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De drie doelstellingen 

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

  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 
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kun-
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. 
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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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Dat leverde voorbereidend, basis- en algemeen on-
derwijs en bijvoorbeeld opvattingen over wellevend-
heid, wat een heer en een dame is. Zij omvat Cicero, 
Vergilius, Dante, Petrarca, Erasmus, de jezuï eten (de 
auteur van het boek is er zelf een), Eleanor Roosevelt 
en Winston Churchill. 

De artistieke cultuur is afgeleid van de Griekse 
beeldhouwers zoals Phidias en Praxiteles, maar de 
focus van dit boek ligt bijna uitsluitend op christelij-
ke religieuze en in het bijzonder liturgische kunst. 
Deze omvat onder andere de Hagia Sophia of Aya So-
phia kathedraal in Istanboel, ceremonie le en gewijde 
kunst. Zij vermeldt heel weinig over seculiere, we-
reldse, of moderne kunst. 

O’Malley erkent dat er andere ‘culturen’ zijn dan deze 
vier, ook in het westen, en zeker elders in de wereld, 
maar hij gelooft dat deze vier in het bijzonder van 
belang zijn bij het definie ren van de aard van de wes-
terse beschaving, door hun interactie en soms con-
flict. De eigen religieuze en culturele achtergrond van 
de auteur en zijn professionele roeping als kerkhisto-
ricus beï nvloeden onvermijdelijk zijn benadering van 
dit onderwerp en zijn waardering daarvan. In het 
begin van het boek verwijst hij naar een beroemde 
vraag, gesteld door Tertullianus, een  vroege kerkva-
der, die beslist iemand was van de profetische cul-
tuur: Wat heeft Athene te maken met Jeruzalem? Ofte-
wel, wat is de waarde van seculiere cultuur voor een 
goed christen? De wisselwerking tussen deze vier 
culturen wordt opgevoerd als antwoord aan Tertulli-
anus. 

Een theosoof zou zich echter kunnen afvragen: Wat 
heeft de notie van de vier culturen te maken met the-
osofie? In feite kan dat tamelijk veel zijn. Theosofie 
stelt dat, vanaf het begin der dingen, zeven typen 
energie in wisselwerking staan om de kosmos fysiek, 
sociaal, conceptueel, spiritueel en op elke andere ma-
nier samen te stellen. Deze zeven energiee n worden 
gewoonlijk de ‘zeven stralen’ genoemd. Alles – wij als 
individuen en personen, onze gemeenschappen, evo-
lutionaire tijdperken enzovoort – wordt gevormd 
door de wisselwerking van deze zeven energetische 
emanaties van de primordiale Realiteit. O’Malley’s 
vier culturen kunnen gezien worden als samenhan-
gend met vier van de zeven stralen. De overeenkomst 
is niet volkomen en dat wat ontbreekt voor een volle-
dige overeenkomst zegt ons iets over dat wat ont-
breekt in de westerse samenleving. Wat nog belang-
rijker is, de stralen die niet gerepresenteerd zijn in de 
vier dominante culturen van het westen hebben ons 
juist nog meer te vertellen. 

Om in omgekeerde volgorde verder te gaan, de artis-
tieke cultuur komt duidelijk overeen, al is het enigs-

Vier culturen en de zeven stralen 
John Algeo 

Een recent boek getiteld, Four Cultures of the West1, 
is een poging om de westerse geschiedenis te be-
schrijven in termen van vier stromen van denken 
en handelen. De schrijver is John W. O’Malley, lid 
van de Societas Jesu (Jezuï etenorde) en hoogleraar 
kerkgeschiedenis aan de Weston Jesuit School of 
Theology in Cambridge, Massachusetts. Zijn grote 
project om geschiedenis te schrijven vertoont een 
paar interessante parallellen met het theosofisch 
gedachtegoed, zowel in wat hij doet als in wat hij 
nalaat. 

De vier culturen zijn de profetische, de academi-
sche, de humanistische en de artistieke. De eerste 
komt voort uit de joodse fundamenten van de wes-
terse beschaving, en de andere drie uit de hellenis-
tische, maar alle vier culturen werden te groot voor 
waar ze ontstonden en verspreidden zich in allerlei 
richtingen. Ze kunnen in algemene zin als volgt 
worden gekenschetst. 

De profetische cultuur bestaat uit hen die ver-
vreemd zijn van de samenleving waarin zij zich be-
vinden, die een visie hebben over tot de manier 
waarop de dingen zouden moeten zijn en die of uit 
de samenleving terugtreden om hun eigen gemeen-
schap te vormen, of kruistochten op touw te zetten 
om de wereld te hervormen. Het zijn onder andere 
de profeten van het oude testament, Martin Luther, 
Martin Luther King, fundamentalisten van allerlei 
gezindten, voorstanders van afschaffing van de sla-
vernij, martelaren en heremieten. 

De academische cultuur bestaat uit intellectuelen 
wier natuurlijke ambiance de universiteit is, een 
typisch westerse instelling die is gewijd aan het 
vinden van waarheid door onderzoek en argument. 
Zij gaat terug tot Plato en Aristoteles, en omvat 
Thomas van Aquino en alle scholastici, Descartes, 
Galileo, Benjamin Franklin, Voltaire, Kant, Freud, 
Einstein, Derrida en de hele gevestigde academi-
sche wereld. 

De humanistische cultuur is gewijd aan de dicht-
kunst, de retoriek en het algemeen belang. Zij tracht 
een verzameling aan literaire documenten over te 
brengen die zij ziet als basis voor het goede leven. 

John Algeo (1930-2019) was pro-
fessor emeritus Engelse taal en 
letterkunde aan de universiteit 
van Georgia. 
Hij was negen jaar President van 
de Theosophical Society in Ameri-
ca en International Vice-President 
van de Theosophical Society 
Adyar. 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 17 - nummer 1 - januari 2022 



4 

zins onvolkomen, met de vierde straal, de straal 
van de kunstenaar (daar ieder van de zeven stralen 
gewoonlijk geassocieerd wordt met een iconische 
figuur die de energie ervan belichaamt). De onvol-
komenheid in de overeenkomst is niet alleen omdat 
de auteur zijn visie van westerse kunst in de eerste 
plaats tot religieuze kunst en tot geschillen over ico-
noclasme (beeldenstorm) en dergelijke heeft be-
perkt (zoals te verwachten valt van een kerkhistori-
cus). Belangrijker is het feit dat de westerse samen-
leving nooit de essentie van de kunst heeft begre-
pen, maar geneigd is de kunst te behandelen als de-
coratief of als verklarend (‘sermons in stones’ of 
‘preken in steen’ om Shakespeare’s woorden te ge-
bruiken). Dat wil zeggen dat men kunst liever als 
middel dan als doel gebruikt. Individuele kunste-
naars, zoals Wassily Kandinsky (die sterk beï nvloed 
werd door de theosofie), keken wel in het hart van 
het kunstzinnige om de essentie ervan te vinden als 
een esthetische yoga die de evolutie van de mens-
heid en de kosmos bevordert. De westerse maat-
schappij als geheel heeft kunst echter nooit op die 
manier benaderd. 

Die essentie van de vierde straal kan opgeteld wor-
den tot het woord ‘harmonie’. Harmonie behelst het 
combineren van uiteenlopende zaken tot een alge-
hele eenheid. Het gaat niet over gelijksoortigheid, 
maar over overeenkomsten temidden van ander-
soortigheid. Een gelijkenis van Confucius over har-
monie vertelt dat je geen soep kunt maken van wa-
ter alleen; je moet ook groente, specerijen, kruiden 
en allerlei verschillende bestanddelen hebben. De 
essentie van kunst is het koken van een pan soep, 
dat wil zeggen het combineren van verschillende 
onderdelen tot een samenhangend geheel. Nooit is 
er in de wereldgeschiedenis – in het oosten noch in 
het westen – een grotere behoefte geweest aan de 
energie van de vierde straal, de harmonie van de 
kunst, een yoga om evolutie te bevorderen, dan nu 
het geval is. 

De humanistische cultuur is nauw verbonden met 
de derde straal, de straal van de filosoof of de filan-
troop. Ieder van de stralen heeft twee aspecten: ont-
vankelijk en productief. De filosoof ontvangt wijs-
heid en de filantroop past die productief toe voor 
het algemeen belang. O’Malley’s humanistische cul-
tuur bevat diezelfde twee aspecten. De literaire tra-
ditie die de basis gevormd heeft van algemeen on-
derwijs in het westen is ontvangen, gecultiveerd en 
overgebracht door de humanistische cultuur, maar 
de innerlijke doelstelling van het ontvangen, het 
cultiveren en het overbrengen ervan is noch cultu-
reel chauvinistisch, noch dilettantistisch. Het ver-
heerlijkt niet alleen maar het westen, noch is het 
een tijdverdrijf voor degenen die niets te doen heb-
ben.  

De essentie van de derde straal is veeleer iets waar 

het Engels en ande-
re westerse talen 
geen goede term 
voor hebben. Con-
fucius dacht dat het 
de opperste deugd 
was van het men-
selijk leven, en de 
Chinese term er-
voor is jen, wat geen adequate vertaling kent, maar 
wel wordt weergegeven als menslievendheid, warm-
hartigheid of welwillendheid. Jen is wat wij mensen 
zullen zijn wanneer wij onze menselijke evolutie vol-
tooid hebben en volkomen mens zijn geworden. Jen te 
hebben is volledig en authentiek menselijk te zijn. Ele-
anor Roosevelt, e e n van O’Malley’s voorbeelden van 
humanistische cultuur, was geen filosofe, maar zij be-
zat een heleboel jen, ofwel menslievendheid (zij kreeg 
de Mensenrechten prijs van de Verenigde Naties - re-
dactie). 

De academische cultuur is zuiver vijfde straal, de 
straal van de wetenschapper, niet noodzakelijk 
‘wetenschapper’ in de huidige beperkte zin (ofschoon 
zulke wetenschappers zeker vijfde straal zijn), maar 
in een oudere zin, van iemand die kennis over de we-
reld heeft of nastreeft, dat wil zeggen een intellectu-
eel. De essentie van de vijfde straal is dus uiterlijke 
kennis. De Grieken zetten het westen op dat pad met 
hun onstilbare drang om te ontdekken hoe het univer-
sum in elkaar zit. Wetenschap en geleerdheid in hun 
algemeenheid zijn de moderne afgeleiden hiervan en 
de universiteit is hun westerse uitvalsbasis. De weten-
schapper is in de grond ontvankelijk, iemand die al-
leen maar probeert de uiterlijke mysteries van het 
bestaan te begrijpen. Zijn productieve tegenhanger is 
de technoloog, die zulk begrijpen tracht toe te passen 
voor praktische doeleinden. De vijfde straal is echter 
in de grond van de zaak lager manas, en houdt zich 
dus exclusief bezig met de empirische realiteit. 

De essentie van de vijfde straal is kennis, kennis van 
hoe de wereld in elkaar zit. Daar wij dat nooit volledig 
kunnen weten totdat wijzelf de wereld zijn geworden 
en meer dan de wereld, is alle vijfde straal kennis on-
volledig. En zo besteedt de academische cultuur haar 
tijd aan het debatteren over wat waar is, zonder ooit 
tot een slotsom in dat debat te komen. Toch heeft juist 
dat proces grote waarde. Het is een open denkver-
mogen, … een vurig verstand, die noodzakelijke stap-
pen zijn op de Gulden Treden die leiden naar de Tem-
pel van Goddelijke Wijsheid.  

Zoals Aan de voeten van de Meester ons vertelt: Alle 
kennis is nuttig, en op een dag zul je alle kennis bezit-
ten. Wij en het westen moeten echter gehoor geven 
aan de volgende aanmaning: maar zolang je er slechts 
een deel van hebt, zorg er dan voor dat het ‘t nuttigste 
deel is (Uit: Drie Wegen, één Pad, blz. 200). 
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De profetische cultuur staat centraal in wat er ge-
beurd is in de westerse sociale en religieuze geschie-
denis. Die oude profetische Tertullianus begon er-
mee door zijn vraag te stellen over Athene en Jeruza-
lem. Profeten roepen onrust op, dat is hun rol: de 
status quo te verstoren met de bedoeling deze te 
transformeren tot iets beters (volgens het oordeel 
van de profeet). Men is het er over het algemeen 
over eens dat sommige profeten goede dingen ge-
daan hebben, onder andere Martin Luther King en 
Mohandas Gandhi, maar andere profeten (we ge-
bruiken de term in de zin van O’Malley) waren van 
een ander soort, zoals onder andere Adolf Hitler en 
Joseph Stalin. Wat alle profeten gemeen hebben is 
dat zij een visie hebben van wat er zou moeten zijn, 
en zij doen een beroep op anderen om zich onderge-
schikt te maken aan de realisatie van die visie. 

De profetische cultuur is fundamenteel de zesde 
straal, de straal van de gelovige. Nu denken wij nor-
maliter bij gelovigen en vrome toewijding als zijnde 
goed en mild, maar dat is het receptieve of mystieke 
aspect van de zesde straal. Zijn productieve of toege-
paste aspect schept de profeet en de profetische op-
roep tot revolutie. De profetische revolutionair is 
volkomen toegewijd aan een visie en vraagt diezelf-
de volkomen toewijding van anderen, in dienst van 
die visie. De essentie van de zesde straal is dus ge-
hoorzaamheid: gehoorzaamheid aan een hogere rea-
liteit, de onderwerping van onafhankelijkheid aan 
een groter goed – mild of gewelddadig, al naar ge-
lang. 

Hoe zit het nu met de andere drie stralen – die niet 
geï llustreerd worden door e e n van O’Malley’s vier 
culturen? Ontbreken die in het westen? Beslist niet, 
maar zij vormen geen deel van het westen dat O-
Malley trachtte te kenschetsen en waarvan hij de 
ontwikkeling wilde traceren. Het zijn de eerste, 
tweede en zevende straal, de begin- en eindpunten 
van het spectrum van de stralen, terwijl O’Malley 
alleen de middelste heeft behandeld. Bij het ver-
waarlozen van de zevende en tweede stralen kan 
O’Malley zich enigermate rechtvaardigen, want zij 
zijn inderdaad alleen als marginale energiee n aan-
wezig in het westen. Door de eerste straal te ver-
waarlozen, werd O’Malley misschien verblind door 
zijn eigen culturele en religieuze achtergrond, waar-

in dit niet sterk naar voren komt, ofschoon het een 
machtige kracht geweest is in de recente westerse 
geschiedenis. 

Om met de laatste te beginnen: de zevende straal is 
de straal van de ritualist, van de ceremoniën. O-
Malley bespreekt weliswaar ritualen, maar hij be-
schouwt ze als een deel van de artistieke cultuur. Dat 
wil zeggen, hij beschouwt een rituaal als een voorna-
melijk artistieke voorstellingen of mimesis (de imita-
tie van het leven). Dat is waarschijnlijk in overeen-
stemming met de manier waarop ritualen over het 
algemeen bekeken worden in het westen, maar het 
oosten weet beter. In de eerste plaats is een rituaal 
niet iets wat gedaan wordt op speciale dagen (op 
zondagen of heilige dagen) en op speciale plaatsen 
(kerken of tempels). Ritualen beheersen het leven. 
Elke gewoontebehandeling is in feite een rituaal. Het 
verrichten van die conventionele handelingen, met 
bewustzijn van het rituaal in het hart, houdt in deze 
te voorzien van een transcendente betekenis. Confu-
cius wist dit en dus beschouwde hij het juiste ver-
richten van een rituaal als van het allergrootste be-
lang. 

Confucius geloofde echter dat ritualen belangrijk wa-
ren om een andere en veel krachtiger reden. Ritualen 
zijn een uitdrukking op het fysieke plan van wat in 
het Sanskriet genoemd wordt rta, de eeuwige orde 
der dingen. Het woord rituaal gaat terug op een Indo-
Europese wortel die betekent bij elkaar passen, die 
leidt tot andere woorden zoals harmonie, kunst, rede, 
rekenkunde en orde, dus is rituaal inderdaad verbon-
den met andere stralen, vooral de vierde en vijfde. 
Het is in zekere zin de dienstmaagd van alle andere 
stralen. 

Een rituaal is niet iets wat alleen op het fysieke plan 
gedaan wordt. Zoals C.W. Leadbeater al zei: als ritua-
len juist uitgevoerd worden, vormen zij een verbin-
ding (bedenk dat de Indo-Europese wortel betekent 
bij elkaar passen) tussen het fysiek gebied en ijlere 
realiteiten. Een behoorlijk rituaal bouwt tempels op 
de innerlijke gebieden, en door die tempels stroomt 
de kracht en de energie van de innerlijke gebieden 
uit over de wereld. Deze kracht van het rituaal is al 
bekend in het westen, onder sommige kerkmensen 
met betrekking tot kerkelijk rituaal en onder sommi-
ge Vrijmetselaren met betrekking tot maçonnieke 
riten, maar het vormt geen deel van het algemene 
westerse bewustzijn. Toch bestaat er een grote nood-
zaak in het westen voor het erkennen van de kracht 
en de waarde van het rituaal, in het dagelijks leven en 
ook als een spirituele praktijk om ons aan te passen 
aan de ijlere realiteiten van de kosmos. 

De essentie van de zevende straal is orde, e e n van 
de woorden die afgeleid zijn van dezelfde oorspron-
kelijke wortel als rituaal. Het rituaal schept orde in 
het leven van het individu, in het leven van een ge-
meenschap en in het leven van de wereld. Dat doet zij 
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door het op e e n lijn brengen van het individu, de ge-
meenschap en de wereld met de kosmische orde van 
rta. Dus de zevende Straal is een noodzaak van levens-
belang voor de hele planeet. 

De tweede straal, de straal van de Leraar of Ziener, 
is geheel overgeslagen in O’Malley’s schema omdat de-
ze volkomen verwaarloosd is in het westen. De actieve, 
productieve iconische figuur van de leraar loopt kans 
verkeerd begrepen te worden in het westen, waar dit 
geassocieerd zal worden met de instructieve en inspi-
rerende activiteiten van de vijfde en derde straal. Mis-
schien is het beter om de receptieve icoon van de zie-
ner te beschouwen als vertegenwoordiger van deze 
straal. 

De ziener is iemand die inzicht heeft in de ultieme aard 
der dingen. De wijsheid die voortkomt uit een dergelijk 
inzicht is geen informatie of empirische kennis. Zij kan 
niet onder woorden gebracht worden. Zij wordt niet 
gezien, gehoord of geroken, maar wordt gezien door 
degene die wil zien, zoals de tweede van de drie waar-
heden uit De idylle van de Witte Lotus door Mabel Col-
lins het formuleert. De tweede straal is prominent ge-
weest in India en staat zowel in het boeddhisme alsook 
in Vedanta centraal. Zij is nauwelijks vertegenwoor-
digd in het westen, waar zij voornamelijk beperkt ge-
bleven is tot bepaalde mystici, zoals Jakob Boehme en 
tot gnostische groeperingen in de vroege geschiedenis 
van het christendom. Zij is nooit een deel geweest van 
de dominante westerse filosofie.  

De essentie van de tweede straal is wijsheid of innerlij-
ke kennis, het bewustzijn  van wat wij zijn, waar wij 
zijn en waarom wij (er) zijn. Zoals Aan de voeten van de 
Meester het formuleert: Er zijn in de hele wereld maar 
twee soorten mensen - zij die weten en zij die niet weten; 
en op deze kennis komt het aan (Uit: Drie wegen, één 
Pad, blz. 195). Deze kennis is de innerlijke kennis van 
wijsheid. Het is het kennen van datgene wat, als het 
gekend is, maakt dat niets anders geweten hoeft te 
worden, zoals de jonge student Svetaketu leerde in de 
Chandogya Upanishad. Voor het westen en voor deze 
wereld is deze wijsheid het meest belangrijke dat ge-
leerd moet worden. Het is hetgeen er toe doet. 

De eerste straal wordt voornamelijk weggelaten door 
O’Malley, die er alleen indirect naar verwijst bij het 
behandelen van de profetische cultuur, ofschoon zij in 
feite heel prominent is in het westen. De westerse be-
kendheid ervan, net als die van de andere drie culturen 
van O’Malley, komt via Griekenland, maar zij was geen 
factor in de vroeg-christelijke geschiedenis of in de 
Middeleeuwen, en die interesseren O’Malley het meest. 
De eerste straal werd pas echt prominent in het wes-
ten, in de achttiende eeuwse Verlichting. Maar wat is 
de eerste straal? 

Het traditionele iconische beeld van deze straal is de 
Koning. Ofschoon dat beeld heel toepasselijk is wan-
neer het naar behoren begrepen wordt, wordt het te-
genwoordig nogal gauw verkeerd begrepen. De eerste 
straal koning is iemand die over zichzelf regeert, niet 
over anderen. Misschien is een beter iconisch beeld dat 

van de Held, degene die alles waagt om alles te winnen. 
Dat iconische beeld wordt belichaamd in figuren uit de 
kinderliteratuur zoals Harry Potter en Dorothy Gale uit 
The Wizard of Oz. De Held is Arjuna op het slagveld van 
Kurukshetra. 

De essentie van de eerste straal is vrijheid, maar er 
zijn twee soorten vrijheid: uiterlijke en innerlijke. In het 
oude Griekenland, met de Atheense democratie, lag de 
nadruk voornamelijk op uiterlijke vrijheid. Deze is pro-
minent aanwezig in het westen sinds de Verlichting die 
leidde tot de Amerikaanse revolutie met zijn strijdkreet 
dat alle mensen begiftigd zijn met bepaalde onver-
vreemdbare rechten, waaronder leven, vrijheid, en het 
streven naar geluk, en tot de Franse revolutie met zijn 
strijdkreet: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Vrijheid is 
de basis van de kapitalistische economische theorie. Het 
was het uitgangspunt van Franklin Roosevelt’s toe-
spraak, de zogenaamde State of the Union in 1941: de 
vier vrijheden van spreken, van godsdienst, gebrek lijden 
en van angst hebben. Deze uiterlijke vrijheid is een 
tweesnijdend zwaard. 

De andere soort vrijheid is innerlijke vrijheid en hier-
over gaat de Bhagavad Gita. Aan het eind van zijn lange 
reeks instructies aan Arjuna concludeert Krishna: Zo is 
dan nu de wijsheid, die meer verborgen was dan de ver-
borgenheid zelf, door Mij aan u medegedeeld; als ge het 
ten volle doordacht hebt, handel dan, zoals het u goed-
dunkt (XVIII.63). In feite vertelt Krishna Arjuna dat 
wanneer hij de wijsheid in Krishna’s woorden begrijpt, 
hij kan doen wat hij wil; dan heeft hij volledige vrijheid 
van handelen. Dat is waar omdat, wanneer wij weten 
hoe de dingen werkelijk zijn, wij alleen maar het juiste 
willen en dan zal onze vrijheid van handelen onvermij-
delijk resulteren in juist handelen. 

Deze boodschap wordt helemaal niet beperkt tot de 
Gita. De dienst van Morning Prayer in het Anglicaanse 
Book of Common Prayer spreekt over het goddelijke als 
de auteur van vrede en de minnaar van eendracht, in 
wiens wetenschap ons eeuwig leven is, wiens dienst vol-
maakte vrijheid is. Deze vrijheid wordt besproken in de 
derde waarheid van De Idylle van de Witte Lotus: Elke 
mens is zijn eigen absolute wetgever, de schenker van 
glorie of ondergang aan zichzelf; degene die beslist over 
zijn leven, zijn beloning, zijn bestraffing. Politieke vrij-
heid, economische vrijheid, vrijheid van uitdrukking, 
vrijheid van geloof – al zulke vormen van uiterlijke vrij-
heid zijn symbolen van de enige vrijheid die er echt toe 
doet: de vrijheid die ontstaat uit de wijsheid van weten 
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wie wij zijn, waar wij zijn en waarom wij zijn. Die vrij-
heid is de essentie van de eerste straal. 

Wanneer de zeven stralen in onbalans zijn in een per-
soon of in een samenleving, dan zal de essentie van de 
dominerende straal waarschijnlijk verwrongen zijn. 
Rituele orde wordt dan dodelijke formaliteit. Gehoor-
zaamheid wordt slavernij. Kennis wordt pedanterie. 
Artistieke harmonie wordt dilettantisme. Humanisti-
sche filosofie wordt kretologie. Wijsheid wordt dogma. 
Vrijheid wordt losbandigheid en anarchie. Wat ieder 
van ons behoeft en wat de wereld nodig heeft is een 
juiste balans van alle zeven stralen, die samen iedere 
neiging corrigeren om te veel gewicht aan e e n ervan te 
hechten. 

Wanneer de zeven stralen in balans zijn, kunnen zij 
kosmische orde in het menselijk leven brengen, spon-
tane gehoorzaamheid oproepen aan het hoogste in 
ons, het nuttigste deel van kennis aan ons openbaren, 
onze ervaring met elkaar en met de wereld rondom 
ons in harmonie brengen, ons helpen het volledige 
menszijn van onze evolutie te bereiken, ons innerlijke 

wijsheid geven over onszelf en de wereld, en ons leiden 
tot die volmaakte vrijheid die vrijheid betekent van 
zelfzucht, onwetendheid en geweld. Op die gelukkige 
dag van in balans zijn bestaan er geen vier culturen van 
het westen meer, noch zelfs enig cultuurconflict waar 
dan ook op de planeet, maar in plaats daarvan e e n we-
reldcultuur met diverse uitdrukkingsvormen waarbij 
elk de balans van de zeven stralen illustreert en eer 
aandoet. 

 

 

Noot: 

1. John W.O’Malley, Four Cultures of the West (Cambridge, 
Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 
2004) 

 

Uit: The Theosophist van mei 2005 

Vertaling: A.M.I. Theosofia maart 2015 

 

 

Loge Witte Lotus 

Zoom links  -  Januari 2022 

 

06 januari om 20 u.: Het proces van Zelf-transformatie - Vicente Hao Chin Jr. 

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

 

13 januari om 20 u.: Zelfrealisatie door liefde - I.K. Taimni 

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

 

Zondag 16 januari om 11 u.: Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

Voordracht : Een leven in een leven  

door Tim Boyd 

 Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87895455671  

 

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

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

 

27 januari om 20 u.: Zelfrealisatie door liefde - 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   
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Loge Witte Lotus 
Januari 2022 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 
Thema-avonden gaan tot nader order  

fysiek door in de Milisstraat 22  
te 2018 Antwerpen  

&  
kunnen ook gevolgd worden via Zoom  

Zoom links in bijlage  
 

06 & 20/01: Het proces van Zelf-transformatie 

Vanaf het moment dat we geboren 
worden tot de dag dat we sterven 
worden we allemaal geconfronteerd 
met problemen als zich ongelukkig 
voelen, angst, zorgen, emotionele 
pijn, ziekte en duizenden andere za-
ken 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. 

 

13 & 27/01 Zelfrealisatie door liefde 

Om te komen tot eenwording met 
God, of wat meestal ‘Zelf-realisatie’ 
wordt genoemd, kan men verschillen-
de paden betreden. Het pad van toe-
wijding of liefde, dat in het Sanskriet 
Bhakti marga heet, wordt meestal ge-
zien als een alternatief voor het pad 
van kennis. 
In de Indiase mythologie is Narada 

een van de zeven rishi’s of zieners. Het meest bekend 
is hij geworden door zijn verhandeling over het pad 
van devotie, de Bhakti Sutra, waarin de omtrekken 
van enkele treffende kenmerken van het pad van toe-
wijding of liefde worden geschetst. 

 

 

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 

Loge Witte Lotus 
Kalender JANUARI 2022 

MA DI WO DO VR ZA ZO 
11:00-13:00 

       1 2 
 

3 4 
 

5 6 
Proces van 
Zelf-trans-
formatie 

7 
 

8 
 

9 
 

10 11 
 
 

12 13 
Zelfrealisatie 
door liefde 

14 15 
 

16 
Een leven 

in een leven 

17 18 19 20 
Proces van 
Zelf-trans-
formatie 

21 22 23 

24/31 
 

25 
 

26 27 

Zelfrealisatie 
door liefde 

28 29 30 

 

THEOSOFISCHE ORDE VAN DIENST 

Genezingsmeditatie 
(enkel voor leden) 

Donderdag 27/01 om 21u 

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. 

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 & Loge Antwerpen 

 
Voordracht  

zondag 16 januari 2022 
om 11.00 uur 

Een Leven in een Leven 
Tim Boyd 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 
Société Théosophique Belge asbl 

 

Nationaal Programma 
Januari 2022 

 

Zaterdag 22/01 om 15u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door Shikhar Agnihotri 
Many a times we are caught up in situations that we are not able to decide with our mind what is the 
right thing to do. And we feel utterly helpless. Why? Because our mind is a thing of the past, and in-

stead of Wisdom it is full of memories of Past Experiences/ Prejudices & Conditionings but LIFE is 
EVER NEW. It brings to us every day or rather every moment new challenges and we face them with 

a mind that is old & so the mind finds itself utterly incapable of a Holistic Solution. It reacts instead of 
responding. A Holistic solution is the one which is taken whole heartedly, without any regrets and 

which is for welfare of all because it has its roots in the understanding of Unity of Life. But to perceive 
this RIGHT ACTION/HOLISTIC SOLUTION we must follow the signal (Calling) which is present in all 

of us. The signal that radiates from HOME, connects us to the source and thereby resolve all conflicts 
and contradictions in life. What is it? How to do it? Let's come together and discuss more on 22 Jan 
2022.  

Wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel te Brussel, vragen we vriendelijk dit even te melden via 
mail aan president@ts-belgium.be of secretary@ts-belgium.be - telefonisch kan op  

GSM +32 486 631 997 of +32 47 879 968 
 
Deze voordracht, in het Engels (er is geen vertaling voorzien), kan ook gevolgd worden via 
Zoom. 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86940193067  

Follow  

the Homing Signal   
Within 
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