijfster
tevreden. Het boek is geschreven in dienst
van de mensheid en het moet worden beoordeeld door de mensheid en de toekomstige
Vervolg op pagina 6
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Toegepaste Theosofie - de 4de donderdag van de maand

Esoterie
Eric Du Meunier

Deze periode vol van turbulentie en
verandering, zowel individueel, als in
groepen, landen en planetair vraagt om
omkadering, inzicht, verduidelijking.

Bron: Eric du Meunier

Mis deze unieke kansen niet en voel u
dan ook meer dan van harte welkom
elke 4de donderdag van de maand
van 20u tot 22u in onze locatie in Antwerpen. U wordt uitgenodigd om vanaf
half september tot einde mei mee te
reizen door het ontluikende, bewustzijnsverruimende landschap van Alice A.
Bailey en Helena Roerich, vertegenwoordigers van de Raya en de Agni Yoga. Uw gastheer gidst u doorheen een
verhaal van erkenning en verwondering:
Telkens startend vanuit het Kosmische
beeld, zoemt hij in tot bij de ethiek van

het dagelijkse leven. Geen holle woorden en verre denkbeelden, zonder hun
toepassing op het leven van elke dag,
het leven zoals u het ervaart en kent,
het leven zoals het is en kan zijn. Uw
gastheer van dienst, Du Meunier Eric,
neemt u mee doorheen volgende
doorleefde onderwerpen: inzicht in de
vurige, subjectieve en objectieve wereld, de zeven bewustzijnsgebieden
van de mens, belangrijke natuurwetten waarin en waardoor de mens evolueert, beginselen rond esoterische
genezing, zeer praktisch toegepaste
esoterische psychologie, de wetenschap van de zeven stralen, de evolutie
doorheen de zeven rijken, inleiding op
de esoterische astrologie en de werken
van Hercules, esoterische filosofie en
denkbeelden rond opvoeding van kinderen, de zeven wereldproblemen,
het Wereld Goede Wilprogramma,
heling door integratie in het Grotere
Geheel. U krijgt telkens, naast het
theoretische kader, bruikbare tools
mee voor dagelijkse toepassing.
Eric kiest ervoor om de groepsdynamica optimaal te laten spelen. Dit
houdt o.a. in, dat hij sterk inspeelt op
de spontane interacties van de deelne-

mers. Dit betekent dat extra onderwerpen aan bod kunnen komen die passen
binnen het verloop van de avondenreeks
en dat bijgevolg er geen afgerond onderwerp per avond wordt behandeld. De
deelnemer heeft er dus alle voordeel bij
om zich gedurende de volledige reeks te
laten onderdompelen en actief deel te
nemen. Toch staat ook elke avond open
voor diegenen die een afzonderlijke
avond willen meemaken.
Belangrijke info:
Data:
2011: 22/9-27/10-24/11 en 22/12.
2012: 26/01-23/02-22/03-26/04 en
24/05.
Deelname in de kosten:
Per avond: 5,00 euro.
U hoeft niet vooraf voor gans de reeks
in te schrijven. Voor diegenen die toch
de ganse reeks volgen of althans vooraf
voor gans de reeks inschrijven, heeft
Eric nog een Agni-Yoga-boek verrassing
in petto.
Meer informatie en inschrijving:
Tel. 0476 879 968 of 0486 631 997 of
E-mail: secretary@logewittelotus.be

Loge Witte Lotus - Jaarprogramma 2011-2012
Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur:
Locatie: OC Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
04 september 2011: De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky - Sabine Van Osta
03 oktober 2011: Iconografie als beeldentaal bij joden, christenen en moslims - Armand De Roose
06 november 2011: G.R.S. Mead en de ‘Echo’s van de Gnosis’ - Ronald Engelse
04 december 2011: Vrijmetselarij - Yves Vandeberg

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: Toegepaste Theosofie: Esoterie - Eric Du Meunier
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp
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In memoriam Marcel Hastir
Christian Vandekerkhove

Het oudste lid van onze vereniging, Marcel Hastir, is opgevaren naar het Licht.
Marcel Hastir werd geboren in Brussel op
22 maart 1906 en overleed aldaar op 2 juli
2011. Marcel werd 105 jaar en kon terugblikken op een rijk gevuld leven. Hij heeft
driekwart van een eeuw gewoond in het
huis van het hoofdbestuur van de Theosofische Vereniging aan de Handelsstraat 51
in Brussel.
Hastir was een kunstenaar in hart en nieren. Reeds als kind had hij de violist Eugène Ysaye ontmoet, die aan de basis ligt van
de Koningin Elisabethwedstrijd. Reeds op
13-jarige leeftijd trok hij de natuur in om
landschappen te tekenen. Voor het tekenen en schilderen ging hij studeren bij
Jean Delville, de eerste secretaris-generaal
van de Belgische Theosofische Vereniging
en ook bij andere gekende kunstenaars als
Constant Montald, Emile Fabry en de
beeldhouwer Victor Rousseau.
In zijn atelier aan de Handelsstraat organiseerde hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een teken- en schilderschool. Deze
school was anderzijds een dekmantel voor
bijeenkomsten van de Weerstand. In 1943
werd dankzij deze mensen een trein voor
deportatie naar Auschwitz gestopt, waardoor vele mensenlevens werden gered.
Sommige van zijn vrienden moesten deze

heldendaad met hun leven bekopen!
Marcel heeft in die tijd ook veel gedaan
om Joden te helpen onderduiken. Hij
maakte valse papieren en verborg zelfs
wapens in de dakgoot van de buren! In
de kelder werden pamfletten gedrukt!
Marcel Hastir heeft ook een blijvende
bijdrage geleverd aan de kunsten. Hij
was niet enkel een bekwaam portrettist
en landschapschilder, maar organiseerde
jarenlang in het atelier activiteiten rond
schilderkunst en muziek.
In 1946 trouwt hij met Ginette van Rijkevorsel van Kessel, die verder samen
met hem al zijn activiteiten zou inrichten en beheren. Ginette overlijdt echter
in 1983.
Hij kon bogen op een vriendschappelijke
relatie met koningin Elisabeth van België, met wie hij niet slechts de muziek
deelde, maar van wie hij een portret zou
schilderen.
Een indrukwekkende reeks kunstenaars
zou in zijn atelier optreden. Van een
aantal kan worden gezegd dat ze mede
door hem en zijn echtgenote werden
ontdekt, zoals Jacques Brel, Charles
Trenet, Maurice Béjart, Barbara en Lola
Bobesco.
Op theosofisch vlak vinden we Marcel

Hastir als voorzitter van de Branche
Krishna en de Branche Dharma, waar
vooral de ideeën van Krishnamurti werden bestudeerd.

Het wordt in ieder geval toegeschreven
aan Apollonius, hoewel het boek pas
eeuwen na zijn dood voor het eerst
wordt vermeld. Apollonius beweerde in
het heden en de toekomst te schouwen
als in een heldere spiegel en hij trok zich
vaak terug in meditatie om – gewikkeld
in een deken van fijne wol - in contact
te treden met het goddelijke. Hij heeft
het ook wel eens over “contact leggen
met de kleine stem”, maar ook over “zich
verenigen met God” .
Hij is hoe dan ook een mysticus en een
asceet en wellicht moet dit werk worden gezien als een modus operandi voor
de geestelijke groei.
Het woord Nuctemeron kunnen we
grofweg vertalen als De dag van de nacht
of De nacht verlicht door de dag. De esote-

rische betekenis ervan zou kunnen zijn Het
licht in de duisternis. Een analogie kan ook
worden gemaakt met het hermetische
werk Het licht dat uit de Duisternis verschijnt.
Het Nuctemeron kan worden gezien als
een esoterische handleiding voor de spirituele groei, zoals Aan de Voeten van de Meester, Licht op het Pad, of De Stem van de Stilte,
zij het dan in occulte taal geschreven. Het
is bekend dat Apollonius tijdens zijn vele
reizen ook India heeft aangedaan en daar
grote leraren heeft ontmoet.
“Apollonius en Jamblicus beweren dat het niet
in de kennis van de uiterlijke zaken is, maar in
de vervolmaking van de innerlijke ziel, dat de
innerlijke ziel, dat de mens zijn rijk vindt,
wanneer hij ernaar streeft meer dan een mens te
worden” (Bulwer-Lytton: Zanoni).

Krishnamurti door Marcel Hastir
Bron: Christian Vandekerkhove

In 2005 werd een stichting opgericht
“Fondation Marcel Hastir” om zijn werk
na zijn dood te bestendigen. In 2010 werd
het pand aan de Handelsstraat door de
Stad Brussel gekocht en aan deze stichting
verhuurd voor 99 jaar tegen een symbolische prijs.
Marcel is niet meer fysiek aanwezig, maar
zijn werk blijft voortbestaan.

Het Nuctemeron
Christian Vandekerkhove

In een vorig artikel hebben we kennis
gemaakt met Apollonius van Tyane.

Apollonius van Tyane
nl.wikipedia.org

Nu zullen we het hebben over zijn beroemde Nuctemeron.
Het is niet zo maar te zeggen of het boek
authentiek dan wel apocrief is.
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Het Nuctemeron
Christian Vandekerkhove

In de context van het Nuctemeron is het
ook belangrijk te vermelden dat Apollonius een groot misprijzen had voor tovenaars en toekomstvoorspellers. Het is
enkel door een geregeld en sober leven te
leiden dat je tot die hogere vermogens
(siddhi’s) komt, zegt hij.
Deze opmerkingen als weerlegging van de
bewering dat het Nuctemeron een occult
of magisch boekje zou zijn!
Het is dankzij de Franse occultist Eliphas
Levi Zahed (pseudoniem voor Alphonse
Louis Constant) dat het Nuctemeron bekend is geworden. Hij publiceert het als
aanhangsel bij zijn Leer en Ritueel der Hogere
Magie.
Levi (1810-1875) was een uitgetreden
Rooms-katholieke geestelijke die zich op
de Kabbala had gestort. Hij kan worden
beschouwd als de tussenschakel tussen de
middeleeuws esoterici en kabbalisten en
de occultisten van Frankrijk en Engeland
van het Fin du Siècle. Hij was postuum de
leraar van de occultist Papus (pseudoniem
voor Dr Gérard Encausse) (1865-1916).
Aleister Crowley (1875-1947), een zeer
begaafd maar niet onbesproken figuur,
beweerde de reïncarnatie van Levi te zijn,
omdat hij geboren was in het jaar van
diens overlijden… Zowel HPB als De
Mahatma Brieven verwijzen graag naar
Eliphas Levi.
Hoe is Levi nu in bezit gekomen van het
Nuctemeron?
Na de scheiding met zijn vrouw is hij naar
Londen getrokken om zijn verdriet te
vergeten en kwam daar in contact met
onder meer Edward Bulwer-Lytton, de auteur van Zanoni. Deze gaf hem zijn Rozenkruisersinwijding en bracht hem in contact
met een dame “ingewijd in zeer hoge graad”,
misschien in het Rozenkruis?
Levi had zich altijd verzet tegen de operatieve magie en deze dame had hem na
enkele ontmoetingen toch overtuigd een
aantal evocaties te doen.
We zitten ergens eind juli 1854.
Na 21 dagen voorbereiding volbracht hij
zijn eerste evocatie: het ging om de geesten van Johannes en Jehosua. Bij de tweede evocatie krijgt Levi een visioen van
Apollonius, waaraan hij twee belangrijke
vragen wilde stellen, een voor hemzelf en
een voor de dame in kwestie. Maar de
geest van Apollonius zou hem ook de

exacte plaats in Londen aangeven waar
hij zijn Nuctemeron zal vinden!

Eliphas Levi

Nl.wikipedia.org

De volledige beschrijving van het voorval, occultum in een toren, altaar, vier
concave spiegels, wierook, lang wit
gewaad, een pentagram, aanroepformules, het onmisbare zwaard bij de evocatie, enz. worden in detail door Levi
beschreven in zijn Leer en Ritueel der
Hogere Magie. Wie behoefte heeft aan
de couleur locale van het incident, verwijs
ik dus naar dat boek. Uiteindelijk verschijnt een man, Apollonius. Levi voelt
een koude luchtstroom, wordt zelfs bij
de hand door de geest van Apollonius
aangeraakt… Om zeker te zijn dat het
geen hallucinatie is, herhaalt hij het ritueel enkele dagen later; Apollonius verschijnt opnieuw!
Anderzijds beweert Levi dat het Nuctemeron naar een oud manuscript in het
Grieks werd gepubliceerd, in De vita et
morte Moysis, van Gilbert Gautrinus,
boek III, p. 206, overgenomen door
Laurent Moshemius in zijn “observations
sacrées et historico-critiques”, Amsterdam 1721. Levi heeft, naar eigen zeggen, de tekst van hieruit voor het eerst
vertaald en van commentaar voorzien.
Nu is Gautrinus een totaal onvindbaar
auteur. Wellicht bedoelt hij Gaulmin,
die inderdaad deze tekst zou kunnen
hebben gepubliceerd. Moshemius, anderzijds, kunnen we wel terugvinden.
Dit is een pseudoniem van Jean Laurent
de Mosheim (1694-1755), protestantse
theoloog en historicus, prof. Aan de
Univ. Van Goettingen.
Nu terug naar het Nuctemeron.

Er wordt aangenomen dat Licht op het Pad
en De Stem van de Stilte verschillende lagen
van betekenis hebben. Zowel het pad van
inwijding tot de eerste graad wordt hierin
beschreven als de wegen tot veel hogere
inwijdingen die voor ons totaal onbegrijpelijk zijn. Ook het Nuctemeron kan op
verschillende manieren worden gelezen.
Microkosmisch gezien, bespreekt het
Nuctemeron de individuele ontwikkelingen inwijdingsweg van de mens, wat dan
weer kan worden vergeleken met Licht op
het Pad en De Stem van de Stilte.
Eliphas Levi interpreteert het Nuctemeron enkel microkosmisch, maar we kunnen er evengoed een macrokosmisch discours in zien.
Macrokosmisch gezien, gaat het werk over
de verschillende tijdperken en cycli van
het universum en de menselijke evolutie
hier doorheen. Het zou interessant zijn de
parallels te trekken met de Rig Veda en de
Stanza’s van Dzyan.
In dit artikel gaan we in de eerste plaats
uit van de microkosmische betekenissen
van de tekst.
Het boek spreekt over twaalf symbolische
uren, die staan voor twaalf treden op het
Pad. Elk uur wordt geregeerd door 7 genii. In initiatieke kringen hebben we het
wel eens over …het eerste uur heeft geslagen
op de wijzerplaat van Apollonius…

Wordt vervolgd …..
Vervolg van pagina 3

De Geheime Leer
Sabine Van Osta
generaties. De auteur erkent geen lager hof
van beroep. Aan scheldwoorden is ze gewend,
met kwaadsprekerij heeft ze dagelijks te maken, om laster glimlacht ze met zwijgende
minachting.”
Bibliografische noten
- Kingsland, William, De ware H.P. Blavatsky,
Uitgeverij J. Couvreur, Den Haag.
- Cranston, Sylvia, et al., Het bijzondere leven
en de invloed van Helena Blavatsky, Stichtster van de moderne Theosofische Beweging, Theosophical University Press, Pasadena, Den Haag, München, 1995.
- Een introductie tot De Geheime Leer van H.P.
Blavatsky, Theosophical University Press,
1989.
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Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u
Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997
en (0476) 879 968

Loge Witte Lotus - Zondaglezingen - Locatie:
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever)
04/09/2011

Sabine Van Osta

De Geheime leer van mevrouw Blavatsky, een inleiding

03/10/2011

Armand De Roose

Iconografie als beeldentaal bij joden, christenen en moslims

06/11/2011

Ronald Engelse

G.R.S. Mead en ‘Echo’s van de Gnosis’

04/12/2011

Yves Vandeberg

Vrijmetselarij

Iedereen is van harte welkom!

Belgische Theosofische Vereniging vzw
Algemene Ledenvergadering 25 juni 2011
De Belgische Theosofische Vereniging hield, naar jaarlijkse gewoonte haar Algemene Ledenvergadering. De stemresultaten voor de voorziene mandaten werden als
volgt ingevuld:
Raad van Bestuur - benoemd voor de duur van 3 jaar:
Secretaris-Generaal: Jan Jelle Keppler
Penningmeester: Christian Vandekerkhove
Beheerder Gebouw: Stéphane Leclercq
1ste Plaatsvervanger: Lieve Opgenhaffen
Raad van Bestuur - benoemd voor de duur van 1 jaar:
Boekhandel-Bibliotheek: Jan Jelle Keppler
Commissie van Beroep - benoemd voor de duur van 1 jaar:
Serge Budahazi, Myriam Debusscher, Robert De Troyer, Déa Delbrouck,
Eva Schut

Kalender
00/09/1857
Geboorte van Damodar
K. Mavalankar

20/09/1933
Overlijden Annie Besant

01/10/1847
Geboorte van Annie
Besant

Werd gecoöpteerd lid - Raad van Bestuur: Joseph Ilunga
We wensen alle verkozenen heel veel succes in hun nieuwe functie.

Vrijheid van denken
De Theosophical Society heeft zich wijd en
zijd over de wereld verspreid en leden van
alle religies zijn en worden er lid van zonder
dat ze de specifieke dogma's, leringen en
geloofsovertuigingen van hun eigen geloof
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te
benadrukken dat er geen enkele lering, geen
enkele mening is, door wie ook onderwezen
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen
lering, mening is die niet vrijelijk door enig
lid mag worden aangenomen of verworpen.
Instemming met haar drie doeleinden is de
enige 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.
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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 september 2011
MA

DI

WO

DO
20:00-22:00

1

GRONDBEGIN-

VR

ZA

Kalender oktober 2011
ZO

MA

WO

DI

2

3

SELEN
THEOSOFIE

VR

DE GEHEIME
LEER HPB

ZA

ZO
11:00-13:00

1

4

2

3

ICONOGRAFIEI

5

6

7

8

9

10

11

4

5

6

12

13

14

15

16

17

18

11

12

23

24

25

18

19

VIVEKACHUDAMA-NI

DO
20:00-22:00

11:00-13:00

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

29

30

31

DE SLEUTEL

GRONDBEGINSELEN
THEOSOFIE

VIVEKACHUDAMA-NI

TOT DE
THEOSOFIE

19

20

21

22

DE SLEUTEL

ESOTERIE

26

27

28

29

TOT DE
THEOSOFIE

25

30

26

27

28
TOEGEPASTE

VRIJ ONDER-

THEOSOFIE

WERP

Loge Witte Lotus - september 2011

01/09/2011 Grondbeginselen der Theosofie
04/09/2011 De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky,
een inleiding
Zie pagina 2
08/09/2011 Ethiek: Vivekachudamani
15/09/2011 De sleutel tot de Theosofie
22/09/2011 Toegepaste Theosofie: Esoterie
Zie pagina 4
29/09/2011 Vrij onderwerp

Loge Witte Lotus - oktober 2011

03/10/2011 Iconografie als beeldentaal bij joden, christenen
en moslims
07/10/2011 Grondbeginselen der Theosofie
14/10/2011 Ethiek: Vivekachudamani
21/10/2011 De sleutel tot de Theosofie
28/10/2011 Toegepaste Theosofie: Esoterie

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

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 organise-

ren 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.

“Bewaar in je geheugen de melodie die je hoort. Leer daaruit de les van harmonie.”

Drie wegen, één Pad - Licht op het Pad
Deel 2 (6 & 7) - P 176 - ISBN 90-6175-088-1
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