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  Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
zonder onderscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de ver-
mogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
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nen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.   
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Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwikke-
len van een zich steeds verdiepend inzicht in, en 
verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spiri-
tuele zelf-realisatie en de eenheid van alle le-
ven. 

 

 

Loge Witte Lotus 

 

  Het Witte Lotusblad 

http://www.ts-belgium.be
https://www.facebook.com/pages/Belgian-Theosophical-Society/525552054232781?fref=ts
mailto:info@ts-belgium.be
https://www.facebook.com/TOS.Belgium?ref=bookmarksC:/Users/admin/Documents/AA-BTV
mailto:info@ts-belgium.be


2 

The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

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

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-
belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-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: 

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

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 verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen 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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Als deze voordracht als titel heeft ‘Wat is spirituali-
teit?’, dan wil dat eigenlijk zeggen: hoe kunnen we 
die onuitputtelijke stroom van prana, die leven is, zo 
ontvangen dat ons leven nuttig en constructief is, en 
altijd in harmonie met anderen? Dat wil zeggen, zon-
der negatieve reacties en altijd met de grootste on-
partijdigheid. 

Laten we eerst eens kijken wat we gewoonlijk onder 
spiritualiteit verstaan. Voor het merendeel van ons is 
spiritualiteit een verheffing van onze emoties, met 
name waar dit de hemel en de godheid betreft. Het is 
de bedoeling dat deze vervoering permanent kan 
worden. We weten echter allemaal hoe emoties en 
sentimenten vooral opgeroepen worden door uit-
wendige prikkels. Het kan een prettige omgeving zijn, 
zoals bijvoorbeeld de beloofde hemel, het engelenge-
bied vol schittering, of een grote ceremonie, een 
prachtig meesterwerk, inspirerende muziek, een Hi-
malaya, een zonsondergang, enzovoort. Als deze uit-
wendige omgeving er echter niet meer is, of sterker 
nog: als lijden, pijn of ongeluk ons belagen, dan blijkt 
onze spiritualiteit al snel geheel verdwenen. Het is 
duidelijk dat onze spiritualiteit geen eigen leven 
heeft en afhankelijk van omstandigheden blijft be-
staan, iets waar we eerlijk gezegd niet erg trots op 
zijn. Dat is dan nog in het beste geval, want voor de 
gemiddelde mens bestaat spiritualiteit voornamelijk 
uit zich prettig voelen met zo min mogelijk inspan-
ning. 

Hoe definieert Annie Besant spiritualiteit? In haar 
boek Yoga and the Perfect Man zegt zij: Spiritualiteit 
is het bewustzijn van eenheid: niet meer en niet min-
der. Het is geen kennis van dingen, noch kennis van de 
buitenwereld. Het is geen objectieve kennis, het gaat 
om de kennis van de eenheid van het Zelf. Het bewust-
zijn dat is ondergedompeld in de materie manifesteert 
allerlei psychische krachten, maar psychische krachten 
behoren tot de materie en niet tot spiritualiteit. Spiri-
tualiteit is dat bewustzijn van eenheid; het is het be-
wustzijn van het feit dat in alles, en voor alles, slechts 
één enkel en uniek Zijn bestaat dat absoluut van niets 
is afgescheiden, het bewustzijn dat in alles het Ene ziet. 
Zoals Krishna zegt: ‘Hij die mij ziet in alle objecten en 
alle objecten in mij, die kan zien, waarlijk zien’. Dat is 
spiritualiteit. 

Laten we ons herinneren dat ons vaak gezegd is: Het 
principe dat leven geeft, bevindt zich binnen en buiten 
ons; het is onsterfelijk en eeuwig heilzaam. Het wordt 
niet gehoord, niet gezien en ook niet gevoeld, maar het 
wordt opgemerkt door degene die het wil zien. 

Is het mogelijk voor de mens om uiteindelijk tot een 
direct bewustzijn te komen van dit leven gevende 
principe, en op bewuste wijze in overeenstemming 
hiermee te resoneren? Dat is het onderwerp van on-

Wat is spiritualiteit? 
Angels Torra Buron 

De Theosophical Society (TS) is niet opericht als 
beweging om mensen te leren ‘zedig’ te zijn, dat wil 
zeggen om niet te stelen, niet te doden, niet te be-
driegen of misdaden te begaan. Het gaat evenmin 
om een school voor occultisme. In de Brieven van 
de Meesters wordt zeer duidelijk gezegd: Laat de TS 
tenondergaan voordat ze een school voor magie of 
een college voor de studie van occultisme wordt. De 
TS bestaat ook niet om alleen intellectuele nieuws-
gierigheid te bevredigen. Het is geen forum waar 
men zich kan vermaken met gevarieerde intellectu-
ele onderwerpen, zodra men zich verveelt. 

De TS is opgericht om de spirituele regeneratie van 
de mens te bevorderen. Onze uitdaging is om te 
proberen te begrijpen wat regeneratie betekent, en 
hoe dit tot stand komt. Het gaat primair om de 
transformatie van de mens, zijn natuur, zijn gedrag 
en zijn toekomst. 

Laten we eens kijken naar wat onze leraren, in het 
bijzonder Annie Besant, ons zeggen over spirituali-
teit. Op het eerste gezicht lijkt er een verschil te be-
staan tussen onze instinctieve benadering en spiri-
tualiteit zoals zij dat presenteren. 

Een wetenschappelijke of filosofische definitie van 
spiritualiteit is minder belangrijk dan wat zij kan 
betekenen in ons leven van alledag. We spreken 
over een continue  geestesgesteldheid om voortdu-
rend de vitale stroom van prana, synoniem met het 
leven, te ontvangen. Dit staat los van wat ons li-
chaam, onze emoties, ons zenuwstelsel en ons den-
ken overkomt, in zomer en winter, in geluk en on-
geluk.  

Het gaat erom bij iedere incarnatie een nieuwe les 
te leren, terwijl we tegelijkertijd ons dharma ver-
vullen en ons een minimum aan karmische schul-
den op de hals halen. Tegelijkertijd gaat het er net 
zo goed om in ons bestaan een beetje van die oce-
aan van kosmisch leven toe te laten, op weg naar 
eenheid met het grote universele getij. Kunnen we 
een helder idee krijgen van wat spiritualiteit is, en 
bovenal zo leven dat onze spirituele bronnen per-
manent en onuitputtelijk zijn? 

Angels Torra Buron is de voorzit-
ter van de Spaanse afdeling van de 
Theosophical Society, TS, (Adyar).  
Met haar team organiseerde zij in 
augustus 2017 het 38e Europese 
Theosofische Congres in Barcelo-
na. 
Onderstaande lezing hield zij in 
2017 in Parijs, op de Nationale 
Conventie van de Franse afdeling 
van de TS. 
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ze studie vandaag. 

Laten we allereerst eens kijken wat we in de boe-
ken kunnen vinden. Het gaat er nu om de verschil-
len te zien tussen dit levengevende principe, hoe 
men het ook opvat, en de werelden van luister en 
glorie zoals devachan, nirvana en alles wat zich in 
het hiernamaals bevindt. Dat wil zeggen verschillen 
tussen wezen en vorm, tussen het eeuwige en het tij-
delijke, tussen het goddelijke, hoe dat ook is, en de 
hemel. 

In zijn kleine boekje Aan de 
voeten van de Meester zegt J. 
Krishnamurti ons: ... Maar er 
zijn mensen die het najagen 
van aardse doeleinden slechts 
opgeven om in de hemel te 
komen, of om persoonlijke 
bevrijding van wedergeboor-
te te bereiken; deze valkuil 
moet je zien te vermijden 
(Drie Wegen, Eén Pad, blad-
zijde 205).  

Als je het beeld van een zelf 
compleet vergeten bent, zijn 

er geen gedachten meer om je af te kunnen vragen 
wanneer dat zelf bevrijd zal zijn, of wat voor soort 
van hemel het zal krijgen. Bedenk dat elk zelfzuchtig 
verlangen bindt, hoe hoog het beoogde doel ook mag 
zijn, en zolang je het niet uit de weg hebt geruimd, 
ben je niet helemaal vrij om je aan het werk van de 
Meester te wijden (Drie Wegen, Eén Pad, bladzijde 
206). 

In zijn boek Raja Yoga geeft Ernest Wood commen-
taar op wat Sankaracharya zegt. Hij begint met een-
onderscheid tussen hen die behoefte hebben om te 
bezitten en hen die willen kennen. Bezitten, zegt 
hij, is verbonden met uitwendige dingen. Het hele 
universum bestaat uit mogelijkheden. Sankara ont-
kent niet het bestaan van een oneindig aantal we-
relden, noch het leven op ‘hogere niveaus’, waar 
glorieuze wezens of goden bestaan. Hij ontkent 
evenmin dat daar de dingen ‘permanent’ zijn, gedu-
rende eeuwen of zelfs duizenden jaren. Dat komt 
door de begeerten die bij hogere werelden en bij de 
aanbidding van goden horen. Hij verzekert ons ech-
ter dat dat allemaal maar kinderspel is, glitterdin-
getjes voor naï eve mensen die dit graag willen om-
dat ze niet over de eeuwige realiteit hebben nage-
dacht. 

Nu kunnen wij ons de vraag stellen: is er een ver-
schil tussen bezitten, leven en het Zelf? 

In haar boek Brahma Vidya zegt Annie Besant: In 
een oud Hebreeuws boek staat geschreven: ‘God 
schiep de mens om onsterfelijk te zijn en hij heeft 
hem geschapen naar zijn eigen eeuwigheid’. En zij 
voegt eraan toe: ‘Onsterfelijk’ en ‘eeuwigdurend’ zijn 
termen die bij ‘tijd’ horen. Het woord ‘eeuwigheid’ 

betekent het bestaan zelf, de realisatie, het zich er re-
kenschap van geven dat wij deel uitmaken van Hem 
die EEN is. 

Als men via de religie zoekt naar de vreugde van de 
hemel, als men het leven in het hiernamaals zoekt om 
van het hemels geluk te genieten, dan is dat niet de 
ware weg die naar God voert: de hemel en God zijn 
twee heel verschillende dingen. 

Zijn wij in staat dit verschil te zien? Annie Besant 
zegt vervolgens: Toen Christus het eeuwige leven defi-
nieerde, sprak hij niet over het onsterfelijk leven van 
de goden, maar over de goddelijke wijsheid, het ken-
nen van God (Uit: Yoga and the Perfect Man). 

Laten we eens kijken naar wat Krishnamurti over het 
eeuwige zegt: Als u gevoelig bent voor het bewegen 
van het Leven, van deze energie die de planten doet 
groeien, die alles doet bewegen: de dieren, de mensen, 
de wolken, de regen, het licht, de rivier, de zee, uw ant-
woorden en uw inwendige reacties, dan zult u zien dat 
het leven en zijn energie een eeuwigdurende werking 
hebben, waarin begin noch einde is. Het is ‘iets’ dat 
eeuwig in beweging is: het is het universum, God, wer-
kelijkheid en gelukzaligheid. 

De beschrijving van Krishnamurti van leven, energie, 
en prana is heel helder, want niemand twijfelt eraan 
dat de elementen van de natuur, de groei van plan-
ten, de elliptische beweging van de sterren, de bewe-
ging van alles het gevolg zijn van ‘iets’. De termen 
‘energie’ en ‘kracht’ passen hier heel goed bij en men 
kan dat inderdaad ‘God, werkelijkheid en gelukzalig-
heid’ noemen. 

Als we ons er toch eens rekenschap van zouden kun-
nen geven, al was het maar voor een moment, dat wij 
niet onafhankelijk, afgescheiden van deze energie 
bestaan, maar dat we er een onbewuste uitdrukking 
van zijn, dat we er deel van uitmaken, net zoals gol-
ven een uitdrukking van de oceaan zijn, geen afge-
scheiden en onafhankelijk deel van die oceaan! Op 
het moment dat we die waarheid zouden herkennen, 
ervaren, of diep in ons hart zouden voelen, misschien 
dat we dan met ferme pas vooruit zouden gaan naar 
deze innerlijk houding van een erkenning die het ons 
mogelijk zou maken om voortdurend die levens-
kracht te ontvangen, prana, synoniem van het Leven. 
Dan zouden we in staat 
zijn het in ons dagelijks 
leven om te zetten in lief-
de, licht en in goede wil: 
voortdurend en onuitput-
telijk, eindeloos groeiend 
en schitterend. 

Vivekananda zegt ons in 
zijn boek Jnana Yoga dat, 
als we atman kennen zoals 
hij is, als we gekomen zijn 
tot de erkenning dat er 
slechts atman is en dat de 
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rest alleen een droom is die geen echt bestaan heeft, 
dan zal deze wereld met al zijn armoede, mise re, 
gemeenheid en zijn goedheid ophouden ons te ver-
ontrusten. Hij voegt eraan toe dat, als men nadenkt, 
men pas kan stoppen als men tot de volgende con-
clusie komt: er is slechts e e n bestaan en al de rest is 
niets. Er is geen andere weg dan deze conclusie te 
accepteren. 

Vivekananda zegt ons 
dat ware vrijheid niet 
kan bestaan in deze illu-
sie, in deze wereld van 
de zintuigen, van het 
lichaam en van het den-
ken. Alles wat wij ‘wet’ 
noemen is eenvoudig-
weg toeval zonder bete-
kenis. Alles wat deel uit-
maakt van maya is een 
hallucinatie, een droom. 
Volgens hem is het idee 
van god dus ook een 
illusie: als het idee van 

god verdwijnt, verdwijnen tegelijkertijd lichaam en 
denken, en wanneer dat alles verdwijnt, blijft voor 
altijd over wat het ree le bestaan vormt: Men spreekt 
van dat wat de ogen niet kunnen bereiken, noch de 
spraak, noch het denken; van dat wat we niet kunnen 
zien noch kennen. Wij begrijpen nu dat de draagwijd-
te van het woord, van de gedachte en van de kennis 
(net als de draagwijdte van het intellect), dat alles 
zich in maya bevindt, in dat wat beperkt is. Daarbui-
ten is de werkelijkheid die niet door gedachte, den-
ken of het woord bereikt kunnen worden. 

Tot zover is dit hele verhaal, intellectueel bekeken 
correct, maar nu komt de praktijk. Kunnen we iets 
doen om deze eenheid te realiseren? Zonder twijfel, 
bevestigt Vivekananda. Het gaat er niet om Brahman 
te worden, aangezien we dat al zijn! Het gaat er niet 
om, om op zoek te gaan om God te worden of per-
fect, aangezien we dat al zijn. Denken dat we dat niet 
zijn is een illusie, en een illusie die zegt dat we een 
zus of zo zijn, kan vernietigd worden door een ande-
re illusie. 

Wat zouden we dus kunnen doen? Laten we niet 
vergeten dat we niet op weg zijn naar vrijheid, maar 
dat we in feite al vrij zijn. Ieder idee van gelukkig of 
ongelukkig zijn is een illusie, slavernij zelfs; er zal 
een andere illusie komen die de eerste van zijn 
plaats verdringt en tenslotte zullen allebei verdwij-
nen. 

Vivekananda spreekt van een bestaan dat ervaren 
wordt als veelvuldig, maar volgens hem is er in het 
totaal van dit universum slechts e e n bestaan, en dat 
is atman, dat is het Zelf. Dit ene bestaan, waargeno-
men door onze zintuigen, heet wereld, de materie le 
wereld. Waargenomen door ons denken is het de 

wereld van gedachten en ideee n. Als zij gezien wordt 
zoals ze is, in haar eigen natuur, is het atman, het eni-
ge oneindige bestaan. Het gaat niet om drie verschil-
lende dingen: het lichaam, het denken en het Zelf, 
maar alles is atman, alleen anders benoemd als het 
vanuit verschillende gezichtspunten bekeken wordt. 

Als men dit beseft, verdwijnt alles en blijft slechts 
atman over: ik be n dat ene bestaan; er zijn geen drie, 
geen twee in het universum; alles is e e n. Het gren-
zenloze ene, altijd vrij, onveranderlijk. Dat zal zich 
manifesteren in het binnenste van ons hart tijdens 
meditatie. 

Vivekananda zegt ons voortdurend dat er slechts e e n 
bestaan is en dat dit ene bestaan verschijnt in ver-
schillende vormen, zoals hemel, aarde, hel, goden, 
spoken, mensen, demonen enzovoort. Temidden van 
dat alles bezit echter alleen degene die dit ENE ziet, die 
dit leven als EEN waarneemt in het wisselende univer-
sum, hij die de onveranderlijkheid ervan beseft, die 
persoon bezit de eeuwige vrede, en niemand anders. 
Hoe kan men zich bewust worden van dit ene be-
staan? Wij zijn het oneindige bestaan van het univer-
sum, en wij zijn gematerialiseerd in deze kleine we-
zens, mannen en vrouwen, die leven alsof we afhan-
kelijk zijn van wat anderen denken of zeggen. Voor 
Vivekananda is dit slavernij, een vreselijke afhanke-
lijkheid. Wij zijn een weerspiegeling, fragmenten van 
het gehele universum, en kijk ons nu eens: slaven van 
het lichaam, van het denken, van de wereld, van uit-
gesproken woorden, van het leven, van de dood... De-
ze slavernij, voegt hij toe, moet vernietigd worden. 

Volgens hem is de methode van Jnani Advaita heel 
geschikt: de waarheid beluisteren, overdenken en 
tenslotte voortdurend toepassen. Hij raadt ons aan 
om voortdurend te denken: Ik ben Brahman. Iedere 
andere gedachte kan terzijde geschoven worden. El-
ke gedachte die ons voert naar afgescheidenheid, 
naar het idee dat we man of vrouw, lichaam of den-
ken zijn, verzwakt ons. Men elimineert alles, behalve 
het idee van het ene bestaan. Hij voegt eraan toe: Als 
men de ander ziet, als men hem hoort, dan is dat iets 
kleins; als men de ander niet ziet, en ook niet hoort, 
dan is dat oneindig. Dat is het hoogste: als subject en 
object e e n worden. Deze lezing en andere teksten van 
dezelfde auteur zouden ons kunnen inspireren en het 
ons mogelijk maken om verder te gaan, vol hoop over 
het leven dat ons op ieder moment zijn mysteries en 
zijn wonderen toont. 

Men zou kunnen beseffen dat prana, het leven, die 
eeuwige levensenergie, in veel grotere mate voort-
komt uit deze spirituele realisatie dan uit het voedsel 
dat we dagelijks tot ons nemen. Op dezelfde manier 
zijn begrijpen van en sympathie voor alles vooral het 
resultaat van deze innerlijke verbondenheid met het 
eeuwige, en in mindere mate uit simpele boekenken-
nis of beleefde plichtplegingen.  

De waarde van goddelijke wijsheid of theosofie en de 
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TS berust op de interpretatie van het begrip waar-
heid, en op het voorbeeld dat de grote discipelen en 
ingewijden ons hebben gegeven, van H.P. Blavatsky 
tot Krishnamurti, en anderen die de TS sindsdien 
hebben geleid. 

Kort gezegd nodigen theosofie en de TS ons uit tot  

1) universele broederschap zonder onderscheid;  

2) vergelijkende studie;  

3) het ontdekken van het goddelijk plan, van occul-
te wetten van oorzaak en gevolg, en ook van de 
latente mogelijkheden in de mens. Dat zijn de 
eigenschappen die wij kunnen consolideren zo-
lang we hier zijn, op aarde, en die het ons moge-
lijk maken om op onze weg voort te gaan.  

Door een broederlijke 
liefde voor de ander, zon-
der onderscheid naar ras, 
geloof, geslacht of huids-
kleur kunnen wij komen 
tot het liefhebben van de 
ander als ons-zelf. 

In De Mahatma Brieven 
aan A.P. Sinnett zegt M. 
Hume, een collega van 
Sinnett, tegen Meester 
K.H. er prat op te gaan 
geen patriot te zijn. Mees-
ter K.H. antwoordt: Ik doe 

dat niet, want door zijn land te leren liefhebben leert 
men des te beter de mensheid lief te hebben (Brief 28, 
bladzijde 233). 

Vanuit individueel oogpunt bekeken gaat het erom 
voor onze buurman hetzelfde gevoel te kunnen erva-
ren als voor onze familie. Hoe dichter we ons bij on-
ze familie voelen, hoe meer we kunnen naderen tot 
God en onze soortgenoten, en ons e e n voelen met 
alle anderen. Familie is dus een cadeau dat het leven 
ons aanbiedt. Het is ook een mooi cadeau om zich 
temidden van de TS te bevinden met al haar leden, 
haar bestuurders en haar Meesters die over de ver-
eniging waken en die wij ‘Meesters van wijsheid en 
mededogen’ noemen. Zij inspireren ons en door hun 
voorbeeld helpen zij ons de juiste interpretatie van 
spirituele realisatie te ontdekken. 

Pas als de eerste doelstelling (die van universele 
broederschap) geconsolideerd is, kan het tweede 
doel van de TS, de vergelijkende studie van weten-
schap, filosofie, kunst en geloof, het hoogste deel van 
het Zelf opbouwen. Het gaat om het vormen van het 
causale lichaam, dat niet alleen in onze hersenen 
leeft, of in ons concrete denken, maar in de besloten 
etherische ruimte van ons hart, in de onbevlekte be-
slotenheid van het spirituele bewustzijn. Daar komt 
het kennen van waarheid vandaan. 

Laten we nu eens kijken naar wat de Mahatma’s ons 
aanraden in hun Brieven over goddelijke wijsheid en 

spirituele ontwikkeling in Brief 2 op bladzijde 7: Wie 
de banier van het mysticisme hoog wil houden en haar 
heerschappij aanstaande noemt, moet een voorbeeld 
zijn voor anderen. Hij moet de eerste zijn om zijn le-
venswijze te veranderen; en wat de studie van de oc-
culte mysteriën betreft, moet hij luid verkondigen dat 
zij de hoogste sport van de ladder van Kennis vertegen-
woordigen, de exacte wetenschap en de tegenwerking 
van de maatschappij ten spijt. ‘Het Koninkrijk der He-
melen moet met geweld worden genomen’ zeggen de 
christelijke mystici. Het is dan ook slechts met de wa-
pens in de hand en de bereidheid te overwinnen of ten 
onder te gaan, dat de moderne mysticus kan hopen zijn 
doel te bereiken. 

(Brief 2, bladzijde 8): Het hoofddoel van de TS is niet 
zozeer gelegen in het bevredigen van individuele aspi-
raties dan wel in het dienen van onze mede-mensen. 

(Brief 2, bladzijde 8 en 9): De hoogste aspiraties voor 
het welzijn van de mensheid worden besmet door zelf-
zucht, indien er in de geest van de filantroop ook maar 
een greintje verlangen naar eigen voordeel schuilt of 
de neiging om recht te doen, zelfs al is dat onbewust. 

(Brief 4, bladzijde 29): De uitdrukking ‘Universele 
Broederschap’ is geen holle frase. ... Ze vormt de enige 
veilige grondslag voor algemene zedelijkheid. 

(Brief 68, bladzijde 413): Vindt u het van weinig bete-
kenis, dat u het afgelopen jaar slechts aan uw 
‘familieplichten’ hebt gewijd? Wel, wat is een betere 
reden tot beloning, een betere training dan dagelijkse 
en voortdurende plichtsbetrachting? Geloof me, mijn 
‘pupil’, de man of vrouw die zich door karma temidden 
van kleine eenvoudige plichten en opofferingen en lief-
devolle attenties geplaatst ziet, zal door deze trouw te 
volbrengen, tot hogere plicht, offervaardigheid en lief-
de jegens de gehele mensheid komen - bestaat er een 
beter pad naar de verlichting waarnaar u streeft, dan 
de dagelijkse overwinning van het zelf, de volharding, 
zelfs wanneer een merkbare psychische vooruitgang 
ontbreekt, het ondergaan van tegenspoed met die 
kalmte en kracht, waardoor deze in geestelijke winst 
wordt omgezet ... 

Uw geestelijke vooruitgang is veel groter dan u weet of 
kunt beseffen, en u doet er goed aan te geloven, dat 
zulk een ontwikkeling op zichzelf belangrijker is dan 
het besef hiervan door uw bewustzijn op het stoffelijk 
gebied. 

(Brief 69, bladzijde 414): De werkelijke kennis waar-
van hier sprake is, is geen mentale maar een geestelij-
ke toestand, die de volkomen eenwording van de ken-
ner met het gekende impliceert. 

 
Uit: Le Lotus Bleu, aug.-sept. 2017 

Vertaling: Marianne Plokker - Theosofia juni 2018 
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Voor alle informatie over de activiteiten van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email:  

info@ts-belgium.be  

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

tos@ts-belgium.be 

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  
of email: info@logewittelotus.be  

& 

Email: secretary@logewittelotus.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender SEPTEMBER 2021 
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Loge Witte Lotus 
september 2021 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

Thema-avonden gaan fysiek door in de  
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  

en  
kunnen ook gevolgd worden via Zoom   

 

02 & 16/09: Het proces van Zelf-transformatie 

Vanaf het moment dat we geboren wor-
den tot de dag dat we sterven worden 
we allemaal geconfronteerd met proble-
men als zich ongelukkig voelen, angst, 
zorgen, emotionele pijn, ziekte en dui-
zenden andere zaken die een bedreiging 
vormen voor rust, sereniteit, zingeving 
en geluk in het leven.  

In dit boek vinden we beproefde manieren die be-
schikbaar zijn om te leren hoe men om moet gaan 
met al deze problemen. 

Zoom link in bijlage   

  

09 & 23/09: De Siva Sutra 

Steeds meer spiritueel ingestelde intelli-

gente mensen over de gehele wereld ke-

ren zich af van de orthodoxe ideee n over 

religie en filosofie. Hun aandacht richt 

zich op de realisatie van een Allerhoog-

ste Werkelijkheid, verborgen in het hart 

van ieder mens, het uiteindelijke doel 

van iedere geestelijke inspanning en 

zelfdiscipline. Wat is de aard van deze Werkelijkheid 

en hoe kun je die realiseren? Wat is de aard van het 

werk, dat die Grote Wezens verrichten die hierin ge-

slaagd zijn en die blijvend in die Werkelijkheid geves-

tigd zijn?  Door samen dit boek van I.K. Taimni te le-

zen en te bespreken gaan we op zoek naar antwoor-

den.  

Zoom link in bijlage 

 

 

Bij de fysieke bijeenkomsten in de lokalen 
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  

worden de voorzorgsmaatregelen Covid-19 
strikt opgevolgd.  

Informatie over de fysieke bijeenkomsten en de-
Zoom meetings is te bekomen via mail: 

secretary@logewittelotus.be of via  
GSM 0476 879 968. 

 

 

Theosofische Orde van Dienst 

Genezingsmeditatie 
(enkel voor leden) 
Donderdag 23/09 om 21u 
Zoom link in bijlage  
 

Meditatie voor de Vrede 
Donderdag 30/09 om 20 u 
Iedereen van harte welkom! 
Zoom link in bijlage 
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Loge Witte Lotus 

Zoom links 
 

De fysieke bijeenkomsten, die doorgaan in de lokalen  

Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 

kunnen ook gevolgd worden via Zoom Meetings 

September 2021 

 

02 september om 20 u.: Het proces van Zelf-transformatie - Vicente Hao Chin Jr. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89050323387  

 

 

09 september om 20 u.: De Siva Sutra - I.K. Taimni 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84563645587  

 

 

16 september om 20 u.: Het proces van Zelf-transformatie - Vicente Hao Chin Jr. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85843613446  

 

 

23 september om 20 u.: De Siva Sutra - I.K. Taimni 

Met aansluitend om 21 u: Genezingsmeditatie Theosofische Orde van Dienst (TOS)  

(enkel voor leden) 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86086313319   

 

 

30 september om 20 u.: geleide Meditatie voor de Vrede - Iedereen van harte welkom! 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/84242468114  
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Nationale activiteit 

 

Vriendelijk nodigen we alle leden uit om deel te nemen aan de  

Nationale Opening van het activiteitenjaar 2021-22 

Zaterdag 4 september 2021 

om 15.00 uur 

Geuzenplein 8 - 1000 Brussel 

 

Deze fysieke activiteit kan eveneens gevolgd worden via Zoom Meeting. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87892209612 

Wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel, waar alle nodige voorzorgsmaatregelen Covid-19, strikt zullen 

gevolgd worden, vragen we vriendelijk hun aanwezigheid te bevestigen via mail: info@ts-belgium.be of 

via GSM 0486 631 997 en 0476 879 968. Ook alle informatie is hier te verkrijgen. 
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Theosofische Orde van Dienst 

 

Dag voor de Vrede 

Meditatie voor de Vrede 

 

21 september werd door de Verenigde Naties uitgeroepen als Internationale dag van de Vrede. Net 

als de voorbije jaren wil de Belgische Theosofische Orde van Dienst haar steentje bijdrage en zal een 

geleide meditatie voor de Vrede worden georganiseerd. Dit op 

Zondag 19 september 2021 

om 15.00 uur 

Geuzenplein 8 - 1000 Brussel 

Iedereen van harte welkom om deel te nemen aan deze geleide meditatie. 

Deze fysieke activiteit kan eveneens gevolgd worden via Zoom Meeting. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81406565324 

Wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel, waar alle nodige voorzorgsmaatregelen Covid-19, strikt zullen 

gevolgd worden, vragen we vriendelijk hun aanwezigheid te bevestigen via mail: info@ts-belgium.be of 

via GSM 0486 631 997 en 0476 879 968. Ook alle informatie is hier te verkrijgen. 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 
 

Nationaal programma 
 

Zoals de voorbije jaren nodigt de Belgische Theosofische Vereniging vzw alle leden uit om deel 
te nemen aan de 

 

 Nationale Opening van het activiteitenjaar. 

Deze zal plaatsvinden op 

Zaterdag 04 september 2021 
om 15.00 uur 

Geuzenplein 8 -1000 Brussel 
 
Gelieve uw aanwezigheid te melden via mail: info@ts-belgium.be of via GSM +32 486 631 997 of +32 
476 879 968. Alle informatie is ook hier te verkrijgen. 
 
Alle voorzorgsmaatregelen zoals aanbevolen door onze Regeringen worden genomen. 
 
Deze activiteit is ook virtueel te volgen.  
 
 
 
 

 
 

 
Theosofische Orde van Dienst 

 
 
 
De Verenigde Naties riepen 21 september uit tot de Internationale Dag voor de Vrede.  
De Belgische afdeling van de Theosofische Orde van Dienst wil hier haar steentje bijdragen en 
organiseert een geleide  

Meditatie voor de Vrede  
Op                                                          Zondag 19 september 2021 

om 15.00 uur 
Geuzenplein 8 
1000 Brussel 

 
Iedereen kan aan deze meditatie deelnemen en we hopen dan ook u talrijk te kunnen begroeten, 
hetzij op de Hoofdzetel, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel, waar alle noodzakelijk voorzorgsmaatregelen 
ivm Covid-19 worden getroffen, hetzij via de Zoom Meeting:  

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81406565324 

 Alle verdere informatie is te bekomen via mail: tos@ts-belgium.be of via GSM +32 473 820 806 en 

+32 476 879 968. 

 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87892209612 
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Theosofische Orde van Dienst 
 

 

 

In deze voor velen moeilijke tijden is het belangrijk om elkaar op een of andere manier te kunnen 
steunen en helpen. 

De Theosofische Orde van Dienst werd in 1908 door Annie Besant, de 2de Internationale Presidente 
van de Theosophical Society opgericht. Haar motto is: 

 Een vereniging van hen die liefhebben, in dienst van al die lijden 

Annie Besant omschrijft het doel van deze vereniging als volgt:  

“De TOS heeft ten doel de Theosofie in praktijk te brengen, opdat de som der menselijke 
ellende binnen en rondom de invloedssfeer van iedere afdeling van onze Vereniging 
zichtbaar moge verminderen.”  

Reeds enkele jaren is er ook een Belgische afdeling die tracht, door activiteiten en geldinzameling, de 
menselijk ellende aan te pakken in onze wereld. 

Een van die activiteiten is de Genezingsmeditatie, een wereldwijd netwerk van mensen die 
samenkomen om hulp en ondersteuning te vragen aan de Onzichtbare Helpers voor de zieken in onze 
samenleving. 

In België bestaat ook een dergelijke groep die de Genezingsmeditatie (enkel voor leden van de 
Belgische Theosofische Vereniging vzw) maandelijks organiseert. 

Een Genezingsmeditatie in het Frans wordt georganiseerd, elke vierde maandag van de maand om 
19 h. Wie hier meer informatie wenst, kan contact opnemen via mail: tos@ts-belgium.be of via GSM 
0486 631 997 

Een fysieke Genezingsmeditatie in het Nederlands wordt georganiseerd in de lokalen Milisstraat 22,  
2018 Antwerpen, elke vierde donderdag van de maand om 21 u. of men kan deelnemen via Zoom.  

Zoom link 23 september 2021: https://us02web.zoom.us/j/86086313319 

Een extra Meditatie voor de Vrede wordt georganiseerd op donderdag 30 september om 20u. 

Deze geleide meditatie staat open voor iedereen en men kan deelnemen via Zoom. 

Zoom link 30 september 2021:  https://us02web.zoom.us/j/84242468114 

Wie meer informatie wenst over de wereldwijde werking van de Theosofische Orde van Dienst, 
verwijzen we graag naar de website: http://international.theoservice.org/ . 

Zeker ook een aanrader is het artikel, geschreven door Christian Vandekerkhove, dat verscheen in 
Het Witte Lotusblad in oktober en november 2013 en in de Nieuwsbrief van Loge Open Paradigma 
januari/februari 2019. 

We wensen allen nog heel fijne dagen en hopen u zeker op een van onze activiteiten te kunnen 
verwelkomen. 
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Theosofische Orde van Dienst 

  

Bezoek aan de tentoonstelling 

‘God en goden zien mij, 

hier vloekt men niet’ 
 

 

 

 

 

Door de Covid-19 pandemie konden heel wat activiteiten niet doorgaan. Dat is heel jammer want, ook al is 
het slechts enkele malen per jaar, een uitstap georganiseerd door de Belgische Theosofische Orde van Dienst 
(TOS) wordt steeds met zorg gekozen. 

Misschien was het niet het ideale moment – zo midden in de vakantieperiode en met 
corona om de hoek, om een fysieke activiteit te organiseren. 

We deden het toch! Met een beperkt groepje van 7 aanwezigen bezochten we, op zaterdag 
24 juli, de tentoonstelling ‘God en goden zien mij, hier vloekt men niet’. Tentoonstelling 
die plaatsvond in een oud kasteeltje uit de XVde eeuw: het kasteel Ieperman in Wilrijk. 

Het was een buitenkans om deze tentoonstelling te kunnen bewonderen in haar opstelling  
en grootte. Eind juli worden de deuren gesloten en wat de toekomst brengt is nog een open vraag. 

Wat was er dan aan bijzonderheden te zien? Heel wat objecten die aan een bepaalde religie 
gelinkt zijn: rituele objecten, kledingstukken enz. Een heel gevarieerde collectie: van een 
madonnabeeld tot allerlei maskers, van een huisaltaar voor voorouderverering in China 
tot rituele voorwerpen van de Native Americans (Indianen) ter verering van de natuur. 

Alles stond duidelijk beschreven: waar en door wie een bepaald object werd gebruikt. 
Zeker belangrijk was de ‘gulden regel’ die ingekaderd stond te lezen. Elke religie in haar 
eigen woorden en we zouden hier zeker kunnen stellen dat de boodschap steeds tot 
hetzelfde besluit komt: doe niet aan anderen wat jezelf pijn zou doen en wens hen toe wat 
jezelf verlangt. 

Na de rondleiding was er de gelegenheid om nog even rond te kijken naar de spulletjes die te koop werden 
aangeboden: boeken, grote en kleine boeddhistische beelden, Tibetaanse thangka’s, maskers, speren en nog 
veel meer. 

Tevreden kon na dit bezoek nog even nagepraat worden bij een drankje en een heerlijke koek. 

Een dergelijke, geheel coronaproof activiteit, is zeker voor herhaling vatbaar en we kijken nu alvast uit naar 
een volgende activiteit. 

Mogen jullie gezond zijn, tevreden zijn, beschermend zijn,... 

  

Broederlijke groeten 

Helmut Vandersmissen 

Verantwoordelijke TOS  
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