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Lezing op zondag 6 december 2015 om 11u - OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever

De wedergeboorte van het westen
Peter Van Osta
Met deze titel als onderwerp, duiken we
terug in de tijd. Een heel interessante,
boeiende en leerrijke periode, niet enkel
op literair of artistiek vlak maar ook en
vooral op filosofisch gebied. Om een
kort overzicht te geven waarover zal
gesproken worden, geven we hieronder
een ietwat lang doch zeer leerrijk artikel.
Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de
lezing die zal doorgaan op zondag 6
december 2015 om 11.00 uur, in het
OC Katrinahof, Fromintinstraat 1 te
2050 Antwepren-Linkeroever.
Iedereen van harte welkom!
Plato
en.wikipedia.org
Cosimo de’ medici
en.wikipedia.org

Marcilio Ficino
ericgerlach.com
Giovanni Pico della Mirandola
www.biography.com

De Renaissance wordt gezien als de periode waar het Latijnse Westen terug
aansluiting vond bij zijn antieke Griekse
verleden. Naast een literaire en artistieke wedergeboorte betekende het ook
een filosofische wederopstanding door
de herontdekking van de werken van
Plato, de Neoplatonici en het Hermetisme. Een belangrijke rol in dit verhaal is
weggelegd voor het Firenze van Cosimo
de' Medici de Oude (1389-1464) en zijn
Platonische academie. De val van Byzantium in 1453, het Concilie van Ferrara-

Firenze (1438-1439) en de toevloed
van Griekse geleerden, zoals de Platonist Plethon (ca. 1355-ca.1454), in
het Firenze van de Medici zal leiden
tot de oprichting van een nieuwe Platonische academie door Cosimo de’
Medici. Onder andere Marcilio Ficino
(1433-1499) en Giovanni Pico della
Mirandola (1463-1494) zullen een
belangrijke rol spelen in deze academie.
De priester en humanist Marcilio Ficino zal in opdracht van Cosimo de'
Medici de volledige werken van Plato
uit het Grieks naar het Latijn vertalen
(‘Platonis Opera Omnia’, 1484). Dit zal
leiden tot de ontwikkeling van een
nieuw wereldbeeld verschillend van
het laat-middeleeuwse wereldbeeld
dat sterk aanleunde bij Aristoteles.
Verscheidene werken van Plato zullen
de ontwikkeling van het westerse wereldbeeld sterk beïnvloeden. Alle
werken en invloeden bespreken zou
ons te ver voeren, maar o.a. de Timaeus, het Symposium en de Politea
zijn interessant o.w.v. hun spirituele
invloed op de evolutie van het westerse denken. In zijn werken verwijst
Plato zelf naar de mysteriën van Eleusis en de Orfische traditie, daarbij
aangevend dat zijn filosofie in de
Griekse spirituele traditie is geworteld
(‘Meno’ 81a en ‘Phaedo’ 70c). Plato en
het Platonisme kunnen worden beschouwd als de grondlegger van de
westerse filosofisch-spirituele traditie
in de Renaissance.
In de ‘Timaeus’ geeft Plato zijn visie
op de functie van de wiskunde en geometrie in het ontwerp van de schepping. Plato zoekt in de Timaeus een
verklaring waarom het universum zo
ordelijk en mooi geconstrueerd is.
Plato geeft daarnaast zijn visie op de
aard van de geest, ziel, materie, tijd
en de plaats van de mens in het universum. De schepping van het heelal
door een 'demiurg' of ‘ambachtsman’
is volgens de Timaeus een afbeelding
in de materie van de ideale Platoonse
Ideeën. De mens heeft daarbij de keuze om zijn leven te richten op het la-

gere (aardse) of op het hogere
(hemelse). De Christelijke platonisten
zagen de kosmos als een door God geordend geheel in overeenstemming met
het Oud-Testamentische vers uit Wijsheid 11:20: “Gij hebt alles naar maat
en getal en gewicht geordend”. Platonische wiskunde en geometrie zullen
vervolgens een belangrijke invloed gaan
uitoefenen op de ontwikkeling van de
westerse wetenschap. Galileo Galilei
(1564-1642) zal verklaren dat 'Het boek
van de natuur is geschreven in de taal
van de wiskunde'. Johannes Kepler
(1571-1630) zal zich in zijn Harmonices
Mundi (1619) laten inspireren door de
vijf Platonische lichamen en de muziek
der sferen van Pythagoras. Isaac Newton
(1643-1727) zal in de ‘Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica’ (1687)
een kosmologie ontwikkelen gebaseerd
op geometrie en wiskunde.
In het ‘Symposium’ (het feestmaal) behandelt Plato de liefde, wat heeft geleid
tot het begrip ‘Platonische’ liefde of
‘amor platonicus’. In het ‘Symposium’
geven de verschillende gasten van het
banket ieder een lofrede op de Liefde
(eros). Wanneer Socrates aan het woord
komt, vertelt hij over de visie van een
zekere Diotima op ‘eros’. Volgens Diotima is Liefde een kracht die de mens
doet verlangen en streven naar het Goede, het mooie en de onsterfelijkheid.
Eros is de verbindende kracht (metaxu)
tussen het aardse en het hemelse of ook
een bemiddelend tussenwezen (daimon)
tussen de wereld van de mensen en die
van de goden. Deze Liefde is het verlangen van de mens om één te worden of
zich te herenigen met het Goede of het
goddelijke. In de filosofie van Plato is
het Goede de hoogste Idee uit de Platoonse Ideeënwereld en het streven
ernaar het hoogste doel in een menselijk
leven. De Liefde als drijvende kracht en
bemiddelaar faciliteert de vereniging
van het sterfelijke en het onsterfelijke
(‘Symposium’ 202e). Voor Diotima is
Liefde het verlangen naar de zgn. ‘Unio
Mystica’ of deelhebben aan het Goede,
Vervolg op pagina 3
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Peter Van Osta
het eeuwige en onsterfelijkheid
(Symposium 207a). Liefde in deze betekenis is de brug tussen de gescheiden oevers van het tijdelijke aardse bestaan en
het hemelse eeuwige en het filosofische
leven is dan de spirituele boottocht tussen beide oevers. Deze reis is ook enigszins te vergelijken met de Boeddhistische parabel van het vlot. Deze Liefde is
de transformerende kracht die de mens
kan inwijden in het mysterie van de
Liefde. Vervolgens behandelt Diotima
de ‘mystagogie’ of 'initiatie' in het laatste deel van het mysterie van de Liefde.
Deze inwijding is echter niet iedereen
gegeven en Diotima is dan ook niet zeker of zelfs Socrates haar hier kan volgen
(‘Symposium’ 210a). Diotima beschrijft
de initiatieke reis van de Liefde in vijf
stappen. De gids van de mens tijdens
deze reis is de Liefde als de kracht die de
mens de weg wijst (‘Symposium’ 212b).
De eerste vier fazen gaan van de liefde
voor één lichaam tot de liefde voor de
ene ware wetenschap. De laatste en
hoogste stap is het aanschouwen van de
Schoonheid zelf. Anders gezegd, gaat
het over het pad van het ontdekken van
particuliere fysieke schoonheid naar
universele allesomvattende spirituele
schoonheid. Elke stap bestaat uit een
passie voor het object van de liefde en
het inzicht van zich te moeten onthechten om de volgende stap te zetten op
weg naar het einddoel. Alle fazen dienen
daarbij achtereenvolgens te worden
doorlopen om spirituele groei en de
transformatie van de ziel mogelijk te
maken. Na de vierde fase van de reis
beseft de mens de universaliteit van het
mooie en de schoonheid. De mens gaat
dan op in de kosmische oceaan van
schoonheid en laat al het willen, begeren
en wensen achter zich. De laatste en
vijfde stap van de reis leidt dan uiteindelijk tot het ontdekken van het Schone of
de Schoonheid zelf. Tot aan de vierde
stap geraakt de mens via de rede
(dialectiek) en discursief denken, maar
de laatste stap is slechts mogelijk door
plots inzicht of een intuïtief vatten van
het Schone of de Schoonheid
(‘Symposium’ 211b). Wie het Schone ziet

met de ogen van de ziel (cfr. derde
oog), aanschouwt de goddelijke
schoonheid en verenigt zich ermee
(‘unio mystica’), waardoor de mens het
leven vanuit een goddelijk perspectief
kan zien staande buiten ruimte en tijd.
(‘Symposium’ 212a).

camillesourget.com

www.arqu.be

Vervolgens is er de ‘Politeia’ (Republiek of Staat) met de bekende allegorie van de grot. De
‘Politeia’ gaat enerzijds over rechtvaardigheid en de manier om de ziel
van de mens te ontwikkelen. De ontwikkeling van de mens-filosoof omvat
voor Plato echter niet alleen een academische vorming maar ook een zich
richten op het hogere (‘Politeia’ 540a).
In de allegorie van de grot trekt Plato
een parallel tussen de zon als het licht
van de wereld en het Goede als het
licht van de geest (nous) (‘Politeia’
508d). Daarbij is het Goede de bron
van alle denken zoals de zon de bron is
van alle leven (‘Politeia’ 509d). De
allegorie van de grot beschrijft het
leven van de onontwikkelde mens in
een grot waarbij enkel schaduwen
worden waargenomen, zonder de
waarheid achter de schaduwen te kennen. De mensen in de grot houden de
schaduwen zelfs voor de echte werkelijkheid. Een enkeling slaagt erin zich
te bevrijden uit de grot en met veel
moeite de dingen te zien hoe ze wer-

kelijk zijn (‘Politeia’ 515d). Het proces
begint met zich af te keren van de muur
van de grot naar het licht of van de illusoire wereld van het tijdelijke worden
naar de wereld van het tijdloze en onveranderlijke zijn. Deze eerste stap, de
omkering, vraagt al een grote inspanning van de hele ziel en is daarom niet
iedereen gegeven. We vinden een gelijkaardige opvatting in het evangelie van
Mattheüs: “Want velen zijn geroepen,
maar weinigen uitverkoren” (Mattheüs
22:14). Het steile pad uit de grot symboliseert vervolgens de moeizame tocht
van de ziel vanuit de wereld van illusies
naar de wereld van de geest (noésis)
(‘Politeia’ 517b) en de werkelijkheid te
zien zoals ze is (‘Politeia’ 516b). De
moeilijke klim uit de duisternis vertoont
overeenkomsten met wat in de westerse
mystiek door o.a. Johannes van het
Kruis (1542-1591) ‘La noche oscura del
alma’ zal worden genoemd. Tijdens de
klim (anabasis) uit de grot wordt de
mens eerst nog verblind door het licht
en kan de waarheid nog niet meteen
vatten (‘Politeia’ 516a), daarvoor is nog
tijd en gewenning nodig. De uiteindelijke waarheid heet bij Plato het ‘Goede’.
Voor Plato vormt het ‘Goede’ als de
hoogste Idee onder de Vormen in de
ideeënwereld de ultieme werkelijkheid
die door de verlichte geest wordt aanschouwd (‘Politeia’ 518cd). De hele reis
is een bevrijding van de ziel uit de duisternis naar het licht, vanuit laag naar
hoog en naar de ultieme werkelijkheid
en wordt gesymboliseerd door het aanschouwen van ‘Het Goede’ (‘Politeia’
512c).
De bevrijde en verlichte ziel zal met
medelijden terugdenken aan de gevangenen in de grot en zich afkeren van de
illusies die daar het leven bepalen.
Slechts met tegenzin zal de verlichte ziel
terug afdalen in de grot (katabasis)
(‘Politeia’ 516d-e). Daarbij loopt de
verlichte mens wel het gevaar om door
zijn medemensen te worden misprezen
en zelfs gedood omdat ze zijn inzichten
niet willen en kunnen delen (‘Politeia’
Vervolg op pagina 4
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517a). De terugkerende verlichte ziel
vertoont overeenkomsten met de Bodhisattva uit het Mahayana-boeddhisme,
nl. iemand die anderen bijstaat op het
pad naar verlichting.
Ficino vertaalde niet alleen de volledige
werken van Plato in het Latijn, maar de
werken inspireerden hem ook tot het
schrijven van eigen filosofisch werken.
Ficino’s verhandeling over de onsterfelijkheid van de ziel, ‘Theologia Platonica
de immortalitate animae’, zal een belangrijke invloed uitoefenen op de theologische ontwikkelingen i.v.m. de individuele onsterfelijkheid van de ziel.
Geinspireerd door de dialoog ‘Het Symposium’ (het feestmaal) schrijft Ficino
‘De Amore’ over de Platonische liefde,
waardoor het begrip ‘Platonische liefde’
of ‘amor platonicus’ zijn ingang zal vinden in het Westen.
Naast de werken van Plato zal Marcilio
Ficino ook werken van de Neoplatonisten vertalen, zoals Porphyrius, Iamblichus en Plotinus, wat een grote invloed
zal uitoefenen op de ontwikkeling van
de Westerse mystiek en spiritualiteit.
Het bekendste Neoplatonische werk zijn
de ‘Enneaden’ van Plotinus. Wat bij
Plato ‘Het Goede’ is, wordt bij de Neoplatonisten ‘De Ene’ en ook de hiërarchische indeling van het universum
treedt bij de Neoplatonisten meer op de
voorgrond. Voor de Neoplatonisten was
het doel van het leven het streven naar
de Ene of de godheid. Hierin vinden we
de wegbereider van de Christelijke mystiek en zijn ‘unio mystica’.
In 1460 bracht een monnik, Leonardo
van Pistoia, een Grieks handschrift vanuit Constantinopel naar Florence voor
Cosimo de' Medici. Dit werk werd toegeschreven aan een zekere Hermes Trismegistus, een tijdgenoot van Mozes in
Egypte. Ficino zal ook dit ‘Corpus Hermeticum’ vertalen naar het Latijn en
daarmee de basis leggen voor de hermetica en de Westerse esoterie. Het belangrijkste thema van het ‘Corpus Hermeticum’ is de relatie tussen God, kosmos en mens. De hoofdfiguur, Hermes
Trismegistus, werd beschouwd als de

leraar of gids voor de mens op de weg
om tot inzicht en wijsheid (gnosis) te
komen.

nl.wikipedia.org

Een leerling van Ficino, Giovanni Pico
della Mirandola (1463-1494) zal in
zijn werken verder gaan dan Ficino.
Naast Plato en de Neoplatonisten zal
Pico ook de Hermetica en Kabbala
proberen te integreren tot een nieuwe
filosofische synthese. Zijn bekendste
werk, ‘De hominis dignitate’ (Oratie
over de waardigheid van de mens),
was slechts een inleiding op de
‘Conclusiones
sive
Theses
DCCCC’ (1486). Dit waren 900 stellingen die hij in Rome wilde verdedigen in een traditioneel dispuut. Het
werd hem echter geweigerd omwille
van de problematische theologische
opvattingen die hij naar voor bracht.
In de Oratie pleit Pico o.a. voor de
vrije beoefening van de vrije kunsten

Loge Witte Lotus

en een menselijke zoektocht naar kennis
in een Neoplatonisch kader. De spirituele roeping van de mens bestond volgens Pico uit een morele transformatie
en vervolmaking, intellectueel onderzoek en uiteindelijk streven naar vereniging met de ultieme werkelijkheid. ‘De
hominis dignitate’ zal later uitgroeien
tot het zogenaamde ‘manifest van de
Renaissance’.
Tot slot kunnen we stellen dat de herontdekking van Plato, de Neoplatonisten en het Corpus Hermeticum een
diepgaande en blijvende invloed uitoefenen op de westerse filosofisch en spirituele traditie. Ook de moderne wetenschap is schatplichtig aan het geometrisch-mathematische wereldbeeld van
de Platonische traditie.
Bronnen:
Verzameld Werk, Plato, vertaling van
Hans Warren en Mario Molegraaf, Bert
Bakker, 2011.
Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New
English Translation, with Notes and
Introduction, Brian P. Copenhaver,
Cambridge University Press, 1995
Oration on the Dignity of Man: De Hominis Dignitate, Giovanni Pico Della
Mirandola, Charles Wallis, Createspace
Independent Pub, 2014
Spirituele filosofie en de ziel, Jacques
Graste, Uitgeverij Klement, 2008, blz.
79-119.
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Elke maand verstuurt Loge Witte Lotus Het Witte Lotusblad aan
een aantal adressen. Dit vraagt tijd en de kosten voor drukwerk en
verzending wijzigen elk jaar opnieuw.
Besloten werd om vanaf januari 2016 een jaarlijkse bijdrage te vragen als deelname in de kosten.
Wie momenteel het Witte Lotusblad op papier ontvangst en dit zo wil blijven
ontvangen, vragen we vriendelijk om voor het jaar 2016, een bedrag van € 10 te
willen overschrijven op de rekening van de Loge:
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
Wie momenteel de papieren versie van het Witte Lotusblad ontvangt en dit toch
wil blijven ontvangen, en tevreden is om dit vanaf 2016 in de mailbox te vinden,
gelieve hiervoor een mailtje te zenden aan: newsletter@logewittelotus.be
Met dank voor uw begrip.
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Energie en leven
Mira Lootens
We moeten beseffen dat we energie nodig hebben om doeltreffend
werkzaam te zijn.
Dr. Murdo Macdonald-Bayne

De meeste energie verspillen we
met het bevestigen van onze belangrijkheid... Als we wat van
die belangrijkheid konden kwijtraken, zouden er twee bijzondere dingen met ons gebeuren. Ten
eerste zouden we de energie vrijmaken die we nu nodig hebben
om te proberen de illusie van
onze grandeur op te houden, en
ten tweede zouden we dan genoeg energie hebben om een
glimp op te vangen van de werkelijke grandeur van het universum.
Uit Don Juan in 'de kunst van het dromen'.
George Byron, 1819.

Wat is energie? Energie is een dynamisch systeem dat heel het bestaan
doordringt en werkzaam maakt, dit zowel in de submicroscopische wereld als
in alles wat in de macrowereld zichtbaar
én onzichtbaar is, of met andere woorden, ook op geestelijke vlak. Het is een
proces in een universele stroom die elke
materiële vorm doordringt en 'levend'
maakt. Energie is beweging of de impuls
die op de vorm inwerkt en die altijd
behouden blijft. De verdeling kan anders
zijn, dit volgens de vorm en impuls die
op de vorm inwerkt, maar er verdwijnt
niets. Energie heeft het vermogen
'arbeid' te verrichten en is zowel in de
natuurkrachten als op lichamelijk en
geestelijk vlak bij mens en ook bij dier
én plant werkzaam. Meestal kennen we
het begrip van energie toe aan de verschijnselen in het dagelijkse leven. Zo
maken we gebruik van elektrische energie, kinetische of bewegingsenergie,
thermische of warmte energie, straling-,
kern- en chemische energie... In welke
vorm de energie ook voorkomt, energie
wordt gebruikt om arbeid te verrichten
en blijft altijd behouden.

Het lichaam zelf produceert en gebruikt energie om te kunnen functioneren. Die energie wordt onttrokken
aan onze voeding waarin de natuurkrachten onder de vorm van energie
aanwezig zijn. Dit gebeurt door de
stofwisseling oftewel het omzetten
van de energie van de ene stof in de
andere. Op geestelijk vlak of het nietmaterieel vlak is energie werkzaam in
de hersenen die het denkproces ondersteunen; ook interpretaties, emoties, inspiratie en zo verder horen
daarbij. We kennen meestal betekenissen toe aan gezegden, feiten en
gebeurtenissen waar we zowel positieve als negatieve energie uit kunnen
genereren. Sedert duizenden jaren
worden krachten toegeschreven aan
allerlei voorwerpen en vormen uit de
natuur zoals aan planten, dieren, mineralen en zo meer.
Deze krachten ontstaan door de energie, die uitgaat van de universele Intelligentie en die alles doordringt. De
chemische elementen waaruit een
voorwerp of elke andere vorm bestaan, worden door deze energie beïnvloed, geactiveerd en omgezet. Door
de geest van de mens wordt het gebruik ervan een extra dimensie gegeven en de vrije wil bepaalt of de mens
er opbouwend of destructief mee omgaat. Betekenissen toekennen aan iets
is een dynamisch proces en activeert
een potentiële inhoud. Het gevoel
genereert ook allerlei vormen van
potentiële energie die vervat zitten in
het gebruik van onze talenten en onze
relaties met anderen. Zo kent de
mens bijvoorbeeld het verliefd zijn,
dat hem een energie geeft alsof hij 'de
wereld kan verzetten' of hem
'vleugels' geeft. Iemand die zijn energie concentreert op een doel, een
idee, een wens, kan die energie bundelen waardoor hij kan bereiken wat
hij wil. Als in het denken constant
vorm wordt gegeven aan geestelijke
energie zal die energie zich zichtbaar
manifesteren; hoe krachtiger de gedachte hoe sterker de energieimpulsen
zullen inwerken. Gedachten zijn

krachten en krachten zijn energieën
die de goddelijke
Intelligentie ter beschikking stelt aan
de mens. Die laat
ze tot vorm komen
door de verbeelding en vormgevende substantie
(Oermaterie) die hem daarbij helpt,
waardoor de geestelijke energie wordt
'verdicht'. Heel de schepping is eigenlijk
verdichte geestenergie of een nietmaterieel verschijnsel (Oerenergie).
Het is door die niet-materiële eigenschappen die ons eigen zijn, zoals denken, voelen, emotie, inspiratie, wilskracht, doorzettingsvermogen enzovoorts, dat wij kunnen functioneren.
Op gebied van de geest heeft energie de
functie van levenopwekkende, bezielende en scheppende kracht in de mens.
Dan spreek men over de 'Geest Gods'.
Er is een energie alomtegenwoordig die
we vrijelijk kunnen gebruiken. Het universum voorziet ons van al het nodige
om een geslaagd bestaan te leiden. Een
bestaan dat ons gegeven is en ons toekomt. Een bestaan vol levensenergie!
Want zonder levensenergie zijn we
slechts een materieel/fysieke vorm die
bestaat uit miljarden atomen en moleculen, evenals elk 'ding'. Tijdens de laatste twee eeuwen heeft de wetenschap de
ideeën en kennis uitgewerkt die reeds
beschikbaar waren in de oudheid. Daar
waren mensen die reeds inzichten hadden die bij de meesten van de huidig
levende mensen hun petje te boven
gaan. Zij wisten reeds dat de materie
bestond uit atomen. Dat de wereld
noodzakelijkerwijs door de energie van
een schepper is ontstaan., maar dat volgens Plato het moeilijk is de maker en vader
van het heelal te ontdekken, en dat, wanneer
men hem ontdekt heeft, het onmogelijk is er
voor iedereen een verklaring aan te geven.
Volgens de Griekse filosoof Aristoteles
is de Onbewogen Beweger' de eerste oorzaak
(de oerenergie) van alles wat beweegt en
verandert in het heelal.
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Energie en leven
Mira Lootens
Nog andere geschriften, die de Grieken
zoals Plato, Aristoteles en vele anderen
die gezegend werden met inzicht en
inspiratie, ons nalieten, spraken over die
alomtegenwoordige energie van de universele Geest. Die Geest - was ook toen
aanwezig en is er altijd geweest -, openbaarde aan de mens wat het leven betekende en waaruit het bestond. Plato
schreef over de alomtegenwoordige
energie van de universele Geest het volgende: Weeft aan het sterfelijke het onsterfelijke vast, maakt aldus levenden, doet hun
geboren worden, en neemt hen, wanneer ze
vergaan, weer terug. Men onderscheidde
toen al het verschil tussen het fysieke
leven en het geestelijk leven. De levenskracht was in eerste instantie bewustzijn
en energie die beweging schept. Dit
allesomvattend bewustzijn doordringt al
het bestaande en daarom 'leeft' de hele
kosmos. Leven is stromende en werkzame energie. Leven is evolutie of ook
innerlijke groei waardoor alles tot ontplooiing komt en de wet van het bestaan
vervuld wordt. Die oorspronkelijke
beweging werd de 'ziel' van elk deeltje
in het heelal. Die voortdurende beweging kwam er voor eeuwig, in de kleinste elementaire deeltjes, vanaf het ontstaan tot in de meest complexe bestaansvormen zoals de mens. Alles is eeuwigdurend leven en beweging, dat uitmondt in het bewustzijn dat in gradaties
voorkomt in alle levende wezens. Uit
die altijddurende beweging zijn de wetten van de natuur en die van de geest
voortgekomen. Wetten die het uiterlijke en het innerlijke leven bepalen en
verrijken. Ieder mens leeft door de inwonende stralende Kracht van de universele Geest, evenals al het andere leven. Van dit alles was men zich reeds
bewust in de oudheid en men wist wat
te doen om gezond te blijven zowel naar
lichaam als naar geest. Hippocrates en
Plato waren op beide vlakken dé sleutelfiguren en kenden de wetten om een
vruchtbaar leven te leiden door en door.
Alle leven zit vervat in die alomtegenwoordige Oerenergie, die vanaf het
allereerste begin aanwezig was, toen,
vanuit de goddelijke Oerbron, de schep-

pingsdaad werd volbracht met de
woorden 'ER ZIJ LICHT' en uit het
geestelijk Licht het fysieke licht en
het heelal ontstond. We kunnen dit
als voorbeeld zien: uit het geestelijk
Licht dat in eerste instantie de geestelijke zon vormde, werd de fysieke zon
'geboren' want achter elke materiële
vorm staat de goddelijk Geest die deel
uitmaakt van de Oerbron.

www.tritontv.com

Het levenwekkende licht en de weldadige warmte hebben we niet alleen
aan de fysieke zon te danken maar ook
aan de geestkracht die daarbij werkzaam is. Daardoor kan elk wezen op
aarde omstraald worden door het levenschenkende licht en de weldadige

warmte. Zo is de zon voor ons, aardbewoners, onze ultieme bron, de leidende
kracht die ons leven in stand houdt.
Ook innerlijk worden we de energie van
de geestelijke zon gewaar die geheel ons
innerlijk Zijn kan verlichten. Op geestelijk vlak wordt het heelal ook gevuld
met die Oerlicht. Dit goddelijk Licht
wordt 'vanachter' de Zon naar de mensheid toe uitgestraald als warme én liefdevolle Oerenergie!... Omdat de goddelijke Geest als de Oerkracht achter
elk materiële vorm staat en er bezieling
aan geeft, werkt de levenskracht die de
zon uitstraalt ook geestelijk op ons in.
Dit geestelijk op ons inwerken, worden
wij gewaar als vreugdevolle warme liefde. Wij kunnen de zon zien, alsook de
miljarden sterren of zonnen die in de
ruimte aanwezig zijn, als uiterlijke zinnebeelden van de miljarden wezens die
geestelijke energie uitstralen en waar
ieder mens, op zijn specifieke manier,
deel zal van uitmaken.
Uit het boek: UNVERSELE GODDELIJKE OERKRACHTEN in het fysieke en geestelijke bestaan.

LogeWitte Lotus
Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de
aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de
Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.
In navolging op deze beslissing van de Nationale Sectie, wil Loge Witte Lotus dan
ook het volgende melden:
Vanaf januari 2016 zal een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden voor alle
activiteiten van de Loge. Volgende tarieven zullen van toepassing zijn:
Studieklassen: gratis voor leden. Voor niet-leden: de eerste aanwezigheid, bij wijze
van een eerste kennismaking: gratis. Bij alle volgende aanwezigheden zal een bijdrage van € 2 gevraagd worden.
Voordrachten: voor leden: € 2. Voor niet-leden: € 7.
Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte
verwelkomen om, samen met ons, te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven,
te zoeken naar de Waarheid.
Het Logecomité.
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Loge Witte Lotus
Programma werkingsjaar 2015-2016
Zondaglezingen

Van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever
06/12/2015

Peter Van Osta

De wedergeboorte van het Westen

03/01/2016

Koenraad Elst

Tao en Yoga

07/02/2015

Sabine Van Osta

Adyar, Hoofdzetel van de Theosophical Society

Alle studie-avonden en zondaglezingen zijn gratis toegankelijk voor leden en geïnteresseerden
Iedereen is van harte welkom !
Voor de zondaglezingen wordt een vrije bijdrage in de kosten gevraagd (is echter geen verplichting!)
Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968
of per mail: info@logewittelotus.be

Studieavonden
van 20.00 uur tot 21.30 uur
Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen
1ste donderdag van de maand: Thema-avond: Onzichtbare helpers
2de donderdag van de maand: Ethica: Aan de voeten van de Meester
Gewerkt wordt aan de hand van het werkboek van Christian Vandekerkhove
3de donderdag van de maand: Thema-avond: Onzichtbare helpers
4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en antwoord (tot 21.00 uur)
Gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden)
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp

Loge Antwerpen
Programma werkingsjaar 2015-2016
Zondaglezingen
van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
20/12/2015

Het Evangelie van de Waarheid
Aansluitend gezellig samenzijn

17/01/2016

Sabine Van Osta

The Theosophical Society: Adyar

21/02/2015

Marcel Vyt

Het geheim van het Taoïsme

20/03/2015

In voorbereiding

Alle informatie over zondaglezingen en studieklassen Loge Antwerpen zijn te bekomen per GSM: +32 476 879 968 of via email: godelieve.opgenhaffen@telenet.be
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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

Kalender december 2015
MA

DI
1

WO
2

DO

3

ONZICHTBARE

ZA

VR

20:00-21.30

Loge Witte Lotus - december 2015

ZO

11:00-13:00

4

5

6

HELPERS

WEDERGEBOORTE VH WESTEN

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

AAN DE VOETEN
VD MEESTER

OZICHTBARE

03/12/2015: Thema-avond: Onzichtbare helpers
06/12/2015: De wedergeboorte van het Westen zie pagina 2
10/12/2015: Ethiek: aan de voeten van de Meester
17/12/2015: Thema-avond: Onzichtbare helpers
gevolgd door een Genezingsmeditatie
(enkel voor leden)

HELPERS

21

22

23

24

GEEN BIJEENKOMST

28

29

30

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht
op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997

31

GEEN BIJEENKOMST

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.

De Belgische TheosofischeVereniging
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 Leuven. Zij organiseren met grote regelmaat voordrachten en
studiebijeenkomsten en sommige, waaron-

der 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.

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te
vinden op onze website:
www.logewittelotus.be
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