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Iconografie als beeldentaal bij joden, christenen en moslims
Armand De Roose

Ondanks het verbod om beelden
(Ex.20:4) te maken van goden en levende wezens bestaat er toch een beeldentaal zowel bij joden, moslims en christenen.

Joden en moslims hebben dit gebod
gedeeltelijk gehandhaafd waardoor er
wel een beperkte iconografie is te vinden, vooral in manuscripten.
Joden en christenen gebruiken als basis
het Oud-testament, moslims hebben
hun Koran waarin vele verhalen terug
te vinden zijn, afkomstig uit de Bijbel.
Alleen is de interpretatie van bepaalde
verhalen anders dan bij christenen.
In het christendom werd de beeldentaal gebruikt als illustraties bij hun
manuscripten en als communicatiemiddel tussen christenen. Naargelang
de tijdsperiode heeft het christendom
de beeldentaal aangepast:
• Het vroege christendom (tot 313)

waar een openlijk christelijk leven
soms onmogelijk was.
• De periode tot aan de middeleeuBron: Armand De Roose

wen, waar een openlijk christendom zich ontwikkelde.

• De middeleeuwen waar de beelden-

taal tot ontwikkeling kwam om het
geloof te verkondigen.
• De Contrareforma-

tie waar met beelden een strijd tegen
de reformatie werd
gestreden.
•

De 19° eeuw met Armand De Roose
het herstel van het
Roomse christendom.

• De moderne vormgeving in de chris-

telijke iconografie in de 20°eeuw.

Wie meer wil weten over dit onderwerp is van harte welkom op
de lezing die doorgaat in het OC
Katrinahof, Fromentinstraat 1 te
2050 Antwerpen-Linkeroever, op 2
oktober 2011 om 11.00 uur stipt.
Einde van de lezing is voorzien
om 13.30 uur.

Het Nuctemeron - Deel 2
Christian Vandekerkhove

De twaalf uren van het Nuctemeron:
Het eerste uur
In de eenheid zingen de demonen de lof van
God, ze verliezen hun boosaardigheid en hun
woede.

Dit eerste uur wordt geregeerd door
volgende 7 genii:
• Papus, genius geneesheer (naam als
pseudoniem gebruikt door Dr. Gérard Encausse)
• Sinbuck, genius rechter
• Rasphuia, genius necromant
• Zahun, genius der schandalen
• Heiglot, genius der sneeuw
• Mizkun, genius der amuletten
• Haven, genius der waardigheid
(naam als pseudoniem gebruikt door
Dr. Emanuel Lalande, schoonzoon
van Meester Philippe en broer van
de filosoof André Lalande)

Commentaar van Eliphas Levi
Men moet zijn eigen geneesheer en rechter
worden om de lotsworpen der necromant te
overwinnen. De genius van het schandaal
bezweren en verachten, de persoonlijke
mening overwinnen, die elk enthousiasme

bevriest en alle zaken in dezelfde bleekheid
samensmelt, zoals de genius der sneeuw. De
deugd der tekenen kennen en aldus de genius
der amuletten ketenen om de waardigheid
van de magiër te bereiken.
Toelichting van Eliphas Levi
We moeten onze slechte driften temmen en,
volgens de uitdrukking van de wijze hiërofant, zelfs de demonen dwingen God te loven.
Het tweede uur
Door het binaire, zingen de Vissen van de
Dierenriem de lof van God, de vurige slangen
slingeren zich rond de Caduceus en de bliksem wordt harmonisch.

Apollonius van Tyane

http://www.mysteriouspeople.com/
Apollonius_of_Tyana.htm

Dit tweede uur wordt geregeerd door
volgende 7 genii:
• Sisera, genius van de begeerte
• Torvatus, genius van de tweedracht
Vervolg op pagina 3
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•
•
•
•

Nitibus, genius van de sterren
Hizarbin, genius van de zeeën
Sachluph, genius van de planten
Baglis, genius van maat en evenwicht
(naam als pseudoniem gebruikt door
een Frans astroloog uit het entourgage van Papus, die anoniem wilde
blijven, maar gekend is van een
boekje over voorspellingen)
• Labezerin, genius van het welslagen
Commentaar van Eliphas Levi
Men moet de genius van begeerte leren willen
en transformeren in macht. De hindernis voor
de wil is de genius van de tweedracht, die kan
vastgeketend worden door de wetenschap der
harmonie. De harmonie is de genius der sterren en zeeën. Men moet de krachten van de
planten bestuderen en de wetten van maat en
evenwicht begrijpen om tot welslagen te komen.

• Phlogabitus, genius van de orna•
•
•
•

•

menten
Eirnéus, genius verwoester van de
afgodsbeelden
Mascarun, genius van de dood
Zarobi, genius van de afgronden
Butatar, genius van de berekeningen (pseudoniem gebruikt door
een Russisch generaal, lid van de
Loge Apollonius, maar in de 70er
jaren ook door een Antwerps student chemie met een passie voor
wiskunde)
Cahor, genius van de teleurstelling

Commentaar van Eliphas Levi
Wanneer je, door de groeiende kracht van
de wil, de genius van de vrees zult hebben
overwonnen, zul je weten dat dogma’s de
heilige ornamenten zijn van de waarheid
die onbekend is aan de gewone mens, maar
in je intelligentie zul je alle afgodsbeelden
omverwerpen en je zult de genius van de
dood vastketenen, je zult alle afgronden
doorgronden en je zult zelfs het oneindige
onderwerpen aan je berekeningen, waardoor je voor altijd de hinderlagen zult
vermijden van de genius van de teleurstelling.
Toelichting van Eliphas Levi
We moeten ons de symboliek van het ternaire principe eigen maken in alle theogonieën
en religieuze symbolen.

Eliphas Levi in 1848
en.wikipedia.org

Toelichting van Eliphas Levi
We moeten de evenwichtige krachten der
natuur bestuderen en inzien hoe de harmonie
ontstaat uit de analogie der tegenstellingen.
We moeten het grote werkend principe en de
dubbele polarisatie van het universele licht
leren kennen.
Het derde uur
De slangen van Hermes' Caduceüs omslingeren elkaar driemaal, Cerberus opent zijn
drievoudige muil en zingt de lof van God
door de drie tongen van de bliksem.
Dit derde uur wordt geregeerd door
volgende 7 genii:
• Hahabi, genius van de vrees

Het vierde uur
Bij het vierde uur keert de ziel terug om de
graftomben te bezoeken, het is het ogenblik
waarop de vier magische lampen worden
ontstoken, op de vier hoeken van de cirkels,
het is het uur van de betoveringen en de
begoochelingen.
Dit vierde uur wordt geregeerd door
volgende 7 genii:
• Phalgus, genius van hete oordeel
• Thagrinus, genius van de verwarring
• Eistibus, genius van de waarzeggerij
• Pharzuph, genius van de ontucht
• Sislau, genius van de vissen
• Schiekron, genius der beestenliefde

• Aclahayr, genius van het spel

Commentaar van Eliphas Levi
De kracht van de magiër ligt in zijn oordeel,
die hem helpt de verwarring te vermijden, die
voortvloeit uit de tegenstellingen der principes, hij beoefent de waarzeggerij der wijzen,
maar misprijst de prestige van de tovenaars,
slaven der ontucht, gifkunstenaars, dienaren
van de beestenliefde. Hij triomfeert ook over
het lot, dat de genius is van het spel.
Toelichting van Eliphas Levi
We moeten alle spoken der verbeelding beheersen en alle begoochelingen overwinnen.
Het vijfde uur
De stem der grote wateren zingt de God der
hemelse sferen.
Dit vijfde uur wordt geregeerd door
volgende 7 genii:
• Zeirna, genius van de onvolkomenheden
• Tablibik, genius van de betovering
• Tacritau, genius van de goëtia
• Suphulatus, genius van het stof
• Sair, genius van het stibium der wijzen (pseudoniem gebruikt door de
auteur Dr. A.E.Chauvet)
• Barcus, genius van de kwintessens
• Camaysar, genius van het huwelijk
der tegengestelden (naam als pseudoniem gebruikt door een Antwerps
student uit de 70er jaren die zich erg
in Zen had verdiept, voor een andere Camaysar, zie opmerking bij Rosabis)
Commentaar van Eliphas Levi
Triomferend over de menselijke onvolkomenheden, is de magiër geen speelbal meer van de
betovering, hij vertrappelt de ijdele en gevaarlijke praktijken van de goëtia, waarvan
de kracht slechts een stofje is dat met de wind
wordt meegesleurd, maar hij bezit het stibium
der wijzen, hij wapent zich met alle scheppende krachtender kwintessens en schept,
naar eigen believen, de harmonie die volgt
uit de analogie en het huwelijk der tegengestelden.
Stibium der wijzen, moet niet worden
verward met stibium, het 51ste element
Vervolg op pagina 4
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uit de chemie, in zijn triviale naam gekend als antimoon. De bepaling der wijzen zen duidt op de alchemistische betekenis van het woord. Wellicht betekent
het hier gewoon “de aarde”.
Toelichting van Eliphas Levi
We moeten begrijpen hoe de universele harmonie ontstaat uit de vier elementaire krachten.

volgende 7 genii:
• Sialul, genius van de welvaart
• Sabrus, genius die ondersteunt
• Librabis, genius van het occulte
•
•
•

Het zesde uur
De geest houdt zich onbeweeglijk, hij ziet de
monsters der hel naar zich toe marcheren en
hij is zonder vrees.

•

goud
Mizgitari, genius van de arenden
Causub, genius slangenbezweerder
Salilus, de genius die de deuren
ontsluit (naam sedert mijn 16de jaar
door mezelf als pseudoniem gebruikt, ook voor publicaties)
Jazer, genius die zorgt dat je geliefd wordt

Dit zesde uur wordt geregeerd door
volgende 7 genii:
• Tabris, genius van de vrije wil
• Susabo, genius der reizen
• Eirnilus, genius der vruchten
• Nitika, genius der edelstenen
• Haatan, genius die de schatten verbergt (pseudoniem genomen door
Abel Thomas, een bekend Parijs’
apotheker en astroloog van rond
1900, leerling van Barlet)
• Hatiphas, genius van de tooi
• Zaren, wrekende genius
Commentaar van Eliphas Levi
De magiër is vrij, hij is de occulte koning van
de aard, die hij doorkruist als zijn domein.
Tijdens zijn reizen maakt hij kennis met de
sappen van de planten en de vruchten en met
de krachten van de edelstenen, hij dwingt de
genius die de schatten verbergt, hem zijn
geheimen uit te leveren. Aldus doorgrondt hij
de mysteries van de vorm en begrijpt de tooi
van de aarde en van het woord en als hij niet
gekend wordt, als de volkeren zich onherbergzaam tegenover hem gedragen, of als hij het
goede doet en stank voor dank krijgt, wordt
hij steeds gevolgd door de wrekende genius.
Toelichting van Eliphas Levi
We moeten onvatbaar zijn voor vrees en
angst.
Het zevende uur
Een vuur dat het leven geeft aan alle bezielde
wezens, wordt gericht door de wil der zuivere
mensen. De ingewijde strekt zijn hand uit en
het lijden komt tot vrede.
Dit zevende uur wordt geregeerd door

Het achtste uur
De sterren spreken met elkaar, de ziel der
zonnen is verbonden met de zucht der bloemen, ketens van harmonie laten alle wezens
der natuur zich met elkaar verbinden.
Dit achtste uur wordt geregeerd door
volgende 7 genii:
• Nantur, genius van het schrift
• Toglas, genius van de schatten
• Zalburis, genius van de therapie
• Alphun, genius van de vredesduiven
• Tukiphat, genius van de schamir
• Zizuph, genius van de mysteries
• Cuniali, genius van de associatie
Commentaar van Eliphas Levi
Zo zijn de genii die de ware magiër gehoorzamen. De vredesduiven staan voor de religieuze gedachten, de schamir is een allegorische
diamant die, in de magische tradities, de
steen der wijzen voorstelt, of deze kracht die
waaraan niets weerstaat. De Arabieren vertellen dat de schamir die oorspronkelijk aan
Adam was gegeven en bij de zondeval verloren was gegaan, teruggevonden werd door
Henoch en in het bezit geweest is van Zarathustra. Salomon zou hem van een engel
hebben gekregen, nadat hij God om wijsheid
had gebeden. Met deze magische diamant zou
Salomon zonder inspanning en zonder hamer
alle stenen van de tempel hebben geslepen,
enkel door ze met de schamir aan te raken.

http://www.edition-alpha-et-omega.de/
levinuct.htm

Commentaar van Eliphas Levi
Het zevenvoudige drukt de triomf uit van
de magiër, hij geeft welvaart aan mensen
en naties en ondersteunt ze door sublieme
leringen; hij zweeft als de arend, leidt de
stromen van het astrale vuur, die door de
slangen worden voorgesteld. Alle deuren
van het heiligdom staan voor hem open en
alle zielen die verlangen naar de waarheid
schenken hem hun vertrouwen.
Zijn morele grootheid is mooi en overal
vergezelt hij zich met de genius die zorgt
dat je geliefd wordt.
Toelichting van Eliphas Levi
We moeten ons oefenen in het richten van
het magnetische licht.

Toelichting van Eliphas Levi
We moeten de gevolgen leren voorzien door
een gewogen berekening van de oorzaken.
Het negende uur
Het getal dat niet mag worden geopenbaard.
Dit negende uur wordt geregeerd door
volgende 7 genii:
• Risnuch, genius van de landbouw
• Suclagus, genius van het vuur
• Kirtabus, genius der talen
• Sablil, genius die de dieven ontmaskert
• Schachlil, genius der zonnepaarden
• Colopatiron, genius die de gevangenissen opent
• Zeffar, genius van de onherroepelijke keuze
Vervolg op pagina 7
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De Dalai Lama en de Theosophical Society
Lieve Opgenhaffen

In juli 2011 bezocht de Dalai Lama de
Verenigde Staten van Amerika. Na zijn
bezoek aan Washington D.C. reisde hij
door naar Chicago, Illinois, waar hij 2
dagen zou verblijven. Het gezelschap
werd er verwelkomd door o.a. Tim Boyd,
President van de Theosophical Society of
America (TSA).
In Chicago gaf de Dalai Lama een openbare lezing en nam hij deel aan een panelgesprek met verschillende religieuze leiders. De onderwerpen handelden over het
overbruggen van het verdeelde Geloof en
het belang van religieuze harmonie. (1)
Het hoogtepunt van dit bezoek was voor
onze Amerkaanse broeders en zusters heel
waarschijnlijk de tijd die voorbehouden
was, enkel voor de leden van de Theosophical Society. Een 300-tal leden waren
bij deze bijeenkomst aanwezig.
Alle lezingen werden
ingeleid door Tim
Boyd, die in zijn
welkomstwoord het
bezoek van de Dalai
Lama, aan het Hoofdkwartier van de TSA
Tim Boyd
http://
in 1981, aanhaalde.
www.theosophical.org/
Hij zei dat Zijne
news/dalai-lama-2011
Heiligheid toen een
lezing gaf in een locale school en dat er, in
die tijd, niet veel studenten waren die
wisten wie de Dalai Lama was. Sindsdien,
zo vervolgde hij, is er heel wat veranderd.
De Dalai Lama wordt nu erkend als een
van de meest gerespecteerde personen in
de wereld. Zijn onvermoeibare roep om
trouw te blijven aan Universele Waarden
- om verandering te brengen in de harten
en zielen van de mensen - maakten van
Hem een van de grootste leraars van de
wereld.
De Dalai Lama op zijn beurt onderstreepte zijn waardering voor de missie
van de Theosophical Society.
Wat velen misschien niet weten is dat de
Theosophical Society een lange en hartverwarmende relatie kent met de Dalai
Lama. Een kort overzicht:
In het jaar 1956 reisde een jonge Dalai
Lama (°1935), vergezeld van de Panchen
Lama, naar India om er de geboorte van
de Boeddha te vieren. Tijdens deze rond-

reis bezocht hij het Hoofdkwartier van
de Theosophical Society in Adyar. Tijdens dit bezoek schonk hij drie Tibetaanse manuscripten aan het Adyar Bibliotheek en Onderzoekcentrum.
In de Theosophist van januari 1957 kunnen we lezen (2): ‘Tijdens hun verblijf in
Madras brachten Zijne Heiligheid de Dalai
Lama en de Panchen Lama van Tibet, die in
India waren als gasten van de Overheid ter
gelegenheid van de viering van Boeddha
Jayante, een bezoek aan het Hoofdkwartier.
Zij waren vergezeld door een zestigtal landgenoten. Komende van Kalakshetra, werden
de voorname gasten eerst naar de Banyanboom gebracht en vandaar naar de Hall van
het Hoofdkwartier, waar ze door afgevaardigden van de Society werden ontvangen en
omkranst. Leden en bewoners zagen en ondersteunden heel enthousiast deze verwelkoming.
De Dalai Lama en de Panchen Lama werden
door de Adyar Bibliotheek geleid, met zijn
unieke collectie van oude manuscripten, en
dan bezochten ze het Boeddhistische heiligdom en de eens jonge boom van de befaamde
Bo Boom op Gaya, geplant tegenover het
heiligdom in 1950, die nu een hoge boom is.
Dit is het eerste bezoek van de Dalai Lama en
de Panchen Lama aan India, en het was een
waar genoegen en eer voor de leden van Adyar om aan deze gelegenheid deel te nemen op
het Hoofdkwartier.’
In zijn boek: ‘Toward a True Kinship of
Faiths’ (3) schreef de Dalai Lama:
‘Terugkijkend op dit bezoek in 1956, realiseer ik me dat mijn bezoek aan de Theosophical Society in Chennai een krachtige indruk
heeft nagelaten. Daar werd ik voor het eerst
rechtstreeks geconfronteerd met mensen, en
met een vereniging, die trachten de wijsheid
van de spirituele tradities van de wereld,
alsook van de wetenschap, bijeen te brengen. Onder de leden voelde ik een enorme
openheid voor de grote wereldreligies en een
waar omarmen van pluralisme.
Toen in in 1957 naar Tibet terugkeerde, na
meer dan drie maanden, in wat voor een
jonge Tibetaanse monnik een zeer verbazingwekkend land was, was ik een veranderd
mens. Ik kon niet langer leven met het exclusief standpunt dat aanneemt dat het Boeddhisme de enige ware religie is.’
In 1959, het jaar dat de Dalai Lama ont-

snapte aan de Chinese autoriteiten in Tibet en zich in Dharamsala vestigde, bezocht hij nogmaals het Hoofdkwartier van
de Theosophical Society. In Adyar werd
hij verwelkomd door Nilakanta Sri Ram,
de toenmalige Internationale President, en
ongeveer 300 gasten.

De Dalai Lama - Chicago 2011

http://www.theosophical.org/news/dalai-lama-2011

In de Theosophist van juni 1960 (4) verscheen een kort verslag over het bezoek:
‘Van de recente gebeurtenissen die onder de
Banyanboom werden gehouden, is een die nog
lang in het geheugen zal blijven, de theeparty
gegeven door de President van de Theosophical
Society, de heer N. Sri Ram, voor Zijne Heiligheid de XIVde Dalai Lama, op 20 december
1959. Leden van de Vereniging die reeds aanwezig waren voor de Conventie, alsook bewoners
van het domein, werden uitgenodigd zodat er
meer dan tweehonderd gasten aanwezig waren.
Om vijf uur verwelkomde de President de Dalai
Lama door hem bij de triliton – die dienst doet
als formele ingang van de Banyanboom - te
omkransen. Zijne Heiligheid de Dalai Lama en
zijn gezelschap, de President en andere voorname gasten gingen toen heel langzaam naar de
theetafel, terwijl Zijne Heiligheid elke paar
stappen halt hield voor een introductie; heel
handig voor de amateurfotografen. Na de thee,
welke bij deze gelegenheid een combinatie was
van zowel Westers als Indisch voedsel, heette de
President de Dalai Lama formeel welkom en
stelde hij Hem voor aan de andere gasten. In
aanwezigheid van de President ging de Dalai
Lama van tafel tot tafel om elke gast individueel te begroeten.
Dit alles was een heel gelukkige en feestelijke
gelegenheid, ondersteund door een geestelijke
kwaliteit die zonder twijfel dieper ging, gezien
het feit dat dit bezoek van de Dalai Lama
Vervolg op pagina 6
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plaatsvond in zijn hoedanigheid van privépersoon, en daarom directer en intiemer aanvoelde
dan in het geval van een officieel bezoek.’
De Dalai Lama schreef (5): ‘Bij de tragische
politieke omstandigheden in 1959 die me
dwongen om als een vluchteling in ballingschap
te leven in India, kreeg ik paradoxaal genoeg
de vrijheid aangeboden om mijn persoonlijke
reis van begrip en betrokkenheid te verdiepen
met de wereld van de geloofstradities.’
In 1972 bezochten twee vertegenwoordigers van de Theosophical Society in America de Dalai Lama in Dharamsala, India.
President Joy Mills en Helen Zahara, van
de Theosophical Publishing House, hadden op 15 december een audientie bij
Zijne Heiligheid. Zij nodigden de Dalai
Lama uit voor een bezoek aan het Hoofdkwartier in Wheaton, Illinois.
In 1973 maakte de Dalai Lama een tournee door Europa, waar Hij vertegenwoordigers van vele religies, alsook theosofen
ontmoette. In Nederland verbleef hij in
het St. Michael’s Theosophical Center in
Huizen (Naarden), en nam er deel aan een
panelgesprek in Besant Hall.(6)
In 1975 kwamen theosofen van over de
hele wereld bijeen in Adyar om het Eeuwfeest van de stichting van de Theosophical
Society – in 1875 - te vieren. Op 21 december hield de Dalai Lama een openbare
lezing met als onderwerp: ‘Mededogen en
Mentale Ontwikkeling.’ (7)
In 1981, tijdens Zijn Amerikaanse tournee
verbleef de Dalai Lama twee dagen op het
Hoofdkwartier van de Theosophical Society in Wheaton, Illinois. Voor de leden gaf
Hij er op 21 juli een lezing over de
‘Boeddhanatuur”. Diezelfde avond gaf hij
ook een openbare lezing, in een nabijgelegen school, met als onderwerp:
‘Universeel Mededogen en de wereldcrisis’. (8)
In Mei 2010, reisden Betty Bland, President van de TSA en Tim Boyd, Vice President, naar Cedar Falls, Iowa voor een
audiëntie met de Dalai Lama. Het vooropgestelde schema van 10 minuten met de
Dalai Lama liep uit tot 30 minuten. Een
afspraak over het organiseren van een
evenement in Chicago, onder het sponsorschap van de TSA, werd overeengekomen.

Betty Bland schreef: ‘We pakten weer onze
koffers voor een reis naar Iowa, voor een
speciale audiëntie met Zijne Heiligheid de
Dalai Lama. Hoewel Tim en ikzelf deze
speciale gelegenheid verwachtten, kregen we
pas een week voor ons vertrek verdere informatie over waar en wanneer de audiëntie zou
plaatsvinden. Tim en ikzelf, vergezeld door
onze echtgenoten, Lily en David, hadden het
geluk te kunnen reizen met Rinchen Dharlo
van de New York Tibet Fund Office. Rinchen
vervoegde ons in de auto voor een vijf uren
durende rit naar de University of Northern
Iowa (UNI) in Cedar Falls, bestemming van
het bezoek aan de Dalai Lama.

evenement heel waarschijnlijk pas in 2012 zal
plaatsvinden. (9)
Zo belanden we terug bij het begin van dit
artikel: het recente bezoek van de Dalai
Lama aan Amerika en aan de Theosophical
Society in Chicago in juli 2011.
Een unieke en onvergetelijke ervaring
voor alle aanwezigen en laat ons hopen,
een stimulans voor alle religieuze leiders
en theosofen in de wereld om te ijveren
voor interreligeuze harmonie.
(1) http://www.dalailama.com/news/post/714-his(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)

De Dalai Lama en de Panchen Lama
onder de Banyanboom in 1956 TS Adyar

(9)

holiness-highlights-need-for-religious-harmony-at
-chicago-public-talk-by-theosophical-society
Emma Hunt - The Theosophist, Januari 1957
Toward a True Kinship of Faiths - The Doubleday
Religious Publishing Group, 2010
Caroline Tess in The Theosophist, Juni 1960
Dalai Lama on the Theosophical Society in Toward a True Kinship of Faiths, 2010
The Theosophist, januari 1974:
http://www.dalailamachicago.com./
pdfs/1973_tour.pdf
Compassion and Mental Development:
http://www.dalailamachicago.com./
pdfs/1975_hhdl_speech.pdf
http://www.dalailamachicago.com./
history_1981.html
Betty Bland in Quest, Fall 2010.

http://www.dalailamachicago.com/history.html

We kregen daar comfortabele plaatsen tijdens
de verschillende evenementen en konden de
Tibetaanse studenten, die er onder een speciaal beurs-arrangement verbleven, ontmoeten.
Er werd ons gezegd dat de audiëntie met de
Dalai Lama slechts 10 minuten zou duren,
doch door Zijn genadige interesse liep dit uit
tot 30 minuten. Een van de eerste dingen die
Hij zei was hoe positief hij stond tegenover de
Theosophical Society en hoe zij Zijn denken
had beïnvloed in 1956, tijdens een Boeddhistische conferentie in India. Theosofie verbrede
zijn horizon op een kritiek moment, toen hij
net Zijn pad op ging om een wereldleider te
worden op het gebied van de interreligieuze
communicatie en begrip.
Toen de mogelijkheid zich voordeed te spreken over een bezoek aan Chicago – onder het
sponsorschap van de TSA – zweeg Hij slechts
een moment alvorens te antwoorden: “Ja, ik
geef jullie volgend jaar 2 dagen”. Onnodig te
zeggen dat we euforisch waren. Tim en ikzelf
wachten nu vol ongeduld op de informatie
betreffende de data en zullen jullie op de
hoogte houden, hoewel ik jullie moet waarschuwen dat ‘volgend jaar’ meer lijkt op
‘volgend jaar in de planning’ en dat het

“We zijn één menselijke
familie, verenigd in onze
wens voor vrede en geluk.
De verschillende geloofstradities tonen de wegen
om dit centrale feit te ervaren en uit te drukken.
De vrede die we allen zoeken zal enkel gerealiseerd
worden wanneer we de
gedeelde waarden in onze
verschillende geloofstradities begrijpen en waarderen.
We zijn vereerd gastheer
te zijn tijdens dit bezoek
van Zijne Hoogheid de
Dalai Lama. Door zijn
woorden en inspiratie,
hopen we – vanuit Chicago
- de grondslag te leggen
voor interreligieuze bruggen.”
Tim Boyd , President TSA

http://www.dalailamachicago.com
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Loge Witte Lotus - Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u
Loge Witte Lotus - Zondaglezingen - Locatie:
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen (Linkeroever)

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

02/10/2011

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

Let op !!!

Einde zondaglezing 02 oktober 2011
is (uitzonderlijk) voorzien om 13.30 uur !!!

Kalender
01/10/1847
Geboorte van
Annie Besant
15/11/1923
Geboorte van
Radha Burnier
17/11/1875
Oprichting van de
Theosofische Vereniging in New York
22/11/1838
Geboorte van Franz
Hartmann

Iedereen is van harte welkom!

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

Vervolg van pagina 4

Het Nuctemeron - Deel 2
Christian Vandekerkhove

Commentaar van Eliphas Levi
Over dit getal, zegt Apollonius, moeten we
stilzwijgend blijven, want het omsluit de
grote geheimen van de ingewijde, de kracht
die de aarde vruchtbaar maakt, de mysteries
van het occulte vuur, de universele sleutel der
talen, het tweede zicht, waarbij de misdadigers niet verborgen kunnen blijven. De grote
wetten van het evenwicht en van de beweging
van het licht, in de kabbala voorgesteld door
de vier symbolische dieren en in de Griekse
mythologie door de vier paarden van de zon.

De sleutel tot de bevrijding van de lichamen en de zielen die de deuren van alle
gevangenissen opent en de kracht van de
eeuwige keuze die de schepping van de
mens voltooit en hem in de onsterfelijkheid
plaatst.
Toelichting van Eliphas Levi
We moeten de hiërarchie van de leringen
inzien, de mysteries van het dogma eerbiedigen en zwijgen voor de profanen.
Wordt vervolgd …..

“Indien alle religies het
verbeteren van de mensheid tot hun voornaamste
zorg maken, kunnen ze
gemakkelijk in harmonie
samenwerken aan wereldvrede. Interreligieus begrip zal de nodige eenheid
brengen, voor alle religies,
om samen te werken.”
Tenzin Gyatso,
Zijne Heiligheid de XIVde Dalai Lama
http://www.dalailamachicago.com
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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 oktober 2011
MA

DI

WO

DO
20:00-22:00

VR

ZA

Kalender november 2011
ZO

MA

WO

DI

1

2

ICONOGRA-

1

2

10

4

11

5

12

6

GRONDBEGINSELEN
THEOSOFIE

13

VIVEKACHU-

7

8

9

7

8

9

18

19

20

14

15

16

14

15

16

26

27

11:00-13:00

5

6

10

11

12

13

18

19

20

25

26

27

17

MEAD EN
ECHO’S VAN
DE GNOSIS

DE SLEUTEL
TOT DE
THEOSOFIE

21

22

23

21

22

23

24
TOEGEPASTE
THEOSOFIE:
ESOTERIE

TOT DE
THEOSOFIE

25

ZO

DAMANI

DE SLEUTEL

24/31

ZA

4

VIVEKACHU-

DAMANI

17

VR

3

GRONDBEGINSELEN
THEOSOFIE

FIEI

3

DO
20:00-22:00

11:00-13:00

28

29

30

TOEGEPASTE

28

29

30

THEOSOFIE

Loge Witte Lotus - oktober 2011

02/10/2011 Iconografie als beeldentaal bij joden,
Zie pagina 2
christenen en moslims
06/10/2011 Grondbeginselen der Theosofie
13/10/2011 Ethiek: Vivekachudamani
20/10/2011 De sleutel tot de Theosofie
27/10/2011 Toegepaste Theosofie: Esoterie

Loge Witte Lotus - november 2011

03/11/2011 Grondbeginselen der Theosofie
06/11/2011 G.R.S. Mead en ‘Echo’s van de Gnosis’
10/11/2011 Ethiek: Vivekachudamani
17/11/2011 De sleutel tot de Theosofie
24/11/2011 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.

“Er leidt geen weg naar geluk, geluk is de weg.”

Boeddha

Geluk is de weg, wijsheid voor elke dag - Wayne Dyer
ISBN:9789022981627
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