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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 on-
derscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

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

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

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Ze verwel-
komt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kunnen onderschrijven en die bereid zijn haar 
Statuten te respecteren.   
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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 in Antwerpen, 
Brussel en Gent.  

Alle afdelingen organiseren met grote regelmaat 
voordrachten en themabijeenkomsten 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.  
Loge Open Paradigma, opgericht in 2017. 

Alle afdelingen beogen een aantrekkingspunt te  
zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op de website van Loge Witte Lotus: 

 www.logewittelotus.be 
 

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

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Contactgegevens  
Antwerpse Afdelingen  

 
 

Loge Witte Lotus 
 

Bijeenkomsten:  
Thema-avonden op donderdag:  
                               Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
Zondaglezingen: Katrinahof, Fromentinstraat 1,  

                                2050 Antwerpen-linkeroever  

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands 

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

Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  
                     tnv Loge Witte Lotus FV  

Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 

E-mail: info@logewittelotus.be & 

             loge.witte.lotus@ts-belgium.be 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 
Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis 
bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende 
aanwezigheid 

 

 
Loge Antwerpen 

 
Bijeenkomsten & secretariaat:  
                    Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Voor alle informatie kan u terecht:  
                    Telefoon:  0476 879 968  
Bankgegevens:  IBAN BE 45 7380 2736 0789   
                     tnv T.V. Loge Antwerpen 

Internet:   Facebook 

E-mail:   loge.antwerpen@ts-belgium.be 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 
Thema-dagen: leden gratis - niet-leden: gratis bij 
een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende 
aanwezigheid 

 

 
Loge Open Paradigma 

 
Bijeenkomsten:   

      Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:   

                          Essenhoutstraat 137 Bus 3, 2950 Kapellen 

Voor alle informatie:  

E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be  

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

Internet: Facebook 

Deelname in de kosten activiteiten: 
Zondaglezingen: leden € 3 -  niet-leden € 7 
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor 
het Renovatiefonds Adyar, niet-leden € 3  
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Bescherming Persoonsgegevens: De persoonlijke gegevens die door u worden 
meegedeeld, zijn bestemd voor de ledenadministratie van de Belgische Theosofische 
Vereniging vzw. Zij kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen 
van de activiteiten en publicaties van onze vereniging. Volgens de wet betreffende 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 hebt u recht 
op inzage en wijziging van deze gegevens. Informatie AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) EU - via email: info@ts-belgium.be 

http://www.logewittelotus.be/
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Zoals elk jaar wordt het programma van Loge Witte Lotus, voor wat betreft de 
lezingen, afgesloten de eerste zondag van de maand juni en dit jaar kreeg de le-
zing de titel: Stupa’s voor Vrede.  

Meer dan 10 jaren geleden werd mijn aandacht getrokken tot een kort artikeltje 
in een tijdschrift waarvan ik de naam al lang vergeten ben. In het artikeltje 
stond te lezen dat Dilgo Khyentse Rinpoche de opdracht van zijn meester - Khy-
entse Chokyi Lodro of de 2de Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche - had aan-
vaard. 

Khyentse Chokyi Lodro (1893-1959) ontving en gaf na zijn opleiding ontelbare 
leringen uit verschillende Tibetaans Boeddhistische tradities, zoals de Nyingma, 
de Sakya, de Kagyu, de Gelug,... Hij wordt gezien als een van de voornaamste 
spirituele leraren uit de 20ste eeuw en hij sprak vaak over het verspreiden van 
wereldvrede.  

Dilgo Khyense (1910-1991) was een leraar in het Vajarana traditie en stond tus-
sen 1987 en 1991 aan het hoofd van de Nyingma school. Hij was het archetype 
van de spirituele leraar en bezat een buitengewone innerlijke kennis, wat hem in 
staat stelde, voor al wie hem ontmoette, een bron te zijn van liefdevolle vriende-

lijkheid, wijsheid en mededogen. Naast de belangrijke rol die hij speelde in de eclectische Rimé-beweging 
was hij heel belangrijk  bij de verspreiding van het Tibetaans Boeddhisme buiten Tibet. 

De opdracht die Dilgo Khyentse van zijn meester kreeg was, er voor te  zorgen dat er op elk van de acht 
heilige plaatsen, verbonden met de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de Boeddha, een stupa 
zou gebouwd worden.  

Sinds het Tibetaans Boeddhisme de weg naar het Westen vond, kunnen we zowat overal op onze kleine 
aardbol stupa’s vinden. Wanneer we deze stupa’s even nader bekijken, dan kunnen we niet anders dan 
vaststellen dat er verschillen zijn, in vorm, in kleur, in beschildering, enz.   

Wie echter een beetje vertrouwd is met het Tibetaans Boeddhisme zal al snel begrijpen dat, net als bij de 
Tibetaanse schilderingen of thangka’s, ook dit monument dient te voldoen aan bepaalde vastgelegde richt-
lijnen. Elke vorm, elk detail heeft ook hier een heel eigen betekenis. De stupa, die zijn oorsprong kent in 
India en met het Boeddhisme ook Tibet bereikte, waar het in de begin periode gebruikt werd als monu-
ment om overblijfselen van de Boeddha of voorname lama’s te bewaren, kreeg door de jaren heen een heel 
eigen betekenis tot welzijn van de wereld, de mensheid en de Dharma.  

Wie meer over dit onderwerp wenst te weten, nodigen we van harte uit op de lezing die 
doorgaat in het OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever op  

ZONDAG 3 juni 2018 om 11.00 uur. 

Stupa’s voor Vrede 
Lieve Opgenhaffen 

Stupa van Verlichting 
http://www.dorzongrinpoche.org/

stupa.htm 

De overgrote meerderheid 
van ons is zich er helemaal 
niet van bewust dat we hier 
op aarde slechts kortston-
dig zijn en een onbeteke-

nend deel vormen van een uitgestrekt en 
schijnbaar ongelimiteerd universum. Een 
insect dat in de Himalaya rondkrabbelt, 
heeft uitsluitend vanuit fysiek standpunt 
verhoudingsgewijs meer te betekenen. We 
treden dit leven binnen door de poort van 
de geboorte en na onder allerlei omstan-
digheden ongeveer zeventig jaar op deze 
planeet te hebben doorgebracht, verdwij-
nen we door de poort van de dood. 

Dit komen en gaan van levende wezens is al duizen-
den jaren gaande en toch komt het bij veel mensen 
niet op, om zich de vanzelfsprekende vragen te stel-
len waar we vandaan komen, waar we heen zullen 
gaan en waartoe we hier op aarde zijn. Onze levens-
vreugde, hetzij plezierig, hetzij onplezierig, het op-
gaan in de interesse die we ontwikkeld hebben, 
neemt ons zo in beslag dat we zelfs geen besef heb-
ben van het omvangrijke probleem van het leven 
waarmee we voortdurend geconfronteerd worden en 
dat ons als een overweldigend mysterie omgeeft. 

Niet alleen jagen we op een willekeurige manier on-
ze kleine persoonlijke doeleinden na in een ogen-
schijnlijk betekenisloze wereld, maar we tonen het-
zelfde gebrek aan intelligentie wanneer we omgaan 
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met het veelomvattender probleem van de mens-
heid. Er is een volledig gebrek aan leidinggevende 
principes of ideeën die de richting aangeven die 
we moeten gaan. Er bestaat een vaag idee dat we 
het welzijn van de mensheid moeten bevorderen, 
maar wat welzijn in werkelijkheid betekent en 
hoe het verkregen kan worden, zijn vragen waar-
over een scherpe tegenstelling bestaat en waar-
over een enorm conflict heerst. Zozeer zelfs dat 
we al klaar staan om in een atoomoorlog het 
overgrote deel van juist die mensheid te vernieti-
gen, voor wier verbetering we verondersteld wor-
den te moeten werken en vechten! Zou er een be-
ter voorbeeld van dit heersende gebrek aan intel-
ligentie kunnen bestaan, ondanks de buitengewo-
ne intellectuele prestaties van de wetenschap en 
het ongetwijfeld hoge niveau van hen die leiding 
geven aan de bestemmingen van naties? 

Velen van ons, die in de zoektocht naar geluk de-
ze tijdelijke doeleinden met geheel hun hart naja-
gen, weten theoretisch dat deze zoektocht ver-
geefs is en dat werkelijk geluk slechts binnen in 
zichzelf gevonden kan worden, door het bewust-
zijn naar hogere niveaus te verheffen en geleide-
lijk aan de illusies en beperkingen van het lagere 
leven te transcenderen. Maar nog steeds doen we 
niets om de noodzakelijke veranderingen in ons 
leven tot stand te brengen. Volgens de wijzen ligt 
de reden voor dit afwijkende gedrag in het feit dat 
de waarneming van de diepere waarheden van 
het leven en de innerlijke betekenis van zelfs de 
gewone dingen waarmee we dagelijks in contact 
komen niet afhangt van redeneren of van het uit-
oefenen van het lagere denkvermogen, maar van 
het hogere spirituele vermogen dat buddhi wordt 
genoemd en waarnaar in de westerse psychologie 
vaag wordt verwezen als intuïtie. Het intellect 
kan kennis hebben van alle werkelijkheden, maar 
tenzij en totdat het verlicht wordt door het licht 
van buddhi, zal het niet de dieper gelegen beteke-
nis inzien. Daarom verschilt de houding van de 
filosofen die elke dag over de meest diepgaande 
vraagstukken des levens spreken niet duidelijk 
van de houding van de man in de straat. Daarom 
kunnen de wetenschappers die dagelijks de he-
mel afspeuren en de verste uithoeken van dit on-
metelijke universum onderzoeken niet de onbe-
duidendheid van ons menselijk leven inzien van-
uit het zuiver materiële standpunt. Daarom tref-
fen we zoveel godsdienstleraren aan, die de Ve-
danta aan hun volgelingen verkondigen en hun 
leven leiden alsof deze filosofie uitsluitend een 
academische aangelegenheid was. Deze mensen 
schijnen alles te weten en toch in werkelijkheid 
niets te weten. Hun kennis ligt slechts op het ver-
standelijke vlak. Het vermogen van buddhi is nog 
niet ontwikkeld of nog niet in staat om in vol-
doende mate te functioneren. Hun kennis is nog 
niet veranderd in bewustwording door het licht 
van buddhi. 

Dit gebrek aan innerlijke perceptie is niet het eni-
ge gevolg van de verduistering van het vermogen 
van buddhi. Wanneer dit vermogen, door slechte 

eigenschappen en handelingen, in hoge mate kan 
gaan sluimeren, kan dit, vanuit psychologisch stand-
punt gezien, verschijnselen tot gevolg hebben, die 
heel verbazingwekkend lijken. We komen gewoon-
lijk normale en heel verstandige mensen tegen, die 
zich in bepaalde aangelegenheden als krankzinnigen 
gedragen. Het blijkt dat er een opmerkelijk intellec-
tueel bereik van spirituele waarheden bestaat, naast 
morele verdorvenheden van de ergste soort. Het is 
moeilijk om dergelijke afwijkingen te begrijpen, ten-
zij we het verschil tussen het intellect en buddhi in-
zien. Al dergelijke zaken zijn te wijten aan afwijkin-
gen in het functioneren van buddhi, wat tot stand is 
gebracht door een eenzijdige ontwikkeling van het 
verstand, of door toe te geven aan het zich geleide-
lijk laten afglijden naar een leven van slechte ge-
woontes. 

Het licht van buddhi is niet alleen vereist om ons te 
behoeden voor het inslaan van de verkeerde weg in 
het leven of voor het vervallen tot een kwalijke le-
venswijze. Het is ook een vereiste op het gebied van 
sadhana of spirituele beoefening, wanneer we ons in 
volle ernst begeven in het goddelijk avontuur van 
Zelfrealisatie. Veel mensen geloven in alle oprecht-
heid dat alles wat zij moeten doen om zich van hun 
spirituele vooruitgang te verzekeren, gelegen is in 
het vinden van een geschikte spirituele leraar of goe-
roe die hen in alles zal begeleiden en die voor hun 
spiritueel welzijn verantwoordelijk zal worden. 

Werkelijk geluk kan slechts binnen in 
zichzelf gevonden worden, door het 
bewustzijn naar hogere niveaus te 
verheffen en geleidelijk aan de illu-
sies en beperkingen van het lagere 
leven te transcenderen. 

Maar het is een feit dat het daadwerkelijk betreden 
van het spirituele pad pas mogelijk is wanneer de 
aspirant zijn buddhisch bewustzijn voldoende heeft 
ontplooid, om in zichzelf alle leiding te vinden die 
hij voor zijn spirituele vooruitgang nodig heeft. De 
leraar kan hem ondersteunen in zaken die van be-
slissend belang zijn of bij bijzondere gebeurtenissen, 
maar hij kan niet naast de leerling staan om hem bij 
elke moeilijkheid of beproeving bij te springen. Hoe 
meer vorderingen de leerling op het Pad maakt, hoe 
meer hij eigenlijk moet leren onafhankelijk te zijn 
van zijn leraar. Het licht op het Pad moet van bin-
nenuit komen. Een dergelijk licht, dat het resultaat 
is van een gezond functioneren van het buddhisch 
vermogen, kan alleen dan van binnenuit komen, 
wanneer het denkvermogen door het leiden van een 
deugdzaam leven en het zich onderwerpen aan de 
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zelfdiscipline van yoga, zoals dit in de Yoga-
sutra’s (II, 28) onder de aandacht is gebracht, 
genoeg gezuiverd is: 

Door beoefening van de bij elkaar ho-
rende yoga-oefeningen ontstaat bij het 
teniet gaan van onzuiverheden de gees-
telijke verlichting, die zich ontwikkelt tot 
gewaarzijn van de werkelijkheid. 

Dit licht, dat in wezen de aard van geestelijk ge-
waarzijn is, stelt de aspirant in staat het Pad van 
Heelheid te volgen. Het leidt hem door de ver-
schillende stadia van de lange en moeilijke reis en 
beschermt hem tegen allerlei gevaren en verlei-
dingen en het is weer dit licht dat hem in staat 
stelt de laatste sluier te verwijderen die het ge-
zicht van de Geliefde verbergt. Zo heeft hij het 
licht van buddhi nodig vanaf het moment dat hij 
het Pad betreedt totdat hij de drempel van nir-
vana overschrijdt. 

In wezen is waarheid zuiver en om het te begrij-
pen, hebben we geen lastige uitleggingen, gefor-
muleerd in duister taalgebruik, nodig. Niettemin 
is een scherp intellect vereist, vervuld van helder-
heid en zuiverheid, dat met het licht van buddhi 
de Waarheid in zichzelf kan weerspiegelen. 

Iedereen die de uitgebreide Hindoeïstische religie 
en filosofie bekijkt, kan onmiddellijk zien dat een 
aanmerkelijk deel niet meer is dan een geweldige 
hoeveelheid aangegroeide literatuur, die in de 
loop van duizenden jaren gevormd is rondom de 
kern van fundamentele en waarachtige waarhe-
den. Bij het begin van elke spirituele beweging 
beschikken zij, die de drijvende kracht hierachter 
vormen, over tenminste enige rechtstreekse ken-
nis van waarheden en zij proberen hieraan vorm 
te geven in verkorte, eenvoudige en veelbeteke-
nende taal. Deze literatuur dient slechts als het 
voertuig van de werkelijke waarheden die zij heb-
ben ervaren en is een weerspiegeling van die 
waarheden, voor zover dit mogelijk is middels het 
ruwe en onvolmaakte medium van een taal. Met 
het verstrijken van tijd veranderen dingen. De 
plaats van hen die direct weten, wordt ingenomen 
door hen die uit de tweede hand kennis hebben 
en door hen die nog maar studenten zijn, voor 
wie waarheid niet meer wordt dan een zaak van 
verstandelijke kennis en discussie. Terwijl zij het 
rechtstreekse contact met de werkelijkheden van 
de waarheden die zij bestuderen en uitleggen, 
verloren hebben, worden zij steeds meer geïnte-

resseerd en betrokken in vragen over uitdrukking en 
interpretatie. Zo ontstaat er een grote hoeveelheid 
literatuur die kunstmatig geschapen is omwille van 
het bevredigen van het intellect. Een deel van deze 
literatuur heeft nog steeds enige waarde omdat het 
uitweidt over en tot op zekere hoogte dient voor het 
geven van een verklaring van de voornaamste waar-
heden. Maar veel hiervan heeft geen waarde, omdat 
er geen verband bestaat met de betrokken feiten. De 
onderzoeker met onderscheidingsvermogen kan 
middels zijn intuïtie de verschillende genres litera-
tuur onderverdelen in wat van wezenlijk belang en 
wat onecht is. 

Het daadwerkelijk betreden van het 
spirituele pad is pas mogelijk wan-
neer de aspirant zijn buddhisch be-
wustzijn voldoende heeft ontplooid 
om in zichzelf alle leiding te vinden 
die hij voor zijn spirituele vooruit-
gang nodig heeft. 

Bij het bestuderen van elk diepgaand onderwerp 
moeten we op de verschillende aspecten vanuit di-
verse oogpunten letten om voldoende greep te krij-
gen op het gehele onderwerp. Dit is niet makkelijk 
omdat, naarmate een onderwerp zich dieper bezig-
houdt met de problemen van het leven, het aantal 
aanrakingspunten met het leven en zijn manifesta-
ties veelvuldiger is en het des te moeilijker wordt om 
het grondig te bestuderen. In werkelijkheid is het 
leven in wezen één en om daarom een aspect goed te 
begrijpen is, strikt genomen, de studie van alle an-
dere oogpunten een vereiste. Het is waar dat men al 
de samenstellende delen moet kennen om kennis te 
hebben van het geheel, maar het is eveneens waar 
dat men bekend moet zijn met het geheel om elk on-
derdeel volledig te kennen. Alle dingen zijn met el-
kaar verbonden, hoewel we misschien niet in staat 
zijn om dit verband te onderkennen. Daarom namen 
Hindoe-wijzen niet de moeite om de natuurver-
schijnselen uitvoerig te bestuderen, zoals de moder-
ne wetenschap dit doet. Zij wisten dat, hoe diep-
gaand onze studie van elk deel van het gemanifes-
teerde universum ook is, wij het nooit volledig en 
waarlijk kunnen kennen. Zij richtten zich op het Ge-
heel, de onderliggende Realiteit, waarbij zij wisten 
dat de essentie en de werkelijkheid van alles, gezien 
in het juiste perspectief, gekend zou kunnen wor-
den. Want iemand die het Geheel kent, heeft wezen-
lijke kennis van al de talloze samenstellende onder-
delen en als het om de een of andere reden noodza-
kelijk wordt om de oppervlakkige details van een 
specifiek levensaspect te kennen, dan kan dit in feite 
heel makkelijk worden gedaan. 

Het totale kenbare universum is de uitwendige uit-
drukking van een transcendentale realiteit, die de 
zintuigen te boven gaat en die zelfs buiten de gren-
zen van het intellect staat. Deze Realiteit, waarnaar 
in gewoon taalgebruik wordt verwezen als “God”, 
manifesteert zich enerzijds als het onbezielde uni-
versum dat we overal rondom ons heen op verschil-
lende gebieden bespeuren. Anderzijds manifesteert 
deze Realiteit zich in de vorm van ontelbare indivi-
duele monaden (jivatma’s, Ganesha: de goddelijke 
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geest in de gereïncarneerde mens), die in wezen 
van nature bewustzijn zijn en die beschouwd 
kunnen worden als actieve centra die deel uitma-
ken van die transcendentale Realiteit. 

Deze eeuwige centra van goddelijk bewustzijn 
worden zich ervan bewust verwikkeld te zijn in 
het gemanifesteerde universum en spannen zich 
in om hun ware aard te verwerkelijken, geduren-
de een langdurige kringloop van evolutie, die 
zich over een reeks van levens uitstrekt. Wan-
neer deze evolutie op zijn hoogtepunt is, beseft 
elke individuele monade dat hij goddelijk is, eeu-
wigdurend, onafhankelijk en in essentie één met 
de onderliggende Realiteit van het universum, 
en dat de doorgemaakte zorgen, het ondergane 
leed en het verrichte werk deel uitmaakten van 
een grote begoocheling die een noodzakelijk on-
derdeel vormt van het evolutieproces. 

Het is niet nodig hier in te gaan op metafysische 
vragen. Wat is de aard van het universum en van 
de monaden? Waarom waren deze monaden 
aanvankelijk betrokken in dit wereldproces? Dit 
zijn interessante vragen, maar zij gaan in werke-
lijkheid het intellect te boven en kunnen daarom 
nooit naar tevredenheid met het verstand beant-
woord worden. Dit zijn fundamentele vragen, die 
alleen  verklaard – of liever gezegd, opgelost – 
kunnen worden  door Zelfrealisatie binnen de 
stilte en diepte van ons eigen bewustzijn. In elk 
geval houden we ons nu niet met deze vragen 
bezig. We zijn alleen maar geïnteresseerd in fun-
damentele en praktische vragen, zoals hoe deze 
monaden of centra van goddelijk bewustzijn, die 
ontdekken, verwikkeld te zijn in lijden en begoo-
cheling, zichzelf kunnen bevrijden van deze be-
perkingen en uit deze pijnlijke omstandigheden 
kunnen komen door een voortschrijdend proces 
van Zelfrealisatie. 

Het totale kenbare universum is de 
uitwendige uitdrukking van een 
transcendentale realiteit, die de 
zintuigen te boven gaat en die zelfs 
buiten de grenzen van het intellect 
staat.  

Een objectieve wetenschappelijke studie van de 
totale samenstelling van deze monaden en van 
de verborgen zijde van het gemanifesteerde uni-
versum, door de methodes van yoga, had het vol-
gende aan de oude wijzen, waarvan velen vervol-
maakte wezens waren (siddha-purusha’s), aan-
getoond: ofschoon iedere monade naar zijn we-
zenlijke en innerlijke aard niets meer is dan een 
centrum in het universele goddelijke bewustzijn, 
is de monade geassocieerd met materie van ver-
schillende gebieden die zijn lichamen of kosha’s 
(Ganesha: één van de vijf omhulsels, voertuigen 
van de mens) vormen. Door deze lichamen func-
tioneert het bewustzijn van de monade of ji-
vatma op de respectievelijke gebieden van het 
gemanifesteerde universum, fysiek en bovenfy-
siek. 

Ofschoon op de hogere spirituele gebieden de 

monade zijn ware aard beseft, die wordt aangeduid 
met de uitdrukking sat-chit-ananda (het zijn-
bewustzijn-gelukzaligheid), beperkt en verduistert 
iedere afdaling in de lagere gebieden zijn bewustzijn 
in belangrijke mate. Daardoor zijn de beperkingen 
op het fysieke gebied, dat het laagste is, zo groot als 
maar mogelijk is en daarom is het besef van de god-
delijke aard afwezig. Het totale menselijk wezen kan 
daarom het best beschouwd worden als een concen-
trische manifestatie van de Realiteit door middel 
van een reeks voertuigen waarvan de materie zich 
steeds meer verdicht, voertuigen die in toenemende 
mate het bewustzijn verduisteren en de vermogens 
beperken. Hoe deze voortschrijdende verduistering 
van bewustzijn plaatsvindt, door het passeren van 
verschillende gebieden van materie, kan met behulp 
van het volgende experiment, gebaseerd op het 
lichtverschijnsel, begrepen worden. 

Als een lichtstraal door verschillende soorten mate-
rie gaat, zal achtereenvolgens elk gebied van materie 
de sterkte van het licht doen afnemen en de samen-
stelling hiervan veranderen. Het licht dat tenslotte 
tevoorschijn komt, zal beïnvloed zijn door opname 
en vervorming van al de interveniërende materie. 

Op welke wijze kunnen we de wijzigingen, die door 
de materie wordt voortgebracht, minimaliseren? 
Door gewoon de onzuiverheden en de vervormingen 
die erin voorkomen te verwijderen. Verwijder door 
opname de rook uit de lucht, neem door chemische 
middelen kleur uit alcohol weg, verwijder bezinksel 
uit water door centrifugeren en verwijder vervor-
ming uit glas door verhitten en langzaam laten af-
koelen. Het licht dat tevoorschijn komt zal bijna zo 
helder en zuiver zijn als het oorspronkelijk was. 

We kunnen ons voorstellen dat het hoogste bewust-
zijn van de monade hetzelfde meemaakt wanneer 
het door de materie van verschillende voertuigen 
stroomt. Als het bewustzijn uiteindelijk in de mense-
lijke hersens verschijnt, is het dus grotendeels gewij-
zigd en door alle tussenliggende voertuigen verduis-
terd. Enkele wijzigingen en beperkingen horen bij 
het functioneren van bewustzijn door die respectie-
velijke voertuigen, terwijl andere veroorzaakt wor-
den door onvolmaaktheden van de voertuigen, of 
door onzuiverheden of vervormingen teweegge-
bracht worden gedurende de loop van evolutie. De 
eerstgenoemde duren voort zo lang het bewustzijn 
belichaamd blijft; de laatstgenoemde kunnen verwij-
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derd worden door spirituele oefeningen en beoe-
fening van de zelfdiscipline van yoga. 

Wanneer het proces van volmaking en zuivering 
voltooid is, kan bewustzijn door de voertuigen 
functioneren zonder verduistering en beperkin-
gen, voor zover dit mogelijk is binnen de begren-
zingen waarnaar in het bovenstaande is verwe-
zen. Dit is innerlijke bevrijding, bereikt tijdens 
het fysieke leven (jivanmukti). Wanneer het be-
wustzijn de lagere voertuigen achter zich heeft 
gelaten, verdwijnt zelfs de laatstgenoemde soort 
beperkingen en is bevrijding buiten het lichaam 
(videhamukti) bereikt. 

Aangezien bevrijding of verlichting beschouwd 
kan worden als een uitdrukking van bewustzijn, 
zonder in overwegende mate belemmerd of ver-
duisterd te worden door de voertuigen, moeten 
de inspanningen om de toestand van verlichting 
te bereiken voornamelijk gericht zijn op de reor-
ganisatie en zuivering van de voertuigen. Eigen-
lijk is zelfs het gewone bewustzijn, dat door de 
fysieke hersenen uitgedrukt wordt, ontleend aan 
het zuivere en volmaakte bewustzijn van Brah-
man. Daarom zijn alle uitdrukkingen van bewust-
zijn uitdrukkingen van Goddelijk Bewustzijn. 
Doch de beperkingen die door de lagere voertui-
gen op dit bewustzijn worden opgelegd, zijn zo 
ingrijpend, dat er nauwelijks iets gemeenschap-
pelijk is tussen de uitdrukkingen op de lagere en 
hogere gebieden van bewustzijn. 

Daarom is het de eerste taak van de leerling 
(sadhaka) om niet te proberen verlichting te ver-
werven, maar om de drukkende verduisteringen, 
die door de voertuigen uit de lagere gebieden op-
gelegd worden, weg te nemen, zodat hij te werk 
kan gaan in het licht dat op de spirituele gebieden 
door de ijlste voertuigen heen straalt. Het is dit 
licht dat het licht van buddhi is. De leerling moet 
gedurende lange tijd in het licht van dit spirituele 
bewustzijn werken. Slechts wanneer het proces 
van zuivering en volmaaktheid is voltooid, is hij 
in staat de ijlste sluiers te doorbreken en verlich-
ting te bereiken. 

Uit hetgeen is gezegd, volgt ook dat de bevrijding 
van de jivatma of monade een geleidelijk en 
voortschrijdend proces moet zijn en voor de leer-
ling is het niet noodzakelijk om op resultaten te 
wachten tot het laatste stadium is bereikt. In feite 

beginnen veranderingen in het bewustzijn te ver-
schijnen, zodra een aanvang wordt gemaakt met het 
proces van zuivering en harmonisatie, ofschoon de-
ze veranderingen zich niet hoeven te manifesteren 
in een vorm die de leerling verwacht of wenst. Om 
een voorbeeld te noemen: veel leerlingen verwach-
ten visioenen en dergelijke te zien bij het in de prak-
tijk beginnen te brengen van om het even wat. Maar 
doorgaans gebeurt zoiets niet. Alles wat de leerling 
waarschijnlijk ervaart, is een innerlijke vrede en 
kracht, het ontluiken van een vermogen om de 
vraagstukken des levens in te zien, zijn begoochelin-
gen te doorzien en een helderder kijk te verkrijgen 
op zijn zwakheden en dwaasheden. Soms, als er een 
grote mate van onzuiverheid verborgen is in de lage-
re voertuigen, kunnen de daarmee overeenkomende 
zwakheden tevoorschijn komen en de leerling kan 
zowaar een tijdelijke toename van geestelijke ver-
warring gewaarworden en achteruit gaan op moreel 
gebied. Maar als hij deze zaken als een vanzelfspre-
kendheid opvat en op intelligente wijze vastberaden 
op zijn doel afstevent, dan zullen deze wolken zeker 
geleidelijk oplossen waardoor er meer licht door-
heen kan schijnen. 

Uit: The Theosophist, februari 2004 
Vert. Ton van Beek 

Theosofia februari 2006 
 

 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dog-
ma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele 
mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrije-
lijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel 
recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/
zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen 
evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 
De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de Theosophical Society te verdedi-
gen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen 
van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.  
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Graag nodigen we alle leden uit 

om deel te nemen aan de 

Algemene Vergadering 

Zondag 17 juni 2018 

om 10.30 uur 

Geuzenplein 8 - 1000 Brussel 
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Programma in Antwerpen 
Juni 2018 

ZONDAGLEZINGEN VAN 11u TOT 13u 

03/06:   Loge Witte Lotus 
                   Stupa’s voor Vrede 
10/06:    Loge Open Paradigma 
                   Vipassana - Gevangenisproject 
17/06:   Loge Antwerpen 

                     Geen voordracht 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

Loge Witte Lotus 

07/06: van 20u tot 21.30u 
               Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 14/06: van 20u tot 21.30u: 
             De Siva Sutra  

21/06: van 20u tot 21.30u: 
            Een weg tot Zelfontdekking - Taimni 

 28/06: van 20u tot 21.00u: 
             De Siva Sutra 

 

  Loge Antwerpen 

05 & 19/06: van 11u tot 15u: 
        Dialogen van G. De Purucker 
 
12 & 26/06: van 11u tot 15u: 

  Kosmisch Vuur van A. Bailey 

 

Loge Open Paradigma 

12/06: van 20u tot 21.30u: 
 Mensen– en Zonne Inwijding  

  
26/06: van 20u tot 21.30u 

De ijlere krachten der natuur 
 

 
EXTRA Programma in Antwerpen 

Belgische Theosofische Vereniging 

Cursus: Inleiding tot de theosofie 

09/06: Het oorzakelijk bestaansgebied  
               en het oorzakelijk lichaam 

 

Theosofische Orde van 
Dienst 

    28/06: van 21u tot 21.45u:  
                   Genezingsmeditatie  
                        (enkel voor leden) 

 

Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het  

Katrinahof, Fromentinstraat 1 te   2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in 

de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender JUNI 2018 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

         
 1 2 3 

Stupa’s voor 
Vrede 

4 5 
 

6 
 

7 
Taimni 

8 
 

9 10 
 

11 12 
 
 

13 14 
Siva Sutra 

 

15 
 

16 17 
Nationale 
Algemene 
Vergadering 

18 
 

19 
 

20 21 
Taimni 

 

22 23 
 

 

24 

25 26 
 

27 28 
Siva sutra 

 29 30   

03/06/2018: Stupa’s voor Vrede 
07/06/2018: Thema-avond: 
                  Een weg tot zelfontdekking 
14/06/2018: Thema-avond: 
                  De Siva Sutra 
21/06/2018: Thema-avond: 
                  Een weg tot zelfontdekking 
28/06/2018: Thema-avond:  
                  De Siva Sutra 
        Aansluitend TOS Genezingsmeditatie 
                             om 21.00 uur (enkel voor leden) 
 

UITNODIGING 
17/06/2018 Algemene Vergadering 

om 10.30 uur 
Hoofdzetel, Geuzenplein 8, 1000 Brussel 

Voor meer informatie omtrent de programma’s 
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM  

+32 476 879 968 en +32 486 631 997 

 

 

Voor informatie over de activiteiten van de  Bel-
gische Theosofische Vereniging vzw kan u terecht 
op GSM 0486 631 997 of via email:  

president@ts-belgium.be 
 
Voor informatie over de Belgische Theosophical 
Order of Service kan u terecht op GSM  
+32 476 879 968 of  via email:  

tos@ts-belgium.be 
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