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De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  
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 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens 
die in de mens latent aanwezig zijn. 
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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 studiebijeenkomsten en sommi-
ge, waaronder die in Antwerpen en Brussel, be-
schikken 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.  
Het Studiecentrum Open Paradigma, opgericht 
in 2016. 

Alle afdelingen, Loges en Studiecentra, 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-belgum.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 

 

 
 

Studiecentrum 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 BE84 4099 5863 3159   
                     t.n.v. Christian Vandekerkhove 

Internet: Facebook 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 3 -  niet-leden € 7 
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor 
het Renovatiefonds Adyar, niet-leden € 3  
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Ieder van ons heeft tot 
op zekere hoogte levens-
ervaring. Ook al ver-
schillen de omstandig-
heden al naargelang van 
onze achtergrond, wij 
hebben allemaal kennis 
gemaakt met lijden, te-
leurstelling, wanhoop, 
plezier, enig geluk en 

misschien vreugde. Als theosoof heeft ie-
der van ons iets te doen in de wereld; toch 
is er het gevoel dat wij, terwijl wij in de 
wereld leven, er toch niet helemaal in ho-
ren. Het lijkt alsof de glitter van de wereld 
voor ons niet dezelfde glans heeft als voor 
mensen die volkomen in de wereld leven 
en er in thuis horen.  

Dat wij leden zijn van de Theosophical Society 
(TS) geeft ons niet het recht om ons superieur te 
voelen. Evenmin krijgen wij er meer voordeel 
door dan de rest van de mensheid. Het sugge-
reert echter dat wij een leven aan het zoeken zijn 
dat betekenis heeft; dat een betekenisvolle ma-
nier van leven ieder van ons vroeger of later op 
het spirituele pad brengt. Het verschil ligt in het 
feit dat wij zoeken naar een manier van leven die 
de moeite waard is. 

In het boekje Aan de voeten van de Meester le-
zen wij:  

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. Welke godsdienst iemand be-
lijdt, tot welk ras hij behoort – deze za-
ken zijn niet van belang; wat werkelijk 
telt is deze kennis – de kennis van 
Gods plan voor de mensen. Want God 
heeft een plan, en dat plan is evolutie. 

Hier staat het woord ‘God’ niet voor een persoon-
lijke God; het betekent de diepste natuur van wat 
bestaat. Wij kunnen dit ‘het goddelijke’ noemen. 
De theosofische literatuur heeft het veelvuldig 
over de kennis van het goddelijk plan van evolu-
tie: het is de kennis van de spirituele ziel, het Ene 
Zelf, dat aan de mensheid de toekomst van de 
menselijke ziel openbaart, die glorieus en grenze-
loos is.  

De Stem van de Stilte heeft het over drie hallen:  

 de hal van onwetendheid,  
 de hal van lering en  
 de hal van wijsheid.  

Op dit moment leeft de mensheid in de eerste hal, 
die van onwetendheid, waarbij de grootste onwe-
tendheid is dat men niet weet dat men onwetend 
is! De meeste mensen zijn namelijk onwetend, 
maar zij weten niet eens dat zij dat zijn en er is, iro-
nisch genoeg, een onbewuste zekerheid dat men 
wél weet. Door te erkennen dat men onwetend is, 
kan men gaan zoeken naar kennis en die uiteinde-
lijk verwerven.  

Meer dan eens noemt de leraar in Het Kroonjuweel 
van Onderscheidingsvermogen (Vivekachuda-
mani) de zoeker een ‘wijs man’. Spirituele zoekers 
zijn inderdaad een soort wijze individuen; zij heb-
ben hun onwetendheid ingezien en daarom trach-
ten zij daar iets aan te doen door spirituele leraren 
om instructie te vragen. De daad van het vragen om 
instructie, getuigt van de bereidheid om te leren. 
Wat moet men nu leren en hoe? We kunnen allerlei 
vaardigheden aanleren, zoals de technische vaar-
digheid om een auto of een vliegtuig te besturen of 
een computer te gebruiken. Hiertoe dient men eni-
ge moeite te doen en op andere vlakken enige of-
fers te brengen. Dit maakt deel uit van de methode. 
De vereisten kunnen niet genegeerd of verwaar-
loosd worden als we de verlangde vaardigheid wil-
len verwerven. Het leren van technische vaardighe-
den is eindeloos naarmate de technologie evolueert 
en nieuwere apparaten oplevert die de nieuwsgie-
righeid van het menselijk denkvermogen prikkelen. 
Zo gaat het ook bij het vergaren van informatie. Wij 
leven in een wereld van informatie waar miljarden 
megabytes informatie de aarde rondgaan. Naarma-
te het informatienetwerk dagelijks breder en com-
plexer wordt, kan men erin verstrikt raken als men 
zich daarvan niet bewust is. Aangezien wij in de 
wereld leven kunnen wij geen afstand doen van al 
die vaardigheden. We moeten het steeds maar ver-

Een eigen weg   

Trân-Thi-Kim-Diêu  

https://espace-chsct.fr 
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wikkeld zijn in het vergaren van informatie en 
het aanleren van nieuwe vaardigheden echter 
wel inperken, tenzij we onverschillig zijn voor 
onze spirituele evolutie. Dit is een zaak van on-
derscheidingsvermogen waarover alweer Aan de 
voeten van de Meester waardevolle raad geeft:  

Hoe wijs je ook al mag zijn, op dit 
Pad heb je nog veel te leren; zoveel 
dat ook hier onderscheidingsver-
mogen nodig is, en je moet zorgvul-
dig bedenken wat de moeite van het 
leren waard is. Alle kennis is nuttig, 
en op een dag zul je alle kennis bezit-
ten; maar zolang je er slechts een 
deel van hebt, zorg er dan voor dat 
het ’t nuttigste deel is.  

Wat is het nuttigste deel van kennis?  

Dat hangt af van de motivatie van de leerling. De 
keuze van wat het nuttigste is, wordt gemaakt 
volgens wat iemand definieert als “de moeite 
waard om te leren”. Voor iemand die helemaal in 
de wereld staat en wiens motivatie gebaseerd is 
op egoïstische, materialistische doelstellingen, 
zal de belangstelling gericht zijn op meer weelde 
en macht. Voor iemand die in de wereld leeft, 
maar er geen deel meer van uitmaakt, kan de 
motivatie volkomen verschillend zijn, omdat er 
voor hem ‘grotere dingen zijn dan weelde en 
macht, dingen die echt zijn en blijvend.’  

Maar wat zijn deze dingen die echt zijn en blij-
vend? Hoe kan men daar ook maar het geringste 
idee van krijgen als men nog steeds betoverd 
wordt door datgene wat onwerkelijk is?  

De levenswijze, de denkgewoonten, de routine-
handelingen, alles wat gevormd wordt door we-
reldse tendensen en egoïstische motieven, zijn 
wolken die een heldere visie op wat werkelijk is 
versluieren. De wereld waarin wij leven is een 
wereld van schijnbaarheden (appearances). Ten-
zij wij kunnen zien wat achter die verschijningen 
ligt, kunnen wij nooit een visie krijgen op het 

werkelijke. Een van de Mahatma’s wees erop dat 
een van de grootste moeilijkheden bij hun taak van 
het onderwijzen van leerlingen was ervoor te zor-
gen dat zij leerden zich te ontdoen van hun afhan-
kelijkheid van verschijningen. Om dat te bereiken 
moeten de leerlingen eerst het geleerde teniet doen 
(“ontleren”, unlearn).  

Conditionering komt voort uit wat wij de achter-
grond noemen, uit rassencultuur, familieopbouw, 
intellectueel onderricht en religieuze opvoeding. Al 
deze kenmerken lijken op laagjes van kunstmatige 
kleuren die op het natuurlijke hout geschilderd 
zijn, dat de fundamentele natuur van een individu 
vormt. Wanneer men begint de achtergrond te ont-
leren, begint men de conditionering op te heffen.  

Aanvankelijk kan men beseffen dat datgene waar-
van men als vanzelfsprekend aannam dat het wer-
kelijk was, niet werkelijk is. We kunnen ook besef-
fen dat wat wij belangrijk achtten, niet belangrijk 
is. Het hele proces is als het één voor één verwijde-
ren van de lagen kunstmatige verf om het natuurlij-
ke hout van het echte Zelf te ontsluieren. Het komt 
overeen met het moment dat onze visie verandert 
en er een bredere invalshoek ontstaat met een 
nieuwe blik op het leven.  

Het veranderen van onze visie is niet alleen een 
zaak van zelfaanpassing aan omstandigheden. Dit 
zou alleen maar schranderheid kunnen zijn, om de 
moeilijkheden in het leven te omzeilen. Een veran-
derde visie betekent ook geen compromis, maar als 
rechtstreeks gevolg vallen schaalverdelingen van 
waarde de één na de ander uiteen en worden ver-
vangen door belangrijkere die van meer waarde 
zijn. Dit kan lange tijd doorgaan, totdat de schaal, 
die gebaseerd is op universele deugden, gevonden 
en volledig geaccepteerd is als het ultieme criteri-
um voor ons denken, spreken en handelen. Hetzelf-
de gebeurt met denkbeelden en noties, die ‘dingen’ 
zijn. Ofschoon gedachten subtieler zijn dan mate-
riële voorwerpen, zijn ze niettemin ‘dingen’ op het 
toneel van manifestatie. In het leerproces worden 
gedachten vervangen door diepere die voortkomen 
uit dieper begrijpen. Als dit begrijpen juist is, ver-
schilt het niet van innerlijke visie of inzicht.  

Inzicht zal natuurlijkerwijs leiden tot juiste motiva-
tie en uiteindelijk tot het wegvallen van motivatie. 
Dit komt doordat motivatie getuigt van het zelf, 
terwijl onzelfzuchtige handeling noodzakelijkerwijs 
zonder motief is. Inzicht zal de oprechte leerling 
verder leiden naar het onderscheiden van de aard 
van handeling zelf.  

Het veranderen van visies, het verfijnen van noties, 
oprecht handelen, dat alles is het gevolg van leren. 
Op een subtiel niveau kan worden gezegd dat dit 
leren het spirituele leren is dat ook het reinigen van 
de innerlijke mens is. Met andere woorden, dit le-

http://bragadeeshprasanna.com/2014/07/06/theosophical-society-
photowalk/ 
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ren is zuivering. Wanneer het de vorm aanneemt 
van onderzoek naar de aard van wat bestaat, 
door bespiegeling en meditatie, helpt het de leer-
ling het ware Zelf te ontdekken. Zo schrijdt de 
leerling voort, stap voor stap, vanuit het onwer-
kelijke naar het werkelijke.  

De weg van het onwerkelijke naar het werkelijke 
is niet een glad geplaveide weg waar schaduwrij-
ke onderkomens klaarstaan om de vermoeide 
reiziger te verwelkomen. De reis van het onwer-
kelijke naar het werkelijke is niet automatisch 
een veilige reis, zoals vaak gezegd, gehoopt en 
verwacht wordt. Integendeel, het is een gevaar-
lijke reis waar de reiziger niet altijd ongedeerd 
doorheen komt. Hij kan zelfs omkomen voordat 
hij de reis voltooit, omdat de valkuilen even tal-
rijk zijn als de zwakheden van de reiziger: de 
grootste vijand die de reiziger heeft, is zichzelf. 
De valkuilen die genoemd worden in Licht op het 
Pad zijn ambitie, verlangen naar leven, verlan-
gen naar comfort en sensatie, gevoel van afge-
scheidenheid en behoefte aan groei. Deze moe-
ten, volgens het advies, allemaal ‘gedood 
worden’. Bovendien kan trots als de ergste be-
lemmering genoemd worden. Trots heeft een 
breed scala aan vormen, van het rauwe tot het 
subtiele. Zij maakt dat iemand het gevoel heeft 
dat hij beter is dan ieder ander, zoniet de aller-
beste. Zij fluistert de trotse mens arglistig in dat 
de hele wereld voor hem zou moeten buigen; dat 
hem speciale aandacht verleend moet worden. In 
zijn ogen is het zonneklaar dat de zaken moeten 
verlopen zoals hij dat wil, aangezien hij het beter 
weet dan ieder ander. De meest welsprekende 
illustratie hiervan is te vinden in de persoonlijk-
heid van de heer Hume, die door een van de Ma-
hatma’s werd beschreven als een ‘monument van 
trots’. De heer Hume vroeg de Meesters om in-
structie, maar in zijn achterhoofd geloofde hij 
dat hij beter wist dan zij hoe hij instructie moest 
geven en aan wie. Wij allen zijn in het dagelijks 
leven misschien ‘kleine’ Humes en we kunnen 
dit onthullen door eerlijke en scherpe zelfobser-
vatie.  

Het Pad betreden, betekent niet meer terugkeren 
naar de Hal van Onwetendheid, maar trachten 
verder te gaan naar een groter begrijpen. Elke 
valkuil kan beschouwd worden als een stap die al 
overwinnend genomen moet worden, totdat de 
laatste valkuil gepasseerd is. Dit keerpunt is 
slechts een daad van wil, om te besluiten om on-
ze ziel niet richtingloos van leven naar leven te 
laten ronddrijven.  

Het betreden van het Pad komt overeen met het 
ogenblik waarop men zijn leven en zijn lotsbe-
stemming in handen neemt en weerstand biedt 
aan de stormen die veroorzaakt worden door on-

ze onwetendheid of door voorbije handelingen, die 
ons heen en weer werpen in de oceaan van ‘worden’ 
of samsara (Ganesha—woordentolk: samsara = 
rondgang, kringloop van geboorten; de stroom van 
het eeuwig worden). Wanneer deze beslissing om 
onze lotsbestemming in eigen hand te nemen is 
genomen en men de volharding heeft om bij deze 
beslissing te blijven, dan pas begint het spirituele 
pad. Niet eerder.  

Het Pad is het pad van leren en dienstbetoon. We 
verlaten de Hal van Onwetendheid en overschrij-
den de drempel die leidt naar de Hal van Lering. 
Terwijl hij leert, wordt de leerling ervoor gewaar-
schuwd dat hij hoofdleren (head-learning) moet 
onderscheiden van zielenwijsheid (soulwisdom), 
zoals gemeld in De Stem van de Stilte (111-113):  

Leer, alvorens uw eerste stap te doen, 
het echte van het onechte te onderschei-
den, het steeds voorbijgaande van het 
steeds blijvende. Leer bovenal verschil 
te maken tussen verstandelijke kennis 
en Wijsheid van de Ziel, tussen de leer 
van het ‘Oog’ en die van het ‘Hart’.  

Onwetendheid is als een gesloten vat zonder frisse 
lucht; de Ziel, als een vogel die erin gevangen zit…  

Maar zelfs onwetendheid is beter dan verstandelij-
ke kennis zonder Wijsheid van de Ziel om haar te 
verlichten en te leiden.  

Hoofdleren alleen is kunstmest voor de groei van 
trots. Het blaast het gevoel van afgescheidenheid 
op en vergroot het persoonlijk ego. Alle ware spiri-
tuele leraren hebben hun leerlingen gewaarschuwd 
tegen de gesel van de trots. Tot de laatste stap aan 
toe kan trots een potentiële oorzaak zijn van ie-
mands val. De leerling moet een voortdurend oog 

https://kristalshop.wordpress.com/wijsheden/de-weg-naar-geluk/ 
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inwaarts gericht houden om te voorkomen dat 
trots gevoed wordt en blijven opletten om deze 
‘uit te roeien’, als een ziekte van de ziel.  

De waarschuwing in De Stem van de Stilte luidt 
(26):  

In de Hal van Lering zal uw Ziel de 
bloesems van het leven vinden, maar 
onder iedere bloem een opgerolde 
slang.  

Het zou kunnen betekenen dat leren de belofte 
inhoudt van kennis, maar wanneer kennis een 
bepaald succesniveau bereikt, ligt daarachter het 
gevaar van zelfliefde, zoals een slang die altijd ligt 
te wachten om een dodelijke beet te geven.  

Nederigheid is als een beschermend schild. Daar-
om adviseert De Stem van de Stilte (161 en 162): 

Wees nederig als u tot Wijsheid wilt 
komen. Wees nog nederiger als u Wijs-
heid hebt verworven.  

Leren is eindeloos; zo ook het Pad. Maar zoals 
gezegd, wanneer het proces op zich goed is, zal 
het toegang geven tot inzicht, als een prelude, een 
voorloper van wijsheid. Die wijsheid is het inner-
lijk licht dat de weg van de leerling verlicht naar 
de ontdekking van het goddelijk plan dat het plan 
van evolutie is.  

Zoals ik het zie is dit pad hetzelfde als de weg die 
Blavatsky beschreef als ‘steil en doornig, een weg 
die leidt naar het ware hart van het universum.’  

De verklaring van de ziener, J. Krishnamurti, die 
bevestigt dat ‘waarheid een land zonder paden’ 
is, is geen ontkenning van de weg van HPB, zoals 
het misschien in eerste instantie lijkt.  

Mocht er namelijk enige weg zijn naar de waar-
heid, dan moet dat pad noodzakelijkerwijs leiden 
naar het hart van het universum, dat ook het hart 
is van het Ene Zelf. Dit kan echter geen vooraf 
ontworpen pad zijn. Is er feitelijk enig ander pad 
te gaan dan dat pad dat het universele pad is en 

toch tegelijkertijd een eigen pad is? Hier wijst De 
Stem van de Stilte opnieuw naar een antwoord (58):  

U kunt het Pad niet begaan, voordat u 
het Pad zelf bent geworden.  

 

Uit: The Theosophist, december 2004 - Vertaling: A.M.I.  
NB: De Nederlandse vertaling van de citaten uit De Stem van 
de Stilte komt uit Drie Wegen, één Pad (UTVN). 

 

 

 

 

 

 

 

Trân-Thi-Kim-Diêu 
is voorzitter van de Europese Federatie van de The-
osophical Society (EFTS). Ze is de voormalig Secre-
taris Generaal van de Franse Sectie. Geboren in 
Zuid-Vietnam, behaalde ze haar Postgraduaat in 
Farmaceutische technieken aan de Université de 
Monpellier (Frankrijk). Een gebied waarin ze tien 
jaar werkte. Ze beëindigde haar carrière om zich te 
wijden aan het werk voor de Theosophical Society 
(TS). Ze werd lid van de TS in 1972 en werkte 
sindsdien voor de Franse Sectie, de (EFTS) en het 
International Theosophical Center (ITC) in Naar-
den, Nederland.  

Ze presenteerde programma’s in Oost Europese 
landen, hielp bij het publiceren van Theosofische 
literatuur in lokale talen en bood hulp bij de oprich-
ting van de eerste Loge in Rusland. Verder leidde 
ze seminaries in Europa, gaf maandelijks cursus op 
het hoofdkwartier in Parijs en gaf voordrachten 
tijdens Zomerscholen, Congressen, Conventies, de 
Europese School van Theosofie, de Scholen van 
Wijsheid in Adyar en Naarden en in velen landen 
over de hele wereld. 

Je moet onderscheid maken tussen wat belangrijk en wat onbelangrijk  is. 

Onwrikbaar als een rots waar het goed en kwaad betreft,  

moet je altijd aan anderen toegeven in dingen die er niet op aankomen.  

Want je moet altijd zachtmoedig en vriendelijk zijn,  

voor reden vatbaar en inschikkelijk,  

aan anderen dezelfde volle vrijheid laten waaraan je zelf behoefte hebt. 

 
Alcyone - Aan de voeten van de Meester 
Uit Drie wegen, één Pad (UTNL) - p 199 
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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 Vereni-
ging 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 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.  

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Uitnodiging  

Jaarlijkse Algemene Vergadering 

Zondag 18 juni 2017 

om 10.00 uur 

Geuzenplein 8 

1000 Brussel 

Graag nodigen we alle leden van de Belgische Theosofische Vereniging vzw uit om deel te nemen aan 
de jaarlijkse Ledenvergadering. 

Naar jaarlijkse traditie wordt, na deze bijeenkomst, het activiteitenjaar afgesloten met een gezamenlijk 
middagmaal. Dit zal ook dit jaar doorgaan in een nog nader te bepalen restaurant. Een uitnodiging met 
alle informatie volgt later.  

 

3 8 t h  E u r o p e a n  C o n g r e s s  i n  B a r c e l o n a :   

“ T h e o s o p h y :  A  W a y  t o w a r d s  U n i v e r s a l  C o n s c i o u s n e s s ”  

    van 21 tot 26 augustus 2017 

 

Organisatie: European Federation of the Theosophical Society (EFTS) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Informatie en registratie: 38th European Congress at the EFTS web site 

 

 

 

http://www.ts-efts.eu/
http://www.ts-efts.eu/38th-european-congress.html
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Programma in Antwerpen 
Juni 2017 

 

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u 

4 juni:  Loge Witte Lotus 
Geen bijeenkomst 

 
11 juni:  Studiecentrum Open Paradigma 

Sri Aurobindo en de Moeder 
 
18 juni:  Loge Antwerpen 

Geen bijeenkomst 

 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

Loge Witte Lotus 

1 juni - van 20u tot 21.30u 
               Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 8 juni - 20u tot 21.30u: 
             Licht op het Pad 

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

22 juni - van 20u tot 21u 
            Licht op het Pad 

 

  Loge Antwerpen 

6 & 20 juni - van 11u tot 15u: 
        Dialogen van G. De Purucker 
13 & 27 juni - van 11u tot 15u: 

Kosmisch Vuur van A. Bailey 

 

Studiecentrum Open Paradigma 

13 & 27 juni - van 20u tot 21.30u: 
 Mensen– en Zonne-Inwijding  

 
 

 
EXTRA Programma in Antwerpen 

 
Belgische Theosofische Orde van Dienst 

    22 juni - van 21u tot 22u:  
      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 juni 2017 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

 1 2  3  1 
Taimni 

2 3 4 
Geen 
bijeen-
komst 

5 6 
 

7 
 

8 

Licht op het 
Pad  

9 
 

10 11 
 

12 13 
 
 

14 15 
Taimni 

16 
 

17 18 
Brussel: 
Algemene 
Vergade-
ring 

19 
 

20 
 

21 22 
Licht op het 
Pad  

23 24 
 

 

25 

26 27 
 

28 29 30   

01/06/2017: Thema-avond:  
                           Een weg tot Zelfontdekking 
04/06/2017: Geen bijeenkomst 
08/06/2017: Thema-avond: 
                           Licht op het Pad  
15/06/2017: Thema-avond:  
                           Een weg tot Zelfontdekking 
22/06/2017: Thema-avond: 
                           Licht op het Pad 

 

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Geuzenplein 8, 1000 Brussel 

Jaarlijkse Algemene Vergadering  

zondag 18 juni 2o17 om 10u. 

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

