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Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwikke-
len van een zich steeds verdiepend inzicht in, en 
verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spiri-
tuele zelf-realisatie en de eenheid van alle le-
ven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de 
website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Deelname in de kosten activiteiten: 

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen. 
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2. De tweede beweging leidde 
sociale 

in dienst van de Zoals 
dat ook bij de eerste beweging geval 
was, leidde ook deze beweging tot 

als tot positieve 
Veel waartoe werk
-stakingen zijn vanuit 
een zich verliezen van de duele 

in een grotere  waarin het in-
dividu wordt een golf van 

opwinding dat er (veel) 
bij nagedacht  werd. zijds zijn grote 
en nobele zaken tot gebracht door 
mensen die hun om 
bepaalde doelen te ken: het stoppen 
van de wreedheid  dieren, de verkla-
ring van de rechten  van mens voor de 

het teren tegen de 
of werken aan verwezenlij-

ken van gelijke rechten   

Dit mag misschien een wat twee-
deling tussen twee bewegingen die in 
veel opzichten onze eigen dualiteit  
weerspiegelt,  en wanneer we grondig zou-
den zouden we midden in de ge-
bieden  van de 

en wante 
Ze sluiten elkaar echter 

niet wederzijds en zouden ook in onze ei-
gen psyche kend kunnen worden als  

(1)  de aan persoonlijke  bevredi-
ging, aan jezelf zijn en  

(2) de aan schap, aan steun 
vanuit de groep, het langen om deel 
uit te maken van groter  

Als we nu het cosmische 
(om het onderwerp in een der ka-

der te dan kunnen we hoe Vir-
ginia Hanson in een uiterst nig artikel 
getiteld tussen vidu en Groep”,  
dat verscheen in het The Universal Flame, 

dat schepping van het univer-
sum een Tegelij-
kertijd  de leden van die groepen - aan-
geduid  namen als  

Chohans, de Elohim, Bouwers, 
ten, enz, - allemaal volledig verwer-

kelijkte of teiten, die 

Broederschap van individueel naar groepsbewustzijn 
Joy Mills 

Hoe vaak hebben in de afgelopen 125 jaar 
leden van de Theosophical Society niet de 
welbekende woorden  

‘Het vormen van een kern van de Universele 
Broederschap der Mens

Maar wat is nu eigenlijk een ‘broeder-
schap’?  

Is het een soort algemene verzameling van 
van lei nationale, etnische, reli-

gieuze en achtergronden, een 
samengesmolten amalgaam van 

en vrijwel anonieme eenheden die op 
de een of andere wijze bij gekomen 
zijn in een los verband bepaalde ge-
deelde Of is een groep uiterst 
individualistische gemotiveerde die 
tot een bepaalde visie zijn gekomen en 

zich in te om die visie 
heid te laten worden? Of zijn er andere 

definities voor dit allesomvattende en vaak 
ontroerende begrip schap’? 

 

we 
wat er  kan wor-
den bedoeld  met 
schap (als woord, begrip, 
ideaal, heid of 
zelfs maar als motief voor 

dan valt ons 
op dat er in 

wereld twee 
lijken te zijn, die je 

met name bij mensen  

1. De eerste is een beweging in de ting 
van individuele ontwikkeling, bewust-
zijn van hoe uniek je zelf bent, 

om  te zijn, wat ook 
moge Er zijn de jaren 
talloze boeken verschenen zelf-
ontwikkeling, het vinden van je pad, 
het van je eigen teit, 
enz. Vaak heeft deze beweging tot 

van vervreemding, zelfs do-
ding, en veel vormen 
psychotisch gedrag. Maar 
zij individuen ook de hoogste 
geschonken, ze uiterst creatief gemaakt 
tot complete  individualiteit   
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volgens H.P. Blavatsky de menselijke 
en zelfs de stadia van bewust-
zijn afgesloten 

Blavatsky verwijst naar col-
lectieven in de volgende  

In de Esoterische is de Demiurg, of 
Logos, opgevat als de Schepper, slechts een 
abstracte term, een idee, zoals “leger”. Even-
als dit laatste de allesomvattende druk-
king is voor een lichaam van actieve krach-
ten of werkende eenheden -soldaten-  is de 
Demiurg het kwalitatieve samenstel een 
menigte Scheppers of Bouwers. (De Geheime 
Leer, deel 1, blz. 416,  

De hele Kosmos wordt beheerst be-
zield door een bijna eindeloze reeks Hiërar-
chieën van bewuste die elk een taak 
hebben te volbrengen… (GL I, blz.  

Nu volgen in deze menigte  van 
de simpelweg een 

koers, zonder enige (of wat 
‘gedachte’ genoemd  kan over wat zij 
aan het doen zijn, als deze 
al zo kan ren. Maar, zeker in 
de hoogste niveaus de verscheiden 

van Wezens’, moeten  
diegenen  zijn die weten waarmee ze bezig 
zijn, aangezien ze we net zeiden) al 
door het zijn oftewel 

hebben verworven. Dat dit zo 
is wordt bevestigd door  

Iedere zogenaamde is óf een 
lichaamd of een toekomstig  mens. 
allen, van de hoogste Aartsengel 
Chohan) tot de minst bewuste 
lagere klasse van Spirituele Wezens), 
zijn die geleden leefden, ande-
re manvantara’s, op deze of op gebie-
den, zo zijn de lagere semi-intelligente en 

Elementalen toekom-
stige  (GL I, blz.  

In De Geheime Leer wordt, zoals in theoso-
fische  de nadruk op de ont-
wikkeling of evolutie van bewustzijn. Be-
wustzijn is, zoals al gezegd is, een enkel-
voudige term,  Dat 
wil zeggen verwezenlijken of ontvou-
wen altijd plaats vindt in een enkel 

individu. Dit kunnen we 
genoeg testen: we kunnen er nooit 
zeker van zijn dat wat wij ervaren het-
zelfde  is als wat een ander ervaart. 

maakt 
het mogelijk te 
vergelijken en als de 

kingen dicht bij 
elkaar liggen, trekken  
wij daaruit  al snel de 
conclusie dat er sprake 
is van een gelijke erva-
ring; maar misschien is 
er hoogstens sprake 
van een 

Aangezien je zou kunnen zeggen dat we ons, in 
zekere zin, aan het zijn op die 
aeonische toekomst wanneer we als 

of Logoi 
aan het scheppen van een 
universum (dat we nu in zekere zin ook 
al, maar  deels onbewust), kan het nuttig 
zijn om zowel door middel van 

projectie van ons 
als door een analyse van onze huidige atie, 
wat er van ons verlangd kan bij het le-
ren individuen te worden bij het le-
ren samen te werken groepen. Dit 
dat we een zijn moeten  ontwikkelen dat 

uniek is voor elk individu e n 
en Het is 

deze parallelle ontwikkeling die is 
voor een werkelijke of liever 
voor het verwezenlijken 

Hierbij kan men dat de chie 
van de Innerlijke  schap, zoals 
zij vaak genoemd  wordt, goed als ‘model’ of 
paradigma  kan voor deze tweevoudige 
ontwikkeling  bewustzijn. Elk van de 
Adept (we hoeven slechts de manier 
van van de twee Mahatma’s KH en M 
te lijken om dit te heeft zijn 

unieke aard, zijn eigen individuele stijl 
het ware, terwijl duide-
lijk is dat zij voor zelfde doel. 
Hierover zou nog veel gezegd kunnen 
worden, maar als je Mahatma Brieven aan 
A.P. Sinnett dig zul je er veel 
in vinden hoe werkelijk 

viduen hun eigen uniekheid bewaren 
wijl ze een ware derschap 
vormen bij het vervullen van 

 

Er rijzen twee zeer wezenlijke wanneer 
we een doen naar de 
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tweevoudige beweging in bewustzijn die 
zowel individueel be-
helst. De vraag die heel natuurlijk naar 
boven is: Wat is eigenlijk een individu? 
En tweede moet dan wel luiden: Wat wordt 

met een groep bedoeld? Pas wanneer 
twee vragen zijn, kunnen we be-
ginnen  een omschrijving te geven van 
de juiste relatie tussen individu groep en 

als van de juiste tie tussen in-
dividuen in een We kunnen 
hieraan  tussen haakjes gen dat een 
analyse van deze vragen leidt tot een 
dieper begrijpen van Eerste 
van de T.S., maar ook, nog directer,  beteke-
nis  heeft voor ons in de loges, 

en andere  verbanden  onder 
auspicie n van de  

De psy-
chologe dr. 
Louise von Franz 
heeft een groep 

nieerd als 
‘een verzameling 
mensen 

en 
met 

verbonden zijn en 
waarbinnen 

een bepaalde rol vervult’. Er zijn, zoals we 
weten, veel soorten  verzamelingen indivi-
duen: een massa b.v. die een lige 

van mensen kan zijn een kliek, die 
vaak niets anders is dan hele grote menig-
te die vanuit een  instinctmatig  bij 
elkaar gekomen is, opgezweept door een 

 In vele opzichten is het 
groep echter veel eenvoudiger te 

ren als het  

Laten we eens kijken naar het sche 
begrip van de mens als wezen, 
met als evolutionair doel het wikkelen van 
een volledig bewustzijn elk niveau of op elk 
gebied van zevenvoudige aard. We zou-
den zeggen dat, het be-
wustzijn maximale bereikt op 
een van het het 
zijn weg begint te zoeken op het volgende 

fysiek naar etherisch,  van etherisch  
astraal, enz., waarbij het een lings-
proces volgt zoals dat in detail is eengezet 
in deel 2 van De Geheime , wat echter ge-
paard gaat met enige zingwekkende 

wanneer beweging terecht  
komt op het of mentale gebied). 
Tijdens deze lijkt het voorgaande ni-
veau waarbinnen bewustzijn werkzaam 
was steeds ver te worden, terwijl het 
niveau het thans werkzaam is voorna-
melijk jectief blijft (b.v. we 

als die we leg-
gen met een objectieve wereld, onze 
gedachten als vrijwel geheel tief be-
schouwd worden in deze fase onze ontwik-
keling, ook al kunnen we llectueel het feit 

dat dingen zijn’). 

Vanuit dit gezichtspunt is, wanneer we 
dat er op ieder niveau sprake is van een 

van talrijke (HPB 
noemde ze ‘levensatomen’), het schijnsel 
van het als mogelijk in ie-
dere fase van onze ing. We hebben 
b.v. allang  zorgen te maken 
over de van het totale vrijwel on-
eindige aantal ‘levens’ waaruit ons stoffelijk 

bestaat; meestal (tenzij er een 
werkt elk deel in elk 

ander deel. als groep is dus mo-
gelijk in elke fase, al zullen de merken er-
van een weerspiegeling zijn het niveau 
waarop het bewustzijn van individuele 

waaruit de bestaat 
Hier kunnen we het stoffelijk lichaam als 
voorbeeld we beschouwen het 
‘lichaam’ als enkele eenheid, in het bijzon-
der alles 
werkt,  feite het alleen 
maar eenheid onder optimale 

d.w.z. wanneer ieder ‘leven’ (cel, 
enz.) zijn eigen werk doet. Maar dat 

oneren  van het lichaam als groep 
eenheid  lijkt op te houden  wanneer 
(orgaan of functie) niet goed  

We zouden, analoog hiermee, zeggen 
dat een groep individuen op niveau vol-
gens een zelfde soort De 
groep wordt dan voor het 
ontwikkelen van vidueel bewustzijn en 

kan ontwikkelen van individu-
eel leiden tot het ontwikkelen van 
het neren als groep. Er treedt  een 

effect op wanneer de ontwikkeling in 
wicht, en doelgericht is. 

dan dat de groepservaring 
plaats heeft binnen het van wek-
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ken van het individueel bewustzijn elkaar 
opvolgende hogere niveaus, en een zich 
steeds verder De uniek-
heid  van het individu, die is van 
de ontwikkeling van bewustzijn een indivi-
du te zijn, valt met het groepsbewust-
zijn  op een wijze waardoor zowel het individu 
als de wederzijds verrijkt worden. Dan 

daaruit  ware  

Om te begrijpen wat een individu is 
kunnen we misschien een opmerking  

brengen  van HPB. Waar zij schrijft 
over de twee hogere Atman en 
Buddhi, maakt ze duidelijk deze twee (die 
bekend staan als Monade, een enkele een-
heid hoewel voudig in ‘geen 

kunnen hebben op aarde, ten-
zij er (a) het Manas-Ego, 
is zichzelf waar te nemen en (b) de 
valse oftewel het 
van egogerichte  verlangens en de lij-
ke Wil is om hen een basis te geven II, p. 

214). Meer specifiek verklaart  

‘Om de zevenvoudige mens te om aan 
zijn drie lagere beginselen de telijke mona-
de  toe te voegen…zijn begin-
selen nodig: Manas Kama’ (GL II, blz. 86). 
Door middel zou je dus kun-
nen weerspiegelt  en 

oftewel het ‘Ik-scheppend’ ver-
mogen het Universeel  als 

dueel  

Het is belangrijk op te merken dat dueel 
bewustzijn in feite geworteld is in voort-
komt uit het Universele gen 
(mahat genoemd  in de GL). Uit polo-
gische en psychologische studies we 
echter dat in primitieve het 
bewustzijn een groep te zijn beperkt  is tot wat 
je zou kunnen noemen  het lijk niveau, 
omdat er geen duidelijke zen zijn voor de 
individuele waaruit de groep bestaat, 
geen gevoel van individueel bewust-
zijn van lid afzonderlijk aangezien zij 
zich van hun bewust zijn als 
leden een groep, clan, stam, enz. Bewust-
zijn op dat niveau over in 

zodat het individu schijnbaar niet 
de groep kan 

Deze fase, die door de Levy-
Bruhl als participation mystique geduid 
werd, is door de loge dr. 

Esther  Harding   fase die 
‘te maken heeft met het jecteren  van onbe-
wuste inhouden  op omgeving, op mensen 
of op zaken of ties, waarbij men ze 

als waren zij van het object 
en men herkent  als zaken die iets te 

hebben met de eigen psyche van het 
du, laat staan dat men ze beschouwt 

zaken die werkelijk behoren  bij een 
ik’ (The I and the Not-I, M. Esther  ding, blz. 42). ‘Het 
gevoel een individu zijn’, zo vervolgt ze, ‘zal 
dus aanwezig zijn en heeft de 

om erkend te worden’ (idem, blz. 
49). zekere mate zijn we allemaal 

van deze situatie, vooral wanneer we 
niet bewust zijn van de mate waarin on-
bewuste projecties ons oordeel, reacties, 
en zelfs ons den, in het bij-
zonder ten opzichte in de groe-
pen waarvan we uitmaken. Een aantal psy-
chologen gesteld dat wanneer er mensen 
bij komen, ook al hebben ze de intentie  

positieve en idealistische vereniging 
vormen, het er maar al te vaak op 
dat alle negatieve de indivi-
duen waaruit de groep 
gaan Als individuen zichzelf 
niet bewust zijn hun onbewuste projecties, 
d.w.z. zij zich niet bewust zijn van hun 
eigen ties, dan kan zelfs de meest 

groep ertoe komen destructief  te 
Hoe vaak is dit al niet binnen onze en 

gebeurd! De positieve hier-
bij is dat we ons vaak bewust worden 
van onze projecties, de onze voor
- of afkeuren, van onze oordelen, onze on-
eerlijke  meningen,  we ze als het 
ware gespiegeld bin-
nen de groep. De groep zelf 
wordt een spiegel waar-
door we zo’n be-
reiken en helpt zo het indi-
vidu bewustzijn te ont-
wikkelen tot een verder 
dieper niveau van gewaar 

 

Veel hangt af van de eerlijk-
heid  van  individu bin-
nen de groep om zijn of 

 projecties onder ogen 
te zien, ze en 
er dan 

voor te 
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Het proces kan tot schep-
ping van hogere mogens van bewust ge-
waar zijn leiden zowel het individu als, 
door middel van individu, voor de groep 
als geheel. Het is een proces waarin individue-
le groei van de groep en 

keerd. In zo’n situatie (loge of 
trum) is er een ware 

ontstaan  is vanuit de opwinding din-
gen te verkennen en te  

Iedere eenheid draagt creatief bij aan ge-
heel en het geheel wordt me e r dan som 
van de  

Een belangrijk ele-
ment om de groei 

het individuele 
bewustzijn vast te 
stellen is de 

kracht die op 
het van de 

ver-
schaft door 

kama, passie of verlangen, het mische 
aspect van de psyche. Het is dat ons 
maar al te vaak in brengt, maar 
het kan ook de energie schaffen om ons 
omhoog te stuwen. verlangen naar veilig-
heid kan er beeld toe leiden dat een 
individu gaat nemen aan een groep met 
een leider, zodat de van 

anders worden 
waarvoor we, zo lijken we te voelen, 

geen hoeven te 
Misschien vinden we het een tijdlang tig 
om niet zelf hoeven 
dragen, maar wanneer het zijn niet 
meer genoeg heeft aan de lijkheden 
van zo’n groep, worden we gedwongen 
(misschien weer door om ons verder 
te ontwikkelen. We nen vroegere waar-
den ter discussie te len; het 

is nu actiever en we dat we 
moeten 

voor onze eigen singen. We hebben dan 
dus een stap in de richting van een 
meer bewuste name binnen de  

Er is reeds gesteld dat op 
het niveau van manas of een 
paar Er is 
een leider, maar nu moet het een kozen 
leider zijn, aangezien elk individu de groep 

heeft vaard voor 

het welzijn ervan en aan 
de verkiezing. worden conflicten niet 
voorkomen, nu men door er 
goed over na denken  oplossingen voor te 
vinden, door compromissen te sluiten. 
Vanuit niveau kunnen organisaties  voor 

verbetering  in het leven geroepen  
(als voorbeeld kan, binnen de T.S., 
een doel ook 

al men ver-
schillend, gericht op een of andere  viteit 
verbonden met de Orde van 
Dienst).  Dan wordt manas gekleurd 
door buddhi en conflicten op zuiver 
manasisch niveau lijken op te los-
sen. De groep zelf is gegroeid, wijl 

de individuen zich op nieu-
we wijze ontwikkeld  

Het lijkt erop dat de volgende stap in evolu-
tie een beweging zal zijn in individueel 
als groepsbewustzijn in de ting van een nog 
dieper gewaar zijn van ware betekenis  van 

kunnen het zo stellen: wan-
neer de sche impuls zichzelf volledig 
vervuld zal er een opening gemaakt 
worden een instroom van buddhisch be-
wustzijn een nieuw zal 

worden. Elk individu binnen de 
groep is geheel zelf rijp, 

de invloed van passie  kama), en de 
groep is effectief in zijn 

bezorgdheid  voor de mensheid  als Er 
kan geen mooier voorbeeld van volgende 
stap gevonden worden dan wat ons gege-
ven is door de van de 

van Hen wij kennen  als Ma-
hatma’s, Meesters  Wijsheid en 

 

Tot slot komt er nog een tamelijk doxaal 
feit naar voren uit onze wing van de 
intieme relatie tussen individu en de 
groep. Hoe meer het du poogt zijn of 
haar eigen voren te brengen  
des te hij of zij wordt van de 
groep als degene uitgebuit moet worden 
en gebruikt om eigen voorop 
te  

Maar hoe meer het individu zich inzet de 
en functies van de daar-

bij zijn eigen vrijheid van bewarend  
en ook te 
doen, des te meer hij zijn individualiteit 
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scherpt en eerste instantie  
verliest hij, in zijn voor zichzelf meer 
plaats te claimen, wat hij zoekt, maar 
in tweede wanneer hij niet langer 
denkt aan eigen belang, vindt hij zich-
zelf. teractie,  aldus gezien, 

niet van individuele 
ego’s, maar het het 

van het groeps-
bewustzijn  grotere  groei in wederzijds 
respect begrip, omdat binnen ieder indi-
vidu er groei van bewustzijn is naar 
steeds re van 

en wijs  

Als we, zoals in het begin gezegd is, het 
oefenen  zijn voor een toekomst  we 
bewust zullen aan bouwen 
van universa, dan kan men dat de 
T.S. een ideaal toneel is voor 

Niemand  kan met succes nen zon-
der het gezelschap van 

in het en de te inter-
actie  van functies bepaalt  
het belang van zijn eigen rol. op dit 
toneel zijn wij er om ‘een kern vormen 
van de Universele Mens-
heid’, maar dat kunnen we doen als 
we steeds dieper de we-
zenlijke aard is van die doelstelling al 

haar implicaties en afsplitsingen. ons 
is gezegd dat ‘de term 

geen holle frase is. mensheid als 
geheel heeft het recht op ons…
(want) ze vormt de veilige grondslag 
voor algemene heid’ (Mahatma Brieven 

aan A.P. , brief 4, blz. 20). Onze 
kunnen alleen 

worden in bewust leven vanuit dat ide-
aal, als duen zowel als in groepen, in de 

rende interactie tussen individueel 
groepsbewustzijn door alle fases be-

wuste ontwikkeling heen, waarbij de brei-
ding van het bewustzijn op elk getest 
wordt op haar praktische 

ten aanzien 
van het welzijn van de 

heid. Ja 
‘als het een droom is, dan 
is het een nobe-
le de mens-
heid’ en aangezien ‘het 
inspiratie vormt voor de 
ware adept’, we 
geen minder doel 

. 

Uit: The Theosophist, november 2000 
Vertaling:  

 

Loge Witte Lotus 
Zoom links 
Juni 2022 

 

Donderdag 2 juni om 20u: Het proces van Zelf-transformatie 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89050323387  
 
Donderdag 9 juni om 20u: Zelfrealisatie door liefde 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84563645587 
 
Zondag 19 juni: Geen lezing  
 
Donderdag 16 juni om 20u: Het proces van Zelf-transformatie 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85843613446  
 

Donderdag 23 juni: Zelfrealisatie door liefde 
  Met aansluitend: TOS Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 
Zoom link:https://us02web.zoom.us/j/86086313319  
 
Donderdag 30 juni: Geen bijeenkomst 
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Loge Witte Lotus 
Juni 2022 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

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

fysiek door in de Milisstraat 22  
te 2018 Antwerpen  

&  
kunnen ook gevolgd worden via Zoom  

Zoom links in bijlage  
 

02 & 16/06: Het proces van Zelf-transformatie 

Vanaf het moment dat we geboren 
worden tot de dag dat we sterven wor-
den we allemaal geconfronteerd met 
problemen als zich ongelukkig voelen, 
angst, zorgen, emotionele pijn, ziekte 
en duizenden andere zaken die een 
bedreiging vormen voor rust, sereni-

teit, zingeving en geluk in het leven.  
In dit boek vinden we beproefde manieren die be-
schikbaar zijn om te leren hoe men om moet gaan 
met al deze problemen. 

 

09 & 23/06 Zelfrealisatie door liefde 

Om te komen tot eenwording met God, 
of wat meestal ‘Zelf-realisatie’ wordt 
genoemd, kan men verschillende paden 
betreden. Het pad van toewijding of lief-
de, dat in het Sanskriet Bhakti marga 
heet, wordt meestal gezien als een alter-
natief voor het pad van kennis. 

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

  

 

 

Voor alle informatie over de activiteiten van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email:  

info@ts-belgium.be 

  

Voor informatie over de Belgische Theoso-
phical Order of Service kan u terecht op  

GSM +32 476 879 968 of  email:  
tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender Juni 2022 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

   1 2 
Proces van 
Zelf-
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6 7 
 

8 9 
Zelfrealisatie 
door liefde 
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Proces van 
Zelf-
transforma-
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Geen lezing 
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Zelfrealisatie 
door liefde 
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 28 
 

29 30 
Geen 
bijeenkomst 

         

THEOSOFISCHE ORDE VAN DIENST 

Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 
Donderdag 23/06 om 21u 

Zoom link in bijlage  
 

 
Meditatie voor de Vrede 
(enkel via Zoom) 

Donderdag 30/06 om 20u 
Zoom link in bijlage 
 

 

 

De fysieke bijeenkomsten gaan door in de 
lokalen Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  

Wie aanwezig wil zijn, vragen we viendelijk dit 
even te melden via mail: info@logewittelotus.be 
of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968 

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

+32 476 879 968 en +32 486 631 997  

of email: info@logewittelotus.be & 

email: secretary@logewittelotus.be 

Loge Witte Lotus &  
                Loge Antwerpen 

Geen lezing  

 

mailto:info@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:info@logewittelotus.be
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Belgische Theosofische Vereniging 
Uitnodiging 

Algemene Vergadering 
 

De zomermaanden zijn in aantocht en net als de voorbije jaren worden alle leden van de vereniging 
in de loop van de maand juni uitgenodigd voor de Algemene Vergadering. 

Een ideale gelegenheid om even samen te zijn alvorens te genieten van een verdiende rust 

De Algemene Vergadering, waarop we iedereen uitnodigen, gaat door op 

Zaterdag 18 juni 2022 om 10.30 uur 

Geuzenplein 8 

1000 Brussel 
 Wie aanwezig wil zijn op de hoofdzetel, vragen we vriendelijk dit even te melden via: 

mail: info@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 en/of 0476 879 968. 

Na de voorbije, bewogen maanden, wensen we iedereen - die om een of andere reden niet in staat is 
zich naar de Hoofdzetel te begeven - toch de kans geven om deel te nemen aan deze bijeenkomst en 
dit via Zoom. 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/83407160358  
 
We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen en wensen u nog heel fijne dagen. 
Raad van Bestuur 
 
 
 

 

Theosofische Orde van Dienst 
Meditaties 

Voor de maand juni staan volgende meditaties op het programma: 

Genezingsmeditatie (enkel voor leden):  
Donderdag 23/06 om 21u. 

Zoom link:https://us02web.zoom.us/j/86086313319  
 
Méditation de Guérison (uniquement pour membres):  

Le lundi 27 juin a  19h. 
Zoom link:https://us02web.zoom.us/j/81664845196  

 
 
Méditation pour la Paix - Burundi (uniquement par Zoom) 
Lien Zoom:https://us02web.zoom.us/j/81852416549  

Le dimanche 26 juin a  19h30 
 
Meditatie voor de Vrede - (enkel per Zoom) 
Zoom link:https://us02web.zoom.us/j/81630876669  

Donderdag 30 juni om 20u. 
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https://us02web.zoom.us/j/83407160358
https://us02web.zoom.us/j/86086313319
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