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De Theosofische Vereniging in de wereld van nu
Christian Vandekerkhove

Op 17 november 1875 werd in New
York City de Theosophical Society opgericht door een aantal personen, waarvan Helena Petrovna Blavatsky, Henry
Steel Olcott en William Quan Judge de
belangrijkste zijn. Dit zijn de mensen die
ik graag de zichtbare stichters van de TS
noem. Daarnaast waren er nog de onzichtbare stichters, de Meesters of Mahatma’s, die hun plaats hebben in de
voor ons onzichtbare hiërarchie die de
evolutie van de mensheid zou begeleiden. Onder deze Meesters zouden voornamelijk Morya (Meester M) en Koot
Humi (Meester KH) zich over de Vereniging hebben ontfermd.
Dat deze vereniging geen gemakkelijke
opdracht zou worden, blijkt al uit de
openingstoespraak van kolonel Olcott.
Blavatsky zag het als haar taak de mensheid te bevrijden uit de mentale slavernij, waarmee ze bedoelde de dogmatische religies en de even dogmatische
wetenschap in haar tijd.
De Theosofische Vereniging kende haar
talrijke kinderziektes en af en toe zou
een aantal leden afscheuren en nieuwe
organisaties vormen, die zich al dan niet
ook theosofisch noemen. Deze afscheuringen dragen meestal in zich een kiem
van het werk en het gedachtegoed van
Blavatsky, Olcott en/of Judge. De motieven voor deze afsplitsingen waren van
tweeërlei aard: egotwisten of doctrinaire onverzoenbaarheden. Naast deze
scheurgroepen, ontstonden ook binnen

de Theosofische Vereniging een aantal
organisaties.
Feit is dat we thans, 140 jaar na de oprichting, een theosofisch landschap hebben dat een waaier van verenigingen
omvat, met basiskenmerken die gebaseerd zijn op de theosofische principes
en waarden. Het is ook niet zonder reden dat Campbell de Theosofische Vereniging een grootmoederbeweging
noemt, want het merendeel van de huidige spirituele, esoterische en zelfs New
-Age bewegingen, is de Theosofische
Vereniging schatplichtig. Bepaalde concepten, zoals onder meer karma en reïncarnatie, zijn nu in de woordenschat
van elke westerling geankerd, maar
waren nagenoeg totaal onbekend, voordat de Theosofische Vereniging deze
ideeën onder de mensen bracht. Ook de
kennis van de oosterse religies bestond
voordien enkel uit verslagen, geschreven door de bril van de christelijke missionarissen.
In haar reeds lange leven heeft de Theosofische Vereniging, ondanks haar vallen
en opstaan, een blijvende stempel gedrukt op deze planeet. Haar invloed
kunnen we terugvinden in wetenschap,
esoterie, religie, ethiek, maatschappij,
politiek, kunst en nog andere menselijke aangelegenheden.
De opeenvolgende internationale presidenten van de Theosofische Verenging:
Henry Steel Olcott, Annie Besant, George Arundale, Curupumullage Jinarajadasa, Nilakanta Sri Ram, John Coats en
de in 2013 overleden Radha Burnier
hebben ieder, met hun kwaliteiten en
gebreken, maar steeds naar beste vermogen, hun steentje bijgedragen tot de
verwezenlijking van de missie van de
TV.
De nieuwe internationale president,
Tim Boyd is begonnen met energie en
toewijding het werk van zijn eminente
voorgangers verder te zetten en de Theosofische Vereniging verder uit te bouwen, aangepast aan de noden van de
21ste eeuw.
Is er in de 21ste eeuw dan nog nood aan
een Theosofische Vereniging?

Misschien meer dan ooit.
We zullen ons hier tijdens deze lezing
samen over buigen.

Wie meer wil weten over dit onderwerp, nodigen we van harte uit
op de lezing die doorgaat in het
OC Katinahof, Fromentinstraat 1
te 2050 Antwerpen-linkeroever, op
zondag 7 juni 2015 om 11 uur.
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Aspecten van Dienst aan de mensheid in het dagelijks leven
Nancy Secrest
Op donderdag 7 mei 2015 hadden we
het genoegen een voordracht bij te wonen van mevrouw Nancy Secrest, internationaal Secretaris van de Theosophical
Order of Service. Haar voordracht was
gebaseerd op die welke ze gaf in Adyar
op 29 december 2014.
We geven hieronder de tekst van haar
voordracht en hopen dat allen, die niet
aanwezig konden zijn die avond op de
Hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging vzw te Brussel, zo toch
een beetje kunnen genieten van deze
prachtige uiteenzetting.

Nancy Secrest
Internationaal Secretaris TOS

In februari 1908, zes maanden nadat zij
Voorzitster werd van de Theosofische
Vereniging, richtte Annie Besant de
Theosofische Vereniging Orde van
Dienst op. Waarom?
Omdat de leden haar vroegen naar een
manier "om zich te organiseren op basis
van verschillende vormen van dienstbaarheid, om actief de eerste doelstelling van de Theosofische Vereniging
(TS) te bevorderen”, nl.
'Het vormen van een kern van de
universele broederschap van de
mensheid, ongeacht ras, geloof, geslacht, kaste of kleur'.
Dat is wat er neergeschreven staat in de
voorlopige akte van oprichting die gepubliceerd werd in het februarinummer
van “The Theosophist” van 1908.
Een andere reden voor het oprichten
van de TOS was ook het feit dat Besant
zelf zeer toegewijd was aan dienstbaarheid, als een integraal onderdeel van
theosofisch leven. Besant was, voor ze
Voorzitster van de TS werd, vele jaren

sociaal zeer actief. Ze ijverde ten
voordele van de armen: voor betere
werktijden, betere en veiliger arbeidsomstandigheden en vrouwenkiesrecht.
We kennen allemaal de verhalen over
Besant en anderen die werkten namens de "lucifermeisjes", de kinderen
en jonge vrouwen die lucifers verkochten op straathoeken om een paar
centen te verdienen. De strijd ging
omtrent het gebruik van een gevaarlijke chemische stof (witte fosfor) die
gebruikt werd in de luciferfabrieken fosfor - een stof die "phossy
jaw" (necrose van het kaakbeen) veroorzaakte bij de fabrieksarbeidsters.
Hun kaaksbeenderen werden gewoon
weggevreten door de dagelijkse blootstelling aan fosfordampen.
Plichtsbewustzijn was zeer belangrijk
voor Besant. In haar geschriften
spreekt ze vaak van plicht, van altruïsme, van onbaatzuchtige dienst. In haar
autobiografie (1886) schreef ze:
"Dieper en dieper in mijn binnenste aard groeide de wens om te helpen, te lijden voor, te redden."
Dienstbaarheid was inderdaad belangrijk voor Besant. In haar voorzittersrede van 1907 stelt ze de vraag:
"Wat met de praktijk?... onze loges
mogen zich niet tevreden stellen
met een programma van lezingen,
zowel privé als publiek, en met cursussen. De leden zouden bekend
moeten staan als goede werkers in
alle takken van de liefdadigheid.
De Loge dient het centrum, niet de
omtrek, van ons werk te vormen.
Werken in de loge voor inspiratie
en kennis; werken in de wereld voor
dienstbaarheid en onderricht."
Annie Besant richtte dus in februari
1908 de ‘Theosofische Vereniging
Orde van Dienst’ op. Die naam is vandaag nog dezelfde. Alleen in de wandelgangen wordt het woord “Society”
weggelaten en zeggen we TOS. Drie
maanden later, publiceerde Besant het
artikel, - geschreven door een Meester
van Wijsheid en gepubliceerd door
HPB in een vroeg nummer van Lucifer,

Annie Besant (1847-1933)

- dat haar inspireerde om de taak van
dienstbaarheid van de TS in het leven te
roepen. De basisgedachte van dat artikel
is als volgt:
"Het probleem van de ware theosofie
en haar grote opdracht is, ten eerste,
het uitwerken van duidelijke en ondubbelzinnige opvattingen over
ethiek, ideeën en plichten, zoals deze
het best en meest volledig beantwoorden aan de altruïstische gevoelens bij
mensen; en ten tweede, het vorm geven van deze opvattingen voor hun
aanpassing aan die vormen van dagelijks leven, zoals geboden door een
gebied waar ze met de meeste billijkheid toegepast kunnen worden. . .
Theosofie moet praktisch worden gemaakt." (The American Theosophist, februari
1942, blz. 39).

Besant schreef:
"In hen die niet gelukkig kunnen
zijn, terwijl anderen in ellende leven;
in hen wier maaltijden bitter smaken
zolang de armen verhongeren; in hen
wier luxe als een last is omwille van
de behoeften van hen die in miserie
leven - in deze mensen vindt u de
bouwers van de nieuwe beschaving,
zij die zullen offeren, opdat anderen
gelukkig kunnen zijn. "
Toegegeven, de TOS was niet voor iedereen even aantrekkelijk, en dat is ook
OK. Net zoals elkeen vrij is in de TS om
te studeren op zijn of haar eigen manier,
zo is ieder van de TOS werkers ook vrij
om te dienen op onze eigen manier.
Degenen die zich bij de TOS aansloten,
Vervolg op pagina 4
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vormden onmiddellijk liga's, die zich
richtten op specifieke maatschappelijke
vraagstukken. Bijvoorbeeld, in India een
'Liga voor de Afschaffing van tienermoeders" die ijverde tegen het uithuwelijken
van kinderen. Er waren anti-vivi-sectie
liga's, liga's ter beschermen van kinderen met een verstandelijke beperking
en kinderen in het algemeen, liga's voor
de verbetering van leefomstandigheden in sloppenwijk en liga's die Theosofie onderwezen aan gevangenen. In
1910, waren er ten minste eenenzestig
liga's bekend over de hele wereld.

Max Wardall (1879-1934)

De wereld was een drukke plek in de
vroege jaren van de TOS. De Noordpool werd bereikt in 1908 en de Zuidpool een paar jaar later. Een eerste
vliegtuigvlucht, die 84 dagen duurde,
werd gemaakt over de Verenigde Staten. Dat jaar vond ook de eerste vlucht
over het Engels Kanaal plaats. Het Wereldcongres voor vrouwenrechten werd
geopend in Amsterdam. Koning Edward
VII van Groot-Brittannië ontmoette
keizer Franz Joseph om Duitsland te
adviseren af te zien van haar agressieve
(anti-Britse) beleid en er waren rassenrellen in Springfield, Illinois in de
Verenigde Staten. In 1910, ontsnapte de
13de Dalai Lama van Tibet aan de Chinese troepen en Gandhi ondersteunde
de resolutie van de organisatie van Afrikaanse volkeren. De dag van aankomst
van de Prins van Wales in Zuid-Afrika
riep hij uit als een dag van rouw. Dit als
protest tegen de wetgeving in ZuidAfrika die kleurlingen en Afrikanen van
hun burgerrechten ontnam in de opkomende Unie van Zuid-Afrika. Ook in

1922, keurde Portugal het vrouwenkiesrecht goed.
Terwijl ik al deze dingen opzocht,
kreeg ik het idee om de verschillen
tussen dienstbaarheid in 1908 en de
vroege jaren en dienstbaarheid de dag
van vandaag te laten zien.
Toen Besant de TOS stichtte, had een
enorm aantal mensen van de bevolking
van Engeland en andere landen te lijden onder afschuwelijk lange werkuren, karig loon, kinderarbeid, onderdrukking van vrouwen en mensen van
andere rassen of etnische groepen,
misdaad en oorlog of de dreiging van
oorlog. De nieuw gevormde liga's van
de TOS ijverden om het lijden, veroorzaakt door deze en andere maatschappelijke misstanden, te verlichten.
In 1927 werd Max Wardall de Hoofdbroeder van de Internationale TOS en
hij herstructureerde de organisatie. Er
werd afgestapt van het concept van de
liga's ten gunste van het werken met
afdelingen. Sommige landen hebben
vandaag nog steeds 'afdelingen', maar
de meeste hebben gewoon "projecten". Het maakt eigenlijk niet uit
welke benaming we er aan geven,
zolang het werk maar wordt gedaan.
In juli 1938, in een poging om ervoor
te zorgen dat het werk inderdaad rond
geraakte, wijdde “The American Theosophist” elke maand een pagina aan
aankondigingen en nieuws van de
TOS, onder de titel "Theosofie in
actie: TOS prikbord". Een eerste
dergelijk prikbord begon als volgt:
"Deze pagina, geschonken aan de
Theosofische Orde van Dienst, is
bedoeld als prikbord voor oproepen
tot dienstbaar werk. Iedereen kan
een oproep insturen en iedereen
wordt aangespoord om oproepen te
beantwoorden en te helpen in de
mate dat zij of hij dit kan. Individuen en loges worden aangespoord
om steun te verlenen aan zovelen
als mogelijk."
Sommige afdelingen zetten deze traditie ook vandaag nog voort. NieuwZeeland, bijvoorbeeld, reserveert

twee pagina's van haar publicatie voor
de bekendmaking van verslagen over
TOS werk.
Sinds 1908, is de wereld veranderd,
gedeeltelijk als gevolg van de inzet van
leden van de TS en de TOS die gericht
zijn op dienstbaarheid als spirituele activiteit, en die de eerste doelstelling van
de TS beleefden en in de praktijk brachten. Vergeleken met onze voorouders,
genieten vele burgers in landen in de
huidige wereld van kortere werkweken,
betere lonen, betere gezondheidszorg,
huisvesting, onderwijskansen en religieuze vrijheid. En het werk gaat door.
Tijdens de Internationale Conventie van
2014, bracht mevrouw Usha Shah een
voordracht over Nairobi, Kenia, waar
een aantal van deze fundamentele rechten nog te realiseren zijn, en Dr. Deepa
Padhi deelde met ons een verslag over
het werk dat wordt verricht in de regio
Odisha om het geweld tegen vrouwen
te helpen stoppen, en om ervoor te zorgen dat vrouwen in gelijke mate in fundamentele mensenrechten deel hebben.
Dit is een probleem dat nog steeds aandacht nodig heeft over de hele wereld.
Maar al met al is de wereld in vele regio’s een betere plaats vandaag de dag
dan jaren en eeuwen geleden.

Diana Dunnighem Chapotin

Eveneens in haar lezing, gegeven tijdens
de Internationale Conventie, stelde mevrouw Diana Dunningham Chapotin
dat, "omdat de media vrijwel direct
meldingen van groot geweld gepleegd aan de andere kant van de
wereld tot in onze woonkamer brenVervolg op pagina 5

4

Jaargang 10—nummer 6
Juni 2015

Het Witte Lotusblad

Vervolg van pagina 4

Aspecten van Dienst aan de mensheid in het dagelijks leven
Nancy Secrest
gen, hebben we de indruk dat de wereld een steeds gevaarlijker plek is
om te wonen. In feite is zowel individueel als collectief geweld gestaag
gedaald over de afgelopen duizend
jaar. Het aantal oorlogen en het
aantal doden door oorlog over de hele
wereld is in verhouding tot het aantal mensen op aarde gedaald gedurende vele eeuwen ". Diana zei dat
hoewel "we voorzichtig moeten zijn
met statistieken... rustig kan worden
gezegd dat de huidige burgers veel
minder het risico lopen te worden
gedood of slachtoffer te worden van
geweld dan een eeuw geleden en veel,
veel minder risico dan duizend jaar
geleden."
Het is ook waar dat als gevolg van de
media, zoals televisie, radio en internet
met toegang tot e-mail en sociale media
vrijwel aan onze vingertoppen, de planeet een veel kleinere plaats lijkt. Bij de
voorbereiding van deze voordrachten en
onze reis naar Adyar, waren Diana,
Deepa, Usha en ik vrijwel voortdurend
in contact via het internet. Slechts vijftig
jaar geleden zou het niet mogelijk geweest zijn voor vier personen uit Frankrijk, Afrika, India en de VS om zo gemakkelijk en snel te communiceren. Ik
merk bij mezelf dat als de wereld op
deze manier kleiner wordt, het makkelijker is om in te zien dat we allemaal
dezelfde basisbehoeften en basisrechten
hebben aan onderdak, voedsel, schoon
water, mogelijkheden om te zorgen
voor onszelf en onze families, menselijke waardigheid, respect, rechtvaardigheid, vrijheid en het streven naar spirituele verlichting.
Hoe kleiner de wereld voor ons wordt
en hoe makkelijker het is om met elkaar
in contact te komen, hoe meer we elkaar begrijpen. Hoe beter we elkaar
begrijpen, des te duidelijker de eenheid
van alle leven voor ons wordt. We beseffen dat we één volk zijn, en uiteindelijk zullen we beseffen dat we één persoon zijn - meer nog: dat we één zijn.
Als we op deze manier naar de dingen
kijken, dan realiseren we ons dat door
anderen te dienen, wij onszelf dienen.

We realiseren ons dat dienstbaarheid
verder gaat dan het voeden van lichaam of geest. Het is een spiritueel
pad dat, indien bewust betreden op
een onbaatzuchtige manier, de gever
evenveel dient als de ontvanger.
In haar voordracht, vertelde Diana
eveneens van de sterke toename van
het aantal liefdadigheidsgroepen in de
wereld van vandaag en dat "het duidelijk is dat burgerlijke zorg enorm
toeneemt evenals het engagement
tot het omkeren van de richting
waarin deze planeet zich lijkt te
ontwikkelen". De TOS maakt sinds
1908 deel uit van dit engagement.
Vandaag is de TOS actief in dertig
Secties van de Theosofische Vereniging en realiseert zij humanitair werk
op basis van spirituele concepten. Ik

zou graag een aantal van deze werkzaamheden met u delen vandaag, om
een "gelaat" te kleven op de dienstbare arbeid verricht door TOS Secties op
internationaal niveau.
Om te beginnen, u weet het misschien
niet, maar de TOS heeft een VNcommissie. Het is interessant om op te
merken dat, hoewel zij geen spirituele
organisatie is, het derde doel van de
Verenigde Naties sterke overeenkomst
vertoont met de eerste doelstelling van
de Theosofische Vereniging, met haar
"streven naar de realisatie van internationale samenwerking, het bevorderen van de mensenrechten en de
fundamentele vrijheden voor allen,
zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of religie”. De TS en de
TOS hebben de VN sinds haar oprichting in 1945 gesteund, evenals zijn voorganger, de Volkenbond. In feite, was
Besant een van de eerste leden van de
Volkenbond Unie in Engeland. De TOS
VN-commissie bracht een brochure uit,
gedrukt in oktober 2011 waarin getoond
wordt hoe elke TS president sinds Besant de VN gesteund heeft. Dit is de
eerste in een reeks van brochures die de
TOS VN-commissie hoopt te publiceren. De steun voor de VN wordt ook
weergegeven via TOS feesten op VNDay die worden gehouden in lokale afdelingen. In de afgelopen jaren, heeft
onze coördinator voor het Spaanstalig
gebied, Fernando Pérez Martin, 34
nummers van een nieuwsbrief over de
acties van de VN gepubliceerd.
Een van de actiegebieden die de TOS en
de VN delen, is de bevordering van de
vrede. In de Filippijnen, worden workshops gegeven aan het leger, over het
oplossen van conflicten en zelftransformatie. En onlangs schonk de TOS in
Frankrijk handgebreide knuffels aan de
TOS in Oekraïne om uit te delen aan
door de oorlog ontheemde kinderen. Er
zijn veel groepen die vredesmeditaties
organiseren.
Natuurrampen, evenals oorlog, kan veel
mensen doen vluchten. In tegenstelling
Vervolg op pagina 7
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tot andere TOS projecten die tot de
lokale omgeving van de groep kunnen
worden beperkt, is de organisatie van
noodhulp bij rampen een zorg waarop
we eerder reageren op internationaal
niveau. In de afgelopen jaren, wierf de
TOS wereldwijd fondsen om te helpen
met schoonmaakoperaties, wederopbouw en het leveren van voedsel en
water aan hen die zonder thuis zijn omwille van natuurrampen, zoals de aardbevingen in Chili en Haïti een paar jaar
geleden. De Hongaarse TOS 'adopteerde' een door overstromingen getroffen dorp met de medewerking en de
steun van een gemeentelijke beambte.
Er volgde een internationale respons op
de oproep geïnitieerd door Usha Shah en
de TOS in Nairobi ten voordele van het
Keniaanse voedselprogramma, in antwoord op een acuut voedseltekort. De
TOS boorde er een waterput en vervoerde drinkwater naar een dorp in het
Kitui district ten oosten van Nairobi. Ze
installeerde ook verlichting op basis van
zonne-energie voor de stad. Vorig jaar,
toen supertyfoon Yolanda de Filippijnen
aandeed, reageerden vele TS en TOS
Secties met donaties om de slachtoffers
te ondersteunen en voor de wederopbouw, en TOS-leden in de Filippijnen
boden uitgebreid, en op een buitengewoon goed georganiseerde wijze, hulp.
Handgebreide teddybeertjes gemaakt
door Engelse, Italiaanse en Franse TOSleden hebben hun weg gevonden naar
vele kinderen die getroffen zijn door een
aantal van deze rampen.
Onlangs heeft de internationale TOS
een donatie gestuurd aan de TOS in
India voor de heropbouw, na de overstromingen van Jammu & Kashmir en
ten voordele van noodhulp na de cycloon Andhra.
TOS groepen wereldwijd werken aan
een grote verscheidenheid van projecten
van sociale dienst. Ik vraag me af wat u
denkt dat de TOS moet benadrukken in
haar werk. Ik ben geïnteresseerd in uw
standpunten. Veel TOS groepen richten
hun aandacht op het leveren of ondersteunen van scholen, met name degenen
die de kinderen theosofische ideeën en

waarden bijbrengen. Het helpen van
kinderen ligt vele theosofen na aan het
hart. Natuurlijk, de grootste en meest
succesvolle van deze inspanningen is
het "Golden Link College". De
"Golden Link School", opgericht door
de TOS in de Filippijnen, verstrekt
transformerend onderwijs aan kansarme kinderen sinds 2002. Vijfentachtig
procent van de studenten ontvangt een
studiebeurs.
De school wordt beschouwd als een
model van theosofie in de praktijk, in
de hele theosofische wereld. Naast
klassieke basisvakken, onderwijst de
school meditatie en richt het onderwijs zich op het ontwikkelen van karakter, integriteit en zelfvertrouwen
in haar studenten. In de hogere klassen, vormen cursussen in theosofie
een onderdeel van het kerncurriculum. Deze karakteriële kwaliteiten
zullen in het latere leven van de studenten aan anderen worden doorgegeven met als potentieel dat positieve
veranderingen in de wereld tot stand
kunnen komen, die vrede en harmonie
bevorderen. De TOS in Pakistan biedt
thuisonderwijs voor meisjes die anders
niet in staat zouden zijn een opleiding
te krijgen. De vastberadenheid van de
leden is er sterk om ongehinderd door
te blijven gaan met hun verschillende
programma's. Op het nieuws van de
recente tragedie in de Peshawar regio,
schreef TOS-lid Vicki Jerôme het volgende aan haar TOS vrienden in Karachi: "Het is bijna niet te geloven dat
dit kan gebeuren in de wereld van
vandaag, dan nog wel in de naam van
een religie van vrede, wier volgelingen
zich diep bedroefd moeten voelen.
We kijken uit naar de dag dat iedereen
leeft in overeenstemming met de eerste doelstelling en zorgt voor elkaar.
Ondertussen zijn we met onze harten
en gedachten dicht bij jullie en alle
leden van de TOS en TS in Karachi, en
onze gedachten zijn bij de vele prachtige mensen in uw mooie land". Ik weet
zeker dat we allemaal die gevoelens
kunnen delen.
De TOS in Finland steunt het werk

van de "Olcott Memorial Higher Secondary School" en het Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn in Adyar,
Chennai, India; en een van onze nieuwste TOS Secties nl. die in de Dominicaanse Republiek doneerde onlangs boeken aan kansarme kinderen. Veel andere
TOS groepen, met name in India, beheren scholen en educatieve programma's
voor kinderen en TOS-leden over de
hele wereld sponsoren het onderricht
van vele honderden anderen.
In Zweden helpt de TOS wees- en
straatkinderen. De Italiaanse TOS is de
belangrijkste sponsor van een weeshuis
in India, en de TOS-USA hielp de Home
van de Chushul kinderen in Tibet tot
vorig jaar, toen de kinderen naar een
tehuis van de staat werden overgeplaatst door de Chinese overheid. In
Kenia, geeft de TOS Nairobi feestjes
voor kinderen in de sloppenwijken. De
kinderen worden getrakteerd op een
middagje met wat eten, plezier maken
en een ijsje, zoals Usha Shah ons vertelt.
Hopelijk kreeg geen van de kinderen
buikpijn of ze zouden nood hebben gehad aan het TOS genezingsnetwerk. Op
veel plaatsen in de wereld komen genezingsgroepen samen, meestal wekelijks,
voor een genezingsritueel of -meditatie
die de Deva's oproepen om te helpen bij
de genezing, of bij een vreedzame overgang uit dit leven. Namen van mensen
in nood worden door familie of vrienden opgegeven, en worden nu internationaal gedeeld. Andere medisch gerelateerde TOS projecten omvatten de verVervolg op pagina 8
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Aspecten van Dienst aan de mensheid in het dagelijks leven
Nancy Secrest
spreiding van mobiliteitshulpmiddelen,
het belangrijkste project van de TOS in
India. Een op de 200 kinderen geboren
in ontwikkelingslanden lijdt aan een te
verhelpen aangeboren of reumatische
hartafwijking. Het "Heart Baby's Project" ingesteld door de Tanzaniaanse
TOS lost dit probleem op. Ook in Tanzania, is de TOS jeugd begonnen met de
eerste Afrikaanse tak van World Care
Way (WCW), een charitatieve organisatie voor de jeugd gewijd aan diverse
sociale en milieuvraagstukken.
Dieren verdienen ook genezing, zo
dacht Mevrouw Rozi Ulics van de TOSUSA die daar een genezingsnetwerk
voor dieren begon. De TOS in Hongarije is hierin gevolgd. De TOS in Argentinië is begonnen met een eigen dierenasiel. En, in de geest van ahimsa, geven
verschillende TOS secties, Portugal,
Uruguay en Hongarije, vegetarische of
veganistische kooklessen of hebben
DVD's of vegetarische kookboeken uitgebracht. Interessant is dat de TS in Europa een uitstekend vegetarisch kookboekje heeft gepubliceerd in 2003.
De TOS in Frankrijk gaf een seminarie
over een ander soort onderwerp: Begrafenis, crematie en alternatieve begrafenisdiensten. Michel Chapotin, hoofd van
de TOS in Frankrijk, gaf een theosofische visie op crematie voor meer dan
vijftig (50) deelnemers in dit overwegend rooms-katholieke land, waar begrafenis de norm is.
Een van de oorspronkelijke afdelingen
van de TOS - Kunst en Muziek - biedt
ook mogelijkheden om dienstbaar te
zijn. In Australië werd onlangs een programma over Muziek en Dans aangeboden door de Sunshine Coast TOS. De
TOS in Brisbane organiseerde ook een
kunsttentoonstelling als evenement voor
fondsenwerving. Dit jaar gaf de TOSUSA steun aan "Save World Art" een
organisatie die probeert om een deel van
de inheemse kunstvormen in de wereld
van vernietiging te redden.
Een jaar geleden, in september, riep de
internationale TOS op tot wereldwijde
aandacht en engagement voor de proble-

matische leefomstandigheden van
vrouwen; TOS Secties werden gevraagd hun engagement aan te melden. Verschillende Secties hebben dit
gedaan en ondersteunen actief het
werk ten voordele van de veiligheid
van vrouwen, zowel binnen als buitenshuis, onderwijs voor vrouwen,
gelijke economische kansen en fundamentele mensenrechten. De bijzonder
fijne werk in genderproblematiek van
Dr. Deepa Padhi en TOS Bhubaneswar in de Odisha Regio trok aanzienlijke steun aan van TOS groepen in
andere landen. Dr. Padhi sprak tijdens
zijn voordracht over deze problemen,
maar vergat te vermelden hoe ze naar
de toenmalige gouverneur van de regio zijn gestapt om hem te vragen naar
zijn steun door prikborden te plaatsen
om mensen te sensibiliseren voor het
probleem van het geweld tegen vrouwen in een poging om dit geweld te
stoppen. Mevrouw Usha Shah vertelde
dat in Kenia, vrouwen verschillende
vaardigheden worden geleerd om hen
toe te laten zichzelf en hun families te
onderhouden. In de Verenigde Staten,
voerde het winternummer van onze
publicatie, "Voor de Liefde van het
Leven", de vrouwenproblematiek als
thema met veel mooie bijdragen over
het fenomeen. Hoewel geen TOSprogramma, is het "Olcott Education
Society" opleidingsprogramma voor

vrouwen een lichtend voorbeeld van het
bijbrengen van vaardigheden aan kansarme vrouwen opdat zij meer onafhankelijk kunnen zijn en zichzelf zowel als hun
families kunnen helpen. Het Centrum
leert snit en weven.
En tot slot, de TOS in Chennai is erg
druk bezig met het verstrekken van
schoon drinkwater op de TS landgoed in
Adyar, en met het organiseren van volledige medische check-ups voor alle
medewerkers van het centrum aldaar.
De TOS Chennai organiseert oogcontroles, de voorziening van brillenglazen
en oogoperaties voor duizenden behoeftige inwoners in Chennai.
Ik wil dat u weet dat de internationale
TOS er is om ook u te helpen en te ondersteunen in uw eigen projecten, of dit
nu in uw privéleven is dan wel binnen
de TOS of de TS. De TOS heeft allerlei
middelen ter beschikking op haar website en de mensen zijn bereid om naar u te
luisteren en ideeën uit te wisselen. De
hele reden van bestaan van de TOS is
om de Theosofische Vereniging te ondersteunen in haar werk om de transformerende theosofische waarden in de
wereld uit te dragen en in het leven van
de individuele spirituele zoeker te ondersteunen. Ik vraag de TS om te profiteren van het TOS potentieel, van zijn
enthousiasme en zijn energie.

Voordracht Nancy Secrest
7 mei 2015
op de Hoofdzetel van de
Belgische Theosofische Vereniging vzw te
1000 Brussel
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Bezoek Nancy Secrest, Internationaal Secretaris TOS
Brussel, 7 mei 2015

Theosophical Order of Service Belgium

INFO

De Theosofische Orde van Dienst België steunt de oproep tot giften
vanwege Karuna Chechen.
URL: karuna-chechen.org

De Theosofische Orde van Dienst in België sluit zich aan bij het internationale TOS healing network en wil in contact komen met enthousiaste
mensen om regelmatig samen een healing meditatie te doen. Voor hen
die mee willen doen, stuur ons een kort berichtje en we nemen spoedig
contact op.
Bezoek onze Facebookpagina
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SAVE THE DATE
Dutch Day 2015
Noteer alvast in uw agenda:
Zondag 23 augustus 2015:
Dutch Day
ITC—Naarden
Net als vorig jaar krijgen we ook in 2015 de gelegenheid om onze nternationale President
van de Theosophical Society, de heer Tim Boyd, te ontmoeten. Ook dit jaar bezoekt hij
het Internationaal Centrum in Naarden.
Meer gegevens volgen later. Gelieve onze Facebookpagina regelmatig te raadplegen.
Meer informatie kan u ook verkrijgen op GSM 0486 631 997 of 0476 879968

SAVE THE DATE
Bezoek Dr. Chittaranjan Satapathy aan Brussel
Dr. Chittaranjan Satapathy is momenteel Vice-president van de Theosophical Society en
hij is lid van de Vereniging sinds 1983. Met zijn echtgenote verblijft hij sinds 4 jaar op
de Adyar Campus en helpt er bij het werk op de Internationale hoofdzetel.
Tijdens zijn tournee door Europa, bezoekt hij ook Brussel, waar hij voordrachten zal
geven op de Hoofdzetel van de Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel:
 op woensdag 10 augustus 2015 om 20 uur: “Theosophy and Krishnamurti”

en
 op donderdag 11 augustus 2015 om 15 uur: “Theosophy in daily life”

De voordrachten zijn in het Engels - vertaling wordt voorzien.
Meer informatie kan u vinden op onze Facebookpagina
Meer informatie is ook te verkrijgen op GSM 0486 631 997 of 0476 879 968

Vraag een bekwaam mens eens wat hem het vaakst voor gevaar waarschuwde en hem
beschermde tegen dwalingen en fouten. Een eerlijk mens zal zeggen het hart. Hij zal
het brein, noch het verstand noemen.
Agni yoga—Hart
P 147—134
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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
07/06/2015

Christian Vandekerkhove

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu

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: Agni yoga: Hart
2de donderdag van de maand: Ethica: Aan de voeten van de Meester
3de donderdag van de maand: Thema-avond: Agni yoga: Hart
4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en antwoord
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp

Nieuw !

Korte cursus Astrologie

In september 2015 start een kortlopende cursus PRAGMATISCHE ASTROLOGIE.
Deze cursus, in het Nederlands, wordt gegeven door Fons Wils
Locatie: Hoofdzetel Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein 8 te 1000
Brussel.
Meer hierover in het septembernummer
maar noteer alvast volgende data:
Fons Wils is astrofysicus en
begon al van in zijn vroege
jeugd aan een fundamentele
zoektocht. In functie daarvan
studeerde hij Natuurkunde en
Geneeskunde.

Dinsdagen om 20.00 uur:
29 september 2015
6 oktober 2015
13 oktober 2015
20 oktober 2015
27 oktober 2015
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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 juni 2015
MA
1

DI
2

WO
3

DO

4

ZA

VR

20:00-21.30

5

Loge Witte Lotus - juni 2015

6

AGNI YOGA
HART

8

9

10

11

ZO

11:00-13:00

7

THEOSOFIE
VANDAAG

12

13

14

19

20

21

26

27

28

AAN DE VOETEN
VD MEESTER

15

16

17

18

04/06/2015: Thema-avond: Agni Yoga: Hart
07/06/2015: De Theosofische Vereniging
Zie pagina 2
in de wereld van nu
11/06/2015: Ethiek: aan de voeten van de Meester
18/06/2015: Thema-avond: Agni yoga: Hart
25/06/2015: Geen bijeenkomst

AGNI YOGA
HART

22/29

23/30

24

25
GEEN BIJEENKOMST

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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