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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 

 

 
Loge Antwerpen 

 
Bijeenkomsten & secretariaat:  
                    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 

 

 
 

Loge Open Paradigma 
 
Bijeenkomsten:   

      Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:   

                          Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen 

Voor alle informatie:  

                     sc.open.paradigma@ts-belgium.be  

Bankgegevens:  IBAN BE64 7350 4729 3952  
                         t.n.v. Loge Open Paradigma 

Internet: Facebook 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 3 -  niet-leden € 7 
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor 
het Renovatiefonds Adyar, niet-leden € 3  
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Van 31 december 2017 tot en met 5 januari 2018 
vond de 142ste Internationale Conventie plaats op 
de Hoofdzetel van de Theosophical Society in 
Adyar. 

Op het programma stonden, net al de voorbije 
jaren, heel wat gerenomeerde sprekers. Hoewel 
de lezingen life te volgen waren, blijft het toch 
steeds interessant om over een aantal elementen 
van deze inspirerende bijeenkomst wat meer in-
formatie te krijgen. Denken we hierbij aan bv. de 
avondprogramma’s, de stand van zaken van de 
renovatiewerken, enz. 

Tijdens de lezing van vandaag, die we reeds op voor-
hand als boeiend en leerrijk kunnen bestempelen, 
wordt verslag uitgebracht over deze 142ste Internati-
onale Conventie.  We nodigen alle leden en 
sympathisanten van de Belgische Theosofi-
sche Vereniging vzw dan ook van harte uit 
om samen met ons te luisteren naar de, zo-
als steeds, enthousiaste verslaggeefster en 
te genieten van het prachtige domein in 
Adyar. 

 

Deelname in de kosten: leden € 2 – niet-leden € 7.  

 

142nd International Convention 
31 December 2017 – 5 January 2018 

 
Sabine Van Osta 

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

Locatie:  OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen 

17 februari: Adyardag 

Voor theosofen is 17 februari 
een bijzondere dag. Oor-
spronkelijk was het de 
‘Olcott Dag’, in herinnering 
aan het overlijden van Kolo-
nel Henry Steel Olcott in 
1907. Leden kwamen samen 
op de plaats waar Olcott werd 
gecremeerd, spraken enkele 
woorden en legden bloemen 

neer bij het monument 
dat ter zijner eer werd 
opgericht. 

In 1916 veranderde deze 
traditie enigszins. De 
leden verzamelden zich, 
om 07.10 uur in de och-
tend, rond het stand-
beeld van Helena Pe-
trovna Blavatsky en Ko-
lonel Olcott, in de hal 
van het Hoofdkwartier in Adyar. Nadat de presi-
dente had gesproken, betuigden alle afgevaardig-
den van de verschillende godsdiensten hun waar-
dering en dank. De ceremonie eindigde met het 
neerleggen van bloemen. 

In 1922 werd de ‘Olcott Dag’, in Amerika, voor 
het eerst gevierd als ‘Adyar Dag’. Leden kwamen 

samen en zamelden geld in om naar het Hoofdkwar-
tier te zenden. 

Na suggestie door Madame de Manziarly, een Frans 
theosofe, riep Presidente Annie Besant 17 februari 
uit als “Adyar Dag”. 

Sinds 1926, jaar waarin de eerste officiële Adyar Dag 
werd gevierd, komen elke jaar opnieuw alle leden 
overal in de wereld bijeen om deze speciale dag te 
vieren. 

17 februari is echter niet enkel de 
herdenkingsdag van het overlij-
den van Kolonel Olcott. 

Op 17 februari 1600 werd 
Giordano Bruno, een volgeling 
van Pythagoras, op de brandsta-
pel ter dood gebracht. Dr. Annie 
Besant werd aanzien als een reïn-
carnatie van Giordano Bruno. 

Op 17 februari 1847 werd 
Charles Webster Leadbeater geboren. Hij werd 
lid van de Theosofische Vereniging in 1883. Nadat 
hij Helena Petrovna Blavatsky ontmoette in Londen, 
in 1884, vertrok hij naar India. In 1909 ontdekte hij 
Jiddu Krishnamurti op het privé-strand in Adyar. 

Leadbeater hield zich bezig met de opvoeding van 
Krishnamurti en Curuppumullage Jinarajadasa. La-
ter vertrok hij naar Ceylon. Hij gaf er les in een 

Henry Steel Olcott 

 

Giordano Bruno 
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Stanza II: het idee van diffe-
rentiatie, of “post-pralaya’.  
Het stadium dat in stanza II  be-
schreven wordt, is ongeveer het-
zelfde als in stanza I, vóór de 
weer ontwakende openbaring. 

II-1... Waar waren de 
bouwers, de lichtende 
zonen van de dageraad 
van het manvantara? … 
in de onbekende duis-
ternis in het AH-HI pa-
ranishpanna (het Abso-
lute Ene). De voort-
brengers van vorm uit 
niet-vorm – de wortel 
van de wereld – de de-

vamatri (moeder van de goden, kosmi-
sche ruimte) en svabhavat (geest-
essentie), rustten in de gelukzaligheid 
van het niet-zijn.  

De ‘Bouwers’ zijn de werkelijke scheppers van het 
heelal. Zij worden ook wel de ‘Wachters’ van de 
zeven sferen genoemd, exoterisch gezien de Ze-
ven Planeten. 

II-2… Waar was de stilte? Waar waren 
de oren om deze gewaar te worden? 
Neen, er was noch stilte noch geluid; 
niets behalve de onophoudelijke eeu-
wige Adem die zichzelf niet kent (het 
geestelijke aspect dat op stoffelijk gebied 
‘beweging’ wordt). 

II-3. Het uur had nog niet geslagen; de 
straal was nog niet in de kiem gescho-
ten; de matripadma (moeder lotus) was 
nog niet gezwollen.  

De lotus staat hier symbool voor de Kosmos zelf, 
met de wortels in de modder als het stoffelijk le-
ven, met de stengel die oprijst door het water, als 
het bestaan in de astrale wereld, en de bloem die 

zich opent naar de hemel, als zinnebeeld van het 
geestelijke bestaan. 

II-4. haar hart had zich nog niet geopend 
zodat de ene straal kon binnengaan om 
vandaar, als drie in vier, in de schoot van 
maya te vallen.  

II-5. de zeven zonen waren nog niet gebo-
ren uit het weefsel van licht. Duisternis 
alleen was vader-moeder, svabhavat was 
in duisternis.  

Svabhavat wordt wel omschreven als de ‘kneedbare 
essence’, de oersubstantie die het Heelal vult, de 
wortel van alle dingen. Het is de wereld-substantie 
en stof, of liever gezegd: dat wat zich erachter be-
vindt, de geest en de essentie van substantie. Daar-
uit komt de hele natuur voort en daarin keert alles 
op het einde van de levenscycli terug. 

II-6. deze twee zijn de kiem, en de kiem is 
één. Het heelal was nog verborgen in de 
goddelijke gedachten en de goddelijke 
schoot… 

Stanza III: de kosmos wordt wakker.  
Deze stanza beschrijft hoe het Heelal weer tot leven 
komt, na een toestand van pralaya. Het gaat om de 
vroegste en hoogste trap van vorming van 
‘werelden’. 

III-1 … de laatste trilling van de zevende 
eeuwigheid doordringt de oneindigheid. 
De moeder zwelt, zet zich van binnen 
naar buiten uit, zoals de knop van de lo-
tus.  

III-2. De trilling snelt voort en raakt 
met haar snelle vleugel (gelijktijdig) het 

Kosmische Evolutie  -  deel 2 

school voor arme jongens, 
opgericht door Kolonel Ol-
cott. 

Op vraag van Alfred Percy 
Sinnett vertrok hij met 
Jinarajadasa naar Londen. 
Hij werd huisonderwijzer 
van de zoons van Sinnett en 
George Arundale. 

Leadbeater werd een van de 
meest bekende sprekers van 

de Theosofische Vereniging. Samen met Dr. An-
nie Besant gaf hij jarenlang gestalte aan de Ver-
eniging. 

Op 17 februari 1986 Overleed Jiddu Krishna-
murti. 

In navolging van de herinne-
ringsceremonie die elk jaar ge-
houden wordt in Adyar, lijkt het 
dat ook in onze Loges even kan 
stilgestaan worden bij alle theo-
sofen die ons zijn voorgegaan, 
zij die hun leven ten dienste 
stelden van de Theosofie en die 
de theosofen een heel speciaal 
geschenk nalieten: Adyar. 

Charles W. Leadbeater 

J. Krishnamurti 
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hele heelal en de kiem die in het duis-
ter woont: de duisternis die ademt 
over de sluimerende wateren van het 
leven …. 

Het begrip water 
zie je terug in alle 
verhalen over het 
ontstaan van de 
kosmos. Water is 
de basis en bron 
van stoffelijk be-
staan. Het staat 
voor de oorspron-
kelijke stof, met de 
daarin verborgen 
Geest. Het gaat 
hier niet over het 
stoffelijke H2O van 
de wetenschap, 
maar verwijst naar 

iets mystieks en metafysisch. 

III-3. De duisternis straalt licht uit en 
het licht laat één enkele straal vallen 
in de moeder-diepte. De straal schiet 
door het maagdelijke ei, de straal laat 
het eeuwige ei trillen en dit laat daar-
door de niet-eeuwige (periodieke) kiem 
vallen die zich verdicht tot het we-
reldei. 

De enkele straal die in de moederdiepte valt, kan 
worden opgevat als Intelligentie of Goddelijke 
gedachte die chaos (de wateren des levens) door-
dringt. 

III-4. Dan vallen de drie in de vier (De 
driehoek van geest valt in het vierkant van 
‘stof’). De stralende essentie wordt ze-
ven van binnen en zeven van buiten. Het 
lichtgevende ei, dat in zichzelf drie 
(geest) is, stolt en verspreidt zich in 
melkwit stremsel door de diepten van 
moeder heen, de wortel die groeit in de 
diepten van de oceaan van het leven.  
III-5. De wortel blijft, het licht blijft, 
het stremsel blijft en nog altijd is 
oeaohoo één.  

De wortel verwijst naar de wortelloze wortel, het 
Ene Leven. Het ‘Licht’ verwijst naar de Alomte-
genwoordige Geestelijke Straal die het Goddelijke 
Ei heeft bevrucht. De klompen en brokken van 
het stremsel vormen de ‘Sterrenstof’. Oeaohoo, 
het uitspreken ervan alleen al is een mysterie op 
zich: zonder grondige beheersing van de uit-
spraak blijft het zonder uitwerking. De komende 
UTVN uitgave van De Siva Sutra van dr. I.K. 
Taimni, in de vertaling van Ronald Engelse, om-
schrijft als het ware een soort short-cut naar zelf-
realisatie, voor zeer hoogontwikkelde zielen, mid-
dels die werking van ‘geluid’ en mantra. 

III-6. De wortel van het leven was in 
iedere druppel van de oceaan van on-

sterfelijkheid en de oceaan was stralend 
licht, dat vuur, warmte en beweging was.  
De duisternis verdween en was niet meer; 
zij verdween in haar eigen essentie, het 
lichaam van vuur en water, of vader en 
moeder. 

Duisternis is zuivere geest. Licht is stoffelijk. Duis-
ternis is als geest de basis/de wortel van stof of licht. 
Licht lijkt één en al schittering, maar is in feite vol 
van schaduwen, kan nooit eeuwig zijn, en is een illu-
sie of maya. Zonder duisternis zou licht niet kunnen 
bestaan. 

III-7. Ziedaar, O lanoo! Het stralende 
kind van de twee, de ongeëvenaarde 
schitterende heerlijkheid: heldere 
ruimte, zoon van donkere ruimte, die uit 
de diepten van de grote donkere wateren 
tevoorschijn komt. Het is oeaohoo de 
jongere (het nieuwe leven) de*** (die gij nu 
kent als Kwan-shai-yin, een androgyne god-
heid, gelijkwaardig met Avalokiteshvara, het 
Universele Zelf). Hij vertoont zich stra-
lend als de zon; hij is de vlammende god-
delijke draak van de wijsheid. De een is 
vier, en vier neemt drie tot zich en hun 
vereniging brengt de sapta (zeven) voort, 
in wie de zeven zijn die de tridasa (de drie-
maal tien) (of de menigten en de massa’s) 
worden. Zie hem de sluier oplichten en 
deze van oost naar west ontrollen. Hij 
sluit het hogere buiten en laat het lage-
re zien als de grote illusie. Hij geeft de 
plaatsen voor de stralenden aan (de ster-
ren) en verandert het bovenste (de ruim-
te) in een oeverloze zee van vuur, en het 
ene gemanifesteerde (element) in de grote 
wateren.  

III-8. Waar was de kiem en waar was nu de 
duisternis? Waar is de geest van de vlam 
die brandt in uw lamp, o lanoo? De kiem is 
dat en dat is licht, de witte schitterende 
zoon van de donkere verborgen vader.  

Hier wordt verwezen naar het bestaan van dingen 
die voor onze stoffelijke zintuigen niet waarneem-
baar zijn. Het begrip ‘dat’ verwijst naar alles wat is, 
was of zal zijn. Hier gaat het om het dóórdringen tot 
de kern van het mysterie van elektriciteit. 

III-9. Licht is koude vlam en vlam is vuur 
en vuur brengt warmte voort, die water 
oplevert: het levenswater in de grote 
moeder.  

De eerste oerstof zou niet warm en niet koud zijn, 
maar haar eigen bijzondere aard hebben. Warmte 
en koude behoren immers tot de gemanifesteerde 
werelden. 

III-10. Vader-moeder spinnen een web dat 
van boven aan de geest (purusha) is beves-
tigd – het licht van de ene duisternis – en 
van onderen aan zijn in schaduw gehulde 
einde, de stof (prakriti); en dit web is het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallsay.com 
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heelal, gesponnen uit de twee substan-
ties die tot één zijn gemaakt, dat sva-
bhavat is (geest-essentie). 

III-11. Het (web) zet uit als de Adam van 
het vuur (de vader) erop is gericht; 
het trekt samen als de adem van de 
moeder (de wortel van stof) het aan-
raakt. Dan gaan de zonen (de elemen-
ten, elk met eigen krachten of intelligen-
ties) uiteen en verspreiden zich, om te-
rug te keren in hun moeders schoot 
aan het einde van de grote dag en om 
met haar weer één te worden; wan-
neer het (web) afkoelt wordt het 
stralend en de zonen zetten uit en 
trekken samen door hun eigen zelf en 
hart; zij omsluiten de oneindigheid.  

Het uitzetten en samentrekken van het web, dat 
wil zeggen, de wereld-stof of de atomen, verwijst 
naar de kloppende beweging; het regelmatig sa-
mentrekken en uitbreiden van de oeverloze oce-
aan van datgene wat we het noumenon van ma-
terie noemen, en dit veroorzaakt de universele 
trilling van atomen. 

III-12. Svabhavat zendt dan fohat om 
de atomen te verharden. Elk is een 
deel van het web (heelal). Elk weer-
kaatst als een spiegel de ‘zelf-
bestaande heer’ (het oorspronkelijke 
licht) en wordt op zijn beurt een we-
reld.   

Het mysterie van Fohat, kracht. Fohat drukt de 
denkbeelden van het Universele Denkvermogen 
af op de stof. Soms betitelt men Fohat als 
‘kosmische elektriciteit’, met dien verstande dat 
men hier de eigenschap van Intelligentie aan 
moet toevoegen. 

Stanza IV: de zevenvoudige hiërar-
chieën, schepping van zeven entiteiten, 
de Dhyan Chohans.  

De ‘Kiem’ van het Heelal versplitst zich in de 
zevenvoudige hiërarchie van bewuste Godde-
lijke Machten die de actieve openbaringen 
zijn van die Ene Opperste Kracht. Zij zijn de 
ontwerpers, vormers en ten slotte de schep- 
pers van het geopenbaarde Heelal. Zij bezie-
len en leiden; zij zijn de verstandelijke We-
zens die de Evolutie ordenen en beheersen; zij 
belichamen de Ene Wet, die wij kennen als de 
‘Natuurwetten’. Zij staan bekend als de Dhy-
an Chohans. 

IV-1… luistert, gij zonen van de aar-
de, naar de leermeesters – de zonen 
van het vuur. Weet dat er noch eerste 
noch laatste is, want alles is één ge-
tal. Voortgekomen uit geen getal.   

De zonen van het vuur worden ook wel de denk-
vermogens genoemd die voortkwamen uit het 
Oorspronkelijke Vuur. 

IV-2. Weet wat wij die afstammen van 
de oorspronkelijke zeven (de hoogste 
Wezens op de Ladder van het Zijn), wij 
die geboren uit de oorspronkelijke 
vlam, van onze vaderen hebben ge-
leerd …  

IV3. Uit de uitstraling van licht – de 
straal van de eeuwige duisternis – 
schoten de weer ontwaakte krachten 
de ruimte in (de Dhyan Chohans); de een 
uit het ei, de zes en de vijf, daarna de 
drie, de een, de vier, de een, de vijf – 
de tweemaal zeven, het geheel, en dit 
zijn de essenties, de vlammen, de  ele-
menten, de bouwers, de getallen, de 
arupa (de vormlozen), de rupa  (met li-
chamen), en de kracht van de goddelijke 
mens – het geheel, en uit de goddelijke 
mens kwamen de vormen voort en de von-
ken, de heilige dieren en de boodschap-
pers van de heilige (de pitri’s) binnen de 
heilige vier.  

Hier gaat het om de mystieke betekenis van getal-
len. De ei-vormige 0 kan gezien worden als de 
Maagdelijke Baarmoeder van de Kosmos. 3-1-4-1-
5, dit zou de getalhiërarchie van de Dhyan Cho-
hans zijn. Dit verwijst ook naar het getal Pi, en 
hier komen we bij de ingewijde Pythagoras. Pi 
verwijst naar de verhouding van de middellijn 
van een cirkel tot de omtrek, namelijk 3,1416. 
Het universum zit wiskundig in elkaar, een groot 
mysterie (God geometreert, wordt er gezegd). 

Ook de volgende sloka gaat over de Dhyan Cho-
hans, de bewuste intelligente natuurkrachten. 

IV-4. Dit was het leger van de stem (dit 
verwijst naar Geluid en Spraak, als uit-
vloeisel van de Goddelijke Gedachte) – de 
goddelijke moeder van de zeven, de 
vonken van de zeven zijn onderwopen 
aan en de dienaren van de eerste, de 

 

https://wetenschap.infonu.nl 
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tweede, de derde, de vierde, de vijf-
de, de zesde en de zevende van de ze-
ven. Deze ‘vonken’ noemt men bol-
len, driehoeken, kubussen, lijnen 
en vormgevers   
(De kosmische stof verspreidt zich tot 
elementen, de mystieke 4, binnen het 5e 
element, ether, de bekleding van akas-
ha, de anima mundi of moeder van de 
Kosmos. De natuur heeft correlaties 
met geometrische vormen.); want zo is 
de eeuwige nidana (oorzaak van objec-
tief bestaan) – de oeaohoo, die is:   

IV-5. ‘duisternis’, het grenzeloze of 
ht niet-getal, Adi-nidana svabhavat: 

I. de adi-sanat, het getal, want hij is 
één. (De eerste of oer-oude) 

II. De stem van het woord, svabhavat, 
de getallen, want hij is een en ne-
gen. (10 is het volmaakte getal) 

III. Het ‘vormloze vierkant’. 

En deze drie, omsloten door de 0, (de 
nul, de grenzeloze cirkel die alleen een ge-
tal wordt als één van de andere 9 cijfers 
eraan vooraf gaat) zijn de heilige vier; en 
de tien zijn het arupa  (subjectieve, vorm-
loze) heelal, dan komen de ‘zonen’, de 
zeven strijders, de ene, de weggelaten 
achtste, en zijn adem die de lichtma-
ker is.  

IV-6. dan de tweede zeven, die de 
kipika’s zijn, voortgebracht door de 
drie (woord, stem en geest). De verstoten 
zoon is één, de ‘zoon-zonnen’ zijn talloos.  

De Lipika’s zijn de schrijvers, goddelijke wezens 
die op mystieke wijze verbonden zijn met karma. 
Zij tekenen, op de voor ons onzichtbare tafelen 
van het astraal licht, de ‘grote schilderijengalerij 
van de eeuwigheid’, iedere daad en gedachte van 
de mens op, van alles wat was, is en ooit zal zijn 
in het Heelal van verschijnselen. Ingmar de Boer1  
geeft in zijn artikel aan dat de Lipika’s het plan 
voor een nieuw universum projecteren, na de 
kosmische rustperiode. 

Wordt vervolgd… 

Noot: 1. Ingmar de Boer, ‘Een korte inleiding tot de 
Stanza’s van Dzyan’, Theosofia februari 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.  

Loge Witte Lotus 

Lezingen - voorjaar 2018 

Zondag 04/02/2018: Internationale Conventie 2018 in Adyar door Sabine Van Osta  

Zondag 04/03/2018: De filadelfiërs, een theosofische kring rond Jane Leade (1623-1704)  
door Herman De Kuyffer 

Zondag 06/05/2018: Meditatieve wandeling,  
                                              in samenwerking met de Belgische Theosofische Orde van Dienst.  

Zondag  03/06/2018: Stupa’s voor Vrede door Lieve Opgenhaffen.  
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Programma in Antwerpen 
Februari 2018 

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u 

04/02:   Loge Witte Lotus 
                  Internationale Conventie Adyar 

Een verslag 
11/02:   Loge Open Paradigma 
                   John Keely en zijn werk 
18/02:   Loge Antwerpen 

                     Mystiek vandaag 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

Loge Witte Lotus 

01/02: van 20u tot 21.30u 
               Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 08/02: van 20u tot 21.30u: 
             Licht op het Pad 

15/02: van 20u tot 21.30u: 
            Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 22/02: van 20u tot 21.00u: 
             Licht op het Pad 

 
 

  Loge Antwerpen 

06 & 20/02: van 11u tot 15u: 
        Dialogen van G. De Purucker 
 
13 & 27/02: van 11u tot 15u: 
             Kosmisch Vuur van A. Bailey 

 

Loge Open Paradigma 

13/02: van 20u tot 21.30u: 
 Mensen- en Zonne-Inwijding  

 
27/02: van 20u tot 21.30u 

De ijlere krachten der natuur 
 

 
EXTRA Programma in Antwerpen 

 
Belgische Theosofische Vereniging 

Cursus: Inleiding tot de theosofie 

10/02: van 10u tot 12u 

…………………………………………………. 

Theosofische Orde van Dienst 

    25/01: 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 februari 2018 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-
13:00 

 1 2 3 1 

Taimni 

2 3 4 
Conentie 
Adyar 

5 6 
 

7 
 

8 
Licht op het 
Pad 

9 
 

10 11 
 

12 13 
 
 

14 15 
Taimni 

 

16 
 

17 18 
 

19 
 

20 
 

21 22 
Licht op het 
Pad 

23 24 
 

 

25 

26 27 
 

28     

01/02/2018: Thema-avond: 
                  Een weg tot zelfontdekking 
04/02/2018: Lezing: 
                  Internationale Conventie 2018 - Adyar 
08/02/2018: Thema-avond: 
                  De Siva Sutra’s 
15/02/2018: Thema-avond:  
                  Een weg tot zelfontdekking 
22/02/2018: Thema-avond 
                  De Siva Sutra’s  
            Aansluitend TOS Genezingsmeditatie 
                             om 21.00 uur 

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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