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De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

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

Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Het is een ontmoetings-
plaats van zoekers naar waarheid en heeft afde-
lingen in vele landen over de hele wereld.  

In Naarden, Nederland, is, in 
een prachtige en bosrijke om-
geving, het Europees Interna-
tionaal Theosofisch Centrum 
(I.T.C.) gevestigd.  

De Belgische Sectie van de 
Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 
1911. Haar hoofdzetel is gevestigd in Brussel en 
momenteel zijn er afdelingen - loges en studie-
centra - te Antwerpen, Brussel en Gent.  

Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat 
voordrachten en studiethemabijeenkomsten en 
sommige, waaronder die in Antwerpen en Brus-
sel, beschikken over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te brengen 
en hen te stimuleren in hun zoekproces naar 
waarheid. 

De Antwerpse Afdelingen zijn: 
Loge Antwerpen, opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus, opgericht in 2006.  
Loge Open Paradigma, opgericht in 2017. 

Alle afdelingen beogen een aantrekkingspunt te  
zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op de website van Loge Witte Lotus: 

 www.logewittelotus.be 
 

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de 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 BE88 7340 4396 3641  
                     tnv Loge Witte Lotus FV  

Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 

E-mail: info@logewittelotus.be & 

             loge.witte.lotus@ts-belgium.be 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis 
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende 
aanwezigheid 
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                    Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Voor alle informatie kan u terecht:  
                    Telefoon:  0476 879 968  
Bankgegevens:  IBAN BE 45 7380 2736 0789   
                     tnv T.V. Loge Antwerpen 

Internet:   Facebook 

E-mail:   loge.antwerpen@ts-belgium.be 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 
Thema-dagen: leden gratis - niet-leden: gratis bij 
een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende 
aanwezigheid 
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                          Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen 
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Jane Leade (maart 1624-19 augustus 1704) werd 
geboren in een begoede familie en kende een heel 

normale jeugd. Op de leeftijd 
van 15 jaar beweerde ze een 
visioen gehad te hebben. Een 
engelachtige stem vroeg haar  
het frivole leven achter zich 
te laten en zich volledig te 
wijden aan een spiritueel le-
ven.  

Ondanks haar belofte zou de 
volgende fase in haar leven er 
heel normaal uitzien. Ze 

huwde een verre neef, een handelaar en kregen 
vier dochters. Hun 27-jarig huwelijk was stabiel 
doch toen haar echtgenoot stierf, bleef ze volledig 
beroofd en zonder geld achter.   

In die tijd kreeg ze haar eerste visioen van de 
“Virgin Sophia”, het vrouwelijk aspect van God,  
die haar beloofde haar de geheimen van het uni-
versum te ontvouwen.  

In 1663 ontmoette ze John Pardage, een Angli-
caans priester. In 1668 vervoegde ze een kleine 
Behmenische groep die toen door John Pardage 
werd geleid. Behmenisme, ook wel Behemenisme 
en gelijkaardig, is de Engelstalige aanduiding 
voor een in de 17de eeuw Europees christelijke 
beweging, gebaseerd op de leringen van Jacob 
Böhme, een Duits mysticus en theosoof.  

De dood van haar echtgenoot in 1670 was de be-
ginperiode waarin Jane Leade begon met het bij-
houden van een spiritueel dagboek. Dit zou later 
gepubliceerd worden als ‘A Fountain of Gardens’. 

Berooid achtergebleven, trok ze in bij het gezin 
van Pardage en zou er tot aan zijn dood in 1681 
blijven. Daarna nam zij het leiderschap van de 
groep op zich. De groep werd in 1694 bekend als 
de ‘Philadelphian Society For The Advancement 
Of Piety And Divine Philosophy’ - de Filadelfiërs. 
De geschriften en visioenen van Jane Leade 

vormden de basis van de spirituele doelen en ideeën 
van de groep. Ze verwierpen het idee een kerk te zijn 
en kozen voor de term ‘society’. Alle leden van deze 
society bleven ook lid in de kerk waartoe ze behoor-
den. 

Algemeen wordt aan-
genomen dat hun 
zienswijze ietwat ge-
lijklopend is met het 
Pantheïsme, een le-
vensbeschouwing die 
ervan uitgaat dat alles 
(en iedereen) goddelijk 
is. Het goddelijke is 
immanent en alomvat-
tend; universa, natuur 
en God zijn identiek.  

De Filadelfiërs geloof-
den dat God aanwezig 
is in alle dingen en dat de aanwezigheid van de Hei-
lige Geest bestaat in elke en ieders ziel. Verlichting 
kan bereikt worden door een deugdzaam leven te 
leiden en te zoeken naar de waarheid door de 
‘wijsheid van God’. 

Tijdens deze lezing krijgen we een duidelijk beeld  
over het leven en werk van Jane Leade, een heel bij-
zondere mystica.  

Wie meer wil weten over dit onderwerp, no-
digen we dan ook van harte uit om samen 
met ons deel te nemen aan deze lezing die 
doorgaat op zondag 4 maarst om 11.00 uur, 
in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 
2050 Antwerpen-linkeroever. 

Deelname in de kosten:  

leden: € 2,00, niet-leden: € 7,00  

Loge Witte Lotus 
Lezing op zondag 4 maart 2018 om 11.00 uur  

Locatie:  OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen 

De Filadelfiërs, een theosofische kring rond Jane Leade 
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Stanza V: Fohat, het kind van 
de zevenvoudige hiërarchiën; 
de vorming van een kosmos; 
het verloop van de Wereld-
vorming. Eerst is er versprei-
de Kosmische Stof, dan de 

vurige ‘wervelwind’, de 
eerste trap van de vorming 
van een nevelvlek. Deze 
nevelvlek verdicht zich en, 
na door verschillende 
vormveranderingen te zijn 
heengegaan, vormt zich 
een Zonne-Heelal, een Pla-
neetketen, of een planeet. 

v-1. de oorspronkelijke zeven, de eer-
ste  zeven Ademtochten van de draak 
van wijsheid, brengen op hun beurt, 
uit hun heilige ronddraaiende uitade-
mingen, de vurige wervelwind voort.  
De ‘vurige wind’ is de gloeiende kosmische stof 
die de leidende gedachte van de ‘scheppende 
krachten’ magnetisch volgt, zoals ijzervijlsel de 
magneet. Let op: ieder atoom in het universum 
heeft de mogelijkheid van zelfbewustzijn in zich, 
O, verborgen leven, trillend in elk atoom, 
maar het voertuig bepaalt in hoeverre dit gereali-
seerd kan worden. Om tot vol bewustzijn te ko-
men moeten alle stadia doorlopen worden: De 
adem wordt een steen; de steen een plant; de 
plant een dier; het dier een mens; de mens een 
geest; en de geest een god, zo vermeldt een ge-
zegde. 

v-2. zij maken hem tot de boodschapper 
van hun wil. De Dzyu  (occulte wijsheid, 
de uitdrukking van de collectieve wijsheid 
van de Dhyani-Boeddha’s) wordt fohat; 
de snelle zoon van de goddelijke zo-
nen, van wie de zonen de lipika’s zijn, 
brengt berichten rond. Fohat is het 
strijdros en de gedachte is de ruiter.  
(Dat wil zeggen dat het strijdros Fohat on-
der invloed staat van de leidende gedach-
te. Fohat staat in nauw verband met het 
Ene Leven.) Hij schiet als de bliksem 
door de vurige wolken (kosmische ne-
vels); doet drie, vijf en zeven schreden 
door de zeven gebieden boven en de ze-
ven beneden (de wereld die moet komen). 
Hij verheft zijn stem, roept de ontel-
bare vonken (atomen) en voegt ze sa-
men.  
Wanneer hij begint te werken, scheidt 
hij de vonken van het lagere rijk 
(minerale atomen) die zweven en trillen 
van vreugde in hun stralende wonin-

gen (gasachtige wolken) en vormt daarmee 
de kiemen van wielen (krachtcentra). hij 
plaatst ze in de zes richtingen van de 
ruimte, en één in het midden – het mid-
denwiel.  
Met de zes richtingen in de ruimte wordt de dubbele 
driehoek bedoeld, de samenvoeging en versmelting 
van zuivere geest en stof (zie ook het embleem van 
de TS). 

v-4. Fohat trekt spiraallijnen, om het 
zesde te verenigen met het zevende – de 
kroon; een leger van de zonen van het 
Licht staat bij iedere hoek (op elke hoek 
staat een Dhyani Chohan om van begin tot 
einde zijn eigen gebied te leiden en te bewa-
ken, als ‘mystieke wachter’) en de lipika’s 
staan in het middenwiel. Zij (de lipika’s) 
zeggen: dit is goed, de eerste goddelijke 
wereld is gereed, de eerste is nu de twee-
de, dan weerspiegelt de ‘goddelijke 
Arupa’ (het vormloze heelal van gedachte) 
zich in chhaya loka  (de schaduwachtige 
wereld van de oervorm), het eerste gewaad 
van de anupadaka (de sfeer van het onge-
schapene). 

v-5. fohat doet vijf schreden (nadat hij de 
eerste drie al heeft gedaan) en bouwt een 
gevleugeld wiel op iedere hoek van het 
vierkant, voor de vier heiligen (Dhyani 
Chohans, de vier grote koningen of Maha-
radja’s die heersen over de kosmische krach-
ten van Noord, Zuid, Oost en West) en hun 
legers  (menigten). 

v-6. de lipika’s omschrijven de driehoek, 
de eerste een (de verticale lijn of het cijfer 
1), de kubus, de tweede een, en het penta-
gram binnen het ei (cirkel). het wordt de 
ring ‘verder niet’ (the ring ‘pass’ not) ge-
noemd voor hen die afdalen en opklimmen 
en ook voor degenen die tijdens de kalpa  
(een enorme tijdsperiode) voortgaan naar 
de grote dag ‘wees met ons’. Zo werden de 
rupa en de arupa (de wereld van vormen en 
de vormloze wereld) gevormd: uit één 
licht, zeven lichten. De wielen bewaken 
de ring …  
De schrijvers van het kar-
mische grootboek, de Li-
pika’s, richten een ondoor-
dringbare versperring, of 
een ‘ring pass not’ op tus-
sen het persoonlijke ego 
en het onpersoonlijke Zelf.  
Zij kunnen de ‘cirkel van 
het verder niet’ pas defini-
tief overstijgen op de zoge-

Kosmische Evolutie  -  slot 
H.P. Blavatsky 
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naamde dag ‘wees met ons’. Dat is de dag dat de 
mens zich bevrijdt van de boeien van onwetend-
heid. Hij ziet dan volledig de niet-afgeschei-
denheid in, van het ego binnen zijn persoonlijk-
heid (die hij ten onrechte beschouwt als zijn ei-
gendom) met het Universele Ego (de anima su-
pra mundi). Dan gaat hij op in de Ene Essentie 
en wordt niet alleen één ‘met ons’, de gemanifes-
teerde universele levens die een leven zijn, maar 
wordt dat Leven zelf. 

Stanza VI: onze wereld, de groei en 
ontwikkeling ervan. Deze stanza geeft de 
volgende trappen aan in de vorming van een 
‘Wereld’ en volgt de evolutie van zo’n wereld tot 
aan het (vierde) grote tijdperk, dat overeenkomt 
met het tijdperk waarin we nu leven. 

vi-1. door de kracht van de moeder van 
genade en kennis – Kwan-Yin – het 
‘drievoud’ van Kwan-ShaYin, dat woont 
in Kwan-Yin-Tie, doet fohat, de adem 
van hun nageslacht, de zoon van de zo-
nen, nadat deze uit de diepste afgrond 
(chaos) de schijnvorm had opgeroepen 
van tsien-tchang (ons Heelal) en de ze-
ven elementen, het volgende: 

vi-2. de snelle en stralende brengt de 
zeven laya-centa voort, waarover nie-
mand de overhand zal hebben tot de 
grote dag ‘wees met ons’ en hij grond-
vest het heelal op deze eeuwige funda-
menten, terwijl hij tsien-tchan om-
ringt met de elementaire kiemen 
(atomen en monaden). 

Laya-centra zijn nulpunten, waarvandaan diffe-
rentiatie begint. Terwijl de gewone wetenschap 
spreekt van de evolutie van de stof door redeloze 
stof, blinde kracht en zinloze beweging, wijst het 
occultisme op een intelligente wet en een bewust 
leven. Het voegt eraan toe dat Fohat de leidende 
geest van dit alles is, geen persoonlijke godheid, 
maar de uitstraling van de achter hem staande 
machten. 

vi-3. Van de zeven (elementen) – eerst één 
gemanifesteerd, zes verborgen; twee ge-
manifesteerd, vijf verborgen; drie gema-
nifesteerd, vier verborgen, vier voortge-
bracht, drie verscholen; vier en een 
(gedeelte) onthuld, twee en een half ver-
borgen; zes nog te manifesteren, één ter 
zijde gelegd. Tenslotte zeven wentelende 
kleine wielen, (de planeetketen) waarvan 
het ene het andere geboren doet worden.  
Hoewel dit betrekking heeft op het gehele Heelal na 
een mahapralaya, heeft deze passage door analogie 
ook betrekking op de evolutie en de uiteindelijke 
vorming van de oorspronkelijke (samengestelde) 7 
elementen op onze aarde. 4 elementen, vuur, lucht, 
water en aarde zijn inmiddels geheel gemanifes-
teerd en het 5e, ether, gedeeltelijk. 

vi-4. hij bouwt ze, naar het voorbeeld 
van oudere wielen (werelden) en plaatst 
hen op de onvergankelijke centra. 

hoe bouwt fohat ze? Hij verzamelt het 
vurige stof. Hij maakt ballen van vuur, 
schiet er doorheen en er omheen, ter-
wijl hij ze van leven doordringt en 
brengt ze dan in beweging, sommige naar 
de ene kant, andere naar de andere 
kant. Zij zijn koud. Hij maakt ze heet. 
Zij zijn droog, hij maakt ze vochtig. Zij 
stralen, hij waait ze koelte toe en ver-
koelt ze. Zo werkt fohat van de ene 
schemering tot de andere, zeven eeuwig-
heden lang. 

vi-5. bij de vierde  (Ronde, of levens- en be-
staansomwenteling rond ‘de zeven kleinere 
wielen’) wordt de zonen gezegd hun beel-
tenis te scheppen. Eén derde weigert, 
twee   (derden) gehoorzamen.  
de  vloek wordt uitgesproken; zij zullen 
worden geboren in het vierde (Ras), lij-
den, en lijden veroorzaken; dit is de eer-
ste oorlog. 

Stanza VI spreekt over onze wereld. Tussen de vori-
ge sloka IV, en deze hebben zich lange tijdsbestek-
ken afgespeeld. Het gaat erom dat we heden ten da-
ge als mensheid nog steeds karma moeten inlossen 
voor grote vergissingen die in vroegere ontwikke-
lingsronden door de mensheid gemaakt zijn. De toe-
lichting vermeldt: De heilige jongelingen (de goden) 
weigerden zich te vermenigvuldigen en soorten te 
scheppen naar hun gelijkenis, naar hun aard. Het 
zijn geen geschikte vormen (rupa’s) voor ons. Zij 
moeten groeien. Zij weigeren de chaya’s 
(schaduwen of beelden) van hun minderen in te 
gaan. Zo heerste er vanaf het begin zelfzucht, zelfs 
onder de goden, en zij kwamen de karmische li-
pika’s onder ogen. In deel II, Anthropogenesis, het 
ontstaan van de mens, wordt dit nader toegelicht. 

vi-6. de oudere wielen draaiden omlaag 
en omhoog … het broedsel van de moeder 
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vulde het heelal (de Kosmos). er wer-
den veldslagen geleverd tussen de 
scheppers en de vernietigers en veld-
slagen om de ruimte; het zaad (de we-
reldkiem, geestelijke deeltjes) verscheen 
en verscheen voortdurend opnieuw.  

vi-7. maak uw berekeningen, Lanoo, 
wanneer gij de juiste ouderdom van 
uw kleine wiel (keten) zoudt willen 
kennen. Zijn vierde spaak is onze moe-
der (aarde). Reik naar de vierde  
‘vrucht’ van het vierde pad van kennis, 
dat leidt tot nirvana en gij zult be-
grijpen, want gij zult zien …   
In exoterische boeken worden vier inwijdings-
graden of wegen naar Nirvana genoemd: de 
Srotapatti (the stream-winner, hij die is inge-
gaan in de stroom), de Sakridagamin (the once-
returner, hij die nog slechts éénmaal geboren 
hoeft te worden), de Anagamin (the never-
returner, hij die niet meer zal reïncarneren), en 
de Arhat (the worthy one: hij aanschouwt Nir-
vana gedurende zijn leven; voor hem is dit geen 
toestand na de dood, maar Samadhi, waarin hij 
de volkomen gelukzaligheid van Nirvana ge-
niet). 

Stanza VII:  de ouders van  de mensheid 
op aarde. Deze stanza vervolgt de geschiede-
nis en schetst de neerdaling van het leven tot 
aan de verschijning van de Mens. 

vii-1. Aanschouw het begin van bewust 
vormloos leven … eerst het goddelij-
ke (voertuig), het ene uit de moeder-
geest (atman); dan het geestelijke 
(atma-buddhi, geest-ziel); de drie uit 
het ene, de vier uit het ene, en de vijf 
waaruit de drie, de vijf en de zeven. 
Deze zijn de drievouden en de viervou-
den naar beneden; de ‘uit het denkver-
mogen geboren’ zonen van de eerste 
heer (Avalokiteshvara, de toekijkende 
Heer, het Hoger Zelf, de hemelse en men-
selijke logos); de stralende zeven (de 
“bouwers”)’. 
zij zijn u, mij, hem, o lanoo. Zij die 
over u en uw moeder aarde waken. 
De hiërarchie van scheppende krachten (Dhyani 
Chohans) wordt verdeeld in 7, of 4 en 3, binnen 
de 12 grote orden die zijn weergegeven in de 12 
tekens van de dierenriem. 

vii-2.  de ene straal vermenigvuldigt 
de kleinere stralen. Het leven gaat 
aan de vorm vooraf en het leven over-
leeft het laatste atoom van vorm. 
Door de talloze stralen gaat de le-
vensstraal voort, de ene, zoals de 

draad door veel  juwelen (parels). 
Hier wordt het begrip van de sutratma naar voren 
gebracht, de levensdraad die door opeenvolgende 
generaties loopt. De mensheid is hier in zijn eerste 
vage oervorm, een prototypische, schaduwachtige 
vorm, stoffelijk afkomstig van de laagste Dhyani’s 
of aardgeesten; moreel, psychisch en geestelijk af-
komstig van een groep goddelijke wezens. 

vii-3. Wanneer de ene twee wordt, ver-
schijnt het drievoud en de drie zijn 
(verbonden tot) één, en het is onze draad, 
O lanoo, het hart van de mensplant die 
saptaparna wordt genoemd. 
Dit gedeelte gaat over de zogenaamde ‘Ronden’: de 
stapsgewijze evolutie van de stoffelijke natuur in 
wording, de zeven bollen van onze keten met hun 
delfstoffen-, planten- en dierenrijken, tijdens de he-
le periode van een levenscyclus. Het begrip sapta-
parna verwijst naar de zevenvoudige samenstelling 
van de mens. 

vii-4. het is de wortel die nooit sterft; 
de drietongige vlam van de vier pitten. 
De pitten zijn de vonken die putten uit de 
drietongige vlam (hun hogere triade), die 
door de zeven – hun vlam – naar buiten 
is geschoten; de stralen en vonken van 
één maan, weerspiegeld in de voortsnel-
lende golven van alle rivieren van de 
aarde.  
De drietongige vlam is de hogere triade van atma-
buddhi en de vrucht van manas. De vier pitten die 
uitgaan en worden gedoofd zijn de vier lagere be-
ginselen, waaronder het lichaam. 

vii-5. de vonk (de monade, samen met het 
aroma van manas) hangt aan de vlam, aan 
de fijnste draad van fohat (de levens-
draad). Zij reist door de zeven werelden 
van maya. Zij houdt stil in de eerste en is 
een metaal en een steen; zij gaat door 
naar de tweede en  zie – een plant; de 
plant wervelt rond door de zeven veran-
deringen en wordt een heilig dier  (de 
eerste schaduw van de stoffelijke mens). Uit 
het samenstel van hun eigenschappen 
wordt manu, de denker, gevormd. Wie 
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vormt hem? de zeven levens en het ene 
leven. Wie voltooit hem? de vijfvoudi-
ge Lha, en wie vervolmaakt het laatste 
lichaam? vis, zonde en soma (de maan; 
drie symbolen van het onsterfelijke we-
zen) … 
De uitdrukking ‘door de zeven werelden van ma-
ya’ heeft betrekking op de zeven bollen van de 
planeetketen en de zeven ronden of 49 fasen van 
actief bestaan die de ‘vonk’ of monade vóór zich 
heeft, bij het begin van elke ‘grote levenscyclus’ 
of manvantara. 

vii-6. vanaf de eerstgeborene (de oor-
spronkelijke of eerste mens) wordt de 
draad tussen de stille wachter en zijn 
schaduw sterker en stralender bij ie-
dere verandering (reïncarnatie). het 
zonlicht van de ochtend is veranderd 
in de glorie van de middag …  
De wachter of de oervorm staat op de bovenste 
sport van de ladder van het zijn; de schaduw op 
de onderste. 

vii-7. dit is uw tegenwoordige wiel, zei de 
vlam tot de vonk. Gij zijt mijzelf, mijn 
evenbeeld en mijn schaduw. Ik heb mij-
zelf in u gekleed en gij zijt mijn vahan
(voertuig)  tot de dag ‘wees met ons’, waar-
op gij weer mijzelf en anderen, uzelf en 
mij zult worden. Daarop dalen de bou-
wers, nadat zij hun eerste kleed hebben 
aangedaan, neer op de stralende aarde en 
regeren over de mensen – die zijzelf zijn.  
Immanentie en periodiciteit zijn in de stanza’s hier-
vóór beschreven. Hier zien we ook het begrip trans-
cendentie naar voren komen: na een lange pel-
grimstocht komt het moment dat de vonk weer de 
vlam zal worden, dat wil zeggen dat de mens zal op-
gaan in zijn Dhyan Chohan, op de dag ‘wees met 
ons’. Alles gaat terug in de Grote Adem. 
 
Bron:  

‘Een introductie tot De Geheime Leer van H.P. Bla-

vatsky’ (Theosophical University Press). 

Uit: Theosofia mei 2012 

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 dog-
ma'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 vrije-
lijk 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.  
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Uitnodiging 

 
Witte Lotusdag 2018 

 

Op 8 mei 1891 overleed H.P. Blavatsky en in haar testament vroeg ze aan alle theosofen 
om in herinnering aan haar dood, elk jaar samen te komen en te lezen uit haar meest ge-
liefde boeken: Het Licht van Azië en de Bhagavad Gita. Later werd hier nog De stem van 
de Stilte aan toegevoegd.  

Een jaar na haar dood riep Kolonel H. S. Olcott deze dag uit als Witte Lotusdag. Overal ter wereld, onaf-
hankelijk van welke theosofische organisatie men lid is, komen theosofen dan samen als herinnering en 
eerbetoon aan H.P. Blavatsky.  

De Belgische Theosofische Vereniging vzw nodigt ook dit jaar al haar leden uit voor deze herdenking, die 
doorgaat op 

Dinsdag 8 mei 2018 

Om 19.30 uur 

We hopen u allen die dag te kunnen verwelkomen op de Hoofdzetel: 

Geuzenplein 8 te 1000 Brussel 

Namens het Bestuur 
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Programma in Antwerpen 
Maart 2018 

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u 

04/3:   Loge Witte Lotus 
                De filadelfiërs, een theosofiche 

kring rond Jane Leade 
11/03:   Loge Open Paradigma 
                   Magie en egregoren 
18/03:   Loge Antwerpen 

                     De Karmapa 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

Loge Witte Lotus 

01/03: van 20u tot 21.30u 
               Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 08/03: van 20u tot 21.30u: 
             De Siva Sutra 

15/03: van 20u tot 21.30u: 
            Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 22/03: van 20u tot 21.00u: 
             De Siva Sutra 

29/03: van 20u tot 21.30u: 
             Vrij onderwerp 

 

  Loge Antwerpen 

06 & 20/03: van 11u tot 15u: 
        Dialogen van G. De Purucker 
 
13 & 27/03: van 11u tot 15u: 

  Kosmisch Vuur van A. Bailey 

 

Loge Open Paradigma 

13/03: van 20u tot 21.30u: 
 Mensen- en Zonne-Inwijding  

 
27/03: van 20u tot 21.30u 

De ijlere krachten der natuur 
 

 
EXTRA Programma in Antwerpen 

 
Belgische Theosofische Vereniging 

Cursus: Inleiding tot de theosofie 

10/03: van 10u tot 12u 

Geen bijeenkomst 

Theosofische Orde van Dienst 

    22/03: van 20u tot 21u:  
                   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 maart 2018 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-
13:00 

 1 2 3 1 

Taimni 

2 3 4 
Filadelfi-
ërs 

5 6 
 

7 
 

8 
Siva Sutra 

9 
 

10 11 
 

12 13 
 
 

14 15 
Taimni 

 

16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 22 
Siva Sutra 

 

23 24 
 

 

25 

26 27 
 

28 29 
Vrij onder-
werp 

30 31  

01/03/2018: Thema-avond: 
                  Een weg tot zelfontdekking 
04/03/2018: Lezing: 
                  De Filadelfiërs, een theosofiche kring 

rond Jane Leade 
08/03/2018: Thema-avond: 
                  De Siva Sutra’s 
15/03/2018: Thema-avond:  
                  Een weg tot zelfontdekking 
22/03/2018: Thema-avond 
                  De Siva Sutra’s  
            Aansluitend TOS Genezingsmeditatie 
                             om 21.00 uur (enkel voor leden) 

(enkel voor leden) 
29/03/2018: Vrij onderwerp 

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

tos@ts-belgium.be 
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