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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 on-
derscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en we-
tenschap. 

 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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De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 
De Theosophical Society 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 Cen-
trum (ITC) gevestigd te Naarden (Nederland). 

De Belgische Sectie van de Theosophical Socie-
ty werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofdzetel 
is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afde-
lingen - loges en studiecentra - te Antwerpen, 
Brussel en Gent.  

Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat 
voordrachten en studiebijeenkomsten en sommi-
ge, waaronder die in Antwerpen en Brussel, be-
schikken 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 werd opgericht in 2006.  
Het Studiecentrum Open Paradigma werd opge-
richt in 2016. 

Alle afdelingen, Loges en Studiecentra, beogen 
een aantrekkingspunt te  zijn voor zoekers en on-
derzoekers van waarheid.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vin-
den op de website van Loge Witte Lotus: 

 www.logewittelotus.be 
 

 

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de au-
teurs verantwoordelijk. Het WLB  vormt geen 
uitdrukking van enig standpunt van de BTV en 
haar afdelingen. 

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 BE 92 7360 0139 2723  
           tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen   

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 

 

 
Loge Antwerpen 

 
Bijeenkomsten & secretariaat:  
                Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Voor alle informatie kan u terecht:  
                    Telefoon:  0476 879 968  
Bankgegevens:  IBAN BE45 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-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een 
eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

 

 
Studiecentrum Open Paradigma 

 
Bijeenkomsten:   

           Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:   

           Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen 

Voor alle informatie:  

                     christian.vandekerkhove@telenet.be & 

                     sc.open.paradigma@ts-belgium.be 

Bankgegevens:  IBAN BE84 4099 5863 3159   
                                               t.n.v. Christian Vandekerkhove 

Internet: Facebook 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 3 -  niet-leden € 7 
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor het Re-
novatiefonds Adyar, niet-leden € 3  

 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 1 - januari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Theosophical Society Adyar 

 
 
 
ITC Naarden 

http://www.logewittelotus.be/
http://www.logewittelotus.be
https://www.facebook.com/groups/107839652617663/
mailto:%20info@logewittelotus.be
mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be
https://www.facebook.com/pages/Theosofische-Vereniging-Loge-Antwerpen/546006862218416C:/Users/admin/Documents/AA-BTV
mailto:loge.antwerpen@ts-belgium.be
mailto:christian.vandekerkhove@telenet.beailto:
mailto:msc.open.paradigma@ts-belgium.beailto:


3 

Een nieuw jaar – 2017 

 
Dit zijn de eerste vijf van een reeks van dertien “Gulden Treden”, leefregels die Helena Blavatsky zelf ontvangen heeft 
van haar Leraren, en die zij aan die leerlingen doorgaf die ernstig het Pad wensten te betreden. Deze vijf leefregels 
lijken echter in alle gevallen en onder alle omstandigheden ook meer dan aan te bevelen voor ieder die niet meteen 
het Pad wenst te betreden, d.w.z. de snelweg naar spirituele zelfontplooiing.  

Deze regels zijn ook zeer handig voor diegenen die gewoon het hoofd boven water wensen te houden in onze dol-
draaiende wereld, diegenen die,  al was het maar een beetje, ten dienste willen staan van hun medeschepselen, voor 
diegenen ook die vaak de rol hebben van rots in de branding voor hun gezin of bredere familiekring, of voor welke 
entourage dan ook.  

Alle dertien de regels kunnen nagelezen worden in een van de bijzondere pareltjes uit de theosofische literatuur die 
nog maar pas in het Nederlands werd uitgegeven, “De Gulden Treden” de Nederlandse vertaling van het Franstalige 
boekje “Les Marches d’Or” van Danielle Audoin. Mocht u dus meer willen vernemen over alle dertien Gulden Treden 
dan kunnen wij u dit werkje van harte aanbevelen en het verdient het komende jaar zeker een vast plekje op het 
nachttafeltje of in de handtas.  

Aanbevelen of wensen, dat is overigens het enige wat we kunnen doen, niet meer en niet minder. De Meesters van 
Wijsheid wisten dit uiteraard al lang: de menselijke natuur laat zich niet dwingen en uiteindelijk zijn het de vrije wil 
en ’s mensens hart die de doorslag geven, zonder dat men vantevoren weet welke kant het uiteindelijk heen zal gaan. 
Zo lezen we in de “Leringen over Leerlingschap” omtrent zowel de vrijheid als de ondoorgrondelijkheid van de men-
selijke natuur: 

We moeten begrijpen dat ieder mens vrij is in zijn handelen en het is niet 
mogelijk om op voorhand te weten hoe iemand zal reageren. Als er een op-
recht verlangen is in een mens, dan moet hem een kans worden gegeven, 
ook al faalt hij later. De meesters dwingen niemand; dat is niet hoe zij te 
werk gaan. 

S.S. Varma 

En volgens goede, hermetische wet, is de ondoorgrondelijkheid waarschijnlijk niet alleen van toepassing op de mens, 
maar evenzeer op bepaalde aspecten van het bovenmenselijke. 

Wel kunnen we u voor het komende, Nieuwe Jaar, 2017,  een rein Leven, een open Geest, een zuiver Hart, een wak-
ker Verstand en een onversluierde spirituele Perceptie toewensen en dat elk van deze elementen uw bewustzijn ver-
der mogen loodsen naar een steeds dieper wordend bewustzijn tot voordeel van u en van diegenen die u lief heeft. 
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Een rein Leven 

Een open Geest 

Een zuiver Hart 

Een wakker Verstand 

Een onversluierde spirituele Perceptie… 
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Hoe individuen in hun dage-
lijks leven betrokken kunnen 
zijn bij spiritualiteit die  hun  
leven  verrijkt,  werd  geschetst  
door  Vicente  Hao  Chin  jr.  uit  
de Filippijnen, in een openbare 
voordracht gegeven op de 
jaarlijkse conventie van de 
New Zealand Theosophical So-
ciety in New Plymouth in janu-
ari 2007. 

Vic was de hoofdspreker over het conventie-thema  

Onderricht van de ziel 
Wanneer mensen spreken over het spirituele le-
ven, nemen ze gewoonlijk aan dat het een levens-
wijze is die enigszins buiten deze wereld staat – iets 
dat misschien niet zo relevant is voor de huidige pro-
blemen die zij in hun leven het hoofd moeten bieden. 
Als wij er echter over nadenken, merken we mis-
schien dat het spirituele aspect van leven heel prak-
tisch is, maar ook dat het een belangrijk en noodzake-
lijk facet is dat in ieders leven onderzocht moet wor-
den. Het niet nadenken over het grotere plaatje van 
leven, leidt tot een leven dat beperkt is tot de conditio-
neringen en aannames van de maatschappij – een 
leven dat in feite een psychologische gevangenis is, en 
hij die daar zit, is zich niet eens bewust dat hij opge-
sloten is in een onzichtbare gevangenis. 

Wanneer een individu bijvoorbeeld opgroeit in de 
veronderstelling dat het belangrijkste in het leven is 
het vinden van een baan en financiële zekerheid, het 
krijgen van een echtgenote of echtgenoot of kinderen, 
dan is hij of zij zich er misschien niet van bewust dat 
wat wordt nagejaagd iets is dat het mechanische doel 
van de mens geweest is sinds de tijd van de Neander-
thaler – het najagen van zekerheid, de bevrediging 
van behoeftes of begeerten en het conformeren aan 
maatschappelijke eisen. Natuurlijk zijn er dingen die 
iemand moet doen om te overleven, maar om zichzelf 
te beperken tot deze dingen is alsof men slaapt of het 
leven van een robot leidt. Is er echt verschil tussen het 
triomfantelijk vangen van een hert tijdens een jacht in 
de steentijd, en triomfantelijk de koop realiseren van 
een mooie auto of een stuk land in de 21e eeuw? Of 
opgroeien, een baan krijgen, trouwen, kinderen krij-
gen, oud worden en sterven? En onze kinderen groei-
en op, krijgen een baan, trouwen, krijgen kinderen, 
worden oud en sterven? En onze kleinkinderen groei-
en op, krijgen een baan, trouwen, krijgen kinderen, 
worden oud en sterven? Is dit de betekenis van men-
selijk leven – de impulsen volgen van onze adrenaline 
of ons libido? Van biologische of psychologische angst 
of plezier? Het trillen van dit soort vragen in de har-
ten van sommige mensen, is het begin van het ont-
wakingsproces, wat een spiritueel proces is. Er be-
staat een ontevredenheid, een onbevredigd gevoel 
aangaande de zich herhalende sporen van menselijk 
leven. 

Een jezuïtenpriester, Anthony de Mello, formuleerde het 
krachtig in zijn boek Awareness. Hij zei: 
‘Spiritualiteit betekent ontwaken. De meeste 
mensen, ook al weten zij het niet, zijn in slaap. 
Zij worden slapend geboren, zij leven slapend, 
zij trouwen slapend, zij sterven in hun slaap 
zonder ooit te ontwaken. Zij begrijpen nooit de 
schoonheid en de pracht van wat wij het mense-
lijk bestaan noemen.’ 

Dit ontwaken, is het zien van een grotere en diepere 
realiteit van bestaan. Het is geen geloof, want een ge-
loof is nog steeds binnen gevangenismuren zitten. 

‘Zien’ betekent zien voorbij de gevangenismuren, niet 
alleen maar geloven dat er iets is buiten de muren. Dit 
is het begin van ware intuïtie. Wat deze subtielere intu-
itie ziet en wat de uiterlijke persoonlijkheid doet, ver-
schilt bijna altijd van elkaar of is tegenstrijdig. Volgens 
mij is dat het eerste en belangrijkste element van het 
leven, van het spirituele leven in het wereldse leven: dit 
grotere perspectief van bestaan inzien. Dit komt vaak op 
jonge leeftijd naar voren, maar wordt dan gemakkelijk 
verstikt door uiterlijke en dringende kwesties, naarmate 
men opgroeit.  

Intellectueel begrip 
Voor een aantal mensen is dit grotere plaatje te allen 
tijde helder. Voor anderen moet zulk inzicht in stand ge-
houden worden door intellectuele geheugensteuntjes. 
C.W. Leadbeater schreef bijvoorbeeld eens dat als iets er 
vijftig jaar lang niet toe doet, het er feitelijk nu ook niet 
toe doet. Op soortgelijke wijze spreekt het boeddhisme 
over de vergankelijke aard van de dingen, als één van de 
drie fundamentele principes in het boeddhisme. Het 
zien van dingen als vergankelijk, betekent niet dat zij 
onbelangrijk zijn en genegeerd kunnen worden. Wij 
schenken er aandacht aan wanneer ze zich voordoen, 
maar wij zijn niet van ons stuk gebracht en in paniek 
wanneer dingen niet gebeuren volgens de manier waar-
op de maatschappij of het gewone denkvermogen ze ziet. 
Tegenslagen en successen komen en gaan. Ze worden 
gemakkelijk vergeten, zowel door onszelf als door ande-
ren, tenzij ze gestolde onderbewuste trauma’s en conditi-
oneringen worden die later ontploffen wanneer ze door 
associaties tot leven worden gebracht. De hoofdwaarden 
van successen, tegenslagen en ervaringen liggen in ka-
raktervorming en diepere wijsheid, die van leven tot le-
ven blijven bestaan. Wanneer er niet zulke emotionele 
ladingen in ons zijn, dan zijn de tegenslagen alleen men-
tale herinneringen en niet meer dan dat. Ze maken 
ons ongelukkig noch gelukkig. In mijn volwassen leven 
heb ik mij met verscheidene zaken beziggehouden en 
ontelbare keren heb ik grote winsten en grote verliezen 
doorgemaakt. Ik besefte 
dat deze winsten en 
verliezen, mits ik niet 
getraumatiseerd raak 
door verliezen of ge-
hecht raak aan winsten, 
gemakkelijk te vergeten 
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Spiritueel leven temidden werelds leven 
Vic Hao Chin jr. 
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zijn. Wat belangrijk is, is wat men is op elk huidig 
moment, niet wat men drie jaar geleden of gisteren 
was. 

Dit zijn de drie stappen waardoor wij het spirituele 
leven betreden: 

1. de intellectuele realisatie van de vergankelijke aard 
van dingen; 

2. de afwezigheid van emotioneel geconditioneerde 
drukknoppen; 

3. het rechtstreeks zien van de vergankelijke aard 
van de dingen en het vermogen om emotionele en 
mentale reacties te overstijgen. 

De eerste twee stappen zijn bereikbaar voor ieder-
een die voldoende nauwgezet nadenkt over zijn le-
ven en die voldoende nauwgezet werkt aan emotione-
le zelfbeheersing. 

De derde is niet bereikbaar voor iedereen; deze ver-
eist spiritueel ontwaken als voorwaarde. Leven met 
een dergelijk inzicht brengt bepaalde na-effecten of 
eigenschappen met zich mee die in het dagelijks leven 
tevoorschijn komen en die de manier waarop wij het 
wereldse leven leiden radicaal zullen veranderen.  

Ongehechtheid 
Eén van de effecten van dit zien, is een toene-
mende ongehechtheid aan dingen. We kunnen 
mensen beminnen en dingen en gebeurtenissen 
waarderen zonder dat zij bronnen van bezorgdheid 
en verdriet worden. We kunnen de dingen aanvaar-
den zoals ze zijn en gebeurtenissen aanvaarden wan-
neer ze zich voordoen. We kunnen handelen met 
kalmte, gelijkmoedigheid en zonder persoonlijke ge-
bondenheid. We overstijgen het persoonlijk element 
bij het omgaan met dingen. 

Wanneer de schutter schiet zonder een 
prijs te kunnen behalen, beschikt hij over 
al zijn vaardigheden; wanneer hij schiet om 
een koperen gesp te winnen, is hij al zenuw-
achtig; wanneer hij schiet om een goudprijs, 
is hij verblind, ziet hij twee doelen en raakt 
hij van de wijs. Zijn vaardigheid is niet ver-
anderd, maar de prijs verdeelt hem. Het kan 
hem iets schelen! Hij denkt meer aan winnen 
dan aan schieten, en de noodzaak om te win-
nen berooft hem van zijn macht (Tranxu, aange-
haald door Anthony de Mello). 

Dit is karma yoga, de yoga van 
onpersoonlijke actie. Wij worden 
in feite zelfverzekerder, sneller in 
actie, verstandiger in oordeel. Het 
is de persoonlijkheid die onze vi-
sie vertroebelt en onze handelwij-
ze vertraagt. Het zijn onze voor- 
en af-keuren die ons in de war 

brengen. De realiteit is veel groter dan onze persoon-
lijke voorkeuren. 

De Chinezen noemen het wei wu wei, of actie zon-
der actie. Het is een fundamenteel principe in het 
mystieke taoïsme. Het is in harmonie zijn met de 
grotere realiteit. Een individu is slechts een deel van 
die totale realiteit, een realiteit die er was voordat wij 
geboren werden, een realiteit die er zal zijn lang na-

dat wij allemaal overleden zijn, lang nadat het hele zon-
nestelsel of het melkwegstelsel verdwenen zijn. In de 
klassieker Licht op het Pad lezen wij over de ‘zang 
van het leven’ waarmee wij in harmonie moeten zijn: 

Luister naar de zang van het leven. Bewaar in 
je geheugen de melodie die je hoort. Leer daar-
uit de les van harmonie (uit Drie Wegen, één Pad, 
Licht op het Pad, blz. 175 en 176). 

Het is de grotere realiteit. De meeste mensen horen deze 
zang niet. Zij horen alleen maar de zang van de maat-
schappij, van de televisie, van gelijken, van kranten. De-
ze maatschappelijke melodieën zijn een kakofonie die 
resulteert in ontevredenheid, conflict, oorlogen, armoe-
de en de langzame verwoesting van de aarde. De spiritu-
ele aspirant moet beginnen te luisteren naar het geluid 
van deze ‘zang van het leven’. Aanvankelijk is het een 
zwakke melodie die we soms horen en soms niet. Maar 
wanneer wij hem vaker horen, valt het ons gemakkelij-
ker de melodie ervan te herkennen temidden van het 
lawaai van de maatschappelijke muziek. Dan moet er 
een levensaanpassing beginnen. Het is een noodzake-
lijke fase. Wij die opgevoed zijn met dansen naar de pij-
pen van de maatschappij moeten nu beginnen een an-
der stel pasjes in het leven aan te leren. Het kan 
pijnlijk zijn. Het kan betekenen dat wij moeten wisselen 
van loopbaan, of betrekking, of zaken. Maar zo’n harmo-
nisatie moet teweeggebracht worden. De grote Ameri-
kaanse wijsgeer Henry David Thoreau schreef: ‘Als een 
mens niet in de pas blijft met zijn compagnons 
komt dat misschien omdat hij een andere trom-
melaar hoort. Laat hem in de pas lopen met de 
muziek die hij hoort, hoe afgemeten of ver ver-
wijderd dan ook.’  

Emotionele conditionering 
Hoe zit het met de emotionele bagage die wij in de loop 
van twintig, dertig of vijftig jaar hebben verzameld? Hoe 
maken wij ons daarvan los en worden wij bevrijd van de 
automatische aard ervan bij het omgaan met mensen, 
dingen en het leven? Hier komt zelfbewustzijn om de 
hoek kijken. Er zijn rechtstreekse manieren om deze 
drukknoppen te benaderen en ze sneller te doen ver-
dwijnen. Eén benadering is wat genoemd wordt 
‘emotional processing’, waarmee wij aan de slag gaan in 
het seminar. Maar even belangrijk is het vermogen om 
op elk moment dat deze reactiepatronen in ons dage-
lijks leven tevoorschijn komen, bewust te zijn. 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 12, nummer 1 - januari 2017 

http://www.azquotes.com/author/9950-Anthony_de_Mello 

 

http://www.azquotes.com/author/9950-Anthony_de_Mello


6 

Anthony de Mello, schreef over zulk bewustzijn. Hij 
zei: ‘Ik beloof u dit: ik heb nooit iemand ge-
kend die tijd besteedde aan bewust zijn en die 
geen verschil zag binnen enkele weken. De 
kwaliteit van hun leven verandert, zodat zij 
het niet meer voetstoots hoeven aan te ne-
men. Zij zien het; zij zijn anders. Zij reageren 
anders. In feite reageren ze minder en ageren 
zij meer. Je ziet dingen die je nooit eerder ge-
zien hebt. Je bent veel energieker, veel leven-
der. De mensen denken dat ze, als zij geen 
begeerten hadden, nutteloze personen zou-
den zijn, maar in feite zouden zij hun span-
ning kwijt raken. Schud je faalangst af en je 
spanning om ergens in te slagen. Dan word je 
jezelf, ontspannen. Je zou niet aan het rijden 
zijn met je voet op de rem. Dat zou er gebeu-
ren.’ 

In ons zelfbewustzijn van moment tot moment moe-
ten wij tegelijkertijd weten dat een proces in de tijd 
voortduurt dat maanden of jarenlang kan duren. De 
verzamelde verstoppingen van een heel leven kunnen 
niet verdampen in één ogenblik van bewustzijn. Zij 
zijn gestold en gehard, zoals modder, en er is veel 
water en schrobben voor nodig voordat ze week wor-
den en verdwijnen. Wij hebben dus volharding en 
geduld nodig, want zo zijn de aard en de wet van zijn. 
Als een karakterzwakte zich blijft herhalen, ondanks 
oprechte voornemens voor het tegendeel, laat dan het 
licht van bewustzijn op deze zonde schijnen. Dan ver-
dwijnt het vuil dat tevoorschijn komt en stroomt het 
weg; beetje bij beetje verdwijnt het. Er zal een dag 
komen wanneer de donkere urn gereinigd is van vuil 
en dan is er geen kans meer op een terugval. Dan zal 
onze actie geen reactie meer zijn.  

Uiterlijke onevenwichtigheid 
Er is nog een belangrijk punt: uiterlijke onevenwich-
tigheid. Ondanks de ernstige wil om bewust en ge-
lijkmoedig te zijn, kunnen wij bedreigd worden door 
de pijlen van voorbij karma; wat Shakespeare betitelt 
als de slingers en pijlen van het verschrikke-
lijk lot. Op dit punt moeten wij een juist begrip be-
reikt hebben van de wetten van leven en actie, om de 
bewegingen die veroorzaakt zijn door voorbije han-
delingen hun natuurlijk evenwicht te laten bereiken. 
Wraak en reactie maken alles nog ingewikkelder en 
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stellen het tijdstip van uiterlijk even-
wicht uit. 

Eén van de meest merkwaardige ei-
genschappen die ik overigens bij 
Leadbeater ontdekte, was zijn volkomen niet-
verdedigende houding toen hij openlijk werd aangeval-
len. Noch in zijn geschriften, noch in verslagen over 
hem heb ik enige houding van bitterheid of boosheid 
gezien over het feit dat zijn reputatie vernietigd werd. 

Een ander belangrijk aspect van het bereiken van uiterlijk 
evenwicht is het ontwikkelen van vaardigheid in uiterlijke 
handelingen. Dit moet aangeleerd worden. Waar we ook 
mee bezig zijn: huishoudelijk werk, onderricht, medisch 
werk, verkoop, zakendoen, politiek bedrijven of wat dan 
ook, wij moeten een bepaalde vaardigheid in onze hande-
lingen ontwikkelen, zodat wij niet gemakkelijk over- 
stuur raken van problemen en crises die in ieder beroep 
onvermijdelijk de kop opsteken. Met andere woorden, 
met welke onderneming wij ook bezig zijn, laten wij er 
uitmuntend in worden, naar ons beste vermogen. Dit is 
wat de hindoes ons dharma noemen, een levenssituatie 
die wij zo goed mogelijk onder ogen moeten zien en voor 
elkaar moeten krijgen.  

In het heden leven 
Dan, uiteindelijk, wanneer wij het grotere plaatje zien, 
wanneer wij de ‘zang van het leven’ kunnen horen, wan-
neer wij gewoonten en gedrag van het persoonlijke dier 
getemd hebben, wanneer wij levensvaardigheden ontwik-
keld hebben, dan zijn wij in een betere positie om te leven 
met bewustzijn van het huidige moment. Leven in het hui-
dige moment is geen intellectuele bevestiging van het he-
den. Het is een bewustzijn van ons lichaam, onze ge-
voelens en onze gedachten, terwijl ze gebeuren. Doordat 
wij bewust zijn, worden wij niet langer meegesleept door 
spanningen en gebeurtenissen, zoals dat zou gebeuren als 
wij ons niet bewust waren van deze dingen. Het 
‘mechanische’ van het leven slinkt tot een niveau dat 
noodzakelijk is, maar de belangrijkere dingen worden 
gedaan met bewustzijn, zonder spijt, met ongelimiteerd 
enthousiasme of intensiteit. 

Laten wij opnieuw kort kijken naar een aantal van de hier 
gedeelde gedachten over het leven van het spirituele le-
ven temidden van het wereldse leven. 

 Ten eerste moeten wij tenminste intellectueel het 
grotere en diepere plaatje van het leven en het bestaan 
doorzien: beseffen dat de dagelijkse eisen van de maat-
schappij slechts een klein deel vormen van deze grote-
re realiteit.  

 Vervolgens moeten wij ons bewust zijn van de diepe 
conditioneringen die de maatschappij in onze per-
soonlijkheid heeft ingebed, om de conditioneringen 
die ongezond zijn, te laten wegvloeien.  

 Dan kunnen wij hopelijk de vergankelijke aard van de 
dingen zien, achter alleen maar de logica.  

 Als gevolg daarvan merken we dat er vanzelf een ei-
genschap van ongehechtheid opbloeit in ons omgaan 
met mensen en dingen. Het vermindert de intensiteit 
van onze interactie niet, in feite verdiept het onze 
interactie, maar niet meer op een persoonlijke manier.  

 Wij moeten vaardigheid in actie ontwikkelen, terwijl 
wij door het sociale en materiële leven gaan. Wat 

http://wallpapersafari.com/free-zen-desktop-wallpaper/ 

Just be the moment 
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ons dharma ons ook gebracht heeft, laten wij 
wij uitmunten en vaardig zijn bij het verrichten en 
vervullen van zulk dharma, naar ons beste ver-
mogen.  

 Dan zullen we merken dat wij in staat zijn om vrij 
te zijn van de bagage van herinneringen en van 
onrust, in staat om waarlijk in het huidige mo-
ment te leven, bewust van ons lichaam, van on-
ze emoties en gedachten zoals die zich voor-
doen. 
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Dan kunnen wij beminnen, vergissingen maken, leren, 
groeien en worden wat wij kunnen worden zonder de 
stress en bezorgdheid van de gemiddelde mens in de 
moderne wereld. Het leven wordt geleefd met een na-
tuurlijke hartstocht zonder beperkingen. Het leven, 
met al zijn complicaties en eisen, houdt op een pro-
bleem te zijn. Het is er gewoon. 

Wij zijn als water dat stroomt in de stroom van het uni-
versum in ruimte en tijd. Het stroomt gewoon. 

Uit: TheoSophia, juni 2007 - Vertaling: A.M.I. 

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 bena-
drukken 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 verdedi-
gen, 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.  

Loge Witte Lotus 

Het jaar 2016 was voor velen een heel hectisch jaar en het is dan ook goed om even een korte rustpauze 
in te lassen. Het bestuur van Loge Witte Lotus wil bij het begin van dit nieuwe jaar iedereen de nodige 
tijd geven om te genieten van familie en vrienden tijdens en na de drukke feestdagen. Het program-
ma van Loge Witte Lotus start op donderdag 12 januari 2017 om 20.00 uur met de avond 
Ethiek: De wetten des geestes van Ralph Waldo Emerson.   

 

NIEUW !!! 

Donderdag 26 januari 2017 van 20.00 uur tot 21.00 uur 

Licht op het Pad 

 

Dit kleine boekje van Mabel Collins is een parel van tijdloze wijsheid voor al wie de innerlijke 
opvoeding en studie ernstig wil opvatten.  

De versie die voor bespreking van dit boekje genomen wordt, is deze uit het boek Drie wegen, 
een Pad waarin ook twee andere ethische klassiekers zijn opgenomen, nl. De Stem van de Stilte 
van H.P. Blavatsky en Aan de voeten van de Meester van Alcyone . 

 

 

Deze voorschriften zijn geschreven voor alle discipelen: Houdt u daaraan. 

Voordat het oog kan zien, moet het zijn vermogen om tranen te storten verloren heb-
ben. Voordat het oor kan horen, moet het zijn gevoeligheid verloren hebben.  Voordat 
de stem kan spreken in aanwezigheid van de meesters, moet zij haar vermogen om te 
kwetsen verloren hebben. Voordat de ziel kan staan waar de meesters zijn,  moeten 
haar voeten gewassen zijn in het bloed van het hart.  
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Programma in Antwerpen 
Maand januari 2017 

 

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u 

1 januari:   Loge Witte Lotus 
Geen bijeenkomst: Nieuwjaar 

 
8 januari:  Studiecentrum Open Paradigma 

Meester Philippe 
 
15 januari:  Loge Antwerpen 

Jaarovergang in Adyar 
 
 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

Loge Witte Lotus 

5 januari: 
          Geen bijeenkomst 

  12 januari - 20u tot 21.30u: 
            Ethiek: De wetten des geestes 

19 januari - van 20u tot 21.30u: 
       Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

26 januari - van 20u tot 21u: 
            Licht op het Pad 

 
  Loge Antwerpen 

3 & 17 januari - van 11u tot 15u: 
Dialogen van G. De Purcker 

10 & 24 januari - van 11u tot 15u: 
 Kosmisch Vuur van A. Bailey 

 
Studiecentrum Open Paradigma 

10 & 24 januari - van 20u tot 21.30u: 
Mens– en zonne inwijding - A. Bailey 

 
 
 

EXTRA Programma in Antwerpen 
 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

14 januari - van 10u tot 12u: 
cursus ‘Inleiding tot de Theosofie’  

Ons zevenvoudig Universum 
 

 

Belgische Theosofische  

Orde van Dienst 

26 januari - van 21u tot 22u:  
Genezingsmeditatie  

                           (enkel voor leden) 
 

 

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 

Kalender januari 2017 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

        2  1 
Hylisch 
Pluralisme 

2 3 
 

4 
 

5 
Geen bijeen-
komst 

6 
 

7 8 
 

9 10 
 
 

11 12 

Ethiek 

13 
 

14 15 
 

16 
 

17 
 

18 19 
Zelfcultuur 

20 21 
 

 

22 

23/30 24/31 
 

25 26 
Licht op het 
PAd 

 

27 28 29 

01/01/2017: Geen voordracht: Nieuwjaar 

05/01/2017: Geen bijeenkomst 

12/01/2017: Ethiek: De wetten des geestes 

19/01/2017: Thema-avond:  

            De theoretische  grondslag van zelfcultuur 

26/01/2017: Thema-avond:  

                                Licht op het Pad  

           Gevolgd door de Genezingsmeditatie  

                                                     (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  Bel-
gische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht 
op GSM 0486 631 997 of via email:  

president@ts-belgium.be 
sabinevanosta.be@gmail.com 

 
Voor informatie over de Belgische Theosophical 
Order of Service kan u terecht op GSM  
+32 476 879 968 of  via email:  

hvandersmissen@hotmail.com 

mailto:president@ts-belgium.be
mailto:sabinevanosta.be@gmail.com
mailto:hvandersmissen@hotmail.com

