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Atlantis en Lemurië
Christian Vandekerkhove

Iedereen heeft al van Atlantis gehoord.
Op een of andere manier maakt deze
hypothese veel indruk op de meesten
onder ons.
Niet zonder reden werden in de loop
der jaren meer dan 30.000 boeken over
Atlantis gepubliceerd.
Voor het grote publiek is Atlantis natuurlijk een mythe die door Plato is gecreëerd om de eigenschappen van een
ideale staat uit te leggen. Heel wat auteurs hebben hun eigen localisatie van
Atlantis naar buiten gebracht, samen
met heel wat documenten, archeologische vondsten en redeneringen om hun
visie te staven.
De meesten gaan het zoeken in de Atlantische Oceaan, maar sommigen deinzen er niet voor terug Atlantis te situeren in de Isle de France, de Middellandse Zee (Santorini), of zelfs in Nederland.
Daarnaast hebben de science-fictionliteratuur en de filmwereld zich eveneens op het Atlantisthema gestort. Ook
de New Age-cultuur heeft dankbaar
gebruik gemaakt van heel de Atlantistraditie en daar zeer diverse verhalen en
verklaringen rond gebrouwd. Dit gaat
van de meest zinnige en goed onderbouwde constructies tot ongelooflijk
onrealistische verhaaltjes!
Mensen durven wel eens vragen waar
Atlantis ligt. Volgens mij is dat een
beetje naast de kwestie. Ik denk dat een
betere vraag zou zijn naar het wanneer
van Atlantis!
Om maar met de deur in huis te vallen,
zou ik Atlantis eerder als een tijdsbepaling willen zien dan als een plaatsbepaling.
Hiermee onttrekken we Atlantis aan zijn
gevangenissen van archeologie en mythologie. We bekijken Atlantis in een
veel ruimer kader: het kader van de
menselijke ontwikkeling op aarde. Hierbij doen we een poging om esoterische
en wetenschappelijke elementen met
elkaar in lijn te brengen.
In deze context krijgt ook Lemurië haar
eigen plaats toebedeeld. Ook nog ande-

re, veel oudere cycli van menselijke
manifestatie.
We zullen ook trachten enkele bronnen te vergelijken. Uiteindelijk moet
ieder voor zich trachten het ware van
het onware te (onder)scheiden.
Een vraag die we ons ook kunnen stellen, is de betekenis van Atlantis in ons
leven. Indien die betekenis er is, natuurlijk…

Wie graag meer wil weten over dit
onderwerp, nodigen we van harte
uit op de lezing die doorgaat op
zondag 5 MEI 2013 om 11 uur, in
het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 AntwerpenLinkeroever

Uit: The Story of Atlantis
W. Scott-Elliot
A Geographical, Historical
and Ethnological Sketch - 1896

www.universelegestalttheorie.nl

Verzonken continenten en
continentverschuivingen
www.theosofie.net
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Paul Sédir
Lieve Opgenhaffen
„De stilte is niet het nietpraten, het is een positieve
actie, een bevestigende
kracht, een genius, een god,
een occult rijk, en het evolueert, zoals elk wezen, tussen
twee raadgevers: een engel
van Licht en een engel van
duisternis.‟
Met deze prachtige woorden, geschreven in 1923, wil ik een mysticus, die bij
velen ook vandaag nog niet vergeten is,
even in het zonnetje zetten, nl. Paul
Sédir.
Zijn leven en zijn overtuigingen zijn een
voorbeeld voor ons allemaal. Zijn werken en boeken zijn een bron van mystieke rijkdom: eenvoudig, ontroerend,
troostend en hoopgevend.
Maar wie was deze bijzondere man, die
zocht naar de Waarheid en zijn kennis
deelde met anderen.
Paul Sédir werd geboren in Dinan,
Bretagne, Frankrijk, op 2 januari 1871,
als Yvon Le Loup. Hij was de zoon van
Hyppolite Le Loup en zijn echtgenote
Séraphine Foller. Het gezin bleef niet
erg lang in Bretagne en verhuisde naar
Parijs, waar Sédir een goot deel van zijn
leven doorbracht.
De jonge Le Loup kende geen gemakkelijke jeugd en de erbarmelijke materiële
omstandigheden waarin hij opgroeide,
bleven niet zonder gevolgen. Hij brak
een been en door de ontbering kreeg hij
de ziekte van Pott (tuberculose van de
wervellichamen). Lager onderwijs volgde hij in de school van de FrançoisBourgeois, bij de Broeders van de Christelijke Leer. Catechese volgde hij in de
kerk van Saint-Augustinus. Op 10 juli
1883 behaalde hij het diploma Hoger
Middelbaar Onderwijs.
Als kind was het zijn droom om herder
te worden, doch later veranderde dit en
wou hij, gezien hij nogal handig was,
‗klusjesman‘ worden. In 1882 kreeg hij
de gelegenheid om vioollessen te volgen
en hij bespeelde dit instrument heel
goed. Le Loup had ook een prachtig

handschrift, iets wat hij zijn leven lang
zou behouden.
Bij een zeer ongelukkige val brak hij
voor de tweede maal zijn been en tijdens de gedwongen rustperiode kreeg
hij de gelegenheid om heel wat boeken
te lezen en zijn tekentalent te ontwikkelen.

romenu.skynetblogs.be

De jonge Le Loup maakte zich zorgen
over de situatie waarin hij leefde en
vond een baan als bediende op een
kantoor. Door een oude vriend van de
familie kreeg hij de kans om, bij een
bank, deel te nemen aan het toelatingsexamen. Hij slaagde en op 28
oktober 1892 begon hij bij de Banque
de France als hulpbediende. Omdat de
middagpauze meer dan een uur duurde, wandelde hij langs de kaaien van
de Seine, op zoek naar oude boeken.
De jonge Le Loup was intelligent. Met
zijn karig inkomen had hij zich een
klein aantal boeken kunnen aanschaffen, waarin hij door zijn enorm doorzettingsvermogen de esoterie bestudeerde. Na ongeveer twee jaar zelfstudie besloot hij contact te zoeken met
de in Parijs verblijvende esoterici. Hij
bracht, eind 1889, een bezoek aan de
„Librairie du Merveilleux‟, de plaats bij
uitstek voor al wie zich interesseerde
voor het hermetisme. Deze uitgeverij,
die ook conferentiezalen en een boekhandel omvatte, was opgericht in
1888 door Papus (1) en Lucien Chamuel (2). Le Loup zei aan Chamuel: “Ik

wil aan occultisme doen”. Papus die ook
aanwezig was, antwoordde: “ Dat is zeer
goed mijn jongen. Kom volgende zondag
maar bij mij.” Die zondag werd Le Loup,
door Papus, ingelicht hoe hij de waardevolle bibliotheek van Papus in orde
moest houden. Zo begon hij aan zijn
studies in het occultisme.
Le Loup, die een fantastisch geheugen,
een sterke kritische geest en een zeldzame intuïtie bezat, bestudeerde ontelbare
werken over filosofie, symbolisme, esoterie, enz. en hij ontwikkelde zo een
heel eigen algemene stijl.
Heel snel werd hij ook medewerker aan
het blad „L'Initiation‟, opgericht door
Papus in 1890, waarin hij in oktober van
datzelfde jaar zijn eerste artikel zou publiceren, onder de titel: ―Expériences d'occultisme pratique.‖ Dit artikel verscheen
onder de naam Le Loup. Het zou nog
een jaar duren, nl. tot in oktober 1891,
alvorens voor het eerst de naam ‗Sédir‘
onder een artikel zou verschijnen. Le
Loup had deze naam gevonden in Le
Crocodile, van Louis-Claude de SaintMartin (3). Het is een anagram van
‗désir‘ (verlangen). Het was een allusie
op L'homme de désir (De mens van verlangen), een uitdrukking van Louis-Claude
de Saint-Martin om een fase in de spirituele evolutie van de mens te beschrijven.
Papus introduceerde Sédir in een aantal
esoterische groepen, waar hij o.a. Paul
Adam, Barlet (pseudo van Albert Faucheux), F.-K. Gaboriau, Jules Lermina,
Emile Gary de Lacroze, Julien Lejay,
Victor-Emile Michelet en René Philipon, ontmoette.
Het was niet enkel Papus die Sédir de
schatten van zijn bibliotheek openbaarde. In die periode had Stanislas de Guaita (4) ‘l’Ordre kabbalistique de la RoseCroix‟ opgericht. Sédir raakte bevriend
met de Guaita en vond ook hier een
enorme bibliotheek. Na zijn werk bij de
bank zette Le Loup zijn studies bij de
Guaita verder. Heel vaak bracht hij er
de nacht door met lezen en mediteren.
Vervolg op pagina 4
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Paul Sédir
Lieve Opgenhaffen
Ook Papus had net zijn „Martinistenorde‟
gesticht en Sédir sloot zich aan bij beide
verenigingen. In de Ordre Kabbalistique
de la Rose-Croix werd hij doctor in de
Kabbala. In de Martinistenorde, bracht
Sédir het tot lid van de Opperraad.
Door tussenkomst van Barlet werd hij
ook lid van de „Hermetic Brotherhood of
Luxor‟, en met Philipon zou Sédir de
‗Vrijmetselaars Ritus van Misraïm‟ vernieuwen. Tevens werd hij Raadslid van de
‗Société Alchimique de France‟ van François
Jollivet-Castelot (5). Andere belangrijke
personen in zijn leven waren Auguste
Villiers de L‘Isle-Adam, Barbey d‘Aurevilly, Flaubert, Honoré de Balzac,
Laurent Tailhade en Joséphin Péladan.
Tussen 1894 en 1906, publiceerde Sédir
de eerste vertalingen, in het Frans, van
auteurs zoals Jacob Boehme, Gichtel,
Jeanne Leade, William Law. Ook
schreef hij een inleiding of een voorwoord bij de herdruk van werken van
Louis-Claude de Saint-Martin, Antoine
Fabre d‘Olivet, Isaac Loriah, Salzmann.
Het eigen werk, waarin hij de resultaten
van zijn opzoekingen uiteenzette, werden toen ook gepubliceerd.
Papus introduceerde Sédir als spreker in
zijn ‗Société des Conférences spiritualistes‟
en vertrouwde hem later een cursus toe
aan zijn ‗Faculté des Sciences hermétiques‟.
Ook het gnosticisme interesseerde Sédir. Hij werd, als Bisschop van Concorezzo, geconsacreerd in de gnostische
Kerk van Doinel, onder de naam Tau
Paul.
De invloed van Sédir werd al snel heel
groot. Met zijn onbegrensde toewijding
en zijn onvermoeibare ijver ontving hij
al wie raad of leiding vroeg. Hij ontving
niet enkel mensen, hij schreef ook brieven en zijn correspondentie verspreide
zich over alle continenten.

(3) Louis-claude de Saint-Martin, ook
bekend als le Philosophe inconnu (de
onbekende filosoof) (1743-1803):
Frans schrijver en filosoof.
(4) Stanislas de Guaita (1861-1897):
Frans dichter, occultist, Rozenkruiser
en Martinist.
(5) François Jollivet-Castelot (18741939): Frans occultist en alchimist.

Medewerker aan de bladen L‟Initiation
en Le Voile d'Isis. Hij onderrichte het
hylozoïsme, een filosofische leer die
stelt dat alles in de natuur evolueert en
zich transformeert, metafysische leer
waarin de materie, de ziel, het leven,
de energie één zijn.

www.livres-mystiques.com

“Indien de wereld van klanken de intellectuele voeding
is van onze geest, is de wereld van stilte deze van het
mysterie, de plaats van de ideale reserves, het koninkrijk van het Ware, het Schone en het Goede.
De poorten zijn smal en men vindt ze pas na lange
tijd zwerven in het kreupelhout van de woorden.
Men moet eerst de juistheid van het Perzische gezegde hebben geëxperimenteerd: „Het woord dat u onthoud is uw slaaf; datgene wat u ontsnapt, is uw meester‟. Wie kan de gevolgen van een woord overzien? Het
woord zit tussen twee stiltes zoals de tijd zit tussen twee
eeuwigheden, zoals de ruimte zit dus twee oneindigheden. Spreken, is zaaien; maar in de stilte zegevieren de
mysteriën; de goden bewerken er de zielen”
Paul Sédir - Le Silence
http://livres-mystiques.com/partieTEXTES/sedir/Bulletin1/silence.html

Wordt vervolgd……
(1) Papus, pseudoniem van Gerard Encausse
(1865-1916): internationaal bekend
Frans esotericus.
(2) Chamuel, pseudoniem van Lucien Mauchel (18??-1936): Frans uitgever, Rozenkruiser, Martinist en occultist.

Loge Witte Lotus: Algemene Vergadering
Donderdag 23 mei 2013 om 20.00 uur
Lokalen: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
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Angelus Silesius
Christian Vandekerkhove
Angelus Silesius was een westers mysticus uit de christelijke traditie, die niet
zou misstaan in het theosofische landschap.
Johannes Scheffler, zoals hij in het burgerleven heette, werd geboren in
Breslau en aldaar gedoopt op 25 december 1624. Hij zou in dezelfde stad overlijden op 9 juli 1677. Langs vaders kant,
stamde hij af uit de lagere Poolse adel.
Zijn moeder was de dochter van een arts
die banden had met het Habsburgse
Hof.

Angelus Silesius

http://altmod.de/?page_id=915

Breslau is de Duitse naam voor wat we
thans kennen als Wroclaw of Vratislavia.
Thans ligt de stad in Zuid-West Polen,
aan de Oder en telt inmiddels meer dan
600.000 inwoners. Als we bedenken dat
in zijn tijd Silezië de hoofdplaats was van
de gelijknamige provincie van het Habsburgse Rijk, is de betekenis van de naam
Angelus Silesius niet ver meer te zoeken. Hij is de Boodschapper uit Silezië
of de Engel van Silezië.
In Breslau staat een levensgroot standbeeld van hem.
Hij nam deze nieuwe naam aan, nadat
hij zich uit het Protestantisme tot het
Katholicisme bekeerd had. Als priester
trachtte hij in Silezië de tot het Protestantisme overgegane mensen terug tot
het Katholicisme te bekeren.
Oorspronkelijk werd hij gewijd bij de

Franciscanen, maar trok zich aan het
einde van zijn leven terug in een Jezuietenklooster, waar hij uiteindelijk
stierf en begraven werd. Het vermogen en de immobiliën die hij van zijn
vader had geërfd, schonk hij aan goede
werken en weeshuizen.
Joannis Angelus Silesius was een veelzijdig man. Hij studeerde in Straatsburg, Leiden en Padua. Hij was niet
enkel doctor in de geneeskunde en de
filosofie, maar ook dichter en schrijver. Als dokter was hij een tijd lang
hofarts van de Habsburger Ferdinand
III, Keizer van het Heilig Roomse
Rijk. Een deel van zijn prozawerk is
theoretisch en theologisch, maar zijn
poëtisch werk is eerder mystiek geïnspireerd.
Sommige auteurs rekenen hem tot de
Rozenkruisers. Ik denk dat dit formeel
zeker niet het geval is. Hoogstens wat
betreft de inhoud van zijn werk, zou
deze bewering enige zin kunnen hebben.
Zijn werk is beïnvloed door de alchemie, de kabbala, Jakob Boehme (1575
-1624), Meister Eckhart (1260-1327),
Johannes Tauler (ca. 1300-1361), Jan
van Ruysbroeck (1294-1381), Heinrich Suso (1295-1366) (ook bekend als
Henricus Seuse en Amandus), maar
ook door de Duitse dichter Martin
Optiz (1597-1639), Abraham von
Franckenberg (1593-1652) en Daniel
Czepko (1605–1660), zelf ook een
discipel van Boehme. Literair staat hij
onder invloed van zijn leraar Christopf
Köler, ook gekend als Colerius (16021658).
Silesius zou op zijn beurt ook anderen
beïnvloeden, zoals Rainer Maria Rilke
(1875-1926), Arthur Schopenhauer
(1788-1860) en Martin Heidegger
(1889-1976).
In theologische kringen zijn de 55
traktaten tegen het Protestantisme van
Angelus Silesius van belang.
Voor de theosoof telt vooral zijn Cherubinische Wandersmann, of Cherubinische
Pelgrim. Dit werk is geheel geschreven
in epigrammen of puntdichten, in de

vorm van dubbele Alexandrijnen, wat
het lezen prettig maakt en het memoriseren vergemakkelijkt!
In het Nederlands bestaat een zeer
mooie bloemlezing aan de hand van Jacques Benoit, met als titel: Zwerver tussen hemel en aarde. (uitgegeven bij N.
Kluwer in 1971) Niko Kluwer was een
telg uit het Kluwerconcern, die binnen
het familiebedrijf een reeks mocht starten over oriëntalia en esoterie. Hij
bracht een aantal teksten uit die anders
wellicht pas decennia later in het Nederlands zouden vertaald worden. Op een
bepaald moment verliet hij met zijn
reeks het concern en ging verder onder
de naam Uitgeverij N.Kluwer. Zijn
zoon Paul Kluwer zou later de naam
veranderen in Ankh Hermes, wat nu
een gevestigde naam is in de uitgeverswereld van spiritualiteit. Over de populariteit van Angelus Silesius: het genoemde boekje is na meer dan 40 jaar
nog steeds bij de uitgever verkrijgbaar,
in de oorspronkelijke uitgave. In uitgeverstaal betekent dit dat het boek bijna
niet wordt verkocht, maar dat de uitgever het te goed vindt om op te ruimen!
Hieronder geef ik enkele citaten uit de
vertaling van Jacques Benoit:
We zullen hier ideeën tegenkomen die
de Theosoof erg kunnen aanspreken!
Ik ben zo groot als God,
hij is als ik zo klein,
Hij kan niet boven mij,
ik onder hem niet zijn.
God is een louter niets,
hij kent noch hier noch nu,
Hoe meer gij naar hem grijpt,
hoe meer ontglipt hij u.
Wat cherubijnen zien,
kan mijn geest niet bedriegen,
Hij wil nog boven hen,
waar niets gezien wordt, vliegen.
Verbergt zich God voor ons,
zoals ik u hoor spreken?
Dan moet gij wel uzelf
heel diep voor hem versteken.
Vervolg op pagina 6
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Angelus Silesius
Christian Vandekerkhove

God maakt geen onderscheid:
de heilige als hij drinkt,
Is hem niet minder lief
dan als hij bidt en zingt.
De liefde, is zij nieuw,
bruist op als jonge wijn,
Hoe ouder dat ze is,
hoe stiller zal ze zijn.

Gij zegt: het vuur der hel,
daar helpt geen blussen aan!
En zie, de boeteling
volstaat één enkele traan.
De zon is slechts een scherf
en alle licht maar schijn
Welk stralend licht moet dan
de Bron daarvan niet zijn?

Het kwak-kwak van de eend
bevalt God evengoed
Als dat de leeuwerik
met tierelieren doet.

De wijsheid is een bron:
hoe meer men ervan drinkt,
Hoe overvloediger
het water daaruit springt.

De wijze als hij sterft,
verlangt de hemel niet,
Want hij bezat die reeds
eer hij het leven liet.

Bij de scholastici
wordt God alleen beschreven,
Maar door zijn Geest geschoold,
leert men zijn liefdeleven.

De druppel wordt tot zee,
is hij in zee gekomen,
De mens wordt God
als hij in God is opgenomen.

Uw hart ontvangt als dauw
genaden menigvoud
Indien gij als een roos
uzelf voor God ontvouwt.

Het bovenaardse licht
aanschouwt men in dit leven,
Zodra men is bereid
het licht hier op te geven.

Hoe kan men ware liefde
van valse onderscheiden?
Vraag welk van die twee
standvastig is in lijden.
Als gij het eeuwig Woord
in u wilt horen spreken,
Laat dan het mensenwoord
de stilte niet verbreken.
Acht hier een mensenziel
zich kleiner nog dan klein,
Hij zal in het hemelrijk
de allergrootste zijn.

De vogel zoekt de lucht,
de steen rust op het land,
In ‘t water leeft de vis,
mijn geest in Godes hand.
Ik weet de nachtegaal
misacht de koekoek niet,
Maar zing ik niet als jij,
dan spot je met mijn lied.

Eer dat ik hier bestond,
bestond ik in Gods leven.
Daarom heeft hij voor mij
zich heel en al gegeven.

De mens die niets verlangt
dan één met God te zijn,
Heeft hier voortdurend
rust en toch voortdurend pijn.

Gij jaagt de hemel na:
weet dat hij in u is,
En zoekt gij elders hem,
gij loopt hem aldoor mis.

In zee is alles zee,
ook druppels nog zo klein,
Wie heilig is in God,
zal hij God zelf niet zijn?

de.wikipedia.org

Wat is, vraagt gij, mijn vriend,
het allerhoogste leven?
Te sterven aan zichzelf
om zich aan God te geven.
De wereld is te eng,
de hemel mij te klein.
Waar zal er voor mijn geest
nog ergens ruimte zijn?
Het kruis van Golgotha
verlost u van geen kwaad,
Zo in uw eigen hart
het niet geheven staat.

Mens, geef aan God uw hart,
hij geeft het zijne weer.
Kent gij een beter ruil?
Gij stijgt en hij daalt neer.
Al wat men zegt van God
is eigenlijk gelogen.
Of wordt de Schepper soms
naar wat hij schiep gewogen?
Wie onverstoorbaar is
in vreugde, leed en pijn,
Die moet het wezen Gods
wel dicht genaderd zijn.
Verlangt gij iets van God,
dan weet ik dit gewis,
(Hoe heilig gij ook zijt)
dat hij uw afgod is.
Vervolg op pagina 7
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Christian Vandekerkhove

Atlantis en Lemurië

Zondaglezingen: Vrijwillige bijdrage
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968

Iedereen is van harte welkom!

Vervolg van pagina 6

Angelus Silesius
Christian Vandekerkhove
Maakt gij u hier vertrouwd
met de barmhartigheid,
Zij opent u de poort
der eeuwige zaligheid.
Sterf al voordat gij sterft,
opdat gij niet zult sterven
Wanneer gij sterven moet,
en eeuwig leven derven.

Deze bloemlezing geeft ons een beeld
van de Cherubijnse Pelgrim van Angelus Silesius. Zoals we hebben gezien,
zijn veel van de puntdichten mystiek
geïnspireerd. Een kleiner deel is dan
weer ethisch of filosofisch van aard.
Soms lijkt hij zelfs de formele kerk aan
te vallen.
Hoe dan ook, elk van deze aforismen
zou als zaadgedachte voor meditatie of
debat kunnen dienen.

Toegepaste Theosofie
Donderdag 30 mei 2013
om 20.00 uur
Ecodorpen:
DAMANHUR

Loge Witte Lotus

http://oyeborges.blogspot.be/2010/09/borges-y-angelussilesius.html

Viering

tvina.wordpress.com

Witte Lotusdag

In onze lokalen:

Donderdag 9 mei 2013

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

om 20.00 uur

Iedereen van harte welkom !

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

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.
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Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof - Fromentinstraat 1 - 2050 Antwerpen
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
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Kalender juni 2013
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Loge Witte Lotus - mei 2013

02/05/2013 Grondbeginselen der theosofie
Zie pagina 2
05/05/2013 Atlantis en Lemurië
09/05/2013 Viering Witte Lotusdag
16/05/2013 Ethiek: Vivekacudamani
23/05/2013 Algemene Vergadering - Loge Witte Lotus
30/05/2013 Ecodorpen: Damanhur

Loge Witte Lotus - juni 2013

06/06/2013 Grondbeginselen der theosofie
13/06/2013 Ethiek: Vivekacudamani
20/06/2013 De sleutel tot de Theosofie
22/06/2013: Belgische Theosofische Verenging vzw:
Algemene Vergadering om 10.30 uur
Geuzenplein 8, 1000 Brussel

Voor meer informatie omtrent de programma‘s kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997.

De Belgische Theosofische Vereniging
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, waaronder 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

―Beneemt de zonneschijn, mijn vriend, u het gezicht?
Uw ogen zijn de schuld en niet het grote licht.”
Angelus Silesius: Zwerver tussen hemel en aarde
N. Kluwer, Deventer 1971 ISBN 90.202.4781.6
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