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Wat is vrijmetselarij? 

De vraag stellen, is 
gemakkelijker dan ze 
te beantwoorden. Er 
zijn vele antwoorden 
op mogelijk, wel 
evenveel als er vrij-
metselaars zijn en 

misschien zelfs meer: 2 vrijmetselaars: 3 
meningen. En zo is het goed. 

Ik doe ook een poging: vrijmetselarij is 
een initiatieke beweging, die met behulp van 
ritualen en symbolen een kader creëert, waar-
door de leden geestelijk kunnen groeien en 
daardoor een beter mens kunnen worden. 
m.a.w.  vrijmetselarij werkt met inwijdingen, 
en wat betreft de ritualen en symbolen: het 
zijn vooral de bouw- en lichtsymboliek die 
dominant zijn.  

Wat vooral in mijn lezing aan bod zal 
komen, is het esoterische en/of theoso-
fisch aspect van de vrijmetselarij. Ik zal 
het dus minder hebben over het exote-
rische, historische en culturele aspect, 
het bekende verhaal dus. 

Met mijn lezing wil ik vooral proberen 
te wijzen op het bestaan van minder 
bekende loges die theosofisch werken en 
dus beïnvloed zijn geweest - en dat was 
een goede zaak - door de theosofie. Ik 
zal me vooral beperken tot Nederland, 
wat het meest relevant is voor ons. 
Want wat was er eigenlijk aan de 
hand begin vorige eeuw, toen de theo-
sofische impuls zich doorzette, spijtig 
genoeg alleen in de gemengde vrijmet-
selarij?  

Die eeuw werd vooral gekenmerkt door 
de arrogantie van de wetenschap - toen 
al - en het materialisme. Wat de loges 
betreft, had je enerzijds de Angelsaksi-
sche vrijmetselarij, en ik veralgemeen 
nu, die verworden waren tot  gezellig-
heidsverenigingen, een soort service-
clubs met de nadruk op de moraal. Be-
langrijk, maar toch nogal oppervlakkig. 

Anderzijds de Latijnse vrijmetselarij die 
zich militant atheïstisch opstelde, met 
uitsluiting van alles wat maar enigszins 
naar het bovennatuurlijke neigde.  Daar-
om werd er - en niet voor het eerst - 
een poging gedaan om de vrijmetselarij 

terug te spiritualizeren door o.a. Os-
wald Wirth, Jules Boucher, Papus, 
A.E. Waite. J.D. Bucks, met zijn mys-
tic masonry, C.W. Leadbeater, met 
zijn hidden life in freemasonry, en 
vroeger nog: Martinez de Pasqually, 
Willermoz en Louis-Claude de Saint-
Martin.   

Wat Nederland betreft was de theoso-
fische invloed in het begin van de vori-
ge eeuw zeer groot. We vinden  o.a. 
Annie Besant, C.W. Leadbeater, Fran-
cesca en George Arundale, C. Jinara-
jadasa, H.S. Olcott, G. Hodson, van 
Ginkel, Meuleman, Duwaer, Fricke 

en J. Kruisheer terug op de ledenlijsten 
van de vrijmetselarij. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat die invloed heden 
ten dage veel minder groot is, vooral in 
Nederland en ik vermoed ook in de rest 
van de wereld.  

Dus samengevat: Wij leiden de vrijmet-
selarij in de eerste plaats af van de oude 
mysteriën. In die mysteriën werden de 
feiten van de onzichtbare werelden ge-
toond aan de ‘reinen’. De vrijmetselarij 
is dus als een voortzetting van de oude 
mysteriescholen, waar de kandida-
ten  worden voorbereid op het leven na 
de dood d.m.v. de mysteriedrama's. 

Het is de bedoeling dat ik in de lezing 
meer ga vertellen over het wezen van de 
vrijmetselarij, of althans wat ik denk 
erover begrepen te hebben en dus voor-
al hoe dat wezen van de vrijmetselarij 
tot uitdrukking wordt gebracht d.m.v. 
een ritus, in dit geval de dharma-
working, of de Engelse ritus, vermengd 
met theosofische elementen, met dank 
aan  Annie Besant en Charles Webster 
Leadbeater. 

Wie meer wil weten over dit on-
derwerp, nodigen we van harte uit 
op de lezing die doorgaat op zon-
dag 4 december 2011 om 11 uur. 
Locatie: 
OC Katrinahof 
Fromentinstraat 1 
2050 Antwerpen (Linkeroever). 

Loge Witte Lotus organiseert: 
 

Landdag 2012 ! 
 

Noteer alvast volgende datum: 

Zondag  30 september 2012 
 

Alle verdere informatie volgt in een volgend nummer van 

Het Witte Lotusblad. 

 

Annie Besant 
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Ten geleide 
Onderstaand artikel komt 
uit de oude doos en behoeft 
een korte toelichting om in 
de huidige tijd goed te wor-
den begrepen zonder al te 
veel misverstanden. De eerste versie had ik 
gepubliceerd in het Vlaams Astrologisch Tijd-
schrift, 1ste jaargang, nr. 1, zomernummer 
1976. Een iets herwerkte, maar vooral uitge-
breidere versie verscheen in De Alchemist, nrs. 
9 en 10, 1ste en 2de kwartaal 1989. De toon 
van het artikel is dan ook het product van de 
toen heersende mentaliteit en gedachtegan-
gen. 
In die tijd was de term New Age nog niet zo 
beladen als nu. Het lijkt immers dat tegen-
woordig met New Age vooral de excessen en 
misvattingen van de New Age worden be-
doeld, terwijl de waardevolle elementen ervan 
inmiddels werden geïntegreerd in andere 
disciplines zoals de verschillende takken der 
wetenschap en de esoterie. 
Het concept van Watermantijdperk is echter 
veel ouder dan deze artikels. Een van de eer-
ste auteurs die hiervan gewag maken,  is de 
esotericus August Vandekerkhove, onder zijn 
esoterische naam S.U.Zanne. In een artikel 
over feminisme in het tijdschrift La Fronde 
van 26 februari 1890 zegt hij: "Rond 21 
maart begint de cyclus van de Waterman. 
Het huis van Aquarius is het huis van de 
vrouw". Daarna legt hij verder uit dat in dit 
tijdperk de vrouw de gelijke van de man zal 
worden. In de 20ste  eeuw werd de Waterman-
gedachte voornamelijk verder gepropageerd 
door Alice Ann Bailey en Paul Le Cour. 
Toen ik onlangs een interview zag van prof. 
Ervin Laszlo over het Chaospunt, herkende ik 
de gedachtegang die ik vroeger in deze arti-
kelen naar voren had gebracht. Omdat ze 
blijkbaar nu nog actueler zijn geworden dan 
35 jaar geleden, heb ik voorgesteld ze op-
nieuw (zij het ongewijzigd) te publiceren.  

Wij leven op dit ogenblik in een tijd van 
verandering. Dat zal wel niemand ont-
kennen. Sommigen beweren zelfs dat 
het een eind-tijd is. 
Wat is dan wel het verschil met vroege-
re tijden, zoals bijvoorbeeld de Belle-

Epoque rond de eeuwwisseling? Wat 
ons vooral opvalt in de huidige tijd is 
een nieuw element. Iets waarmee we 
vroeger nooit rekening hebben moe-
ten houden, maar waar thans niet 
meer aan te ontkomen is, namelijk het 
nieuwe verschijnsel, uniek in de ge-
kende geschiedenis van de mensheid, 
dat het op alle gebied NIET MEER ZO 
KAN BLIJVEN DOORGAAN. (1) 
Als we een aantal verschijnselen in de 
wereld in grafiek zouden zetten (zie 
voorbeeld), dan zouden we merken 
dat heel veel van die grafieken dezelf-
de of een gelijkaardige curve maken, 
namelijk met een meetkundige of zelfs 
exponentiële groei. 

In ons voorbeeld hebben we de we-
reldbevolking genomen. Als de hori-
zontale as de tijd voorstelt en de verti-
cale het aantal mensen op de wereld 
aangeeft, dan merken we dat de aan-
groei niet rechtlijnig is doch in een 
steeds sneller groeiend tempo.  
Je hoeft geen groot wiskundige te zijn 
om te zien dat over niet al te lange tijd 
de lijn van onze grafiek, die in het 
begin bijna horizontaal (d.w.z. met 
zeer trage groei) verliep, in een snel 
tempo aan het evolueren is naar een 
lijn die bijna vertikaal loopt. In dit 
geval, waar het gaat om de wereldbe-
volking kunnen we zonder overdrijven 
dus spreken van een bevolkingsexplo-
sie zonder gelijke in de hele geschiede-
nis. 
Als je die lijn nu zou doortrekken, 
volgens dezelfde aangroeifactor, dan 
zou je merken dat de wereldbevolking 

steeds sneller en sneller zal verdubbe-
len, wat na enige tijd onleefbaar zou 
worden. In de praktijk zorgt de natuur, 
waar ze hierin niet tegengewerkt wordt, 
wel voor een evenwicht. Een natuurlijke 
feedback zorgt dat de wereldbevolking 
niet uit de hand gaat lopen. Dit kan door 
beperking van het aantal geboorten of 
evengoed door middel van massale sterf-
tes. 
Maar wat duidelijk is: het kan zo niet 
lang meer verder gaan. Deze evolutie is 
niet slechts te bespeuren in verband met 
de wereldbevolking. Dezelfde grafiek 
(tendens) zien we bij tal van andere 
menselijke en natuurlijke verschijnselen. 
Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de 
milieuproblemen, de honger in de we-
reld, de aftakeling van onze bossen die 
met rasse schreden oprukt, het gat in de 
ozonlaag, enz.. Een ander typisch voor-
beeld is de uitbreiding van de gevreesde 
Aids-ziekte. (2) 
Het is gewoon zo dat alles niet enkel 
veel sneller gaat dan vroeger, maar ook 
veel sneller versnelt! 
Die stroomversnelling heeft – vanuit 
esoterisch standpunt bezien - zijn nadeli-
ge maar ook zijn goede kanten. De ne- 
gatieve zijde ligt natuurlijk voor de 
hand. We zien om ons heen dat de pro-
blemen zo snel uitbreiding nemen dat 
we vaak niet snel genoeg kunnen ingrij-
pen, zodat er rampen gebeuren. Maar 
we kunnen de zaak ook omdraaien. Het 
voordeel van deze overgangstijd is dat 
we instant geconfronteerd worden met 
de gevolgen van onze daden. De gevor-
derde technologie, de snelheid van in-
formatie en communicatie, de interde-
pendentie of onderlinge verbondenheid 
van alle mensen, dingen en instellingen, 
de stroomversnelling in het algemeen 
hebben het enorme voordeel dat we 
veel meer lessen kunnen leren uit onze 
daden dan in trager vloeiende tijden. 
Een voorbeeld: 
Gedurende eeuwen heeft men vroeger 
het eens zo vruchtbare Spaanse land 
ontbost omwille van de grote vraag naar 
hout voor de toenmalige scheepsbouw.  
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De gevolgen kent inmiddels iedereen. 
Doordat de bomen de aarde en het wa-
ter niet meer vasthielden, werd de bo-
dem geërodeerd. Dezelfde fout kon in 
vele landen tegelijk gebeuren. Denk 
bijvoorbeeld aan de traditionele manier 
van bergafwaarts ploegen in Afrika, 
waardoor eeuwen lang enorme hoeveel-
heden waardevolle vruchtbare aarde 
met het regenwater mee wegstroomde 
om dorre hellingen vol stenen achter te 
laten. 
Thans is het anders. Als we nu, in deze 
snelle tijden, fouten maken tegen de 
natuur, tegen de mens of zelfs tegen het 
gezond verstand, dan krijgen we meteen 
feedback, door een reactie van mens of 
natuur. Zo zien we dadelijk onze vergis-
singen die wij en ook de anderen hope-
lijk niet meer opnieuw zullen begaan. 
Maar denk je dat de ontbossers van 
Spanje ooit hebben geweten dat zij hun 
land hiermee een bijzonder slechte 
dienst bewezen? Zij hadden niet het 
geluk te leven in deze tijden van duide-
lijkheid en als je wil van instant-karma. 
Dit zijn enkele bedenkingen over deze 
veranderende wereld. 
Hij is razendsnel aan het veranderen, dat 
wel, maar waarnaartoe? De pessimisten 
onder ons zeggen: naar de fatale eind-
ramp. Hiervoor baseren ze zich op de 
niet al te fraaie milieuproblemen of op 
de technologie die sedert een halve 
eeuw voor het eerst in de geschiedenis 
de mens in staat stelt zichzelf en zijn 
hele planeet uit te roeien. 
Maar hun belangrijkste bronnen van 
zorgen zijn de oude profetieën, over de 
eindtijd en de Apocalyps, de voorspel-
lingen over de laatste Paus, de laatste 
Dalai Lama, sommige interpretaties van 
de Nostradamus-voorspellingen en niet 
het minst de sombere voorspellingen 
van de huidige helderzienden en astrolo-
gen. 
Hoewel het misschien ongepast zou zijn 
om te proberen met enkele zinnetjes het 
levenswerk van die zieners en astrolo-
gen met de grond gelijk te maken, toch 
wil ik hier graag duidelijk enkele strenge 
reserves uiten tegen hun standpunt. Het 

zou ons te ver voeren van het onder-
werp van deze tekst maar er kan ge-
makkelijk aangetoond worden dat we 
weinig geloof moeten hechten aan hun 
zware voorspellingen en ik weiger 
persoonlijk dan ook mij te laten mee-
slepen in die collectieve angst en mas-
sale aanmaak van negatieve energieën. 
DIT WIL ECHTER NIET ZEGGEN DAT 
ER NIETS AAN DE HAND IS'!!!!! 

Het zal wel iedereen duidelijk zijn dat 
we inderdaad in een eind-tijd leven. 
Een tijd van einde, maar van het einde 
waarvan? Laten we zeggen, het einde 
van een oude wereld en het begin van 
een nieuwe. Deze verandering moet 
gebeuren: Ze is gewoon een stap in 
onze evolutie. Maar zal ze op een 
zachte en harmonische manier gebeu-
ren of op een plotse en hardhandige? 
IN ONZE HANDEN LIGT DE KEUZE 
TUSSEN E-VOLUTIE EN RE-VOLUTIE. 

We kunnen mee-werken of tegen-
werken, maar de natuur krijgt toch 
haar zin. Dit geldt zowel voor de aar-
de als voor de kosmos. Deze nieuwe 
tijd die in aantocht is, werd in de zesti-
ger jaren bezongen als het Tijdperk 
van de Waterman, of het Aquariustijd-
perk. In de tachtiger jaren heeft men 

het meestal over de New Age. Waar 
gaat het eigenlijk om? 
Laten we beginnen met het Waterman-
tijdperk: 
De mensen die het hebben over het Wa-
terman-tijdperk gaan ervan uit dat de 
geschiedenis zich voltrekt in cycli, lange 
en korte. Een van deze tijdkringen is 
wat weleens genoemd wordt "het groot 
kosmisch jaar" of "het Platonisch jaar" 
of de "praecessiecyclus". Hier belanden 
we midden in de astronomische en as-
trologische terminologie en dialectiek. 
Deze cyclus wordt bepaald door de te-
ruglopende stand van het lentepunt, dat 
een volledige omloop door de zodiak 
maakt in ongeveer 25.868 jaar en in die 
periode dan ook opeenvolgend alle con-
stellaties doorloopt gedurende ± 2.156 
jaar elk. 
Historisch zijn deze tijdperken waar te 
nemen als kleurgevend voor de opeen-
volgende culturen. Elk van deze perio-
den wordt volgens sommige esoterische 
strekkingen ingeluid door een bijzonde-
re planeetstand en door de komst van 
een wereldleraar. 
Voor het Vissen-tijdperk is dit Jezus-
Christus. Het tijdperk van de Vissen, 
dat dus omstreeks het begin van onze 
jaartelling of iets vroeger begon, kende 
het hoogtepunt en het verval van de 
Christelijke beschaving. Heel het Chris-
tendom is doorweven met de Vissen-
symboliek: vanaf het begin van dit tijd-
perk werd er gedoopt met water, Jezus 
noemt zijn leerlingen vissers van men-
sen en kiest ze onder de vissers; verder 
hebben we de vermenigvuldiging van de 
vissen; de vissen die als voedsel werden 
genomen tijdens de vastenperiode; de 
bisschop die een mijter draagt in de 
vorm van een vissenbek, enz. De vis 
werd ook als geheim herkenningsteken 
gebruikt door de Christenen die ver-
volgd werden in het Romeinse Rijk. De 
boodschap van het Vissen-tijdperk is de 
naastenliefde geweest: de caritas die het 
hoofdthema van de Christelijke moraal 
is geweest gedurende de laatste twintig 
eeuwen. 
 Vervolg op pagina 5 
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De periode van ± 2.156 jaar daarvoor 
wordt beschouwd als het tijdperk van de  
Ram, met als verschijningsvorm o.a. de 
Judaïstische cultuur. Hier stonden de 
geestelijke en wereldse leiders niet be-
kend als vissers van het volk maar waren 
het herders van het volk. Het was ook in 
deze periode dat Ram vanuit onze ge-
westen naar India trok alwaar hij zijn 
grote sociale hervormingen doorvoerde 
(zie kader: het verhaal van Ram). Rond 
dezelfde tijd, maar dan in Egypte, re-
geerde Amon (= Wet van de Ram), een 
vorst met goddelijke attributen, die 
gesymboliseerd wordt door een kever of 
een Ram. In het begin van dit tijdperk, 
na de vlucht uit Egypte, was een groep 
gelovigen teruggevallen in de godsdienst 
van het Stieren-tijdperk met de aanbid-
ding van het gouden kalf, een overblijf-
sel van hun verblijf in Egypte. 
Deze cultus beantwoordde niet meer 
aan de noden van het Ram-tijdperk en 

deed dan ook de woede losbarsten van 
Mozes, typische Ariëstijdperkfiguur, 
die trouwens afgebeeld wordt met op 
zijn voorhoofd de horens van de ram. 
Daarvoor, in het tijdperk van de Stier, 
weer zo'n 2.156 jaar vroeger begon-
nen, komen we bij de Egyptische cul-
tus van Apis, de Stier, terwijl op Kreta 
de Minotaurus, mens met stieren-
hoofd, het labyrint van Koning Minos 
in Knossos onveilig maakte.  
Als we nog verder teruggaan tot het 
tijdperk van de Tweelingen, zitten we 
volop in de godsdienst van Zara-
thoestra (Perzië), die de nadruk legt 
op de tweepoligheid van de wereld. 
Zijn pantheon wordt geregeerd door 
Ahoera-Mazda (oppergod - god van 
het goede - de opbouwer) en Ahriman 
(god van het kwade - het slechte prin-
cipe, de vernietiger). 
Aangezien we het hier hebben over 
culturele en religieuze tendensen en 

stromingen mogen we niet verwachten 
dat deze chronologie haarfijn volgens 
schema verloopt. In de praktijk merken 
we dat deze perioden van 2.156 jaar 
slechts als algemene richtlijn kunnen 
gebruikt worden om de opeenvolgende 
fasen van de menselijke evolutie gade te 
slaan. Zeker niet als kalender of exacte 
dateringsmethode. 

Volgens deze zienswijze bevinden we 
ons thans in de overgang van het tijd-
perk van de Vissen naar dat van de Wa-
terman. Een vraag is natuurlijk hoe we 
kunnen te weten komen wanneer nu 
precies dat Watermantijdperk begint. 
We mogen hierbij niet uit het oog ver-
liezen dat in de natuur de veranderingen 
meestal niet met sprongen optreden 
maar via een geleidelijke evolutie. 
In de zestiger jaren werd via de Califor-
nische Hippiebeweging en vooral bij 
monde van de musical "Hair" het Aqua-
riustijdperk razend populair. De auteurs 
van deze musical gaven in een van de 
hoofdthema's van het stuk, nl. het lied 
Aquarius, een astrologische definitie van 
het beginmoment van het Waterman-
tijdperk: Wanneer de Maan, zo bewe-
ren Rado, Ragni en  MacDermot, in het 
zevende huis staat en Jupiter conjunct 
met Mars, dan zal Vrede de planeten 
leiden en liefde de sterren besturen. Dit 
is de dageraad van het Watermantijd-
perk … 
                                Wordt vervolgd … 

(1) Dit is precies wat E. Laszlo aanduidt met de 
term ’Chaospunt’. 

(2) Toen dit artikel geschreven werd, leek AIDS 
uit te groeien tot een echte pandemie!           

HET VERHAAL VAN RAM 
Hoewel zijn naam in de officiële geschiedenisboeken niet voorkomt, wordt zijn verhaal in 
een aantal esoterische kringen zeer ernstig genomen en als authentiek aanzien. 
Het begon allemaal zo'n 7 à 8.000 jaar vóór Christus. In onze streken heerste een Kelti-
sche cultuur. De samenleving was matriarchaal georganiseerd, d.w.z. de vrouwen 
hadden het voor het zeggen. Daar zou op zich natuurlijk geen bezwaar tegen zijn, ware 
het niet dat deze dames hier zeer zwaar misbruik maakten van hun gezag. Dit was voor-
al zo in de laatste decadente fase van die beschaving. De vrouwelijke Druïden waren 
reeds lang niet meer wat ze ooit waren geweest. In plaats van boodschappers te zijn tus-
sen de mensen en de goden, zoals in hun glorietijd, waren ze gedegenereerd tot machts-
wellustelingen. 
Daar waar de natuurlijke autoriteit die ze hadden als inwijdsters van de man aan het 
afbrokkelen was, gingen ze kost wat kost, alle mogelijke middelen bedenken om hun posi-
tie te behouden. 
Het verspreiden van bijgeloof en mensonterende praktijken, zoals het rituele offeren van 
de dappersten onder de mannen, waren voor hen de middelen bij uitstek om systematisch 
alle mannen te elimineren die zo belangrijk werden dat ze dreigden meer invloed op het 
volk te krijgen dan zijzelf. 
In zulke crisistijden staat meestal een hervormer op uit het volk. RAM, die ingewijd was 
in de wetenschap van de Druïden, maar ook in de geheimen van de priesters van het 
zwarte ras, trad op als vernieuwer op sociaal gebied, maar ook inzake politiek, genees-
kunde, voedingsgewoonten en dergelijke. Voor de keuze gesteld tussen doodvonnis voor 
hem en zijn volgelingen of de verbanning, koos hij voor deze laatste weg en vertrok hij 
Oostwaarts met enkele miljoenen volgelingen, wellicht de grootste volksverhuizing uit de 
geschiedenis. 
Overal op zijn weg, via de Kaukasus, Tartarije, Egypte en Iran naar India, liet hij diepe 
sporen na inzake wetenschap, religie en samenleving. 
Onder andere in de Ramayana, maar ook in andere, minder bekende teksten, kunnen we 
nog heel wat informatie vinden over zijn leven en zijn werk, hoewel het soms moeilijk is 
de waarheid van de legende te onderscheiden. 
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Een gezichtspunt betreffende de Heilige 
Schrift dat, hoewel zeer oud, nogal re-
volutionair kan toeschijnen aan ortho-
doxe Christenen is dat de vier evangeli-
en niet alleen de geschiedenis van de 
uiterlijke gebeurtenissen weergeven. 
Zelfs meer dan dat, zij onthullen ook 
eeuwige waarheden, terwijl zij tevens 
geestelijke ervaringen van ieder mens 
beschrijven. In deze visie wordt het on-
sterfelijke verhaal van het leven van de 
Christus gezien als een universeel leven, 
jouw leven en mijn leven. Bovendien 
kunnen wij ons hiervan bewust worden 
nadat wij spiritueel ontwaakt zijn of 
zoals men zegt, "herboren" of wederge-
boren.  
Dit is een transformerende ervaring. De 
"geboorte" van een nieuwe kijk op het 
leven die vanuit de ziel gebeurt. Een 
zich verdiepend, intuïtief gevoel van 
eenheid met God en alle wezens wordt 
ontwikkeld en dit leidt tot een "Christus-
gelijkend" leven van zelf-overgave en 
opofferende liefde. Daarna overheerst 
het pas gevonden besef de gedachten, de 
motieven, de woorden en daden van de 
uiterlijke mens en hij wordt geheel ge-
transformeerd, gereorganiseerd. Mys-
tiek gezegd wordt hij herboren ge-
noemd of zoals Onze Heer zegt: 
"opnieuw geboren". Dit is de geboorte 
van Christus in de mens, waarnaar Pau-
lus vurig verlangde toen hij aan zijn vol-
gelingen schreef: "Ik doorsta opnieuw ba-
rensweeën totdat Christus in u gestalte heeft 
gekregen." 
Laat ons de geschiedenis van het eerste 
Kerstfeest vanuit dit gezichtspunt nader 
bekijken. Men kan aan de Aartsengel 
Gabriël denken, die de diepste Geest in 
de mens vertegenwoordigt. Dan zou 
zijn stem, die de woorden der Maria-
Boodschap uitspreekt, de geestelijk cre-
atieve en vruchtbaar-makende macht 
van het goddelijk Zelf in de mens verte-
genwoordigen. Maria is het onsterfelijke 
Zelf in ieder van ons, in haar kleed van 
licht, dat zich ontvankelijk maakt. Maria 
luistert naar de kracht van de Geest, en 
het Christuskind, dat vanzelfsprekend 
uit Maria geboren is, is de Christusna-
tuur die in de mens aan de macht komt, 

de pas ontwaakte kracht van universe-
le liefde en van die geestelijke intuïtie 
die aan het denkvermogen de eenheid 
van alle leven en alle levende dingen 
ontsluiert. Deze innerlijke geboorte is 
inderdaad onbevlekt, totaal innerlijk 
en geestelijk, want in deze uitleg van 
het evangelieverhaal vertegenwoordigt 
Jozef het formele, logische, concrete 
denken van een normaal ontwikkeld 
persoon. Hoe waardevol dit rechtma-
tige vermogen van het denken ook kan 
zijn, het kan de intuïtie niet tot leven 
brengen. Juist door zijn aard is het 
mentaal, analytisch en feitelijk. Daar 

tegenover brengt de intuïtie het snelle 
inzicht in onderliggende principes en 
nauwkeurige voorgevoelens die niet 
afhankelijk zijn van de werking van het 
formele denken. Niet de analytische 
geest maar het onsterfelijk Zelf met 
zijn vermogen tot abstract denken, 
verpersoonlijkt door Maria, is alleen 
in staat geboorte te geven aan dit in-
tuïtieve vermogen. 
Waar speelde zich dit wonder af? In 
Bethlehem en in zekere zin is Bethle-
hem de wereld zelf, geestelijk en ma-
terieel. De herberg vertegenwoordigt 
de accentuering van de uiterlijke ma-
teriële wereld, welke de mensheid 
bezoekt en waar zij een tijdje op haar 
levensreis blijft. "Er is geen plaats in de 

herberg." Het vol zijn van de herberg 
symboliseert de houding van het we-
reldse denkvermogen, dat zich bezig-
houdt met tijd, plaats en dingen, en niet 
met de meest wonderlijk prachtige, 
delicate en reële gebeurtenissen. Het 
wereldse denken, de herberg, is vol 
wereldse belangen, motieven, activitei-
ten en voor enige tijd is dat vanzelfspre-
kend en terecht. Zodoende kan de won-
derschone geboorte van het Christusbe-
wustzijn daar niet plaatsvinden. 
In een andere betekenis is de herberg 
het stoffelijk lichaam; de stal vertegen-
woordigt het fysieke hart en de kribbe is 
de kamer of gewelf of grot binnen in het 
hart waarin de Christusgeest van liefde 
en eenheid geboren en "gevoed" wordt.  
De ogenschijnlijke armoede van de krib-
be, van een stal, van een herberg, sym-
boliseert die verzaking van alle bezits-
drang die moet voorafgaan aan geestelij-
ke wedergeboorte. Bij Zijn geboorte en 
tijdens Zijn leven koos de Heer van Lief-
de - die als het Tweede Aspect van de 
Drieëenheid de grootste van alle is - 
vrijwillig te verschijnen in de meest 
hulpeloze gedaante: een kind in de ne-
derigste van alle plaatsen: een stal. Toen 
Hij volwassen was, koos Hij weer om 
door de mensen te worden veracht en 
verworpen. Hij, die door één enkel 
woord een razende storm tot bedaren 
bracht en aan Wie legioenen engelen 
gehoorzaamden, zou op elk moment 
Zijn grootheid hebben kunnen tonen. 
Dat deed Hij niet. Hij gaf zich over en 
werd vermoord en Zijn lichaam werd 
openbaar ten toon gesteld ter bespotting 
en verachting door de mensheid. Denk 
u in wat Hij had kunnen doen en niet 
deed. Door Zijn geboorte in een stal en 
in de nederigheid en overgave toonde 
Hij juist Zijn grootste kracht en dit als 
voorbeeld voor ieder mens. Aldus leer-
de Hij de grootste geestelijke waarheid 
dat het leven vervuld wordt door verza-
king. Een oud gezegde luidt als volgt: 
"Je moet je hart verliezen en het zoeken in 
alle hoeken. Wanneer je het vindt, zul je het 
als het hart van alle dingen herkennen." 
 

Vervolg op pagina 7 

Aanbidding der Wijzen  -  +/- 1490 
Geertgen tot Sint Jans 
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Instemming met haar drie doeleinden is de 
enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavats-
ky 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 den-
ken 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 verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij 

De Theosophical Society heeft 
zich wijd en zijd over de we-
reld verspreid en leden van 
alle religies zijn en worden er 
lid van zonder dat ze de speci-

fieke dogma's, leringen en geloofsovertui-
gingen van hun eigen geloof opgeven. Daar-
om is het wenselijk het feit te benadrukken 
dat er geen enkele lering, geen enkele me-
ning is, door wie ook onderwezen of ge-
koesterd, 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. 

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

Iedereen is van harte welkom! 

Vrijwillige bijdrage 
Info: (0486) 631 997 
en (0476) 879 968 
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04/12/2011 Yves Vandeberg Vrijmetselarij en Theosofie 

05/02/2012 Eva Schut Glastonbury 

04/03/2012 Paul Van Oyen De verloren jaren van Jezus in India en Tibet 

01/04/2012 Sonia Hoste Workshop: Samen theosofisch creatief 

06/05/2012 Hugo Cardon M. Nusbaum en de Phaedrus van Plato 

03/06/2012  In voorbereiding 

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

Vrijheid van denken 

Vervolg van pagina 6 
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En wat symboliseren de herders en de 
wijzen uit het Oosten die hun gaven 
brachten? In de ene betekenis zijn de her-
ders de hoogste kwaliteiten van de ont-
waakte ziel, in het bijzonder haar bescher-
mende, genezende en voedende krachten. 
Wanneer zij actief zijn, staat de ziel open 
voor verlichting, kan zij de engelen zien 
en horen, die de stromen van geestelijke 
kracht en wijsheid symboliseren die in de 
ziel nederdalen als boodschappers van 
boven, terwijl ze oproepen de eenheid 
van het leven te erkennen, het feit van 
de  broederschap der mensheid. Van-
daar de woorden van het lied der enge-
len:  "Vrede op aarde voor de mensen van 
goede wil." Het is het dagen van bovenaf 
van zowel zuiver geestelijke kracht als 
het besef van de eenheid van het leven, 
de belofte van de toekomstige vervul-
ling,  die  door  Christus  werd  verkon- 
 

digd: "Ik en mijn Vader zijn één." 
In een andere betekenis verwijzen de 
herders naar die grote zieleherders die 
de volmaakte mensen van de wereld 
zijn. Paulus schrijft over hen als 
"volmaakte mensen" en toonde op vele 
manieren kennis te hebben van de 
mystieke bedoeling van het evangelie-
verhaal. Want zoals ik eerder citeerde, 
schreef hij in Galaten 4:19 "Ik doorsta 
opnieuw barensweeën totdat Christus in u 
gestalte heeft gekregen." Dit kan alleen 
verwijzen naar een innerlijke geboor-
te, inderdaad een Kerstfeest van de 
Ziel. 
De Magiërs van het Oosten, vanouds 
drie, kunnen naar de drie aspecten van 
het innerlijke, onsterfelijke zelf van de 
mens verwijzen, geestelijke wil, gees-
telijke wijsheid en geestelijke intelli-
gentie. Op dat ogenblik is elk van deze 

delen van de ziel voldoende ontwaakt 
om zijn speciale krachten of gaven te 
schenken om de pasgeborene kracht, 
leiding en inspiratie te geven in het le-
ven dat bij nu is binnen gegaan, de nieu-
we en levende weg. 
Deze mystieke visie op de geboorte van 
Christus is ook door Angelus Silesius 
uitgedrukt: ‘Werd Christus duizendmaal in 
Bethlehem geboren, en niet in U, helaas, gij 
zijt dan toch verloren. 
Het kruis op Golgotha verlost U van geen 
kwaad, zo in Uw eigen hart het niet geheven 
staat.’ Hier is weer een verwijzing naar 
de mystieke geboorte, het kerstfeest van 
de ziel. 

Uit: Sharing the Light   p 669 
Isbn 971-616-012-7 
Ned. Tekst: http://www.lcc.cc/vkvisie/200004/kerstfeest.htm 

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 aanlei-
ding 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 meningsui-
ting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en 
rekening houdend met anderen. 

http://www.lcc.cc/vkvisie/200004/kerstfeest.htm�
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Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het  OC Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

“Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. 
Sluit daar vrede mee en alles komt goed.”  

Gautama Boeddha 
http://www.leerwiki.nl/Gautama_Buddha 

Kalender december 2011 Kalender januari 2012 

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

01/01/2012   Geen lezing 
05/01/2012    Grondbeginselen der Theosofie 
12/01/2012    Ethiek: Vivekachudamani    
19/01/2012    De sleutel tot de Theosofie  
26/01/2012    Toegepaste Theosofie: Esoterie 
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01/12/2011   Grondbeginselen der Theosofie 
04/12/2011   Vrijmetselarij en Theosofie 
08/12/2011   Ethiek: Vivekachudamani    
15/12/2011   De sleutel tot de Theosofie  
22/12/2011   Toegepaste Theosofie: Esoterie 
29/12/2011   Geen studieklas  

Loge Witte Lotus  -  december 2011 Loge Witte Lotus  -  januari 2012 

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 ontmoe-
tingsplaats 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, Brus-
sel, Charleroi, Gent en Luik. Zij organise-

ren met grote regelmaat voordrachten en 
studiebijeenkomsten en sommige, waar-
onder die in Brussel en Antwerpen, be-
schikken tevens over een uitgebreide bi-
bliotheek. De voornaamste taak van de 
vereniging bestaat erin gelijkgestemde 
mensen bij elkaar te brengen en hen te 
stimuleren in hun zoekproces naar waar-
heid. 
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. 

Zie pagina  2 

MA 
 

DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-

  

 
 

 1 
GRONDBEGIN-
SELEN  THEO-
SOFIE 

2 3 4 
VRIJMETSE-
LARIJ & 
THEOSOFIE 

5 6 
 

7 
 

8 
VIVEKACHU-

DAMANI 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 13 
 
 

14 15 

DE SLEUTEL 
TOT DE 
THEOSOFIE 

16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 22 

TOEGEPASTE 
THEOSFIE: 
ESOTERIE 

23 24 25 

26 
 
 

27 
 
 

28  29 
GEEN STUDIE-
KLAS 

30 31 
 

 

http://www.leerwiki.nl/Gautama_Buddha�


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

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


