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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.

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

Loge Witte Lotus
Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands
Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997
Website: http://www.logewittelotus.be
E-mail: info@logewittelotus.be
IBAN BE 92 7360 0139 2723 - BIC KREDBEBB
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen
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Zondaglezing 1 februari 2015 - Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-Linkeroever

Wat is het bewustzijn?
Fons Wils
Kernfysicus Fons Wils
benadert de wereld met
een zeer grote wetenschappelijke interesse.
Hij wil de oorsprong en
de drijvende krachten
achter ons bestaan
doorgronden. Hij stuFoto Koen Van de Moortel
deerde Natuurkunde
maar vond daar niet de diepgang die hij
zocht. Daarop ging hij de parapsychologie,
de astrologie en de Oosterse filosofieën verkennen. Maar ook die wereld stelde hem teleur. Fons Wils zocht de ziel, dat wat de
dingen doet doen wat ze doen. Daarom ging
hij later geneeskunde studeren. Nadien kwamen er de contacten met gerenommeerde professoren die dezelfde betrachtingen hadden als
hij. Die samenwerking leverde een nieuw
bestaansconcept op waaraan hij nog steeds
verder werkt. De astrologie is één van de
nuttige kunsten die hij aan zijn zoektocht
overhield. Gedurende zijn jarenlange ervaring met persoonsgerichte astrologie, relaties
en het oplossen van problemen, verfijnde hij
de interpretatietechniek.

www.alles-is-liefde.nl

De wetenschap is er tot nu toe heel handig in geslaagd om haar onmiskenbare
onmacht te verbergen als het gaat over
het ontstaan van leven of over het wezen
van het bewustzijn. Elke bovenzinnelijke
invloed op het tastbare wordt weggewerkt met waarschijnlijkheden of afgedaan als Toeval. De wetenschappelijke
methode ontwijkt hiermee subtiel en
zorgvuldig dat wat het gedrag stuurt in
het tastbare Hier en Nu. Zonder de
meerwaarde te beseffen van het bestaan
van een bezielde binnenkant, kunnen
wetenschappers zeer vernietigend oordelen over al wie zich daarmee bezig
houdt. Voor de wetenschappelijke visie
zijn dat allemaal zogenoemd "zaken die

niet bewezen kunnen worden". Het is
echter belangrijk te beseffen dat het
analytische karakter van ons wetenschappelijk denken een noodzakelijk
totaalbeeld onmogelijk maakt. We zijn
ons te weinig bewust van de gevaren
van de geïsoleerdheid van wetenschappelijk verantwoorde denkbeelden.
Wetenschap ziet namelijk zelf, door
haar blindheid voor een binnenkant,
levensbelangrijke zaken over het
hoofd. Dat kan funeste gevolgen hebben voor onze psyche en voor ons
handelen in het dagelijkse leven. Het
Model van de spreker toont de weg
naar de re-integratie van de holistische

capaciteiten van het bewustzijn. Zoiets
dient dringend te gebeuren. De integratie van de analytische mentale ruimte en
van de holistische mentale ruimte maken een evenwichtige levenswijze mogelijk. Dat leidt ons naar de herontdekking van het bestaan van een Zijnstoestand. We moeten alles opnieuw overdenken, en vooral niet vergeten onszelf
in vraag te stellen.
Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit op de
lezing die doorgaat op zondag 1 februari 2015 om 11.00 uur, in het OC
Katrinahof, Fromentinstraat 1 te
2050 Antwerpen-Linkeroever

Begrijpen
Gedachten uit werken van Dr. G.S. Arundale
Het begrijpen van anderen
en onszelf
Het leven is Eén en het Vaderschap
van God en de Broederschap der mensen zijn de diepste waarheden.
Het ene witte Licht splitst zich in
de kleuren van de Regenboog van
het Leven.
In elk der verscheidenheden is zowel
goud als droesem.
Om anderen te kunnen begrijpen,
moeten wij eerst ons zelf leren kennen; het begrijpen moet bij onszelf
beginnen.
Zij, die niet begrijpen, zijn de grootste
critici en de strengste rechters.
Om onszelf te leren begrijpen, is
zelfkritiek nodig en die moet streng
zijn. Hoe onpersoonlijker we daarbij tegenover onszelf. staan, des te
vruchtbaarder zal de kritiek zijn.
De wetten van begrijpen
Dezelfde verlangens, vreugden, zorgen, moeilijkheden, angsten omringen
ons allen.
Begrijpen laat ons de Ene te midden van de vele zien en verscheidenheid als een zinnebeeld van de
rijkdom van de Ene.

Verschillen - op welk gebied ook – hetzij van kleur, geloof. kaste, ras of nationaliteit, op maatschappelijk of enig ander terrein, zijn geen redenen voor gevoelens van meerder- of minderwaardigheid.
Begrijpen helpt de mens om te komen tot een gevoel van gelijkheid
met alle schepselen.
Verkeerd begrijpen vertraagt de ontwikkeling, zowel bij de mens als bij de
massa.
De tijd wordt ons gegeven om te
groeien en zelfs om er geen haast
mee te maken.
Het beste, wat op een ogenblik te bereiken is, is slechts een tijdelijke halte op
de weg naar nog beter.
Liefde en rechtvaardigheid moeten
de wereld regeren.
Begrijpen maakt ons tot geschikte kanalen voor liefde en rechtvaardigheid.
Begrijpen is genezen
Begrijpen betekent goede verstandhouding en vriendschap met alle vreugde,
die eraan verbonden is.
Verkeerd begrijpen geeft neerslachVervolg op pagina 5
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De 139ste Internationale Conventie in Adyar
Sabine Van Osta
De 139ste Internationale Conventie van
de Theosofische Vereniging werd gehouden van 26 tot 31 december 2014
op het hoofdkwartier te Adyar (Chennai, India), voor het eerst onder leiding
van Tim Boyd, de Internationale Voorzitter van de Vereniging.
Als thema voor deze Internationale Conventie werd gekozen voor “Theosophy
in a Changing World”, Theosofie in een
wereld van verandering.
In totaal woonden zo’n 1200 mensen uit
ongeveer 30 landen deze Conventie bij.
Sprekers kwamen opnieuw uit alle hoeken van de wereld, met ditmaal als
hoofdsprekers Linda Oliveira (Australië), Michael Gomes (VSA), Jacques
Manich (Frankrijk), Manoj Das (India)
en uiteraard onze Internationale Voorzitter zelf, Tim Boyd. Daarnaast kwamen nog tal van sprekers aan bod voor
korte voordrachten over het thema van
deze Conventie.

Tim Boyd aan het woord

Bijzondere aandacht werd gegeven aan
het werk van de Theosofische Orde van
Dienst door zowel de voormalige Internationale Secretaris van de TOS, Diana
Dunningham-Chapotin als de huidige
Internationale Secretaris, Nancy Secrest.
In het kader van onze snel veranderende
wereld, brachten zij vooral het werk
naar voor van hun vele vrijwilligers die

Toehoorders in het Adyar Theatre

zich in uiteenlopende domeinen inzetten vanuit hun theosofische bewogenheid in een breed aantal domeinen met
inbegrip van scholen, het lenigen van
kinderen in nood, dierenbescherming,
etc... Inderdaad, de Theosofische Orde van Dienst heeft nooit werkers
teveel en ook hier en België kijken wij
steeds uit naar mensen die concreet de
TOS-werking kunnen ondersteunen
en gestalte geven.
Bijzondere aandacht werd eveneens
gegeven aan de bijdrage van Jacques
Manich die het nieuwe project
Theoscience voorstelde. Dit werd al
eerder aangekondigd in theosofische
middens, via Theosophy Forward midden december 2014. Het Theoscience
project wenst een soort van overkoepeling en forum bieden aan alle bestaande theosofische groepen die zich
momenteel bezig houden met wetenschap en dit zijn er wel een aantal. Zo
zijn er wetenschappelijk georiënteerde
theosofische groepen actief in Adyar,
Engeland, Australië en de Verenigde
Staten. Wilt u meer vernemen over
het Theoscience project dan kan dat
via de website:
http://www.theoscience.org/forum/
Na de sluiting van de Conventie was
het tijd voor het Youth Forum, in aanwezigheid van de Internationale President en de Vice Voorzitter. Deze activiteit was vooral gericht naar de jonge
Theosofen onder ons.

De Internationale Conventie in Adyar,
is steeds weer een gelegenheid voor
iedere theosoof om eventjes contact te
leggen met de hoofdzetel van de Vereniging die in 1875 gesticht werd door o.a.
mevr. Blavatsky, Kol. Olcott, William
Quan Judge.
Alle voordrachten zijn ook nu nog te
beluisteren en te bekijken op de website
van de hoofdzetel www.ts-adyar.org,
via You Tube.

De Belgische boom in Adyar

Michael Gomes zal in de zomer van
2015 onze contreien aandoen. U kunt
met hem kennis maken en hem horen
Vervolg op pagina 4
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De 139ste Internationale Conventie in Adyar
Sabine Van Osta
spreken over “HPB’s Esoteric Instructions” tijdens de Zomerschool die
wordt gehouden op het Internationaal
Theosofisch Centrum te Naarden van 19
tot 23 juni 2015. Voor meer informatie
kunt u terecht op
http://www.itc-naarden.org/blog/
Activiteiten ITC-Naarden

Grote opknapbeurt voor Adyar
Het terrein van ons hoofdkwartier in Adyar is immens. Voor diegenen die er al
eens vertoefden of die de film “Adyar, home of the Theosophical Society” hebben gezien weten dit alvast. Het bestrijkt iets meer dan 200 ha en biedt een
oase van rust in de gigantisch drukke wijk Adyar van de stad Chennai. Het is
gelegen aan de oever van de Adyarrivier, aan de monding van de Adyar in de
Golf van Bengalen.
Er zijn een behoorlijk
aantal gebouwen waarvan het merendeel toe is
aan een al dan niet grondige opknapbeurt. Dit is
zeker het geval voor het
Adyar Theater, het gebouw van het hoofdkwartier en de verblijven
voor gasten waaronder
Bojanasala en Leadbeater
Chambers. Er worden
Zicht op de Adyardelta vanop het dak van Leadbeater Chambers
concrete plannen gesmeed om deze gebouwen de opknapbeurt te geven die ze nodig hebben en ze verdienen. Derhalve
werd vanuit de hoofdzetel een oproep gedaan voor donaties ten behoeve van
deze werkzaamheden. Meer informatie kunt u steeds bekomen op de website
van de hoofdzetel www.ts-adyar.org of via de Secretaris-Generaal.
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Begrijpen
Gedachten uit werken van Dr. G.S. Arundale
tigheid en afkeer met alle zorgen en
moeilijkheden, die daarvan het gevolg zijn. Deze zijn de onveiligheidssignalen, die waarschuwen, dat er
ergens misbegrip bestaat.
We zullen altijd verkeerd- of niet begrijpen, als we van anderen verwachten. dat
zij denken als wij.
Wij zullen echter begrijpen als wij
hun dezelfde vrijheid van overtuiging
toekennen, die wij voor onszelf eisen.
Hoe meer wij andere levens leren kennen, des te meer zal het ons verheugen,
als wij hun onze waardering kunnen
geven.
Hoe minder wij van hen weten, des
te meer zijn wij geneigd hen te veroordelen en te kritiseren.
Begrijpen brengt Licht
Begrijpen brengt vrede, niet begrijpen
strijd d.w.z. ongeluk, zorg, wanhoop,
leed.
Als er strijd is, heerst de duisternis
tijdelijk over het licht. Op de duur
moet het licht overwinnen, maar
vóórdien moeten de kinderen van
het licht te midden van de schaduwen hebben geleefd, want alleen zij,
die de duisternis hebben gekend,
kunnen de heerlijkheden van het
Licht deelachtig worden.
Licht is gelouterde duisternis of duisternis tot besef van zijn inwezen gewekt.
De problemen, die het leven bemoeilijken, zijn niets anders, dan de
welgemeende, waarschuwingen der
natuur, dat wij leven te midden van
de stuiptrekkingen van ons verkeerd
begrijpen.
Om te leren begrijpen, moet de mens
zich losmaken van de beperkingen van
conventie, orthodoxie, traditie en gezag, waarin de meesten leven, voor zij
de waarheid gaan zoeken.
Om te leren begrijpen moet men
eigen leven tot een 'zo zuiver mogelijke weergave maken van het innerlijke "Ene Leven".
Daarom is juist spreken, goed handelen

wenselijk, d.w.z. men moet overheersing, onderdrukking, wreedheid in alle
vormen vermijden, en het is nodig
lelijkheid, die een ontwrichting is van
het Goede en het Schone, overal uit de
weg te gaan.
Lelijke gewoonten en verhoudingen miskennen het gevoel voor
onderlinge eerbiediging.
Gevoelens van aantrekking als eerbied,
genegenheid, goede gezindheid, en
mededogen, bevorderen het juiste
begrijpen.
Gevoelens van afstoting' daarentegen als vrees, woede, haat, minachting, ijverzucht, geweld, geven
aanleiding tot niet begrijpen.
Twijfel is de heraut van een grotere,
diepere waarheid.
Er is geen sprake van begrijpen, als
iemand beweert de Waarheid, de
gehele waarheid, te bezitten; als hij
zichzelf ziet als een oase van Waarheid in een woestijn van onwaarheid; of als hij zijn Waarheid wil
opdringen ter vervanging van de
waarheid van een ander.
Een levende, zoekende ontevredenheid is noodzakelijk voor beter begrijpen.

www.charterforcompassion.org

Het begrijpen van zichzelf
Wij weten, dat wij onsterfelijk zijn, al
vervaagt dit weten soms in tijden van
duisternis.
Wij weten, dat elke wolk een lichtende omtrek heeft, dat tegenspoed den sterke kracht geeft en de
onmacht van de zwakke ondermijnt.
Wij weten, dat daarom geen hoogten

voor ons onbereikbaar zijn, geen vrede
onmogelijk en geen geluk te groot is,
om ervaren te worden.
Ons stoffelijk lichaam, onze gevoelens en emoties, ons verstand en al
onze vermogens zijn de middelen
om ons doel te bereiken en al moge
ons lichaam zwak, ons verstand wat
beperkt zijn, al mogen onze gevoelens niet geheel rein en onzelfzuchtig, en onze vermogens niet groot
zijn, wij moeten ze tot het uiterste
inspannen om hun begrenzingen te
overschrijden.
Wij zijn niet slecht, wij zijn alleen onwetend en onwetendheid kan met de dag
verminderen.
Wij moeten niet bevreesd zijn en
steeds bedenken, dat het slechte
eens het goede zal worden. Hij, die
zegt, dat hij niet kan, vergeet, dat hij
een God in wording is.
Begrijpen maakt van de slaaf een vrij
mens.
Begrijpen verandert tegenspoed in
kracht en ziet in de grootste moeilijkheid een kans tot beter.
Begrijpen ziet de bloemen in wat schijnbaar onkruid is, ziet een God-Inwording in elk zich ontwikkelend schepsel.
Zelf-begrijpen leert ook anderen
begrijpen en gaat over tot vriendschap, verandert afgescheidenheid in
solidariteit, zelfzucht in dienstvaardigheid.
Begrijpen slaat een brug tussen
rassen, naties en godsdienst
Alle Leven is Een, het ontspringt aan
dezelfde bron en voert tot hetzelfde
doel. De weg daarheen leidt door de
Verscheidenheid.
De eerste les, die wij moeten leren
is begrijpen: de tweede waarderen; de
derde is die van ware vriendschap.
Het doel van de huidige democratie is
de mensheid, individueel, zowel als
groepsgewijze, te leren, dat zij sneller
Vervolg op pagina 6
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Begrijpen
Gedachten uit werken van Dr. G.S. Arundale
groeit door samenwerking dan in afzondering. Haar leus is: samenleven in vrede en welgezindheid.
Hij, die zoekt te begrijpen, tracht
zich overal thuis te voelen, overal
vrienden te maken, overal geluk te
brengen en geluk te vinden.
Hij is niet verstard in eigen kritiek, noch
in eigen opvatting of overtuiging, maar
hij tracht deze niet in het middelpunt
van zijn aandacht te plaatsen.
Samenwerking is groeiend leven;
afzondering doodt op den duur, al
moge het aanvankelijk schijnen, dat
men er sterker door wordt.
De nationale en internationale wetten
moeten ten koste van alles geëerbiedigd
worden.
Tot nu toe overheerst kracht en
moet het Recht nog wachten op zijn
tijd.
Die zal des te eerder aanbreken, naarmate de mensen elkaar leren begrijpen.
Begrijpen overwint ongeluk
Hoe weinig begrijpen de mensen elkaar,
vooral waar het lichamelijk en geestelijk
ongelukkigen betreft.
Om de ongelukkigen te helpen,
moeten wij hun niet zeggen, wat wij
op hun standpunt zouden doen, maar
hen van binnen uit helpen, d.i. ons in
hun ongeluk indenken en dan met
hen schouder aan schouder gaan
staan.
Ongelukkigen hebben vooral behoefte
aan warme, broederlijke vriendschap,
omdat zij zich eenzaam, alleen voelen.
Wij helpen hen dat gevoel te overwinnen door in hen de erkenning te wekken
van 's levens eenheid.
De Christelijke idee van God, die
mens werd, geeft op zo schone wijze
uitdrukking aan het geloof dat God
zijn kinderen begrijpt en hen daardoor weet te helpen.
Door zelf de duisternis te leren kennen,
leren wij ons vrij bewegen in die van
anderen en zijn in staat hun het daarin
aanwezige licht te tonen.

Begrijpen brengt evenwicht
Begrijpen moet ons tot wet zijn, maar
laten wij ook trachten het "niet begrijpen" te begrijpen.
Begrijpen betekent evenwicht, niet
begrijpen gebrek aan evenwicht en
dit gaat spoedig over in excessen
op allerlei gebied.

avalonallince.org

Er is gebrek aan evenwicht in de verhouding tussen man en vrouw, de een
vult de ander niet aan en in vele landen is de vrouw zelfs nog de slavin van
de man.
Er is gebrek aan evenwicht tussen
jong en oud. De ouderdom verheft
zich op zijn ervaringen, de jeugd
op zijn vrijheid.
Ook zij, die in verschillende beroepen
werkzaam zijn, begrijpen elkaar niet,
evenmin als de naties en de rassen.
Men is onevenwichtig in zijn oordeel, te zacht voor zichzelf, te
streng voor anderen. Een evenwichtig begrijpen tracht door te
dringen tot de motieven, de oorzaken en tracht die te veranderen.
Oorlog, wreedheid, verkeerd oordelen is slecht, maar het is beter de oorzaken, die er toe leidden te bestrijden,
dan de gevolgen. In alles leeft het goede in wording. De ontwikkeling staat
nooit stil.
Hij, die begrijpt, wacht geduldig
op zijn overwinning, ofschoon hij
nooit de hoop, noch de strijd daarvoor opgeeft.

Begrijpen, dat scheppend werkt
Begrijpen moet niet alleen sympathie en
waardering betekenen, het moet ook
scheppend werken en bijdragen tot de
oplossing van ’s levens problemen en de
verduidelijking van ’s levens doel.
De mens moet er niet mee tevreden
zijn, dat hij begrijpt, hij moet zijn
vermogen om te kunnen begrijpen in
dienst stellen van anderen.
Hij moet het licht 'Van zijn begrijpen
laten schijnen in de gebieden van zijn
drie grote Levensaspecten. zijn wil bevrijden van heerszucht, zijn wijsheid los
maken van trots en uit zijn liefdewerkzaamheids aspect alle zelfzucht verdrijven.
Hij moet het licht van zijn begrijpen
laten stralen over de verschillende
afdelingen van het menselijke leven
en
Vaderlandsliefde ontdoen van haat,
Opvoeding van vrees,
Godsdienst van onverdraagzaamheid,
De industrie bevrijden van onrechtvaardigheid,
Kunst geven zonder lelijkheid,
Vrije tijd doorbrengen zonder vulgariteit,
Trachten gezond te blijven zonder
wreedheid te plegen.
Als de mens zijn werk bepaalt tot de
afdeling der opvoeding moet hij:
Vrees verdrijven door moed te ontwikkelen.
Onverschilligheid verdrijven door geestdrift op te wekken.
Laat hij, die wil leren begrijpen,
zichzelf zowel als anderen, steeds
bedenken dat:
Geen vrijheid kan bestaan zonder
eer, geen plicht zonder rechtvaardigheid, geen geluk zonder waarheid.
Dat er geen vrijheid kan zijn zonder
orde, geen gelijkheid zonder gelijke
kansen voor allen, geen ware broederschap zonder kameraadschap.
Uitgave van de Theosofische Vereniging, Nederlandse
Afdeling Amsteldijk 76, Amsterdam-Z
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Loge Witte Lotus
Programma werkingsjaar 2014-2015
Zondaglezingen
Van 11.00 uur tot 13.00 uur
Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever
01/02/2015

Fons Wils

Wat is het bewustzijn?

01/03/2015

Wim Leys

Verborgen wijsheid van het sprookje

05/04/2015

Geen lezing: Pasen

03/05/2015

Workshop

07/06/2015

Christian Vandekerkhove

in voorbereiding
Geschiedenis Theosofische Vereniging

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
2de donderdag van de maand: Ethica: Vivekacudamani van Sjankara
3de donderdag van de maand: Thema-avond
4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Meditatie
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp

www.artindia.org

George Arundale (1878-1945) was van 1934 tot 1945 de derde Internationaal President van
de Theosofische Vereniging Adyar.
Op jonge leeftijd kreeg hij onderricht van C.W. Leadbeater.
In 1902 vertrok hij naar India en werd leraar aan het Central Hindu College in Benares. Later zou
hij in deze school directeur worden. Samen met Annie Besant en Bahman Pestonji Wadia organiseerde hij, vanaf 1917, de National University of India.
In 1920 huwde hij Rukmeni Devi Arundale. In 1934 richtte hij in Adyar, de Besant Memorial
School op. Maria Montessori werd naar India gehaald waar ze les gaf. Montessori oefende een
grote invloed uit op de school.
Samen met zijn vrouw stichtte hij in 1936, de Kalakshetra dansschool en reisde de hele wereld
rond, in gezelschap van zijn vrouw.
Hij was ook werkzaam voor de Wereldfederatie van Jong Theosofen en was leider en eerste voorzitter van een theosofisch radiostation in Australië.
Hij was tevens bisschop in de Vrij-katholieke Kerk.
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MA

DI

WO

DO

VR

20:00-21.30

ZA

Loge Witte Lotus - februari 2015

ZO

11:00-13:00

1

WAT IS BEWUSTZIJN?

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

01/02/2015: Wat is het bewustzijn?
05/02/2015: Mystiek
12/02/2015: Ethiek: Vivekacudamani
19/02/2015: Mystiek
26/02/2015: Toegepaste Theosofie: Meditatie

Zie pagina 2

MYSTIEK

9

10

11

12
VIVEKACUDMANI

16

17

18

19
MYTIEK

23

24

25

26
MEDITATIE

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht
op 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.

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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