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Zondag 3 mei 2015 - OC Katrinahof, Fromintinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever

Workshop: Intuïtief creatief met pastel en potlood

Een van de eerste dingen die we als peuter doen, is alles wat binnen ons bereik
ligt ‘onderzoeken’ en ‘uittesten’. Een
heel fijn object hiervoor is een balpen,
een potlood, een pastelkrijtje, enz. We
zien onze ouders er gebruik van maken
en willen dit ook zo graag even ‘lenen’.
Zodra we dat prettig materiaal in handen krijgen, is geen oppervlak nog veilig. Alles is bruikbaar: een muur, een
deur, de tafel, het parket, enz. We zijn
opgetogen over wat een dergelijk klein
ding kan!
Wanneer we wat ouder zijn, maken we
‘tekeningen’. We zijn heel verwonderd
en begrijpen niet waarom onze ouders
niet zien wat we op papier hebben gezet. Nochtans zijn voor ons, als kleine
ukkie, onze creaties zeer duidelijk en
heel mooi.

Op jonge leeftijd zijn we zijn dus al
heel creatief bezig. In het begin heel
diffuus, onduidelijk en onvolledig,
daarna heel precies en tot in de kleinste details, maar steeds heel intuïtief.
Het is jammer dat velen onder ons
deze intuïtieve creativiteit, naar mate
we ouder worden, meer en meer aan
de kant schuiven om andere dingen te
ontdekken en te verkennen.
Toch kan men met potlood en pastel
veel kanten uit. Het maakt eigenlijk
niet zoveel uit of we, in de ogen van
een ander, een meesterwerk voortbrengen. Wie eenmaal met kleurpotloden of pastelkrijtjes aan de slag gaat,
de techniek een beetje onder de knie
krijgt, ontdekt hierin een manier om
de dagdagelijkse beslommeringen even
te vergeten en met zichzelf bezig te
zijn. Werken met potlood en pastel
brengt velen onder ons een beetje
rust en stilte.
Dit jaar ondernemen we tijdens de
workshop dus een bijzondere, innerlijke reis. We gaan, met potlood
en pastel op zoek naar onze verbinding met onze eigen goddelijke
kern. Men hoeft hiervoor geen tekenkwaliteiten te bezitten, in ieder
van ons schuilt een kunstenaar……….. wanneer we verbinding zoeken, en werken vanuit het
hart.

De workshop gaat door op zondag 3 mei
2015, in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 AntwerpenLinkeroever en vangt aan om 11.00
uur. Einde voorzien tussen 15.00 en
16.00 uur.
Dit jaar wordt iedereen uitgenodigd om
eigen werkmateriaal mee te brengen
(pastels, potloden, viltstiften, wasco,
etc.) en eventueel ook papier. Evenwel
zal er ook papier beschikbaar zijn.
Deelname in de kosten bedraagt € 10.
Wie niet over alle benodigdheden beschikt, kan deze ter plaatse gebruiken
tegen een kleine vergoeding.
Alle verdere informatie en aanmelden
voor deelname kan via GSM 0476
879 968 of via mail:
secretary@logewittelotus.be

http://www.liensart.nl/Intuitief--energetisch-tekenen.html

Is er een Pad naar Waarheid?
P. Krishna
In het aprilnummer
van Het Witte Lotusblad werd, naar aanleiding van het verschijnen van zijn
nieuwste boek: A
Jewel on a Silver Platter, heel kort omschreven wie Professor P. Krishna is.
Deze maand van 8 tot 11 mei 2015 zal
hij ook aanwezig zijn en meewerken aan
het Seminarie dat doorgaat in het ITC te

Naarden (NL): Revolution in Education? Om iedereen een beetje te laten
genieten van zijn lezingen, geven we
hieroner een artikel dat de weergave
is van een lezing gehouden tijdens de
Conventie te Adyar op 28 december
2001.
Is er een Pad naar Waarheid?

Dit was een vraag die opgeworpen werd door Krishnamurti in
1929, toen hij de Orde van de

Ster in het Oosten ophief. Door
een vraagstuk opnieuw in ogenschouw te nemen, zonder het eens
of oneens te zijn met eerder gedane conclusies, denk ik dat wij
groeien in wijsheid. Als wij alleen
maar zeggen ‘Ik ben het ermee
eens’, of door het er niet mee eens
te zijn, kiezen wij alleen maar
partij voor of tegen een bepaalde
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mening en blijven wij onwetend.
Dus wil ik dit vraagstuk onderzoeken vanaf het begin, zonder
voorafgaande kennis aan te nemen, en beginnend met het in
ogenschouw nemen van de vraag
zelf.
***
Wij moeten ons allereerst afvragen wat
we bedoelen met ‘waarheid’. In de algemeen aanvaarde zin van het woord is het
een nauwkeurige beschrijving van iets
dat feitelijk gebeurd is, of van iets dat
een feit is.
Wij gebruiken het woord ‘waarheid’ in
een andere zin wanneer het een natuurwet beschrijft of een bestaande oorzaaken-gevolgrelatie. De wet van de zwaartekracht, bijvoorbeeld, is een grote
waarheid over de natuur. Zij is controleerbaar en geldt als de oorzaak en gevolgrelatie in verschijnselen overal om
ons heen. Geleerden controleren de
juistheid of onjuistheid van een verklaring door deze aan logica en rede te onderwerpen, en wanneer zij er iets absurds uit afleiden, zeggen zij dat de
vooronderstelling onjuist is. Dus er is
die manier van een verklaring analyseren
en tot een conclusie komen of deze juist
of onjuist is.
Waarheid heeft een totaal andere betekenis in de religieuze zoektocht. Zij ligt
eerder op het niveau van waarnemen
dan op dat van ideatie. Door alles te
lezen wat de Boeddha gezegd heeft, bijvoorbeeld, en wat allerlei mensen zeiden dat de Boeddha gezegd heeft, wordt
iemand een geleerde of een professor in
de Boeddhistische filosofie; maar de
professor is niet de Boeddha. Het verschil ligt niet in de voordrachten die
gehouden worden. De professor zal
misschien zelfs beter spreken en bepaalde punten beter uitleggen dan de Boeddha, maar zijn bewustzijn is niet het
Boeddhabewustzijn. Tenzij er een transformatie van bewustzijn ontstaat, is er
geen wijsheid, alleen maar kennis; kennis kan ideeën misschien transformeren,
maar niet het bewustzijn.

Op het wetenschappelijk vlak, op het
gebied van kennis, waar een nauwgezette ver- klaring een waarheid is, kan
men deze gebruiken; wij kunnen, bijvoorbeeld, de wet van de zwaartekracht gebruiken zonder enig diep
inzicht te hebben in ruimte, tijd, materie en energie. De wetenschapper
die deze wet ontdekte, had misschien
een groot inzicht, maar anderen die
dat niet hebben, kunnen die formule
ook gebruiken en zij werkt. Maar in
de religieuze zoektocht zijn nauwgezette denkbeelden en kennis slechts as
en stof, omdat wij nog steeds leven
met angsten, conflicten, hebzucht en
ego-problemen. Dus is de filosofieprofessor een gewone man, omdat hij
hetzelfde bewustzijn heeft als een gewone man met alle daaraan verbonden
problemen. Hij is geen wijze. De religieuze zoektocht is een zoektocht naar
wijsheid, en dat houdt iets anders in
dan kennis vergaren. Dus moeten wij
onszelf afvragen: is er wel een weg
naar wijsheid, naar een diep waarnemen van de waarheid voor onszelf –
wat Krishnamurti inzicht noemde?

J. Krishnamurti
www.goodreads.com

Er bestaat het analytische pad naar
kennis, en andere paden die liggen op
het gebied van kennis, denken en analyse, en ons dagelijks leven speelt zich
af op dat gebied van denken, plannen
maken, verbeelding en inspanningen.
Maar er is een ander niveau van bestaan, het gebied van bewustzijn, wijsheid, visie, stilte, waarneming – allemaal activiteiten die niet op het denken gebaseerd zijn – en de waarheid
ligt op dit gebied, op het niveau van
waarnemen en niet op dat van ideatie.

Er bestaat een vreemde relatie tussen dit
gebied van bewustzijn en inzicht en het
gebied van onze dagelijkse activiteiten,
inspanningen, prestaties enzovoort.
Hoe vindt waarneming dan plaats als er
geen pad naartoe leidt? Op de Krishnamurti School in Brockwood Park in Engeland doet een grapje de ronde. De ene
student vraagt aan de andere: als waarheid een land is zonder paden, hoe komt
men daar dan? En de andere jongen antwoordt: verdwaal! Er zit waarheid in
die bewering, want hoe het menselijk
verstand tot een totaal nieuwe waarneming komt, is mysterieus. Zonder zo’n
waarneming is er geen echte bewustzijnstransformatie, noch een echte fundamentele verandering op het dagelijks
niveau van denken, presteren en ego.
Fundamenteel begrijpen of transformatie komt vanuit het andere gebied. Als
ik een diep inzicht heb en dat een realisatie teweegbrengt van een waarheid
voor mijzelf – niet alleen maar kennis
van die waarheid – wordt het reëel voor
mij. Die sprong van kennis naar realisatie van de waarheid is wat wij inzicht
noemen, hetgeen een mysterieus verschijnsel is, en toch komt het voor. Ieder menselijk bewustzijn heeft de mogelijkheid tot inzicht. Vandaar dat ik mij
moet afvragen: wat blokkeert inzicht?
De waarheid bestaat voortdurend.
Waarom ben ik niet in staat deze te
doorzien? Het denken lijkt alle verschijnselen te zien door een sluier, een
scherm van illusies, via beweringen,
meningen enzovoort, die wij conditionering noemen. Die conditionering is
ook een feit. Ieder van ons is geconditioneerd door de familie, door een bepaalde cultuur, door de ouderen om ons
heen die wij imiteren – dat alles maakt
ons tot wat wij zijn. Dat verleden, en
zijn geconditioneerdheid, wordt in iemands geheugen vastgehouden, en wij
kunnen dat niet naar willekeur uitwissen.
Dus moeten wij ons afvragen: is er een
pad om verdraaiingen te doen ophouden? Een verdraaide waarheid is een
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leugen. Zijn wij volkomen verstrikt in
ons verleden, of bestaat er een mogelijkheid om je er van los te maken, hoe gering ook? Tenzij wij onderzoeken of dat
mogelijk is, lijken we op geprogrammeerde computers, mechanische wezens, en bestaat er geen kans op verandering. Maar klaarblijkelijk veranderen
mensen wel, niet alleen uiterlijk, door
oud en grijs te worden, maar ook innerlijk, omdat sommige illusies vervlogen
zijn.
Hoe eindigt een illusie? Ik groei misschien wel op in een gezin waar kinderen gestraft worden, en dan zie ik dat
andere mensen ook hetzelfde doen. Dan
groei ik dus op met het idee dat kinderen regelmatig gestraft moeten worden, anders raken ze verwend. Er bestaan veel van zulke illusies op allerlei
niveaus. Culturele illusies, zoals het
kastensysteem, een foute houding ten
opzichte van vrouwen, enzovoort, worden geacht waar te zijn en we handelen
dan op grond daarvan, op basis van leugens. Er bestaan vele soorten bijgeloof,
maar wij kunnen die opgeven zelfs door
intellectueel onderzoek en het bestuderen van feiten. Dan zijn er psychologische illusies – grieven die we onthouden hebben, vijandigheden, vleierijen,
vooroordelen die voortkomen uit verdriet. Tenslotte bestaat er de illusie dat
wij afgescheiden individuen zijn, zoals
wijzen reeds hebben aangegeven. Hun
woorden zijn misschien niet waar in
onze ogen, maar illusies zijn dingen die
wij als waar aannemen. Ook al beschouwen wij iets als geweldig belangrijk, dan
is dat misschien wel niet zo. Naarmate
het denken met al deze illusies zijn ervaringen en de verschijnselen die het
waarneemt, interpreteert, wat zal er
dan voor zorgen dat het de waarheid in
een ervaring ziet en niet een nieuw
vooroordeel verwerft? Hoe vindt groei
in wijsheid plaats?
Elke keer dat het menselijk bewustzijn
een inzicht heeft – hoe klein of groot
ook – valt een deel van zijn illusies weg
en is er sprake van een feitelijke transformatie van het bewustzijn. Dit kan
wel of niet verlichting zijn, maar het is

een echte verandering in de manier
waarop bewustzijn reageert op externe verschijnselen. Als men bijvoorbeeld zelf gezien heeft dat het vergelijken van zichzelf met een ander een
ziekte van het denkvermogen is die
leidt tot allerlei complicaties in ons
leven, daar het leidt tot jaloezie, afgunst, gevoelens van superioriteit of
minderwaardigheid, schuldgevoel, rivaliteit en wedijver. Wanneer men de
waarheid daarvan inziet, niet logisch
of intellectueel maar feitelijk, door
onze eigen waarneming, dan eindigt
het vergelijken. Dan heeft er een echte
transformatie plaatsgevonden, en we
zijn niet langer jaloers op de buurman
die een nieuwe auto heeft maar wij
kunnen gelukkig zijn ook al rijden we
op een fiets. We bevrijden onszelf van
die bepaalde illusie en de overeenkomstige verspilling van energie houdt
dan op. Wij hebben echt deze mogelijkheid van diep inzicht, en die waarneming van de waarheid werkt in op
het bewustzijn.

Optische illusie
www.grotescheur.nl

Om de betekenis te begrijpen van het
pad, moeten we begrijpen hoe zulk
leren plaatsvindt – niet alleen maar
het leren op school of op de universiteit, of door te lezen, hetgeen een
toename van kennis betekent, maar
het leren dat onderscheidingsvermogen betekent tussen het ware en
het valse. Met het waarnemen van de

waarheid, als het valse wegvalt, is het
geen verzaking omdat het moeiteloos is.
Het leren in deze zin is het religieuze
denkvermogen. En als ik niet het vermogen bezit om te leren, dan zal het
zogenaamde pad alleen ervaringen bieden – van een bepaald soort meditatie,
van wat yoga genoemd wordt, van met
eerbied in een tempel zitten, van het
verrichten van een ritueel. Ervaring
alleen onderricht niet. Als dat wel zo
was, zouden alle oude mensen wijs zijn,
omdat ze veel meer ervaring hebben dan
de jeugd. Maar oude mensen kunnen
bijzonder bevooroordeeld zijn. Het onderzoekende denkvermogen is het Pad!
Het pad heeft geen betekenis als men
niet waarneemt wat waar is of onwaar.
Een van de factoren die het inzicht blokkeert of het waarnemen vervormt, is
wat wij het ego noemen. Dus wij moeten begrijpen hoe het ontstaat en werkt.
Het bestaat niet in ons lichaam zoals het
hart, de nieren of de longen. Er is nergens een ego in de Natuur. De bomen
hebben geen ego; stormen woeden,
cyclonen ontstaan, maar zij hebben geen
motivatie om te vernietigen. Het ego is
alleen te vinden in het menselijk bewustzijn, hetgeen betekent dat wij het
creëren met wat wij verkregen hebben
door evolutie, namelijk het vermogen
om te denken, te onthouden en ons
dingen te verbeelden. Dus moet ik ontdekken of ik geleerd heb deze vermogens juist te gebruiken, of dat ik het
ego aan het creëren ben en mijn eigen
leerproces blokkeer. ‘Ik’ ben misschien
de grootste blokkade voor het waarnemen van waarheid. Het ego is niet iets
zeer afstandelijks; wij kennen en voelen
het allemaal. Wanneer wij tegen kinderen zeggen dat het belangrijk is om
een spelletje te spelen en er in uit te
blinken vanwege het plezier dat dit
geeft, en dat ze niet geweldig veel belang moeten hechten aan winnen of verliezen, dan vragen wij feitelijk van hen
om het spel op een niet-egoïstische manier te spelen. De Gita heeft gesproken
over handelen zonder je te bekommeren
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om een beloning of resultaat. We zouden ons moeten richten op de handeling
zelf, en als dat mogelijk is bij een spelletje, waarom dan niet in ons dagelijks
leven?
Elke handeling kan egoïstisch of nietegoïstisch verricht worden, want het
ego ligt niet in het handelen, maar in de
manier waarop wij dat handelen benaderen. Mijn partner of mijn huis scheppen
niet het ego in mij. Mijn benadering van
hen schept het ego. Dus als ik het zelf
creëer van moment tot moment, dan
moet ik mij afvragen: benader ik het
leven op die manier omdat het mij niet
duidelijk is dat het ego de grootste vijand is van de mens; dat het de voornaamste factor is voor wanorde in ons
leven, het grootste gevaar? De religieuze
zoektocht, of het pad, betekent dus het
bezien van de werking van het ego in
ons bewustzijn en de gevolgen daarvan.
Als ik het gevaar zie, is het voorbij. Ik
hoef er geen einde aan te maken, net
zoals ik geen weerstand hoef te bieden
aan de wens om mijn hand in het vuur te
houden of in de afgrond te stappen. Er is
geen conflict wanneer het gevaar zo
duidelijke opvalt, maar wij hebben het
gevaar van de ik-gerichte benadering
niet beseft. Wij denken dat eigenbelang
ons tot voordeel zal strekken, terwijl
het feitelijk de vreugden in ons leven
tenietdoet.
Als medezoeker op het pad, als vriend
die zijn ervaringen deelt, wijs ik erop
dat elke deugd, elk eenvoudig dingetje,
verandert in een ondeugd als het ego
erbij komt. Liefde met ego wordt gehechtheid en bezitterigheid; een onschuldig verlangen met ego verandert in
begeerte, verslaving of dwang; nederigheid wordt onderdanigheid als ze wordt
gebruikt om winst te maken, wanneer
we ons heel nederig en klein voelen in
aanwezigheid van de baas en niet in aanwezigheid van de bediende. Dus is onze
echte vijand het ego.
De egoïstische illusie produceert vijandschap, terwijl in feite de gemeenschappelijke vijand van ons allen het ego is dat
wij zelf scheppen. Juist omdat wij het

scheppen, bestaat er de mogelijkheid
om het te ‘ontscheppen’. Wij kunnen
niet ontscheppen wat de Natuur geschapen heeft. Maar wij kunnen wel
ophouden illusies in ons eigen denkvermogen te scheppen. Vandaar dat de
religieuze zoektocht bestaat, de filosofie van het bevrijden van het denkvermogen. De Oepanisjaden spreken
over twee vogels in een boom. De
eerste pikt en proeft het fruit, dat het
ego voorstelt dat genot en pijn ervaart. De tweede vogel kijkt alleen
maar naar wat de andere vogel doet.
Het menselijk bewustzijn is deze twee
in een. De eerste is op het niveau van
inspanning, worsteling, teleurstelling,
kennis enzovoort. Echte transformatie
van het bewustzijn en de waarneming
van de waarheid liggen op het andere
gebied van observatie, aandacht, bespiegeling, bewustzijn. Het vereiste
van het pad is bewust te blijven, nooit
de energie van het tweede gebied te
blokkeren. De religieuze zoektocht
zelf moet vrij zijn van het ego. En het
beëindigen van het ego ligt niet aan
het einde van de weg; dat ligt aan het
begin. Deze voordracht kan egoïstisch
gegeven worden, of niet-egoïstisch.
Alleen ik kan dat weten, en ik moet er
op letten of het een uitdrukking is van
ego of van niet-ego, wat vriendschap
en liefde betekent. ‘Wanneer het zelf
niet aanwezig is, is er liefde’, zei
Krishnamurti. Zonder liefde vergaat
alles tot as en stof.
Het pad impliceert tijd, maar is het
einde van het ego tijdgebonden? Daar
wij soms toch dingen niet-egoïstisch
benaderen, is het ego niet preëxistent;
wij scheppen het niet voortdurend.
Het kan niet wegvallen door inspanning, omdat inspanning prestatie impliceert, en dat is de essentie van het
ego. Dus als ik met moeite yoga aan
het doen ben, met moeite mediteer,
dan is het ego daaraan gehecht. Het
ego kan eraan gaan hechten het pad
verder te betreden. Daarom is er geen
weg om het ego te beëindigen. Alleen
inzicht kan er een eind aan maken, en
daartoe is een lerend denkvermogen

vereist.
Het lerend denkvermogen weet dat het
niet weet. Als het denkt dat het al (iets)
weet en anderen moet bekeren tot zijn
standpunt, leert het niet, dan is het aan
het doceren. Misschien bestaat er niet
zoiets als doceren of een goeroe op dit
gebied. Misschien is er alleen het leren.
Nederigheid die ontstaat uit het directe
bewustzijn van het feit dat ‘ik het niet
weet’ is een essentieel deel van het lerende denkvermogen, dat luistert, waarneemt en nadenkt omdat het graag wil
leren. Daardoor bestaat het pad vanuit
de basis van niet weten. Het is niet een
pad naar een vaste doelstelling, omdat ik
het doel niet ken. Het pad gaat naar het
onbekende. Ik moet alleen proberen het
spinrag weg te vegen en de verdraaiingen in mijn denkvermogen te verwijderen en de waarheid te zien.

Ex archivo: L. Joos

De vraag is niet of er een pad is of niet.
Enige mening hierover zal ons alleen
maar verder van elkaar brengen. Wij
moeten dieper gaan en voor onszelf begrijpen wat de implicaties zijn, de nuances, de subtiliteiten, de waarheid van
het pad. Wij moeten bij deze vraag blijven om ervan te leren, zonder meningen
te vormen op welke manier dan ook.
Misschien is er een pad – als ik het goed
begrijp – en toch is er geen pad als het
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op een oppervlakkige manier gedefinieerd wordt, als iets mechanisch, om
mettertijd betreden te worden, als iets
om te bereiken.
Dus het probleem is niet waar ik wel of
niet in geloof; het is de oppervlakkigheid
ervan. Het probleem is niet of men
Boeddhist, Christen of Hindoe is; maar
dat men oppervlakkig Boeddhist, Hindoe of theosoof is. Neem een van de
doelstellingen van de Theosofische Vereniging – de universele broederschap
der mensheid – is dat alleen maar een
nobel idee, een geloof, of de waarheid?
Ontstaat de verdeling tussen mensen uit
een illusie? Geloof en idealen zijn geen
feiten. De universele broederschap der
mensheid is niet een ideaal dat bereikt
moet worden, het is een feit dat gezien

moet worden. En zolang als wij het
niet voor onszelf gezien hebben,
wordt het besluit om broederlijk te
doen, schijnheilig. Het is als besluiten
lief te hebben. Dit zijn geen dingen die
we voor het kiezen hebben. U kunt
uw bewustzijn niet transformeren
door louter wilskracht, dus is er geen
mechanisch pad dat u kunt besluiten te
betreden. Tenzij er een lerend denkvermogen is, bestaat er geen basis
voor het pad.
Het pad is heel subtiel, hetgeen ook de
schoonheid ervan vormt – een uitdaging voor de mens. Het dier is er niet
toe in staat, noch heeft hij het nodig,
omdat de Natuur zowel zijn mogelijkheden als zijn destructief vermogen
beperkt heeft. Maar in het menselijk

bewustzijn ligt een enorm potentieel en
het vermogen om egoïstisch en verwoestend te zijn. Daarom ontstaat de
hele vraag over wat juist leven is, en wat
moreel of immoreel is, alleen voor de
mens. De religieuze zoektocht betekent
het ontdekken van de toestand van harmonie met de orde van de Natuur. Wij
zijn een deel van de Natuur, die geweldig ordelijk is. Die orde moet vast en
zeker doorwerken in ons bewustzijn, en
ik moet leren de wanorde in mijn bewustzijn te beëindigen. Dan ontstaat er
een orde die niet door mij in het leven
geroepen wordt – dat is de orde van de
Natuur.
Uit: The Theosophist, april 2002
Vertaling: A.M.I.
Theosofia 104 /2 • april 2003

Loge Witte Lotus op locatie
Donderdag 7 mei 2015 om 20 uur
Gebouw Belgische Theosofische Vereniging vzw
Geuzenplein 8 - 1000 Brussel
Voordracht door Nancy Secrest
Internationaal Secretaris van de Theosophical Order of Service

Aspecten van Dienst aan de Mensheid in ons dagelijks leven
In 1908 richtte Annie Besant de Theosofische Orde van Dienst op in antwoord op de vraag van leden die
de eerste doelstelling van de Theosofische Vereniging actief wensten te promoten door verschillende vormen van dienstverlening. Toen zowel als nu biedt dit onderdeel van de Theosofische Vereniging een kanaal
aan haar leden dat hen toelaat om verschillende activiteiten te organiseren voor de noodlijdenden in deze
wereld. Vandaag is de Theosofische Orde van Dienst actief in dertig landen en is zij even actief en vooruitziend als tevoren. Initiatieven van dienstbaarheid kunnen zowel ondernomen worden door individuën als
door lokale groeperingen, Nationale Secties of een samenwerkingsverband tussen Nationale Secties in het
kader van internationale projecten of noodhulp. De activiteiten gaan van het breien van beertjes voor ontheemde kinderen tot het organiseren van anti-geweld tegen vrouwencampagnes, het organiseren van medische bijstand of het organiseren van theosofisch georiënteerd onderwijs. Maar er dient nog meer te worden gedaan. Zo dienen
we meer TOS werk te organiseren en aan te moedigen in de hele wereld. Evenzo dienen we een intensiever beroep te doen op de
mogelijkheden die het elektronisch tijdperk ons biedt. Dankzij het internet, e-mail en sociale media kunnen we nu nog in nauwer
contact staan met elkaar, en sneller dan ooit te voren. Op die wijze kunnen we elke mogelijkheid benutten om waarlijk een
“eenheid van zij die liefhebben ten dienste van al wat lijdt” te zijn.
(Summary of TOS Talk 2014 Adyar Convention)
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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
03/05/2015

Workshop

Intuïtief creatief met pastel en potlood

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

Nancy Secrest
Internationaal Secretaris van de Theosophical Order of Service

Nancy Secrest, de Internationale Secretaris van de Theosofische Orde van
Dienst (TOS), bestudeerde reeds vanaf
prille leeftijd metafysica en vergelijkende godsdienstwetenschappen. Rond haar
twintigste maakte zij kennis met Theosofie en zij werd lid van de Theosofische
Vereniging in april 1970.
Nancy werd de Nationale Secretaris van
de Theosophical Society in America

(TSA) in 1988 en bekleedde deze
functie tot in december 1990 toen zij
in het huwelijk trad met medetheosoof Maurice Secrest. Achtereenvolgens was Nancy de Nationale Penningmeester van de TSA gedurende achttien jaar. Op dit ogenblik is zij bestuurslid van het nationale hoofdbestuur van de TSA.

Waarom is de Broederschap der
Mensheid zo belangrijk?
Welnu, zij kan ertoe bijdragen
dat... 'alle menselijke en zuiver
individuele gevoelens - bloedverwantschap, vriendschapsbanden,
vaderlandsliefde en rasvoorkeur alle zullen verdwijnen om samen
te smelten in één universeel gevoel, het enig ware en heilige, het
enig onzelfzuchtige en Eeuwige Liefde, een Onmetelijke Liefde
voor de mensheid - als geheel!
Want het is de "mensheid" die de
grote wees is, de enig onterfde op
aarde, mijn vriend. En het is de
plicht van ieder mens, die gevoelig is voor een onzelfzuchtige impuls, om iets, hoe weinig ook, voor
haar welzijn te doen.'
(Mahatma Brieven 8, blz. 36-37)

Tim Boyd, Internationaal President van de Theosophical Society en
Nancy Secrest, Internationaal Secretaris van de Theosophical
Order of Service
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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 mei 2015
MA

4

DI

5

WO

6

DO

VR

20:00-21.30

7

BUSSEL

ZA

Loge Witte Lotus - mei 2015

ZO

11:00-13:00

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

WORKSHOP

TOS

11

12

13

14
GEEN BIJEENKOMS

18

19

20

21

03/05/2015: Workshop: Intuïtief creatief
Zie pagina 2
met potlood en pastel
07/05/2015: Geen bijeenkomst in Antwerpen
Voordracht in Brussel door Nancy Secrest
Theosofische Orde van Dienst Zie pagina 6
14/05/2015: Geen bijeenkomst
21/05/2015: Thema-avond: Agni yoga: Hart
28/05/2015: Algemene Vergadering Loge Witte Lotus

AGNI YOGA
HART

25

26

27

28
ALGEMENE
VERGADERING

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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