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De drie doelstellingen

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:
 Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens
die in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming
met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.
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Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgegeven
door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in juli en
augustus)
Elektronische verzending is gratis.
Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.
Abonnement van januari tot december: bedrag €
10 of bedrag per nummer € 1, over te schrijven op
de rekening van Loge Witte Lotus
IBAN BE88 7340 4396 3641
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Belgische Theosofische Vereniging vzw
Contactgegevens
Antwerpse Afdelingen
Loge Witte Lotus
Bijeenkomsten:
Thema-avonden op donderdag:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Zondaglezingen: Katrinahof, Fromentinstraat 1,
2050 Antwerpen-linkeroever
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997
Bankgegevens: IBAN BE88 7340 4396 3641
tnv Loge Witte Lotus FV
Internet: http://www.logewittelotus.be & Facebook
E-mail: info@logewittelotus.be &
loge.witte.lotus@ts-belgium.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid

De Belgische Theosofische Vereniging vzw
De Theosophical Society werd opgericht te New
York op 17 November 1875 door H.P. Blavatsky,
Kolonel H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen.

Theosophical Society Adyar

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te
Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft afdelingen in vele landen over de hele wereld.
In Naarden, Nederland, is, in
een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internationaal Theosofisch Centrum
(I.T.C.) gevestigd.

Loge Antwerpen
Bijeenkomsten & secretariaat:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Voor alle informatie kan u terecht:
Telefoon: 0476 879 968
Bankgegevens: IBAN BE 45 7380 2736 0789
tnv T.V. Loge Antwerpen
Internet: Facebook
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7
Thema-dagen: leden gratis - niet-leden: gratis bij
een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende
aanwezigheid
Loge Open Paradigma
Bijeenkomsten:
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat:
Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen
Voor alle informatie:
E-mail: open.paradigma@gmail.com &
loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Bankgegevens: IBAN BE64 7350 4729 3952
t.n.v. Loge Open Paradigma
Internet: Facebook
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondaglezingen: leden € 3 - niet-leden € 7
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor
het Renovatiefonds Adyar, niet-leden € 3
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I.T.C. –Naarden

De Belgische Sectie van de
Theosophical Society werd opgericht op 7 juni
1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en
momenteel zijn er afdelingen - loges en studiecentra - te Antwerpen, Brussel en Gent.
Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat
voordrachten en studiethemabijeenkomsten en
sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken over een eigen bibliotheek.
De voornaamste taak van de vereniging bestaat
erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen
en hen te stimuleren in hun zoekproces naar
waarheid.
De Antwerpse Afdelingen zijn:
Loge Antwerpen, opgericht in 1899.
Loge Witte Lotus, opgericht in 2006.
Loge Open Paradigma, opgericht in 2017.
Alle afdelingen beogen een aantrekkingspunt te
zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te
vinden op de website van Loge Witte Lotus:
www.logewittelotus.be
Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het WLB vormt geen
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en
haar afdelingen.
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Loge Witte Lotus
Zondaglezingen - voorjaar 2018
Zondag 01/04/2018: Geen lezing - Pasen
Zondag 06/05/2018: Meditatieve wandeling,
in samenwerking met de Belgische Theosofische Orde van Dienst.
Zondag 03/06/2018: Stupa’s voor Vrede door Lieve Opgenhaffen.

Een oneindigheid van binnen om weg te geven
Diana Dunningham Chapotin
“Er is een oneindigheid
binnenin ieder van ons
om weg te geven; wij
moeten de manier ontdekken om die weg te
geven.” (N. Sri Ram)
Wanneer wij geroepen worden tot het pad van dienst
door het lijden rondom ons,
merken wij al gauw dat daar
een schijnbaar onuitputtelijk
reservoir van liefde en energie voor nodig is.
‘Goede doelen’ eisen onze aandacht op van alle
kanten.
Hoe kunnen wij putten uit de grenzeloze krachten waarvan de heer Sri Ram zegt dat wij ze bezitten om te geven en lief te hebben? Denk eens
aan alle situaties die getransformeerd zouden
worden. Zelfs de toestandjes die wij allen hebben
meegemaakt, zoals deze:
- U staat op straat met een kennis of een vriendin
die maar door blijft praten. Ze doet dat omdat
ze eenzaam is. U weet dat en daarom probeert
u geduldig te blijven, maar uw gedachten dwalen af naar uw horloge. En telkens weer. Is er
een formule om te putten uit grotere vermogens tot begrip en geduld onder deze omstandigheden? Hoe doet u hier een beroep op
uw innerlijke reserves?
- Een vriendin zit erg in de rats over een bepaalde
maatschappelijke onrechtvaardigheid. En u
bent het met haar eens op dit punt. Zij heeft u
gevraagd om met een handtekeningenactie
door de buurt te gaan. U vindt het niet erg om
uw vrienden te vragen hun handtekening te zetten maar u vindt het moeilijk om vreemden
hiervoor te benaderen.
- Hebt u ooit de behoefte gevoeld om ergens teHet Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 4 - april 2018

gen te protesteren maar u bent wat verlegen of
hebt een aarzelend gevoel om passende actie te
ondernemen? Hebt u weleens gemerkt dat u een
bezoekje aan een oudere vriendin in een rusthuis
uitstelt? U zegt tegen uzelf, ik MOET er heus deze
week eens naar toe… of volgende week…
- Maandenlang hebt u een vriendin geholpen. U
komt er langzamerhand achter dat niemand iets
bereikt heeft. Er lijken geen oplossingen voorhanden voor het probleem van uw vriendin, er komt
geen verandering in de houding of het gedrag dat
misschien bijdraagt tot het probleem. U zet zich
wekenlang in en feitelijk krijgt u het gevoel dat u
uw vriendin alleen maar aan het gezelschap houden bent, dat u slechts een luisterpost bent of een
ontspanningsdienst. Hebt u dit wel eens bij de
hand gehad?
- Bent u weleens echt door de angst bevangen dat de
mensheid deze planeet gaat vernietigen?
- Hebt u zich er wel eens op betrapt dat u zich vaag
teleurgesteld voelde toen iemand die u geholpen
had, u hiervoor niet bedankte?
- Bent u wel eens langs een bedelaar of een straatzwerfster gelopen terwijl u oogcontact vermeed?
- Hebt u zich wel
eens het vuur uit de
sloffen gelopen om
een of andere regeringsmaatregel of
gemeentelijke beslissing tegen te
houden, met als
enig resultaat dat al
uw pogingen op
niets uitliepen en u
zich
overmand
voelde door machhttp://alles-over-hetheelal.jouwweb.nl/oneindig
teloze woede?
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- Bent u wel eens in omstandigheden geweest
waarin u van anderen afhankelijk was en zich
kwetsbaar voelde, en hulpeloos?
- Bent u wel eens ‘geholpen’ door iemand anders
die uiteindelijk de baas over u ging spelen?
- Hebt u wel eens iemand langere tijd verpleegd
of verzorgd en bent u daarvan zo vermoeid geraakt dat u zich afvroeg hoe lang u dat nog zou
kunnen blijven doen?

ex archivo Lieve Opgenhaffen

Het is geen kwestie van trachten u te provoceren
door dit soort vragen te stellen. De reacties die
wij vaak vertonen in deze situaties zijn vooral
heel menselijk. Al deze omstandigheden betreffen
geven en dienstbaar zijn en de gevoelens die wij
daarbij onvermijdelijk ervaren - gevoelens van
machteloosheid, wanhoop, cynisme, vermoeidheid, verveling, angst, ongeduld enzovoorts. Het
zijn allemaal situaties die vragen om inkeer tot
diepere innerlijke hulpbronnen.
Terwijl wij deze gevoelens ervaren hebben wij
een grote medestander, een grote metgezel, iemand tot wie wij ons kunnen wenden, die ons
altijd kan helpen - Theosofia.
Hoe helpt theosofie ons in al deze situaties? Welk
verschil maakt de aanwezigheid van theosofie?
Wanneer theosofen gevraagd wordt waar theosofie is in wat zij aan het doen zijn, antwoorden zij
over het algemeen dat die zich in het hart ervan
bevindt, dat hun filosofie het middelpunt is. Ik
vraag me af of de lezers niet hetzelfde zouden
zeggen - dat u voortdurend probeert de situaties
te begrijpen waarin u tracht de helpende hand te
bieden in het licht van de theosofie, dat theosofie
invloed heeft op de manier waarop u deze situaties opvat, op de manier waarop u daarop reageert. In feite, of wij het nu beseffen of niet, zet
theosofie het geven in een veel ruimere context,
het geeft een breder perspectief; het kan ons geven verdiepen.
Wat onze spirituele filosofie ook mag zijn, hoe
onze opvatting van de wereld ook is, feitelijk, als
we erover nadenken, beïnvloeden onze onderliggende metafysische vooronderstellingen onze
houding ten opzichte van dood, ziekte, ouderschap, oorlog, het gebruik van de planetaire hulpbronnen, kernenergie - kortom, van alles, nietwaar? Wanneer we besluiten aan welke liefdadigheidsinstellingen wij ieder jaar gaan doneren en
hoeveel, voor wat voor vrijwilligerswerk wij ons
Het Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 4 - april 2018

gaan aanmelden en hoeveel tijd wij daaraan willen
gaan besteden, of wij onze bejaarde ouders bij ons
laten inwonen, of wij bij onze kinderen gaan inwonen als wijzelf bejaard zijn, of wij ons als gewetensbezwaarde moeten aanmelden wanneer wij jong
zijn, of wij een kind gaan adopteren, de oproep tot
kwijtschelding van derde wereldschulden gaan steunen of inmenging van de Verenigde Naties in Tsjetsjenië, zelfs op welke politieke partij we gaan stemmen - wij neigen ertoe deze dingen, al dan niet bewust, te doen in het licht van onze levensfilosofie.
De kwaliteit van onze dienst voor anderen, de diepte
van ons geven, wordt rechtstreeks beïnvloed door
ons wereldbeeld.
Wat is nu waarlijk theosofische dienstverlening,
waarlijk theosofisch geven?
- Theosofische dienstverleners letten niet alleen op
de fysieke gezondheid en veiligheid, of het psychologische comfort van degenen die zij helpen, maar
ook op hun groei op de lange termijn, op hun spiritueel welzijn. Zij zijn niet op zoek naar snelle resultaten maar naar perspectieven. Zij vragen zich
af wat de karmische consequenties zijn van de
voorhanden zijnde opties.
- Theosofische dienstverleners gaan er niet op uit
om de regering te bestrijden inzake sociale kwesties met een ‘zij-tegen-ons’ mentaliteit; zij streven
naar consensus met alle liefde en intelligentie
waartoe zij in staat zijn. Zij gaan alleen de eventuele strijd aan in het belang van de groep; zij stellen
het welzijn van andere naties op één lijn met dat
van zichzelf en trachten een globaal perspectief
voor ogen te houden.
- Hoe zien theosofische dienstverleners de pieken en
dalen en vlaktes van psychologische ervaringen?
Altijd in verhouding tot de bredere visie, tot cyclische evolutie, tot verenigend bewustzijn. Zij zien
de manier waarop wij heen en weer slingeren tussen genot en pijn, verdriet en vreugde, aantrekking
en afstoting, rust en activiteit enzovoorts, als een
functie van de polariteit die functioneert in het
universum. Zij bezien lijden in termen van de
groei die het teweeg kan brengen en de mogelijkheden die het biedt om zich te oefenen in mededogen.
- Theosofische dienstverleners prijzen zich gelukkig
dat zij betrokken zijn bij een onderneming, de enige onderneming waarbij er geen obstakels zijn. In
de gewone alledaagse wereld is het zo dat als u een
vlucht naar Singapore geboekt hebt en de luchtverkeersleiders staken, dan is dat een obstakel. Als
u een stuk grond wilt kopen en u krijgt daarvoor
geen lening, dan hebt u een probleem. Op het spirituele pad, met een spiritueel perspectief, zijn obstakels juist het terrein van actie. De moeilijkheden die zich onvermijdelijk voordoen, wanneer wij
trachten onze medemensen te helpen, dieren te
beschermen of de planeet, zijn allemaal koren op
de spirituele molen.
Nu hebben wij vastgesteld dat de theosofie, door het
spirituele perspectief dat erin geboden wordt, ons
geven kan verdiepen. Maar wat gebeurt er in het
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soort essentiële situaties die ik hierboven geschetst heb? Hoe is daarbij de kwaliteit van ons
geven? Als er geen toverformules zijn om ons te
helpen, zijn er dan niet tenminste een paar speciale principes, of inzichten, praktijken of gebeden,
die de latente wil, wijsheid en liefde binnenin ons
kan vrijmaken?
Het lijkt mij dat theosofische dienstverleners er
een aantal speciale overtuigingen op na houden
die hun vermogen tot geven rechtstreeks beïnvloeden. Een hiervan is de overtuiging dat ieder
mens volmaakt kan worden en uiteindelijk op
een dag de voeten van de Meesters zal bereiken of, als u wilt, tot zelfactualisatie, zelfrealisatie zal
komen.
Herinnert u zich de volgende woorden van Annie
Besant? Zij zegt: ‘Geen enkele ziel die daarnaar
verlangt, kan ervan worden weerhouden op te
stijgen; geen hart dat liefheeft, kan ooit in de
steek gelaten worden. Moeilijkheden bestaan
alleen opdat we door ze te overwinnen sterk mogen worden, en alleen zij die geleden hebben zijn
in staat te redden’.
De overtuiging dat iedereen volmaakt kan worden - het geloof in de spirituele lotsbestemming
van allen die wij tegenkomen - helpt ons de
kracht tot geven te vergroten en de selectieve,
oordelende manier waarop wij soms te werk gaan
bij ons geven, op te lossen. Deze overtuiging
weerhoudt ons er onbewust van mensen af te
schrijven. Een voorbeeld ter illustratie:
Wij zijn met z’n drieën,
u bent met z’n drieën
Toen het schip van de bisschop voor een dag aanlegde op een afgelegen eiland, was hij vastbesloten zijn tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Hij
wandelde langs het strand en trof drie vissers aan
die hun netten aan het boeten waren. In pidginengels legden zij hem uit dat zij eeuwen geleden
door missionarissen gechristianiseerd waren.
‘Wij christenen!’, zeiden ze, terwijl ze trots op
elkaar wezen.
De bisschop was onder de indruk.
Kenden zij het Onze Vader? Zij hadden er nooit
van gehoord.
De bisschop was geschokt.
‘Wat zeggen jullie als je bidt?’
‘Wij richten onze ogen op de hemel. Wij bidden:
‘Wij zijn met zijn drieën, u bent met zijn drieën,
wees ons genadig’.
De bisschop was ontzet over het primitieve, zelfs
ketterse karakter van hun gebed. Dus besteedde
hij de hele dag met hun het Onze Vader te leren.
De vissers waren langzame leerlingen, maar ze
deden hun best en voordat de bisschop de volgende dag scheep ging, smaakte hij het genoegen hen
de hele formule te horen uitspreken zonder een
enkele fout.
Maanden later kwam het schip van de bisschop
toevallig weer langs die eilanden en terwijl de bisschop over het dek ijsbeerde en zijn avondgebeden zei, herinnerde hij zich met genoegen de drie
Het Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 4 - april 2018

mannen, op dat verre eiland, die nu in staat waren
te bidden, dank zij zijn geduldige inspanningen.
Terwijl hij daar zo in gedachten verzonken liep, keek
hij toevallig op en zag hij een lichtje in het oosten.
Het licht kwam steeds dichter bij het schip en terwijl
de bisschop in verwondering stond te kijken, zag hij
drie figuren over het water lopen. De kapitein legde
het schip stil en iedereen leunde over de reling om
dit wonder te zien.

https://newscientist.nl/nieuws/einde-aan-oneindigheid/

Toen ze binnen gehoorsafstand waren, herkende de
bisschop zijn drie vrienden, de vissers. ‘Bisschop!’,
riepen zij uit. ‘Wij horen uw boot langs eiland gaan
en komen u gauw tegemoet’.
‘Wat willen jullie?’, vroeg de bisschop vol ontzag.
‘Bisschop’, zeiden zij, ‘wij heel, heel erg spijt. Wij
vergeten prachtige gebed. Wij zeggen, ‘Onze Vader
in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome…’ de rest wij vergeten. Vertel ons gebed
alstublieft nog een keer’.
‘Vrienden, ga terug naar huis’, zei hij, ‘en iedere
keer als jullie bidden, zeg dan: ‘Wij zijn met zijn
drieën, u bent met zijn drieën, wees ons genadig!’.
Kwaliteit van aanwezigheid
Naarmate wij ouder worden, beseffen wij dat ieder
individu wel een paar fantastische eigenschappen
heeft, ongeacht hoe beschadigd zij zijn. Er is altijd
wel een aspect van iemand waar wij mee kunnen
werken. En de kwaliteit van onze aanwezigheid, hoe
kort we ons dit ook maar kunnen veroorloven, kan
precies de gave zijn die zij nodig hebben. Het groeiende besef van het kostbare van ieder individu zorgt
ervoor dat wij net iets meer geduld hebben met die
vervelende persoon, met die mensen die er niet in
lijken te slagen hun problemen onder de knie te
krijgen, met de bejaarde die eindeloos dezelfde verhalen vertelt. We merken dat het leven dat in alles
verborgen is, inderdaad leeft in ELK atoom, dat een
verborgen licht schijnt in IEDER wezen en dat de
Liefde die het universum belevendigt, niet alleen het
mooie, vriendelijke en aantrekkelijke omvat maar
ook het lelijke, het irritante en het hebberige!
Een Amerikaanse vrouw, Rachel Naomi Remen,
maakt onderscheid tussen repareren, helpen en dienen. Zij zegt dat ‘repareren’ een vorm van oordelen
is. Wanneer wij iemand ‘repareren’, zien wij hem als
kapot. Als wij repareren, zien wij de heelheid, - de
volmaaktheid - in de ander niet. Ook ‘helpen’, zoals
zij het definieert, is niet ideaal. Helpen, zegt zij, is
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gebaseerd op ongelijkheid. Wanneer wij helpen,
gebruiken wij onze eigen kracht om diegenen
met minder kracht te helpen. Wanneer wij mensen helpen, zouden wij zonder het in de gaten te
hebben hun eigenwaarde kunnen doen afnemen.
Door te helpen, steekt men zich in de schuld.
Dienen, aan de andere kant, is wederzijds. Wij
dienen niet met onze kracht, wij dienen met onszelf. Wanneer wij helpen, hebben wij een gevoel
van tevredenheid. Wanneer wij dienen, hebben
wij een gevoel van dankbaarheid. Rachel Remen
zegt er het volgende over: ‘Als helpen een ervaring van kracht is, is repareren een ervaring
van beheersing en expertise. Dienst, aan de andere kant, is een ervaring van mysterie, overgave en ontzag… Het is gebaseerd op het
grondbeginsel dat het karakter van het leven
heilig is… Wanneer u helpt, ziet u het leven als
zwak, als u repareert, ziet u het leven als kapot.
Wanneer u dient, ziet u het leven als heel.’1
Natuurlijk is het ultieme middel tot het vrijmaken van onze innerlijke capaciteit tot dienen in
deze zin, het ontdekken van onze eenheid met
alle andere levensvormen. In feite is het zo dat
als wij onze eenheid met anderen beseffen, wij
beginnen met het aanboren van wat toverkracht
lijkt om te troosten, te beschermen, te genezen,
op te heffen en te transformeren.
Wat brengt het besef van eenheid teweeg? Hoe
boren mensen die innerlijke bron aan? Sommigen bidden, sommigen mediteren, sommigen
roepen engelenkrachten aan of hun eigen hoger
zelf. Sommigen gebruiken bezwerende woorden, zelfs rituelen, die hen zuiveren voor dienst
en hen openstellen als een kanaal waar spirituele krachten doorheen kunnen vloeien. Hier is
een bezwerende formule van George Arundale
die misschien van nut kan zijn:
Krachten van Liefde
O, Krachten van liefde! Wij betuigen u onze
trouw, wetende dat alleen liefde de wereld kan
verlossen. Wij roepen uw zegen aan over diegenen die ernaar streven u te dienen. Wij roepen
uw zegen aan over allen die lijden, opdat zij ontdekken dat zij in uw liefde zijn opgenomen temidden van hun leed. Wij roepen uw zegen af
over allen die anderen doen lijden, zodat zij ertoe gebracht worden terug te keren tot u en u te
dienen.
Het zou fantastisch zijn als we een formule zouden vinden die onze onaangeboorde liefde en
wijsheid bij toverslag zou vrijmaken, is het niet?
Dan zouden wij precies weten hoe wij ons in het
straatgevecht moesten mengen, hoe wij ‘burnout’ zouden kunnen vermijden, hoe wij inmenging in de levens van anderen kunnen voorkomen, hoe wij moeten omgaan met woede en
wanhoop.
Linda Jo Pym, een theosofe die de kliniek voor
geestelijke gezondheid aan de Universiteit van
Washington in Seattle leidt, zei eens:
“Dienst gaat niet over het idee van dienst of de
Het Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 4 - april 2018

sociale verdienste ervan; het gaat over diep ingaan
in de plaats waar wij Een zijn. Het is niet een stel
regels en bepalingen. Wanneer wij een beslissing
nemen, hoe vaak zijn we dan gecentreerd in die
plaats diep binnenin ons? Of rammelen we alleen
maar met regels, ideeën en principes door elkaar in
ons hoofd? Het hele eieren eten is het vinden van
dat speciale deel in ons van waaruit wij kunnen antwoorden.”
Hoewel het waar is dat er soms erva ringen zijn in
ons leven, als donderslagen bij heldere hemel, die
een bewustzijn van eenheid oproepen, ontstaat het
besef van eenheid meestal ongemerkt. Het is een
proces, dat begint met de natuurlijke impuls om de
helpende hand toe te steken aan anderen in gevaar
of in moeilijkheden. Wanneer wij iemand zien die op
het punt staat flauw te vallen, wat gebeurt er dan?
Onze armen gaan automatisch naar voren. Wat doen
we wanneer een kind van zijn fiets valt? Wij helpen
hem weer overeind. Wat doen we als we horen dat
een buur- man ziek is? Terwijl wij met één hand de
hoorn op de haak leggen, pakken wij met de andere
de soeppan.
Onze impuls om anderen ten dienste te zijn is niet
iets wat voortkomt uit het verlangen te schitteren of
om ons zelfrespect op te krikken - niet echt. Het
ontstaat uit een onderliggend samenhorigheidsgevoel, zoals Ram Dass zegt, een drang naar eenheid.
Cynici zouden misschien zeggen dat wij sociale dieren zijn en dat onze drang om te proberen te helpen
een soort kudde-instinct is, een daad van collectief
zelfbehoud. Dit is waarschijnlijk precies hoe onze
evolutionaire reis begonnen is. Dit is echter niet de
essentie van het instinct om de ander tegemoet te
komen. Wij lijden aan het gevoel van onze eigen afgescheidenheid, nietwaar, en dit stelt ons in staat de
pijn van isolatie in anderen te herkennen. Hierdoor
wordt onze bezorgdheid veroorzaakt.
Wordt vervolgd...

Naast het feit dat men heldendom
bereikt, kan men ook iets kostbaars
bereiken dat niet tt zien is. In zijn
geest verwerft de bereiker de grootste scheppingskracht en wordt
daardoor een helper van de Schepper. Op de aarde en boven de Aarde,
in beide werelden smelten gedachten samen tot één enkele allesomvattende gedachtestroom, en zulk
een verworvenheid weerklinkt tot
redding van de mensheid.
Uit: Agni Yoga
Boekje Aum - 1936 - 19, 24
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Gelieve alvast te noteren in uw agenda:
UITNODIGING Nationale activiteit: Witte Lotusdag
In herinnering aan H.P. Blavatsky, overleden op 8 mei 1891, nodigen we alle leden van de Belgische Theosofische Vereniging vzw uit om samen deze herdenkingsdag te vieren en dit op:
Dinsdag 8 mei 2018 om 19.30 uur
Locatie:

Hoofdzetel Belgische Theosofische Vereniging vzw
Geuzenplein 8 te 1000 Brussel

Traditiegetrouw brengt ieder die dit kan, een bloemetje mee!
Voor meer informatie kan men contact opnemen met
Sabine Van Osta - GSM +32 486 631 997 - mail: president@ts-belgium.be of
Lieve Opgenhaffen - GSM +32 476 879 968 - secretary@ts-belgium.be
We hopen u allen die avond te kunnen verwelkomen!

UITNODIGING: Stiltewandeling
De Belgische Theosofische Orde van Dienst, in samenwerking met Loge Witte Lotus,
nodigt u allen uit voor een Stiltewandeling die doorgaat op
Zondag 6 mei 2018
Samenkomst om 10.30 uur,
ingang ter hoogte van de Wilgenduinen,
bereikbaar via de Frans Raatsstraat, Kalmthout
Tijdens de meditatieve momenten worden fragmenten gelezen uit de favoriete boeken van H.P. Blavatsky:
De Stem van de Stilte, de Bhagavad Gita en Het Licht van Azië.
Opbrengst van deze activiteit zal geschonken worden aan de Olcott Memorial School in Adyar.
Meer informatie over deze activiteit is te bekomen via:
mail: tos@ts-belgium.be - info@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be of
via GSM: +32 476 879 968 en +32 486 631 997

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.
Het Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 4 - april 2018
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Programma in Antwerpen
April 2018

Loge Witte Lotus
Zondaglezingen gaan door in het
OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te
2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u
01/04: Loge Witte Lotus
Geen lezing - Pasen
08/04: Loge Open Paradigma
Spirituele Zorgverlening
15/04: Loge Antwerpen
Amor Fati

Kalender april 2018
MA

DI

WO

DO

ZA

VR

20:00-21.30

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN

12/04: van 20u tot 21.30u:
De Siva Sutra
19/04: van 20u tot 21.30u:
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni
26/04: van 20u tot 21.00u:
De Siva Sutra

Loge Antwerpen

11:0013:00

1

Geen
lezing

Loge Witte Lotus
05/04: van 20u tot 21.30u
Een weg tot Zelfontdekking - Taimni

ZO

2

3

4

9

10

16

23/30
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6

7

8

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

Taimni

Siva Sutra

Taimni

Siva Sutra

03 & 17/04: van 11u tot 15u:
Dialogen van G. De Purucker
10 & 24/04: van 11u tot 15u:
Kosmisch Vuur van A. Bailey

Loge Open Paradigma
10/04: van 20u tot 21.30u:
Mensen- en Zonne-Inwijding
24/04: van 20u tot 21.30u
De ijlere krachten der natuur

EXTRA Programma in Antwerpen
Belgische Theosofische Vereniging
Cursus: Inleiding tot de theosofie
14/04: van 10u tot 12u
Het mentale plan van onze planeet

Theosofische Orde van Dienst
24/04: van 20u tot 21u:
Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)
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01/04/2018: Geen lezing - Pasen
05/04/2018: Thema-avond:
Een weg tot zelfontdekking
12/04/2018: Thema-avond:
De Siva Sutra’s
19/04/2018: Thema-avond:
Een weg tot zelfontdekking
26/04/2018: Thema-avond
De Siva Sutra’s
Aansluitend TOS Genezingsmeditatie
om 21.00 uur (enkel voor leden)
(enkel voor leden)

Voor meer informatie omtrent de programma’s
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM
+32 476 879 968 en +32 486 631 997
Voor informatie over de activiteiten van de Belgische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht
op GSM 0486 631 997 of via email:
president@ts-belgium.be
Voor informatie over de Belgische Theosophical
Order of Service kan u terecht op GSM
+32 476 879 968 of via email:
tos@ts-belgium.be
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