
De Belgische Theosofische Vereniging vzw 
Loges in Antwerpen 

BELGIE/BELGIQUE 

P.B./P.P. 

2000 ANTWERPEN 

GROENPLAATS 

BC 30217 

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 
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.  

De drie doelstellingen 

Loge Witte Lotus 

Bijeenkomsten:  
Studieklassen op donderdag: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Zondaglezingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen  

Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands 

Telefoon: (0476) 879 968 of (0486) 631 997 

Website: http://www.logewittelotus.be 
E-mail: info@logewittelotus.be 

Facebook 
IBAN BE 92 7360 0139 2723  -  BIC KREDBEBB 

               tnv Vandekerkhove & Van Osta & Opgenhaffen   

Loge Antwerpen 

Bijeenkomsten - secretariaat: 

Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Voor alle informatie kan u terecht: 

Telefoon:  0476 879 968 
E-mail: godelieve.opgenhaffen@gmail.com 

 
Facebook 

 
IBAN BE 45 7380 2736 0789  -  BIC KREDBEBB 

tnv T.V. Loge Antwerpen 

Jaargang 11—nummer 6 

Juni 2016 

H e t  Wi t t e  L o t u s bl a d  
Belgische Theosofische Vereniging vzw 
L oge  Witte  Lotus  

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

Belgische Theosofische Vereniging vzw 
Geuzenplein 8, 1000 Brussel: Facebook 

Belgische Orde van Dienst: Facebook 

 

Verantwoordelijke uitgever :  
Sabine Van Osta 
p/a Milisstraat 22  -  2018 Antwerpen 

Alle activiteiten van de BTV-loges te 
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22, 
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld. 

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de 
auteurs verantwoordelijk. Het WLB  vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt van de 
BTV en haar afdelingen. 
 

Abonnement: € 10 per jaar 

Prijs per nummer: € 1 

IN DIT NUMMER 

De drie doelstellingen                              1  

De zeven Juwelen van Wijsheid             2 

Geven vanuit de innerlijke overvloed     3 

Studie-avonden Loge Witte Lotus          6 

Programma Antwerpse Loges &             7 
           Studiecentrum  

Uitnodiging Algemene Leden- 
vergadering BTV vzw                                                                             

Kalender juni 2016                         8     
Vrijheid van denken 

http://www.logewittelotus.be
mailto:%20info@logewittelotus.be
https://www.facebook.com/groups/107839652617663/
mailto:godelieve.opgenhaffen@telenet.be
https://www.facebook.com/pages/Theosofische-Vereniging-Loge-Antwerpen/546006862218416C:/Users/admin/Documents/AA-BTV
https://www.facebook.com/pages/Belgian-Theosophical-Society/525552054232781?fref=ts
https://www.facebook.com/TOS.Belgium?ref=bookmarksC:/Users/admin/Documents/AA-BTV


2 

Het Witte Lotusblad  

het Sanskriet ook wel bekend als de 
Sapta Ratnãni. Het zijn zeven wetma-
tigheden die rechtstreeks voortvloeien 
uit de drie grondstellingen en die ten 
grondslag liggen aan het gedrag van de 
Natuur. Tezamen verschaffen ze ons 
de kennis waarmee alle problemen in 
het leven op te lossen zijn.  

Deze zeven Juwelen van Wijsheid zijn 
ook in alle grote wereldreligies en 
filosofieën terug te vinden. Hieronder 
staan ze weergegeven met de Sans-
kriet namen waaronder ze ook terug 
te vinden zijn in de wijsheidslitera-
tuur. 

1.  Wederbelichaming (Punarjanman) 
2.  Oorzaak en gevolg (Karma) 

3.  Hierarchieën (Lokas and Talas) 

4.  Zelfwording (Swabhãva) 

5.  Progressieve evolutie (Pravritti, 

Nivritti) 

6.  De Twee Paden (Amrita-Yãna,  

Pratyeka Yãna) 

7.  Kennis van het Zelf (Ãtma Vidyã). 

Wie ben ik? Waar 
kom ik vandaan? 
Wat is onze be-
stemming? Wat is 
de zin van het le-
ven? Wat is goed? 
Hoe kunnen we de 

wereld verlossen van lijden? 

Al van oudsher worstelt de mens met 
deze levensvragen. Wijzen en filoso-
fen van Oost tot West, van Gautama 
de Buddha tot Jezus de Nazarener, 
van Plato tot Lao-Tse hebben elk in 
de woorden van hun tijd antwoorden 
hierop geformuleerd.  

Sinds 1875 heeft H.P. Blavatsky de 
oorsprong van hun leer, de Theoso-
phia of Wijsheid der Goden, op-
nieuw onder de aandacht gebracht. 
Zij toonde dat al deze wereldleraren 
zich baseerden op een en dezelfde 
universele kennis, die echter door de 
eeuwen heen steeds meer verborgen 
raakte achter uiterlijke rituelen en 
godsdienstige praktijken. In haar 
magnum opus de Geheime Leer for-
muleert zij drie grondstellingen die de 
basis vormen voor alle leringen van deze 
universele wijsheid. Verkort zijn deze 
drie grondstellingen weer te geven als:  

1. grenzenloosheid; 
2. cycliciteit; 
3. zo boven, zo beneden. 

Alle leringen in de Theosofia zijn terug 
te voeren op deze drie uitgangspunten, 
deze drie axioma’s of basishypothesen. 
Ze vormen de drie pilaren waar het ge-
hele stelsel van kennis op rust.  

Een uitwerking van deze drie grondstel-
lingen, iets minder abstract, vinden we 
in de Zeven Juwelen van Wijsheid, in 
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Omdat de Theosofia een universele leer 
is, is er geen enkele lering die geen be-
trekking heeft op alle andere leringen. 
Hetzelfde geldt voor deze 7 Juwelen. 
Om elk Juweel afzonderlijk goed te 
kunnen begrijpen, moet deze in samen-
hang met de andere bekeken worden. 
Elk Juweel heeft zeven facetten. De 

wetmatigheid van oorzaak en gevolg 
is bijvoorbeeld niet los te zien van 
het Juweel van wederbelichaming. 
Vele gevolgen van onze handelingen 
kunnen pas hun uitwerking vinden in 
volgende levens. Anders gezegd: elk 
van deze zeven sleutels is zeven keer 
om te draaien.  

Volgens een theosofisch schrijver 
omvatten de 7 Juwelen elke mogelij-
ke menselijke kennis voor deze Kalpa 
of evolutieperiode. 

Hoe kunnen we deze zeven wetma-
tigheden in ons dagelijks leven her-
kennen en wat kunnen ze betekenen 
voor ons eigen leven? In de lezing 
van 5 juni zullen we ingaan op de 
achtergrond en inhoud van deze ze-

ven Juwelen. We nodigen u uit om ge-
zamenlijk op interactieve wijze te toet-
sen of we met deze universele leringen 
inderdaad tot antwoorden kunnen ko-
men op onze levensvragen en aanwijzin-
gen kunnen vinden om de problemen in 
deze wereld op een duurzame manier 
op te lossen. 

Wie meer wil weten over dit onder-
werp, nodigen we van harte uit om 
deel te nemen aan deze lezing die 
doorgaat op ZONDAG 5 JUNI 2016 
OM 11 UUR, in het OC Karonahof, 
Fromentinstraat 1 te 2050 Antwer-
pen-Linkeroever. 

Lezing op zondag 5 juni 2016 om 11 uur, Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-Linkeroever 

De 7 Juwelen van Wijsheid 
Erwin Bomas 

 

 

Leef in harmonie met de omstandigheden die het lot u heeft toebedeeld en 
draag de mensen waarmee het lot u heeft omringd, een oprechte genegenheid 
toe. 

Marcus Aurelius  -  Overpeinzingen 
P 81/39 
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tegenzin om de juiste actie te on-
dernemen? 

3. Heb je ooit gemerkt dat je het be-
zoeken van een oudere vriend uit-
stelde? 

4. Al maanden help je een vriend die 
een relatieprobleem heeft, maar er 
is geen verandering in zijn houding 
of gedrag. Na een paar weken be-
gin je te voelen, dat je alleen maar 
een praatpaal bent. Kan je dóór-
gaan met een schijnbaar nutteloze 
activiteit? 

5. Heb je wel eens een groep jaren-
lang bij elkaar gehouden en de ner-
veuze vermoeidheid van de al maar 
toenemende werklast gevoeld? 

In al deze en andere omstandigheden 
zijn onze gevoelens typisch menselijke 
reacties – en heel begrijpelijke reac-
ties – totdat we die oneindigheid bin-
nenin ons aangeboord hebben en de 
manier ontdekt hebben om daaruit te 
putten. Al deze situaties brengen zo-
wel geven, dienen en ontvangen met 
zich mee, evenals de gevoelens die we 
in het proces onvermijdelijk tegenko-
men – gevoelens van machteloosheid, 
scepsis, uitputting, verveling, gege-
neerdheid, ongeduld, weerstand enz. 
Al deze situaties vereisen dat we naar 
binnen keren, naar de diepere inner-
lijke bronnen. 

Wanneer we met deze typisch mense-
lijke reacties geconfronteerd worden, 
hebben we een grote bondgenoot: de 
theosofie. Omdat de theosofie ons een 
enorm levensperspectief geeft en een 
diep inzicht in onze eigen aard, kan zij 
ons motief om onszelf aan anderen te 
geven radicaal veranderen. Wat is de 
kwaliteit van ons geven in zulke essen-
tiële hierboven genoemde omstandig-
heden? Als er geen magische formules 

In ieder van ons is er oneindig veel 
om te geven; we moeten (alleen) de 
manier ontdekken hoe we kunnen 
geven. 

N.Sri Ram: Thoughts for Aspirants 

Wanneer we door 
het lijden om ons 
heen geroepen 
worden om het 
pad van dienst-
verlening te gaan, 
dan ontdekken 
we al snel dat er 
onuitputtelijke 
liefde en energie 
n o d i g  z i j n .  

‘Goede doelen’ eisen van alle kan-
ten onze aandacht op. Maar vol-
gens de theosofie hebben we een 
onuitputtelijke bron van liefde en 
energie binnen in ons. In feite 
hebben we niet alleen een over-
vloed in ons om van te geven, 
maar ook een oneindige bron van 
energie waar we uit kunnen put-
ten. 
Het moeilijke punt is, hoe we van onze 
grenzeloze kracht om te geven en om 
lief te hebben gebruik kunnen maken. 
Als er een eenvoudige esoterische for-
mule zou zijn om deze oneindige kracht 
op magische wijze te ontsluiten, dan 
zouden alle omstandigheden in het leven 
veranderd worden. 

Stel je voor: 
1. Je staat op straat met een kennis of 

vriendin die alsmaar doorzeurt, om-
dat zij eenzaam is. Je probeert gedul-
dig te zijn, maar je aandacht dwaalt 
voortdurend af naar je horloge. Is er 
een formule om grotere mogelijkhe-
den van begrip en geduld aan te bo-
ren? 

2. Een vriend windt zich enorm op over 
een bepaalde onrechtvaardigheid in 
de maatschappij en heeft jou gevraagd 
om in je omgeving met een petitie 
rond te gaan. Je vindt het niet erg om 
je vrienden te vragen om deze petitie 
te ondertekenen, maar je bent huive-
rig om vreemden te benaderen. Heb 
je ooit ergens tegen willen proteste-
ren, maar voelde je je bang of was er 
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bestaan, zijn er dan tenminste een paar 
speciale beginselen, inzichten of praktij-
ken die de overvloed in ieder van ons 
kunnen ontsluiten? 

Eén overtuiging van de theosoof is, dat 
ieder mens volmaakt kan worden en 
zich ooit verwerkelijkt of gerealiseerd 
zal hebben. In de woorden van Annie 
Besant: ‘Ieder mens die  zijn best doet, 
zal het ooit lukken om zich te verheffen; 
geen hart dat liefheeft, zal ooit in de 
steek gelaten worden. Moeilijkheden 
bestaan alleen opdat wij door deze te 
overwinnen sterker mogen worden en 
alleen zij die geleden hebben, zijn in 
staat om te redden.’ 

De overtuiging dat iedereen volmaakt 
kan worden helpt om de selectieve oor-
delen die we soms vellen te laten ver-
dwijnen en het weerhoudt ons er van 
om onbewust mensen af te schrijven. 
Het volgende verhaal illustreert dit: 

Toen het schip van de bisschop voor één dag 
bij een afgelegen eiland stil lag, besloot hij 
de tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken. Hij 
slenterde langs het strand en kwam drie vis-
sers tegen die hun netten aan het boeten wa-
ren. In steenkolenengels legden zij hem uit, 
dat zij eeuwen geleden door missionarissen 
bekeerd waren. ‘Wij Christenen!’zeiden zij 
en zij wezen trots op elkaar. 

De bisschop was onder de indruk. Kenden zij 
het Onze Vader? Zij hadden er nog nooit van 
gehoord. De bisschop was geschokt. 

‘Wat zeggen jullie als jullie bidden?’ 

‘Wij heffen ogen op naar de hemel. Wij bid-
den: “Wij zijn drie, U bent drie, ontferm u 
over ons.” De bisschop was verbijsterd over de 
primitieve zelfs ketterse aard van hun ge-
bed.  Dus bracht hij de hele dag door met 
hun het Onze Vader te leren. De vissers wa-
ren slechte leerlingen, maar zij deden hun 
uiterste best en voordat de bisschop de volgen-
de dag wegvoer, had hij het genoegen om te 
horen hoe zij de gehele formule zonder een 
fout doorliepen. 

Maanden later kwam het schip van de bis-
schop toevallig weer langs die eilanden en 
terwijl de bisschop het dek op en neer liep en 
zijn avondgebed deed, herinnerde hij zich 

Geven vanuit de innerlijke overvloed 

Diana Dunningham-Chapotin 

Vervolg op pagina 4 

Diana Dunningham-
Chapotin 

areyouready.punt.nl 
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Geven vanuit de innerlijke overvloed 
Diana Dunningham-Chapotin 

met genoegen de drie mannen op dat verre 
eiland, die nu, dankzij zijn geduldige pogin-
gen, konden bidden. Terwijl hij zo in ge-
dachten verzonken was, keek hij toevallig op 
en merkte hij een lichtvlek in het oosten op. 
Het licht bleef het schip naderen en terwijl de 
bisschop vol verbazing toekeek, zag hij drie 
figuren over het water lopen. De kapitein 
stopte het schip en iedereen leunde over de 
reling om dit schouwspel te zien. Toen de 
figuren binnen spreekafstand waren, herken-
de de bisschop zijn drie vrienden, de vissers. 

‘Bisschop!’ riepen zij uit. ‘Wij horen uw boot 
gaan langs eiland en komen haastig u ont-
moeten.’ 

‘Wat willen jullie?’ vroeg de bisschop vol 
ontzag. 

‘Bisschop’ zeiden zij, ‘wij zo spijt hebben, zo 
spijt hebben. Wij vergeten mooie gebed. Wij 
zeggen: “Onze Vader in de hemel, uw naam 
worde geheiligd, uw koninkrijk kome …..” 
Dan wij vergeten. Alstublieft, vertel ons weer 
gebed.’ 

‘Ga terug naar jullie huizen, mijn vrienden’ 
zei hij ‘en iedere keer als jullie bidden, zeg 
dan: “Wij zijn drie, u bent drie, ontferm u 
over ons!” 

Het is gemakkelijk om mensen af te 
schrijven, zoals de bisschop bijna deed. 
Nadat we een tijdje geprobeerd hebben 
om iemand te helpen, kunnen we bij 
onszelf opmerken, dat we tot de slot-
som komen dat zij door hun ervaringen 
te veel littekens hebben opgelopen om 
in deze incarnatie nog ergens verder te 
komen. Maar door het nemen van die 
beslissing, hebben we hun mogelijkheid 
om volmaakt te worden uit het oog ver-
loren die, als we echt willen helpen, ons 
altijd voor ogen moet staan. Hoe meer 
ervaring we hebben, hoe meer gelegen-
heden we hebben om ons te realiseren 
dat ieder mens wel een paar verbazing-
wekkende eigenschappen heeft, hoe 
beschadigd deze mens ons misschien ook 
voorkomt. Ieder mens heeft een bepaald 
aspect waarmee we kunnen werken en 
heeft bepaalde eigenschappen die waar-
devol voor anderen zijn. En onze aan-
wezigheid, hoe lang of kort die ook mo-
ge zijn, kan juist die bijdrage zijn die die 
persoon nodig heeft. 

Een groeiende bewustwording van het 
waardevolle van ieder mens kan ons 
net even een beetje geduldiger maken, 
als we bij een heel vervelend mens 
zijn, bij hen die maar niet over hun 
problemen heen kunnen komen, bij de 
oudere mens die dezelfde verhalen 
eindeloos herhaalt. Dat groeiend be-
wustzijn kan de deuren van het hart zo 
wijd openen, dat niemand buiten ge-
sloten wordt. Daaruit kunnen we een 
glimp opvangen van het feit, dat er 
inderdaad een verborgen leven is dat 
trilt in elk atoom, dat er een verbor-
gen licht is, dat schijnt in ieder wezen 
en dat er een verborgen liefde is die in 
Eenheid niet alleen diegenen omvat 
die aantrekkelijk, dankbaar en aange-
naam zijn, maar ook diegenen die on-
aantrekkelijk, irritant en bemoeizuch-
tig zijn. 

Rachel Naomi Remen  (‘In dienst van 
het leven’ Noetic Sciences Review, 
lente 1996) maakt een onderscheid 
tussen opknappen, helpen en dienen. 
‘Opknappen’ zegt zij, ‘is een soort 
oordeel.’ Iemand ‘opknappen’ is een 
mens eerder zien als gebroken dan als 
onvervreemdbaar heel en volmaakt. 
‘Helpen’, zegt zij, ‘is gebaseerd op 
ongelijkheid.’ ‘Helpen’ is zijn eigen 
kracht gebruiken in plaats van de min-
dere kracht van hen die geholpen wor-
den en dit vermindert op die manier 
onbedoeld hun eigenwaarde, waar-
door zij zich aan de ander verplicht 
voelen. ‘Dienen’ aan de andere kant, 
‘is wederzijds.’ ‘Wij dienen niet met 
onze kracht, we dienen met onszelf.’ 
Remen zegt: ‘Waar helpen een erva-

ring van kracht uitbeeldt, is iemand la-
ten opknappen een ervaring van beheer-
sing en bekwaamheid. Dienen aan de 
andere kant, is het ervaren van een mys-
terie, van overgave en ontzag … Dienen 
berust op de wezenlijke vooronderstel-
ling dat de aard van het leven heilig is … 
Wanneer je helpt, beschouw je het leven 
als iets wat zwak is; wanneer je iemand 
laat opknappen, zie je het leven als iets 
wat gebroken is; wanneer je dient, zie je 
het leven als heel.’ 

Tot zo ver hebben we ‘de oneindigheid 
in ieder van ons om te geven’, waarover 
Sri Ram schreef, bekeken. Zijn stelling 
heeft echter nog een tweede deel: ‘We 
moeten de manier ontdekken, waarop 
we kunnen geven.’ Die ontdekking 
komt voort uit het zich bewust worden 
van onze eenheid met al het andere le-
ven. Als wij ons bewust worden van 
onze eenheid met anderen, dan begin-
nen wij krachten aan te boren die bijna 
magisch lijken, om te troosten, te be-
schermen, te helen, te verheffen en te 
transformeren. Wat brengt dit bewust-
worden van eenheid tot stand? 

Er is inderdaad een verborgen leven dat 
trilt in elk atoom, een verborgen licht, 
dat schijnt in ieder wezen … 

Ervaringen komen in ons leven soms zo 
maar in een flits uit de lucht vallen en 
roepen een bewustzijn van eenheid op, 
maar vaker ontstaat het bewustzijn van 
eenheid zonder dat we het merken. Het 
is een proces dat begint met de impuls 
de hand uit te strekken, om anderen bij 
te staan in gevaar of moeilijkheden. 
Wanneer we zien dat iemand op het 
punt staat om flauw te vallen, dan steken 
we onze armen automatisch uit. Wan-
neer een kind van zijn fiets valt, stoppen 
we en tillen hem op. Wanneer we horen 
dat een buurman of vrouw ziek is, dan 
leggen we de telefoon met één hand 
neer, terwijl de andere hand al naar de 
soeppan grijpt. 

Onze impuls om anderen te dienen, 
ontstaat niet door een verlangen om op 
te vallen, maar door een onderliggende 
verwantschap, een drang tot eenheid. 

www.voorpositiviteit.nl 
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Tegen de tijd dat hij wakker werd, was dat 
al een beetje gelukt. Maar we voelden ons 
nog behoorlijk ongemakkelijk bij elkaar. Er 
was nog steeds dat gevoel van afstand. We 
konden het allebei voelen. Het was erg 
pijnlijk. We waren allebei niet op ons ge-
mak, er was onregelmatig oogcontact. 

Een paar dagen later kwam ik zijn kamer 
binnen en trof hem weer slapend aan. Weer 
zo moeilijk om naar te kijken. Ik ging 
maar zitten en keek weer eens. Plotseling 
kwam deze gedachte bij me op, woorden 
van Moeder Teresa toen zij de leprozen 
waar zij voor zorgde beschreef als: ‘’ Chris-
tus in al zijn verontrustende vermommin-
gen.’ 

Ik had nooit enige echte relatie met Chris-
tus gehad en ik kan niet zeggen, dat ik die 
op dat moment had. Maar wat bij me op 
kwam, was een gevoel voor mijn vaders 
identiteit als … van een kind van God. 
Dat was wie hij werkelijk was, achter de 
‘verontrustende vermomming.’ En ik voelde 
dat dat ook mijn eigen identiteit was. Ik 
voelde een grote verbondenheid met hem 
die in niets leek op wat ik gevoeld had als 
vader en dochter. 

… en er is een verborgen liefde die in 
Eenheid niet alleen diegenen omvat 
die aantrekkelijk, dankbaar en aange-
naam zijn, maar ook diegenen die 
onaantrekkelijk, irritant en bemoei-
zuchtig zijn. 

Op dat moment werd hij wakker en keek me 
aan en zei: ‘Hallo’. En ik keek hem aan en 
zei: ‘Hallo’. 

Cynici zeggen misschien dat we sociale 
dieren zijn en dat onze drang om open 
te staan naar de ander en deze te helpen 
een soort kudde-instinct is, een daad van 
collectief zelfbehoud. Zo is in feite onze 
evolutionaire reis waarschijnlijk begon-
nen, maar het is niet de essentie van het 
instinct om de ander de hand te bieden. 
Wij lijden aan een gevoel van onze eigen 
afgescheidenheid, hetgeen ons in staat 
stelt om de pijn van geïsoleerd zijn in 
anderen te herkennen. Dit maakt dat we 
zorg hebben voor anderen. 

In zijn boek ‘Hoe kan ik helpen?’, vertelt 
Ram Dass over iemand met een bijzon-
der inzicht in onze onderliggende ver-
wantschap met andere mensen. We 
zouden het verhaal kunnen noemen: 
‘Christus in al zijn verontrustende ver-
mommingen.’ Een vrouw spreekt: 

In de vroege stadia van de kanker van mijn 
vader, vond ik het erg moeilijk om te weten 
hoe ik het best kon helpen. Ik woonde dui-
zend kilometer verder weg en wilde hem 
graag bezoeken. Het was moeilijk om hem zo 
achteruit te zien gaan, nog moeilijker was, 
dat ik me zo onhandig voelde, ik wist niet 
wat ik moest doen, ik wist niet wat ik moest 
zeggen. 

Tegen het einde werd ik gebeld om ineens te 
komen. Hij zakte steeds weg. Ik ging direct 
van het vliegveld naar het ziekenhuis en toen 
direct naar de kamer waar hij naar toe was 
gebracht. 

Toen ik binnenkwam, zag ik dat ik me vergist 
had. Daar lag een heel, heel oude man, bleek 
en zonder haar, mager en hij snakte naar 
adem, hij lag heel diep te slapen en het leek 
als of hij bijna dood was. Dus draaide ik me 
om, om de kamer van mijn vader te vinden. 
Toen verstijfde ik. Plotseling realiseerde ik me 
‘Mijn God, dat is hem wèl!’Ik had mijn eigen 
vader niet herkend! Het was het meest schok-
kende moment van mijn leven. 

Gelukkig sliep hij. Het enige wat ik kon doen 
was naast hem zitten en proberen om dat 
beeld voorbij te laten gaan, voordat hij wak-
ker werd en mijn geschoktheid zag. Ik moest 
door hem heen kijken en iets anders vinden 
dan deze verbazingwekkende aanblik van een 
vader die ik lichamelijk gezien nauwelijks 
herkende. 
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Gedurende de resterende maanden van zijn 
leven waren we volledig in vrede en op ons 
gemak met elkaar. Geen zelfbewustzijn meer. 
Geen onverwerkte zaken. Gewoonlijk scheen 
ik precies te weten wat er nodig was. Ik kon 
hem eten geven, hem scheren, hem baden, 
hem overeind houden om zijn kussen op te 
schudden – al die heel intieme dingen die me 
daarvoor zo zwaar vielen. 

In zekere zin was dit mijn vaders laatste 
geschenk aan mij: de kans om de gemeen-
schappelijke geestelijke identiteit die wij 
beiden deelden te zien; de kans om te zien 
hoeveel die mogelijk maakt aan liefde en 
zorg. En ik voel dat ik daar nu een beroep op 
kan doen, bij wie dan ook. 

Misschien is de moedigste en meest ra-
dicale stap die we kunnen nemen om 
ons oneindige vermogen om te geven 
vrij te maken: de bereidheid onze eigen 
twijfels, noden en weerstanden onder 
ogen te zien – onze innerlijke barrières 
om ons instinctief willen zorgen tot 
uitdrukking te brengen. Wij kunnen 
naar specifieke situaties kijken zoals die 
aan het begin van dit artikel: wanneer 
we snel een blik op ons horloge werpen, 
terwijl iemand als  maar doorratelt, 
wanneer we ons als volwassen baby-
sitters beginnen te voelen voor vrienden 
met eindeloze problemen, wanneer we 
ons gestrest voelen door de druk van 
verantwoordelijkheden, wanneer we zo 
uitgeput zijn door het zorgen voor ie-
mand met een terminale ziekte, dat we 
ons afvragen hoe veel langer we daar 
nog mee door kunnen blijven gaan. 

We moeten bekennen, dat we gevoe-
lens van schuld hebben, van zorg, onge-
mak, teleurstelling en kwetsbaarheid. 
We moeten ook bereid zijn om naar de 
diepere angsten achter deze spontane 
reacties te kijken – naar de angst om 
onze beheersing te verliezen, om over-
rompeld te worden, om overmand te 
worden door verdriet en tenslotte de 
angst om niet meer te bestaan. Dit is de 
kern van theosofische dienstbaarheid en 
de meest zekere manier om ons hart te 
openen voor het vermogen dat zij heeft 
om overvloedig, grenzeloos te geven. 

Vervolg op pagina 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dreammatters.wordpress.com 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoraaX1MLMAhVIIcAKHcXnBGsQjB0IBg&url=https%3A%2F%2Fdreammatters.wordpress.com%2Fnetwerk-oogst%2F&bvm=bv.121421273,d.ZGg&psig=AFQjCNHuUOGd0u-NzixweH0ydVFtyKxmnw&ust=1462
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Geven vanuit de innerlijke overvloed 
Diana Dunningham-Chapotin 

Loge Witte Lotus 
Programma werkingsjaar 2015-2016 

Studie-avonden van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 
1ste donderdag van de maand: Thema-avond: Individualiteit, Heiligheid, Goddelijke Incarnatie 

2de donderdag van de maand: Ethica: Aan de voeten van de Meester 

  Gewerkt wordt aan de hand van het werkboek van Christian Vandekerkhove 

3de donderdag van de maand: Thema-avond: Individualiteit, Heiligheid, Goddelijke Incarnatie 

4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en Antwoord 

                   Gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp 

De studieavonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 

De studieavonden zijn GRATIS voor de leden.  
Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:  

 een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.  Elke volgende aanwezigheid: € 2.  
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Wat betekent het om achter onze spon-
tane reacties te kijken? Wanneer we 
ongeduldig worden met iemand die al 
maar dóórpraat over zijn problemen, 
zijn we misschien niet ongeduldig omdat 
we het druk hebben en zij alleen maar 
met zichzelf bezig zijn, maar ook omdat 
ons onbewuste denken zegt: ‘En ík dan 
en mijn problemen? Wie geeft er iets 
om míjn problemen?’ Ons ongeduld kan 
in feite een onderdrukte schreeuw om 
liefde zijn. Wanneer we het steeds weer 
uitstellen om een bedlegerige en eenza-
me vriend op te zoeken, is dit misschien 
niet alleen omdat het moeilijk is om ons 
verdriet over hem te verbergen en om 
een gesprek met hem aan te gaan, maar 
misschien worden we in de grond wel 
geconfronteerd met het angstaanjagende 
schrikbeeld van ons eigen verlies aan 
controle, onze eigen potentiële hulpe-
loosheid en vooral onze eigen verlaten-
heid. 

Hoe beïnvloedt de dreiging van gebro-
kenheid, van het overstelpt zijn en on-
dergedompeld zijn door verdriet door 
wat we om ons heen zien, hoe beïn-
vloedt ons geven? Het zou kunnen bete-
kenen, dat we op oesters lijken, die zich 
openen en net zo veel pijn (als ze aan-
kunnen) binnenlaten en dan dichtklap-
pen. We helpen op maandag en vrijdag-
middag; daarna komen we thuis en slui-

ten onze voordeur. 

We laten misschien een vriend vallen 
die kanker in het laatste stadium heeft, 
of een vriendin die net een kind verlo-
ren heeft, niet alleen omdat we niet 
weten welke woorden we moeten 
gebruiken om haar te troosten, maar 
omdat er diepe en beangstigende vra-
gen naar boven komen. Onze filosofie 
over het leven die zo logisch, zo mooi 
en zo bevredigend is in metafysische 
zin en die ons een gevoel van veilig-
heid en optimisme geeft, wordt aange-
vallen en ondermijnd door ideeën van 
onrechtvaardigheid en absurditeit. 

Alles wat we doen is gebaseerd op 
gemengde motieven. Oprechte sym-
pathie kan vergezeld gaan van een be-
hoefte om verveling, eenzaamheid of 
gevoelens van nutteloosheid te vermij-
den. Het helpen van anderen kan ons 
een goed geweten geven, onze zelf-
waardering verhogen, ons een zekere 
mate van gezag geven. Maar nogmaals, 
wat ligt er onder zulke motieven? On-
der die oppervlakkige motieven, en 
deze voedend, kan er een angst voor 
de verschrikkelijke innerlijke leegte 
liggen. 

Het in ogenschouw nemen van de 
diepere motieven die ten grondslag 
liggen aan veel van het gedrag van de 

mens, zou niet ons enthousiasme om 
anderen te dienen mogen ondermijnen. 
Wij houden ons niet bezig met het gese-
len van onszelf. Wij oordelen niet. Een 
overdreven zorg m.b.t. de motieven die 
een rol kunnen spelen, kan onze sponta-
niteit en vreugde wegnemen. Als we 
wachten tot ons motief volmaakt is, 
raken we verlamd. Maar juist het her-
haaldelijk waarnemen, het laag na laag 
afpellen en dit opmerken, is het proces 
dat de grenzen tussen de anderen en ons 
opheft, totdat we de eenheid verwerke-
lijken. Tenslotte blijft er niet langer een 
gevoel van ‘helper’ en ‘geholpene’ over. 
We helpen meer door wie we zijn dan 
door wat we doen. 

Dienen is eigenlijk een reis waardoor we 
ontwaken. We weten dat we een onein-
dig innerlijk vermogen hebben om te 
geven en dat ieder mens vervolmaakt 
kan worden. We kunnen met durf en 
vreugde het pad van dienst bewandelen. 
En zonder vrees naar de diepere donke-
re lagen van onze psyche kijken en 
zachtjes onze handen uitstrekken om dat 
bijzondere stille centrum in ons aan te 
raken. Als de overtuiging van onze een-
heid sterk is en het zicht daarop helder 
blijft, zal het altijd bij ons blijven, zodat 
alleen nog mededogen ons hart vervult. 

Uit: The Theosophist, september 2005  -  Verta-
ling: EKB 
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Loge Antwerpen 
Programma werkingsjaar 2015-2016 

Zondaglezingen van 11.00 uur tot 13.00 uur 
Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2  -  niet-leden € 7 
Alle informatie over zondaglezingen en studieklassen Loge Antwerpen zijn te bekomen: 

via e-mail:  godelieve.opgenhaffen@gmail.com of via GSM 0476 879 968 

Studiecentrum “Open Paradigma”   
Programma juni 2016 

Zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur 
Dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Deelname in de kosten:  

leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 3 (incl. € 1 voor het Renovatiefonds Adyar) -  niet-leden € 7 

Alle verdere informatie is te bekomen via e-mail: christian.vandekerkhove@pandora.be 

12/06/2016 Jan Martens Religies van Mesopotamië 

28/06/2016  NIEUW !!! Cursus: Mantra-mandala’s zelf maken 

 

 

Juni 2016 Geen bijeenkomst  

Loge Witte Lotus   
Programma werkingsjaar 2015-2016 

Zondaglezingen 
Van 11.00 uur tot 13.00 uur 

Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever 

Deelname in de kosten: leden Belgische Theosofische Vereniging vzw: € 2  -  niet-leden € 7 
Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968 

of per mail: info@logewittelotus.be 
Alle zondaglezingen zijn toegankelijk voor alle leden van de Theosofische Vereniging en geïnteresseerden. 

Iedereen van harte welkom! 

05/06/2016 Erwin Bomas De Zeven Juwelen van Wijsheid 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw heeft het genoegen al haar leden uit te 
nodigen op de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Zondag 19 juni 2016 om 10 uur 

Geuzenplein 8 te 1000 Brussel 
 

Het gezamenlijk middagmaal zal doorgaan in het restaurant Royal Kashmir, Franklinstraat 19 te 1000 Brussel.  

Graag uw aanwezigheid en deelname melden voor 16 juni 2016 per telefoon +32 476 879 968 of e-mail:  
godelieve.opgenhaffen@gmail.com  

 

mailto:godelieve.opgenhaffen@telenet.be
mailto:christian.vandekerkhove@pandora.be
mailto:info@logewittelotus.be
mailto:godelieve.opgenhaffen@telenet.be
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Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender juni 2016 

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht 
op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997 

02/06/2016: Thema-avond: Individualiteit, Heiligheid, God-
delijke Incarnatie  

05/06/2016: De 7 Juwelen van Wijsheid 

09/06/2016: Ethiek: Aan de voeten van de Meester  

23/06/2016: Thema-avond: Individualiteit, Heiligheid, God-
delijke Incarnatie 

gevolgd door een Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 
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De Belgische Theosofische Vereniging 

De Theosofische Vereniging werd opgericht 
te New York op 17 November 1875. Haar 
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoe-
tingsplaats van zoekers naar waarheid en 
heeft afdelingen in vele landen over de hele 
wereld.  
In Europa is een Internationaal Theosofisch 
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). 
In België zijn er loges te Antwerpen, Brussel 
en Gent. In Antwerpen is tevens een Studie-
centrum. De Loges en het Studiecentrum 
organiseren met grote regelmaat voordrach-

ten en studiebijeenkomsten en sommige, 
waaronder die in Brussel en Antwerpen, 
beschikken tevens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste taak van de 
vereniging bestaat erin gelijkgestemde 
mensen bij elkaar te brengen en hen te 
stimuleren in hun zoekproces naar waar-
heid. 
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus werd opgericht in 2006. 
Deze Loge beoogt eveneens een aantrek-
kingspool te zijn voor zoekers naar en 
onderzoekers van waarheid. 

Het Studiecentrum Open Paradigma werd 
opgericht in 2016 en beoogt een centrum te 
zijn waar theosofie wetenschappelijk wordt 
bekeken.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op onze website: 

 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

    1 2 
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Heiligheid 

3 4 5  
De 7 Juwelen 
van Wijsheid 

6 7 
 

8 
 

9 
Aan de voeten 
van de Meester 

10 
 

11 12 
 

13 14 
 

15 16 
Individualiteit, 
Heiligheid 

17 
 

18 19 
 

20 
 

21 
 

22 23 

Vraag en 
Antwoord 

24 25 
 

26 

27 28 29 30 

GEEN BIJEEN-

KOMST 

   

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. 
Meningen of opvattingen geven geen recht 
op voorrechten en kunnen evenmin aan-
leiding zijn om strafmaatregelen te ne-
men. 

De leden van de 

'General Council' 

vragen elk lid van de 

Theosophical Socie-

ty ernstig om deze 

fundamentele prin-

cipes van de Theo-

sophical Society te 

verdedigen, te handhaven en er naar te han-

delen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te 

doen gelden op vrijheid van denken en van 

meningsuiting, binnen de grenzen van hoffe-

lijkheid en rekening houdend met anderen.  

 

Zie pagina 2 
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Een eerste fantastisch en zeer knuf-
felbaar mooi beertje werd gebreid 
waarvoor we de breidster van harte 
danken.  

We hopen dat meerdere mensen 
willen meewerken aan dit project 
om het leed en de stress dat geweld 
met zich meebrengt bij kinderen te 
verzachten. 

 De Belgische Theosofische Vereni-
ging vzw ontving een partij boeken. 
De opbrengst van deze boeken zal 
geschonken worden aan een nog 
nader te bepalen goed doel. Onder 
deze boeken bevinden zich: 

 Een aantal onvolledige reeksen 
boekjes Agni Yoga, teksten op 
inspirerende wijze neergeschre-
ven door Helena Roerich (zie Het 
Witte Lotusblad maart en april 2016) 

 Het boek Universele Goddelijke 
Oerkrachten in het fysieke en 
geestelijke bestaan van Mira 
Lootens. 

Voorwaarden en prijzen zijn te beko-
men op e-mail:  

hvandersmissen@hotmail.com  
of  

info@logewittelotus.be 

Wie informatie wil over de Belgische 

Diana Dunning-
h a m - C h a p o t i n 
was jarenlang Inter-
nationaal Secretaris 
van de Theosophical 
Order of Service  -  
de Theosofische 
Orde van Dienst 
(TOS)  - een inter-

nationale organisatie, verbonden aan de 
Theosophical Society (Adyar). Over de 
ganse wereld zetten vrijwilligers zich in 
om het leed en de pijn van onze mede-
mensen te trachten te verlichten. 

Bij deze willen we dan ook nog even 
aanhalen dat er ook in België een tekort 
is aan vrijwilligers. Daarom werd enige 
tijd geleden nieuw leven geblazen in de 
Belgische afdeling van de TOS.  

Lopende projecten zijn momenteel: 
 Spirituele boeken voor de bibliothe-

ken van het gevangeniswezen: ook in 
de gevangenissen worden de biblio-
theken druk bezocht. Vaak ontbreken 
boeken met een meer zingevende en 
spirituele inhoud. Boeken die mensen 
kunnen inspireren en een heel andere 
kijk op het leven geven.  

 Teddies for Tragedies: kinderen zijn 
vaak slachtoffer van geweld, of leven 
in erbarmelijke toestand. Dit initiatief 
dat al vele jaren bestaat  -  het breien 
van beertjes  -  wil kinderen een sig-
naal geven dat er ergens op de wereld 
iemand is die van hen houdt en om 
hen geeft.  
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Theosofische Orde van Dienst, wie  wil 
meewerken aan een van deze projecten 
en/of lid wil worden kan dit melden aan 
de heer Helmut Vandersmissen, e-mail: 
hvandersmissen@hotmail.com.  

Een briefje schrijven kan ook: 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Tav Dhr H. Vandersmissen 

p/a Geuzenplein 8 

1000 Brussel 

Belgische TOS:  Facebookpagina  

Huidig Internatio-

nale Secretaris is 

Mevrouw Nancy 

Secrest, die in mei 

2016 een bezoekje 

bracht aan Brussel, 

waar ze een prach-

tige voordracht gaf 

in de lokalen van de Belgische Theosofi-

sche Vereniging vzw. 

Website van de Internationale Theoso-

phical Order of Service: 

 http://international.theoservice.org/ 

Hier kan men alle informatie vinden 
over de vele landen waar de TOS actief 
is. De projecten zijn heel uiteenlopend 
en worden bepaald aan de hand van de 
noden van het betreffende land. 

Wie op de hoogte wil gehouden worden 
van de activiteiten, kan zich inschrijven 
op de e-newsletter: 

http://international.theoservice.org/

enews.html 

TOS Internationaal  Facebookpagina 
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