
 

BELGIE/
BELGIQUE 

P.B./P.P. 

2000 ANTWERPEN 
GROENPLAATS 

BC 30217 

 
 

Colofon: 
Maandblad  
Erkenningnummer P708093 
Verschijnt niet in juli en augustus. 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 
Geuzenplein 8, 1000 Brussel:  

Website: www.ts-belgium.be & Facebook 

Belgische Orde van Dienst: Facebook 

Verantwoordelijke uitgever :  
Sabine Van Osta 
p/a Milisstraat 22  -  2018 
Antwerpen 
 
Jaargang 13 - nummer 1 - januari 2018 

De drie doelstellingen 

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

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

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en we-
tenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens 
die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming 
met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.  
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Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgege-
ven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in 
juli en augustus)  

Elektronische verzending is gratis.  

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.   

Abonnement van januari tot december: bedrag 
€ 10 of bedrag per nummer € 1, over 
te schrijven op de rekening van Loge 
Witte Lotus  

 Loge Witte Lotus 

 
 

Het Witte Lotusblad   

Een heel fijn nieuw jaar 2018, vol Geluk, 
een goede gezondheid, Liefde & Vrede! 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theosophical Society Adyar 

 

 

 

 
 

I.T.C. –Naarden 
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Het kalenderjaar is zo goed 
als voorbij, Kerstmis ligt 
achter ons, het nieuwjaars-
feest staat voor de deur, de 
pakjes zijn bijna allemaal 
uitgedeeld, copieuze maal-
tijden verorberd. Voor de 
enen weer een heel georga-
niseer om alles op tijd in 
orde te krijgen, draven en 
rennen en vaak te weinig 

tijd om stil te staan bij de werkelijke betekenis 
van deze periode. Die betekenis is bij de druk-
doende mensen dan ook verloren gegaan: het is 
vaak nog maar een kwestie van kopen, eten en 
pakjes uitdelen. Anderen maken wel van de gele-
genheid gebruik voor een aantal momenten van 
inkeer waartoe deze bijzondere periode van het 
jaar zich zo uitstekend leent. En waarom is dat 
zo, van waar die bijzondere Kerstsfeer? 

Christenen zullen zeggen: “uiteraard is dit een 
bijzondere tijd van het jaar, we vieren immers de 
geboorte van Christus, zijn komst op de aarde”, 
ook al zou volgens anderen de geboorte van Jezus 
Christus, feitelijk niet hebben kunnen plaatsvin-
den op 25 december. Hoe het ook zij, we zien 
over het algemeen een sfeer van vrede en goede 
wil in onze gemeenschappen neerdalen en ieder-
een wordt aangezet tot een warm hart en goede 
wil. 

Zo kunnen diegenen die 
niet zo fortuinlijk zijn , om 
omringd te worden door 
familie en vrienden, die 
geen thuis hebben, geen 
middelen om deel te nemen 
aan het economische deel 
van de feestvreugde, te-
recht bij de vele goede ini-
tiatieven die jaarlijks in het 
bijzonder in deze periode ondernomen worden 
en die vaak vele vrijwilligers aantrekken om ook 
voor de onfortuinlijke zusters en broeders, een 
fijne en warme Kerst te bieden, in dezelfde sfeer 
van Vrede en Liefde. We noemen het de geest van 
Kerstmis, die stille vreugde in het hart, dat 
sprankje van licht en hoop, dat ons vertelt dat 
een nieuwe cyclus gaat beginnen.  

In die cyclus zit niet alleen de mens verwikkeld 
maar alle wezens die onze planeet bewonen: mi-
neralen, planten, dieren. De hele natuur wordt 
erdoor beïnvloed. De seizoenwissels, die de ver-
uitwendiging zijn van deze cyclus, zijn zo vanzelf-
sprekend dat we er helemaal niet meer bij stil-
staan, of ons afvragen wat er precies voor nodig 
is om de blaadjes van de bomen te laten vallen of 
om juist het botten van het blad terug mogelijk te 

maken. Evenmin vragen we ons af waarom iedere 
vogel het spreekwoordelijk ei legt in mei en waarom 
niet in oktober.  

In haar artikel “The Christmas of the Angels” tracht 
Dora van Gelder Kunz op prachtige wijze een beeld 
te schetsen van de invloeden die zij als helderziende 
heeft ervaren juist tijdens de periode rond de win-
terzonnewende en de jaarwisseling, te beginnen met 
de advent en uitlopend tot aan die andere mijlpaal 
van het jaar, de zomerzonnewende en alle belangrij-
ke feestdagen die daartussen vallen. Zij beschrijft de 
advent als een periode van voorbereiding waarbij de 
aardkrachten zich maximaal terugtrekken, het hoog-
tepunt van de “negatieve” tendens. De hele natuur, 
en de achterliggende hiërarchieën van Engelen die 
werkzaam zijn in de natuur, bereiden zich voor op 
de komst van een belangrijk bezoeker die wij Chris-
tus noemen. Alles wordt in het werk gesteld om dat 
bezoek zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlo-
pen: de “Christus in de Natuur”, zoals zij deze be-
zoeker noemt, komt een gigantische levensimpuls 
geven, een impuls of uitstorting van Levenskracht, 
van kosmische oorsprong, waarmee de hele natuur-
lijke wereld, in het subtiele, en daardoor en uitein-
delijk ook in het grofstoffelijke het hele jaar mee 
verder kan. De hele natuur, inclusief alle Engelenrij-
ken, kijkt reikhalzend uit naar deze uitstorting van 
bijzondere krachten en bereidt dit evenement dan 
ook zo goed mogelijk voor, met alle Liefde, Vrede en 
Devotie die zij maar kan geven. We zouden kunnen 
stellen dat de Engelen de Schaal of Graal voorberei-
den waarin de kracht opgevangen zal worden. Deze 
Schaal is eigenlijk de hele gemanifesteerde Natuur, 
en alle wezens die er deel van uitmaken, de mensen 
inbegrepen.  

Geen wonder dus dat zelfs de mensen, hoe onbe-
wust ook, reageren op dit bijzondere gebeuren en 
innerlijk toch eventjes in een wat vredevoller en lief-
devoller vaarwater terecht komen. 

Wij wensen dat allen bewuster en voller de vredige 
Stilte mogen beleven, de aanraking van Levens-
kracht intenser mogen ervaren en dat de Vrede, de 
Liefde en het Licht dat weer zo overvloedig aanwezig 
waren bij de voorbereiding van deze nieuwe jaarim-
puls, tot aan de volgende zonnewende mogen blij-
ven hangen in ons wezen. 

Een gelukkig, gezond en vredevol 2018! 

Het nieuwe jaar - 2018  

Sabine Van Osta 
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Een brief van een Meester 
van Wijsheid vermeldt: Elke 
gedachte van de mens die 
wordt ontwikkeld, gaat 
door naar de innerlijke 
wereld en wordt een actief 
werkelijk bestaand ding ... 
De mens bevolkt voortdu-
rend zijn stroom in de 

ruimte met een eigen wereld, gevuld met 
de voortbrengselen van zijn verbeelding, 
begeerten, impulsen en hartstochten, een 
stroom die reageert op iedere gevoelige 
entiteit die ermee in contact komt, al 
naar gelang van zijn dynamische intensi-
teit. 

Het denken differentieert, scheidt en schept de 
illusie van ‘ik’ en ‘mijn’, ‘jij’ en ‘jouw’ en leidt 
tot zelfzucht, preoccupatie met het persoonlijk 
zelf en dus tot conflict, wedijver, intolerantie, 
haat, vijandschap, geweld en oorlogen - zelfs 
oorlogen in naam van religie. De huidige lelijke 
vorm van deze nauwe samenhang is te vinden in 
terrorisme uit naam van religie. Het nastreven 
van restrictief economisch eigenbelang door een 
staat, ten koste van de economische behoeften 
van andere staten in de wereld, is een uitvergro-
te afspiegeling van hetzelfde verschijnsel van 
‘ik’ en ‘mijn’. Verwijzingen naar dit volkomen 
in beslag genomen worden van het denken door 
het beperkte persoonlijke zelf zijn zelfs al te 
vinden in de aloude Rig Veda: Onze ge-
dachten zwerven in  alle  richtingen. De  
mens  dwaalt  alle  kanten  op;  de  wa-
genmaker hoopt op ongelukken, de arts 
op kreupelen en de priester op een rij-
ke weldoener. O denkvermogen, laat de-
ze dolende gedachten los ter wille van de 
geest! 

Deze gepreoccupeerdheid met het zelf blijft tot 
op zekere hoogte doorwerken, misschien wel 
onbewust, ook in vele toegewijde zoekers naar 
Waarheid en in verder onzelfzuchtige filantro-
pen. In één van de Mahatma Brieven wordt ver-
wezen naar zo’n geval: Als haar oprechte as-
piraties de intense persoonlijkheid van 
haar lager zelf overwonnen hadden, 
zou ik de TS een buitengewone hulp en 
medewerker geschonken hebben ... Zij 
alleen is goed en zuiver (denkt zij). Alle 
anderen moeten en zullen verdacht zijn. 

Hieraan moet worden toegevoegd dat, waar het 
denken verantwoordelijk geweest is voor alle 
verdeeldheid en de daarop volgende ellende die 
erdoor veroorzaakt is, het denken ook best bij-
zonder nuttig en helpend werk gedaan heeft voor 
de mensheid - bijvoorbeeld door ervoor te zor-
gen dat eten koken en het koelen en verwarmen 

van huizen ‘s zomers en ‘s winters gemakkelijker 
werd door elektriciteit, dat er fantastische, effectie-
ve medicijnen voor het genezen van een aantal ern-
stige ziekten van het lichaam gemaakt kunnen wor-
den, dat er informatie en amusement verschaft 
wordt door middel van radio en televisie en dat er 
directe communicatie bestaat door middel van sa-
tellieten. Het denken speelt ook een belangrijke rol 
in ons dagelijks leven: wij kunnen bijvoorbeeld per 
auto naar kantoor en weer naar huis rijden, een 
vriend groeten met zijn of haar bijnaam en een com-
puter of een ingewikkelde machine bedienen. Deze 
gedachtefuncties hebben de mensheid echter geen 
vrede en onderlinge verdraagzaamheid geschon-
ken. In plaats daarvan zijn ze ook ingezet voor de 
productie van steeds meer massavernietigingswa-
pens. Dat komt omdat de elementaire aard van het 
denken altijd het verdelen en het scheppen van be-
nepen eigenbelang heeft veroorzaakt. 

Deze beperking 
van het denken 
heeft echter een 
rol gespeeld in 
de evolutie van 
de mensheid. 
Je kunt hier-
voor vele paral-
lellen trekken. 
Voor zijn be-
scherming en 
groei tot een zeker stadium wordt een kuiken in 
een eierschaal geplaatst; later breekt de schaal en 
komt het kuiken uit zijn beperking. Jonge boom-
pjes die langs de weg geplant worden om schaduw 
en beschutting te bieden aan reizigers worden om-
geven door hekjes, zodat geiten, schapen en koeien 
er niet aan gaan knabbelen. Een huis in aanbouw 
wordt omringd door steigers. Na een tijdje ont-
groeit het jonge boompje het hek en wordt een grote 
boom. Op soortgelijke wijze worden de steigers 
rond een huis verwijderd als het huis klaar is. Dit 
wordt door Clara Codd op een prachtige manier 
verklaard: Laten wij niet onszelf daarvan de 
schuld geven (het gevoel van ’ik’, ’mij’ en 
’mijn’). Gedurende talloze eeuwen is dat 
gevoel de bescherming en een noodzakelij-
ke schaal geweest, zoals de eierschaal het 
groeiende kuikentje beschermt. HPB zegt 
dat zijn plaats in de evolutie is om een be-
scherming te verschaffen, zodat de indivi-
dualiteit veilig kan groeien binnenin dat 
pantser van egoïsme totdat zijn tijd geko-
men is, wanneer de omsluitende schaal 
langzaam en geleidelijk kan worden afge-
stoten, en dan blijft de stevig gevestigde in-
dividualiteit onsterfelijk, zonder periferie, 
in contact met het leven, en het leven van 
alle dingen delend, zonder uitzondering. 

De rol van gedachten in ons leven 

Surendra Narayan 
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Deze evolutie van het menselijk bewustzijn vormt 
een deel van Gods plan voor de mensheid. Het 
tempo van vooruitgang hangt echter af van ieder 
van ons en ligt besloten in het observeren, kijken 
naar, en op een dieper niveau ‘begrijpen’ van de 
aard van het beperkte persoonlijke zelf en ook 
van het echte Zelf, dat goddelijk is, het Zelf van 
allen, het Ene zonder een tweede. 
J.Krishnamurti heeft eens gezegd: In de kunst 
van het zien ligt het won-
der van transformatie. 

De Ashtavakra Samhita for-
muleert het aldus: Gehecht-
heid en afschuw zijn ei-
genschappen van het 
denkvermogen. U bent 
niet het denkvermogen. U 
bent de Intelligentie zelf, 
vrij van conflict en onveranderlijk. Ga 
gelukkig uws weegs. Wanneer bewustzijn 
van deze intelligentie daagt, dan verlicht en zui-
vert het vanzelf ook het denkvermogen. Er vindt 
een verandering plaats, en, zoals Tagore het for-
muleert, dan rijpen al mijn verlangens tot 
vruchten van liefde. 

De kunst van zien, kijken naar en begrijpen 
van de aard van onze gedachten die ontstaan 
op het beperkte, afscheidende niveau van het 
denkvermogen is op een eenvoudige en prakti-
sche manier verklaard door Annie Besant in de 
Buitenhof:  Als ik een taak moet vervullen 
en als ik er naar beste vermogen in 
slaag die te voltooien, blijf ik dan lan-
ger stilstaan bij mijn eigen prestatie 
dan bij het succes van het werk? Als ik 
er niet in slaag, ondanks mijn beste in-
zet, voel ik dan een steek van teleurstel-
ling, ontmoediging en gedeprimeerd-
heid? Als de taak in plaats van aan mij 
aan iemand anders wordt toebedeeld en 
hij of zij brengt deze tot een goed einde, 
voel ik dan iets van persoonlijke teleur-
stelling vermengd met de vreugde bij het 
zien van de voltooide taak? In al deze si-
tuaties zou ik moeten begrijpen dat de be-
perkte persoonlijkheid nog steeds domi-
nant is. 

Naarmate wij spiritueel groeien, wordt ons den-
ken krachtiger en beïnvloedt het de persoon op 
wie het gericht is veel sterker dan tevoren. Zo 
wordt een gedachte van kracht, liefde of zege-
ning, uitgezonden naar iemand die lijdt, effectie-
ver en helpt dus. Precies zo doet een gedachte 
vol boosheid, minachting of kleinering veel meer 
kwaad. Er is dus grote zorgvuldigheid nodig om 
onze gedachten in de gaten te houden en om, 
door deze op de juiste wijze aan te wenden, be-
hulpzaam te zijn en niet schadelijk of belemme-
rend. 

Dat juweel van een boek, Aan de voeten van de 
Meester, adviseert: Gebruik je gedachte-
kracht dagelijks voor goede doeleinden; 

wees een kracht die met de evolutie mee-
werkt. Denk elke dag aan iemand van wie 
je weet dat hij verdriet heeft, of lijdt, of 
hulp nodig heeft, en stort liefdevolle ge-
dachten over hem uit. 

Als wij alert blijven kan hulp ook nuttig gegeven 
worden, zelfs op kleine maar effectieve manieren 
in ons dagelijks leven - terwijl wij op straat lopen, 
per bus of trein reizen of zelfs op en neer gaan met 
de lift in een gebouw van 50 verdiepingen. Wanneer 
u een man of vrouw ziet die op een of andere manier 
gedeprimeerd lijkt of lijkt te lijden, kunt u een ge-
dachtestroom naar die persoon uitzenden van op-
gewektheid, kracht of zelfvertrouwen. Bisschop 
Leadbeater verwijst naar een stukje dat hem opviel 
in een van de New Thought boeken: Kneed liefde 
in het brood dat u bakt; verpak kracht en 

moed in het pakje dat u 
dichtknoopt voor de vrouw 
met een vermoeid gezicht; 
geef vertrouwen en open-
heid samen met de munt 
die u betaalt aan de man 
met de achterdochtige 
ogen. Als een geliefde, een 
vriend of een familielid komt te 

overlijden sturen wij immers ook een condolean- 
cebrief. Als die brief geschreven is met diepe, sym-
pathieke en hartelijke gedachten, wordt hij een 
boodschapper van troost en kracht wanneer hij de 
persoon bereikt aan wie hij gericht is. Soms dient 
een brief van advies en zegen, geschreven door een 
geëvolueerd mens aan een aspirant die steun en 
kracht behoeft, als een ware talisman. 

Naast het sturen van hulpvaardige gedachten aan 
individuele mensen is het nuttig te trachten sterke 
gedachtestromen van liefde, goede wil en vrede uit 
te zenden naar de bredere gedachte-atmosfeer van 
de wereld, bij voorkeur aan het eind van een medi-
tatie. Geen oprechte poging daartoe is ooit verloren 
gegaan. Als individuele gedachten kunnen helpen, 
kunnen diepe en oprechte collectieve gedachten 
zeker veel groter goeds verrichten. Als een groep 
leden van een theosofische loge (of welke andere 
groep serieuze en goed bedoelende individuen dan 
ook) besluit om zo nu en dan in tijden van crisis 
dagelijks op een vaste tijd enkele minuten te beste-
den (zelfs als men op zijn eigen plek blijft) aan het 
uitzenden van gedachten van vrede, goede wil har-
monie en liefde voor iedereen in de 
buurt of stad, dan zal dat zeker effect 
hebben, al is dat niet onmiddellijk fysiek 
zichtbaar. 

Ten slotte enkele citaten: 

Fysieke revolutie heeft geen betekenis 
meer; wat betekenis heeft is een psycholo-
gische revolutie, een revolutie in bewust-
zijn, in uw denkvermogen, in uw hart, en 
niet daarbuiten. Aangezien u creëert wat u 
denkt, wat u voelt. De wereld buiten u is het 
resultaat van wat u denkt, wat u voelt 
(J.Krishnamurti). 
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Wij zijn wat wij denken; alles wat wij 
zijn komt voort uit onze gedachten; met 
onze gedachten maken wij de wereld 
(J.Krishnamurti). 

Spreek of handel met een zuiver denk-
vermogen, dan zal geluk u volgen als 
uw schaduw, rotsvast (De Boeddha). 

Uit: The Theosophist, augustus 2006 
Vertaling: A.M.I. – Theosofia maart 2015 

Surenra Narayan was van 1980 tot 1995 Interna-
tional Vice President van de Theosophical Society 
Adyar. 
Hij gaf lezingen over de gehele wereld, schreef arti-

kelen voor The Theosophist en het 
boek Life is for Living. 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 1 - januari 2018 

De Stanza’s, Kosmische Evolutie, uit 
deel I van De Geheime Leer van 
H.P. Blavatsky werden op de TVN 
voorjaarsdag in 2012 op meditatie-
ve wijze gepresenteerd, met korte 

toelichtingen tussendoor, 
door Els Rijneker, voorzit-
ter TVN.  

Algemeen inleidend: De ze-
ven Stanza’s Kosmische 
Evolutie behandelen alleen 
de wereldwording van ons 
eigen planeetstelsel en van 
wat eromheen zichtbaar is, 

na de periode van rust in een zogenaamd Zon-
ne-Pralaya. Het heeft betrekking op onze zicht-
bare kosmos. Deze stanza’s beschrijven de ze-
ven grote trappen van het wereldverloop, de 
‘Zeven Scheppingen’ uit de Purana’s, dan wel 
de zeven ‘Dagen’ van de schepping uit de bijbel. 
De stanza’s richten zich eerder tot onze innerlij-
ke vermogens van het abstracte denken, dan tot 
het gewone begrijpen dat door het stoffelijke 
brein plaatsvindt. 

Stanza I: de nacht van het universum, de 
kosmische nacht. 

Stanza I beschrijft de toestand van het ene Al  
gedurende pralaya (de rusttoestand) vóór de 
eerste trilling van de weer ontwakende open-
baring. Een beschrijving hiervan is eigenlijk 
niet door ons te vatten, het is Absoluutheid per 
se en kan geen bijzondere eigenschappen heb-
ben. Die toestand kan alleen worden aangeduid 
door de ontkenning van al die aller-abstractste 
eigenschappen; het is niet dit, het is niet dat. 
We kunnen het eerder voelen dan echt begrij-
pen. Het is ver verwijderd van de grenzen van 
ons begripsvermogen. 

I-1. de eeuwige moeder (ruimte) gewik-
keld in haar altijd onzichtbare gewa-
den, had opnieuw zeven eeuwigheden 
lang gesluimerd.  

De ‘Moeder Ruimte’ is de eeuwige, altijd aanwe-
zige oorzaak van alles. De ‘gewaden’ staan voor 
het essentiële, het noumenon, de onversplitste, 
ongedifferentieerde Kosmische Stof. Met ‘zeven 
Eeuwigheden’ worden enorme tijdperken be-
doeld. 

I-2. de tijd was niet, want hij lag in 
slaap in de oneindige schoot van de 
duur.  

Tijd is slechts een waan, een illusie, voortge-
bracht door de opeenvolging van onze toestan-
den van bewustzijn als we door de eeuwige duur 
reizen. Tijd bestaat niet als er geen bewustzijn is 
waarin die illusie kan worden voortgebracht. 

I-3. het universele denkvermogen was 
niet, want er waren geen Ah-hi  (hemelse 
wezens, Dhyan-Chohans) om het te vatten  
(en het dus te manifesteren). 

Mind, of denkvermogen, is de naam die wordt 
gegeven aan de som van bewustzijnstoestanden 
die gegroepeerd worden onder Gedachte, Wil en 
Gevoel. 

I-4. de zeven wegen tot gelukzaligheid 
waren niet. De grote oorzaken van el-
lende waren niet, want er was niemand 
om ze teweeg te brengen en erdoor ver-
strikt te raken. 

I-5. duisternis alleen vulde het grenze-
loze Al, want vader, moeder en zoon 
waren opnieuw één en de zoon was nog 
niet ontwaakt voor het nieuwe wiel en 
zijn pelgrimstocht daarop. 

Duisternis is Vader-Moeder; Licht hun zoon, zegt 
een oud oosters spreekwoord. Duisternis is de 
eeuwige moederschoot of matrix waarin licht-
bronnen verschijnen en verdwijnen. Vader-
Moeder zijn de mannelijke en vrouwelijke begin-
selen in de wortel-natuur, de tegenovergestelde 
polen, Geest en Stof, en het resultaat daarvan is 
de Zoon, het Universum, maar nu is dat nog niet 
aan de orde. Het ‘Wiel’ staat voor een periode van 
werkzaamheid, of manvantara. 

Kosmische Evolutie 
H.P. Blavatsky 
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I-6. de zeven verheven heren 
(Dhyan Chohans) en de zeven 
waarheden hadden opgehou-
den te bestaan, en het heelal, 

de zoon van noodzakelijkheid, was 
verzonken in paranishpanna  
(volstrekte volmaaktheid, para-
nirvana) om te worden uitgeademd 
door dat wat is en toch niet is (de Gro-
te Adem, Absoluut Bestaan). Niets was. 

I-7. de oorzaken van het bestaan wa-
ren weggenomen; het zichtbare dat 
was en het onzichtbare dat is, rust-
ten in eeuwig niet-zijn – het ene zijn.  

De ‘Oorzaken van Bestaan’ zijn niet alleen de 
aan de wetenschap bekende stoffelijke oorza-
ken, maar ook de metafysische oorzaken, 
voornamelijk het verlangen naar een gevoe-
lend, bewust leven, om te bestaan. 

I-8. Alleen de ene vorm van bestaan 
strekte zich grenzeloos, eindeloos, 

oorzaakloos uit in een droomloze slaap; 
en het leven klopte onbewust in de uni-
versele ruimte door heel die Alomtegen-
woordigheid, die door heel die dangma 
wordt waargenomen.   

Die ‘Ene Vorm van Bestaan’ is de basis en bron 
van alle dingen. De droomloze staat is een be-
wuszijnsstaat. De Dangma is de gezuiverde ziel, 
de adept, met het geopende oog van de ziener. 

I-9. maar waar was de dangma toen de 
alaya van het heelal in paramartha was 
en het grote wiel anupadaka was?   

De Dangma is de ziener; Alaya is de wereldziel, 
de universele ziel, het eeuwig onveranderlijke 
principe in het universum; Paramartha is Abso-
luut Zijn en Bewustzijn; de blijvende en onver-
gankelijke realiteit; Anupadaka is de vormloze, 
eeuwige, absolute toestand. 

Wordt vervolgd... 

 

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.  

Het Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 1 - januari 2018 

Loge Witte Lotus 

Een vooruitblik op de lezingen - voorjaar 2018 

Zondag 7 januari 2018: Nieuwjaarsreceptie van Loge Witte Lotus doorgaan. Hierbij 
nodigen we ook alle leden en sympathisanten van de Belgische Theosofische Vereniging  van 
harte uit. Wat we verder nog kunnen verwachten, blijft nog even een verrassing...  

Zondag 4 februari 2018: Sabine Van Osta brengt ons uitvoerig verslag uit over de voorbije 
Internationale Conventie 2018 in Adyar.  

Zondag 4 maart 2018: Herman De Kuyffer laat ons kennismaken met De filadelfiërs, een 
theosofische kring rond Jane Leade (1623-1704) 

Zondag 6 mei 2018: Naar jaarlijkse gewoonte zal ook in mei 2018 een 
Workshop doorgaan. Net als vorig jaar wordt geopteerd voor een actieve en 
meditatieve workshop, nl. een wandeling en dit in samenwerking met 
de Belgische Theosofische Orde van Dienst. De opbrengst van deze activi-
teit gaat integraal naar een nog te bepalen goed doel.  

Zondag  3 juni 2018: De jaarlijkse lezingenreeks wordt afgesloten met 
Stupa’s voor Vrede door Lieve Opgenhaffen.  
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Programma in Antwerpen 
Januari 2018 

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u 

07/01:   Loge Witte Lotus 
                       Nieuwjaarsreceptie 
14/01:   Loge Open Paradigma 
       Dierenleed, wat kunnen we zelf doen? 
21/01:   Loge Antwerpen 

                     Internationale Conventie 2018 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

Loge Witte Lotus 

04/01: van 20u tot 21.30u 
               Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 11/01: van 20u tot 21.30u: 
             Licht op het Pad 

18/01: van 20u tot 21.30u: 
            Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 25/01: van 20u tot 21.00u: 
             Licht op het Pad 

 
 

  Loge Antwerpen 

02 & 16/01: van 11u tot 15u: 
        Dialogen van G. De Purucker 
 
09 & 22/01: van 11u tot 15u: 

Kosmisch Vuur van A. Bailey 

 

Loge Open Paradigma 

09/01: van 20u tot 21.30u: 
 Mensen- en Zonne-Inwijding  

 
23/01: van 20u tot 21.30u 

Bhagavad Gita 
De ijlere krachten der natuur 

 

 
EXTRA Programma in Antwerpen 

 
Belgische Theosofische Vereni-

ging 

Cursus: Inleiding tot de theosofie 

13/01: van 10u tot 12u 
Het mentaal lichaam 

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 januari 2018 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-
13:00 

 1 2 3 4 

Taimni 

5 6 7 
Nieuw-
jaarsrece
ptie 

8 9 
 

10 
 

11 
Licht op het 
Pad 

12 
 

13 14 
 

15 16 
 
 

17 18 
Taimni 

 

19 
 

20 21 
 

22 
 

23 
 

24 25 
Licht op het 
Pad 

26 27 
 

 

28 

29 30 
 

31     

04/01/2018: Thema-avond: 
                    Een weg tot zelfontdekking 
11/01/2018: Thema-avond: 
                    Licht op het Pad 
18/01/2018: Thema-avond: 
                    Een weg tot zelfontdekking 
25/01/2018 Thema-avond:  
                    Licht op het Pad 
            Aansluitend TOS Genezingsmeditatie 
                             om 20.00 uur 

(enkel voor leden) 
 

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 

 

mailto:president@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be

