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Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwikke-
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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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te zijn verschillende 
zal hij in vorm zichtbaar worden - 

menselijk goddelijk. Om deze reden hebben 
an verschillende plaatsen en tijden 

verschillende  namen  

Avalokitesvara  (wat Avalokita) 
is zijn Sanskriet naam; maar heeft er vele 
andere.  In China is de Kuan-Yin 

volgens spelling) en in Japan is 
deze Kannon. Tibet is hij bekend als Chenre-
zig, en zijn ook vele andere namen. In 

sche sferen 
kracht de sekse volkomen. De 

van tonen 
geen eigenschap van een sekse, maar 
wanneer onze ideee n vader, moeder of 
geliefde ons zal de Bodhisattva  
natuurlijk  in een lijke 

 

Echter, hetzij mannelijk of vrouwelijk, er is 
nooit iets erotisch. Het lieftallige gezicht is 
slechts door en 

er is zelfs geen 
voor menselijke liefde. In China zijn er zijn 
minst veertig mannelijke vormen Kuan-Yin, 
en ten minste drie en vrouwelijke ver-
schijningsvormen. Het is belangrijk. We 
kunnen dat overal 
waar in de sche wereld 
bloeit, er is van 

Kuan-Yin in  

In China werd Kuan-Yin vanaf 
eerste eeuw vo o r 

Christus vereerd  meest 
verheven redder.  De 
zijn een aards ingesteld volk en 
het beeld van de mensen 
over Kuan-Yin is praktisch - 
men vertrouwt erop dat zij 

gaven gebruikt om alle 
wensen te len, niet enkel 
van spirituele   

De vroegste benaming was Yin, la-
ter afgekort tot Kuan-Yin. Het vertaald 
kunnen worden als degene die 

van de Wereld hoort. andere  
vorm is een precieze ver-
taling van het de 

De essentie van mededogen 
Muriel Daw 

Vele eeuwen voor het aan-
breken van de huidige we-
reldperiode er een 
Boeddha die voor een breed 

preekte. jonge 
Bodhisattva nam gretig ie-
der woord en elke gedachte 

zich op. Aan het eind 
keek de Boeddha in het bijzonder naar hem 
en zei: goed jonge man! Behoud deze 
leer in hart; dan zul je in de duistere eeu-
wen, die in de toekomst zullen volgen, 

werken voor het welzijn van alle we-
zens.’ De leerling, vervuld van vreugde, 
voelde zo veel liefde voor alle wezens die 
onwetend waren van de waarheid die het 
lijden te boven gaat, smeekte: ‘Als het waar 
is dat ik in de toekomst in staat zal zijn spi-
rituele aan alle wezens te kan ik 
dan nu, tegelijk, duizend ogen en 
handen Onmiddellijk kreeg 
duizend handen en in het midden van elke 
handpalm bevond zich een oog. 

Op deze wijze kan deze Bodhisattva, die 
essentie van oneindig is, dig 
zichzelf blijven, en altijd op de staan 
met duizend verschillende ogen te zien 
waar hulp nodig is, en verschillende  
handen om die hulp te nen welke pas-
send is. Universeel gen is 

en tevens individueel. De 
archetypische in ons verhaal 
wordt vaak vertoond  en in 
de vorm van met duizend handen,  
en in elk een voorwerp, zoals een 

juweel, een touw om onze 
verlangens te binden en in bedwang te 
houden; met juwelen versierde schaal 
waarin tegen spirituele  

bevinden; een witte lotus die het 
van verdienste aanduidt; een 

waarin wijsheid en inzicht te zien zijn - 
verzameling vaardige len 

om alle levende wezens te helpen. hebben 
nog geen naam vernomen Bod-
hisattva  van hij eveneens 
de heid heeft van 
verschijning te waarbij hij elke 
verschijningsvorm die 

is voor het van hulp. Om 
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De taak 
van de Bodhisattva is te waken over de wereld, 
en elk wezen te sporen dat hulp nodig 
heeft. Het gaat als volgt: 

Op een dag zag men een dat 
water putte uit een bron in nietig vissers-
dorp. Ze was heel lieftallig, 
jonge mannen  werden op haar verliefd. 
Ze verscheen dag in, uit en meer en meer 
harten werden gen, tot ten slotte de toe-
stand in een Op een heel 

bracht ze hen tot 
en zij zei: ‘Lieve hemel! Ik kan niet met jul-

lie allemaal wen. De volgende week zal ik 
met de trouwen die, ter wille van mij, de 

Soetra  

De Hart Soetra is slechts een heel ge-
schrift, maar de meeste van hen niet 
lezen. Zij moesten een monnik die hem 
keer op keer opzegde; maar op een of an-
dere  manier slaagden zij er allemaal in 
de Soetra uit het hoofd leren. De volgende 
week zei het meisje: ‘O, wat prachtig dat ter 
wille van mij zo Hart Soetra hebben 

toch - ik kan niet met jullie 
allemaal wen.’ Daarom droeg ze hen op 
een geschrift te en op de-
ze wijze ging het wekenlang door. Ten slotte 
had winnende zo veel 

sche geschriften en was hij 
heilig geworden, dat al wat hij verlangde 

doen was monnik te worden. 
verdween het meisje, maar de 
ners vergaten haar nooit. Zij wisten dat 
een verschijningsvorm van Kuan-Yin was 

 

dringt tot alle delen van le-
ven door, en van tre-
den in landen even op 
als visioenen van de Maagd Maria Christe-
lijke landen. Dit lijkt tegemoet  komen aan 
een diepe, van 
het menselijk  

Haar speciale eiland, P’u T’o La, vlak voor 
de Chinese kust, en vele ren hebben er 

Bodhisattva’s heb-
ben hun speciale in de bergen. Als 
men de plek aan Manjusri, de 
Bodhisattva  van heid, wil bezoeken, moet 
men een hoge, en steile berg beklimmen; 
maar 

gende Kuan-Yin wil bezoeken,  moet 

haar grot op een eiland omringd door zee 
bezoeken. Een hoge berg om te zoeken, 
en een diepe grot om gen te vinden - 
psychologisch  

Een van Kuan-Yin een 
‘vaas van gevuld zachte 
dauw, samen met een wilgentak zij gebruikt 
om haar volgeling te kelen met de nec-
tar. Een andere lijke verschijningsvorm 
is draagt een en wordt 
als een godin vereerd. Zij 

door degenen  in 
verwachting willen geraken  
of jongen wensen; indien 
na regelmatig Kuan-Yin 
te hebben gebeden men 

bevalt van een meisje, 
nou ja - ze zal opgroei-
en als een lieftallig en mooi 

De mensen die voor haar wierook 
bij aan de kant van de 

weg, kunnen ons naï ef lijken, maar men 
deze eenvoudige verhalen niet meer 
van de hand wijzen. Het verstandiger  zijn 
naar de innerlijke heid te zoeken die erin 
verborgen  

Kuan-Yin zich om het kind zij 
soms draagt zoals een moeder begaan is met 
al haar maar baby is niet uit 
haar geboren, zoals geval is bij Isis of de 
Maagd Maria. Het is een kind dat zij wil geven, 
en het seert het Ware Zelf, de tweede 

die plaats kan vinden in ieder van 
ons, we ons hart er maar voor kunnen 

  

Kannon  in  

Japanse  mensen, zelfs de boeren,  
zijn meer naar het mystieke 
geneigd dan aards ingestelde 
Chinezen, alhoewel daar Kan-
non  wonderen 
Maar hoezeer  zij ook geliefd wordt 

Japan, achter de die 
zij voor meest eenvoudige 
mensen schijnt zij een 
soort wezen zonder vlees bloed 
te blijven. Eens wandelde ik 

spirituele leraar door een 
en we de stemmen  

kleine kinderen  tijdens de dagopening een 
nabijgelegen school. Ik vroeg aan leraar: 
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 zingen zij?’ Hij 

Zij zingen -  
Hulde aan Kannon! Hulde aan 
Ik weet dat Kannon niet  
Maar Hulde aan  

Kannon is het kind van de Boeddha  
Amita bha, en hierom voelen mensen die tot 
de Japanse scholen van ‘Zuivere Land’ be-
horen heel sterk Kannon een machtige fi-
guur is die hen kunnen helpen bij hun me-
ditatie Amita bha. De 

een diep vertrouwen  dat 
op Amita bha te zij in zijn 

‘Zuivere Paradijs’ worden 
wanneer zij sterven. In plaats in deze we-
reld weder te worden uit een 

zullen zij in een knop worden 
geboren. de knop opent, wor-
den ze er zich bewust dat ze weliswaar 
niet verlicht zijn, maar zij verkeren in een 
zuivere sfeer die volledig ontwaken van 
het bevordert. Volgelingen van de 

Land’-beweging die meer ervaring 
weten dat deze 

gevonden kunnen worden in stadia medi-
tatie -  men hoeft niet te wachten de fysie-
ke  

Niettemin, dit is een Pad van en 
Liefde, en daarom speelt Kannon  hoofdrol.  
In het normale leven is de 
enorme van Kannon te zien die 
opgericht staan alle 

veel ter dan bronzen  soldaten  en 
 

in het  

In het Sanskriet, de gewijde taal van 
Maha ya na is de naam ki-
tesvara, en hij komt altijd in vorm 
voor. Hij houdt een lotusbloem  in hand; de 
lotus duidt altijd op onze ele ontwikke-
ling. Toen het Boeddhisme de zevende eeuw 
na Christus werd Avalokites-
vara,  of ig onmiddellijk als de speciale 
god Tibet en werd zijn 

overal gebruikt. Hij wordt door de 
nen beschouwd als de van 
Boeddha op aarde, en hij is de rijkste 
bewaker van het tot komst van de 
Boeddha   

Van de Dalai Lama, het Hoofd van 
Tibet, is bekend dat hij 

vorm is van de Heer 

van paleis dat in Lhasa, de 
Tibet, is gebouwd en de Potala 

genoemd  (net als het Chinese eiland 
T’o La - beiden van Sans-
kriet naam) dient als zijn zetel. Zij ver-
trouwd zijn met De Geheime Leer 

dat al aan het begin bij VI we 
over ‘Kuan-Shai-Yin’ lezen die 
woont’- de eerste keer  het geheel van 
het ontstaan van kosmos gewag wordt ge-
maakt van kwaliteit of een kracht die een 

plaats heeft. Het is dat 
aspecten  van dit archetypische  

verbonden zijn met idee 
van het leven op e e n  

Een legende van lang geleden ons van 
Avalokitesvara, die een in zijn hand 
houdt en geboren werd uit lichtstraal die 
uit het van Boeddha Amita bha  

Het deze wij-
ze geboren sprak zonder omhaal de 

OM MANI HUM.  Elk 
noemen v de Bodhisattva van 
zou volledig zijn zonder verwijzing naar 

woorden, die, mits zij 
fungeren als een brug 

archetypisch en het  elk 
religieus verband is mantra  de 

eerste spirituele oefening gegeven wordt, 
en het gezoem van zingen weer-
galmt door Deze heel mooie 
zinsnede de zes staat overal 

en dient als een 
Het is op hout geschilderd en in 

gebeiteld. Omwille van de 

zijn reusachtige uit gehou-
wen. Het is gegraveerd in klokken en 
op vlaggen geschilderd die de wind wappe-

Het Witte Lotusblad - Jaargang 17 - nummer 5 - mei 2022 

 

 



6 

ren  zodat zelfs de 
golven en de wind 

de mantra door de 

derd, zodat OM MANI 

water aan 
op-

draagt. 
worden waar-
van de mantra aan de 

is gegraveerd; op het moment  dat 
gedraaid, worden gedachten 

door heel de 
 

Toen de huidige Dalai Lama een man 
was en nog in Tibet woonde, was 

door alle die heel 
erg verschilden van de in zijn ei-
gen land. Toen hem uit een officieel 
geschenk werd gezonden was daar het cadeau 
een Rolls Royce. Er geen wegen, en de 
ene vallei werd met andere verbonden  
door enkel paden over de bergen liepen, 
zodat de mensen nog nooit een auto 
hadden Eerst moest de auto in stuk-
ken uit worden genomen en stuk voor 
stuk op rug van dragers omhoog over het 

laya-gebergte worden gedragen. 
gens werd een kort stuk van een weg 
aangelegd in de hoofdstad,  bij de 
Potala, zodat er voor de ergens iets zou 
zijn om op te rijden; werden de 

van de Rolls in elkaar gezet. 
staarde er bewondering naar, 

dan vo o r in werkelijkheid mee 
werd gereden,  derden  zij op elk wiel OM 
MANI HUM, zodat de heilzame wer-
king van mantra de gehele tijd 
dat auto in beweging was geactiveerd zou 

De bijzondere vorm van ver-
bonden  met OM MANI  HUM - zo-
iets als ‘O, Gij Juweel in Lotus’- 
heeft vier armen. Twee handen  het midden 
houden het Juweel vast. Wat 
is de Wens van tesvara? Het Juweel 
waartegen we zeggen? Het is de wens om 
verlichting; gedachte aan verlichting voor 
alle wezens. De andere  handen  hou-
den kristallen en een lotus 
vast - lotus is het teken voor zuiverheid van 

verlichte geest, door 

oor de eerste keer iemand als 
een vaste meditatie wordt ven, zal de Lama 
zeggen: ‘Iemand die mantra  zonder 

is hem niet werkelijk aan het 
wanneer het hart vervuld is 

van gen, is het hart eveneens vervuld 
van mantra’. Het is onvergeeflijk om 
mechanisch te  

Er bestaat een prachtig verhaal over oude 
boerin die een lange reis maakte lering te 
vragen. Men vertelde haar Avalokitesvara  
en men gaf haar de om te reciteren,  
maar op de reis terug haar dorp haalde 
ze ongelukkigerwijs woorden een beetje 
door elkaar. woord lijkt nogal op het 

woord voor os, zodat ze in feite OM 
OS aan het opzeggen was. 

meditatie was echter zo oprecht en wust, 
dat na een tijdje allerlei rond haar 
begonnen op te treden. Ze zo 
dat een andere Lama naar het dorp 
kwam om haar te Men kan zich 
voorstellen hoe ontsteld was toen hij 

dat ze zei dat wonderen toe te 
schrijven zijn aan magie van het 
van OM OM! Maar, zie in dat het 
niet om magie die toe te schrijven is 
bepaalde  trillingen, maar om de magie een 
oprecht hart. Enkelen onder u mis-
schien gezien van 
Levenswiel, waarop verschillende be-
s waarin we 
kunnen worden, te zien Daarvan leert men 
dat de Heer zijn gaven om duizend 

aan te nemen 
om in alle verschillende  rijken te 

nen om hulp en bijstand te verlenen. 
verschijnt in de met een zodat 
door het stijgen en dalen van 
de Goden aan geboorte dood 
worden; zij dat zelfs het he-
melleven  niet rend is, en dat zij hun 
tijd niet verspillen met ledig 

in het rijk van de redeloze  
hij met een boek opdat 

van lagere mentale  niveaus kun-
nen opdoen door middel van en 

Hij verschijnt zelfs in 
om de bewoners van lijden te 
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We dienen ons te dat 
niet alleen bestaan het 

leven na de dood; zij stellen ook 
voor waarin we maal in het 

heden verkeren. Als we het kunnen 
de warmte van vriendelijk 

woord aan iemand te geven in een koude 
hel leeft waarin in de buurt is 
gehaat wordt; of als we rustgevend en 

idee aan ie-
mand die in een dende hel van trotse 

vervullen we in het klein de 
rol van kitesvara. Het verschil is dat u en 

wellicht kunnen zulke gaven 
te bieden als de gelegenheid  waarin we 
bevinden zich voordoet,  maar HIJ  gaat be-
weegt zich temidden van hen die 

te  

In Tibet en Mongolie  komt geen lijke 
vorm van Avalokitesvara voor. Het is bekend 
hoe nuttig deze men van Ku-
an-Yin en Kannon in landen zijn, zodat 
men zich over de zigheid hiervan kan 
verbazen. De nen voelen op de een of 
andere aan dat voor hen Avalokites-
vara is, maar natuurlijk zijn hun 

en spirituele dezelf-
de als die andere mensen; aan deze 

door Ta ra  
die dochter is van Avalokitesvara, en 

is uit e e n van de tranen die uit zijn 
rolden in zijn smart over het lijden in 

wereld. Ta ra  is een na-
ge - jong, speels, af en toe Ze 

zich kostelijk als ze een 
poets kan bakken als het hen helpt te ko-
men van de illusies die ons  het 

Mededogen  

We hebben verhalen gehoord  over 
kitesvara, of Kuan-Yin, die de Essentie 

belichamen, maar hoe 
wij zelf te 

nen? Wat is het verschil tussen een isti-
sche instelling en moeten in 
de eerste plaats wijs Hoeveel we ook 
een ander willen zonder wijsheid kan 
onze hulp niets zijn dan de een 

nis. Daarom moeten we 
eerst de tussen wijsheid en 

ken. Om verlichting te verkrij-
gen is dige wijsheid en in 

vereniging nodig. De essentie van 
wordt door de 

spiegel van de Geest in en 
helpt ons te begrijpen dat er in elk van 
geen afgescheiden,  
zelf is. We zijn allemaal een deel van Ge-
heel - ja we zelfs dat Derhalve om 
wijsheid te vinden, stellen we onszelf in medi-
tatie open voor het Wat we vinden ge-
ven we door. Tot zekere dag, terwijl we 

ren naar wijsheid en wijs-
heid in de van doorgeven, 
worden we leeg kanaal - ontledigd van het 

den zelf, waar wijsheid/
heen kan stromen. Wijsheid is 

is wijsheid in  

Het volledig bewust wezen zo 
handelt  is een -sattva. Een van 
licht (bodhi) dat de ideatie van Universele  
Geest weerspiegelt. Bodhi is datgene in ons dat 
het absolute en weerspiegelen kan. 
Per slot van ning heeft Kuan-Yin toch 
geen fysiek lichaam. En een deel van de mythe 
is ze ergens moet leven. Alleen in ons 
heeft ze een plaats om in te Bedenk 
dat ze duizend ogen heeft, misschien zijn er 
hiervan twee die nu artikel  

 
Uit: The Theosophist, 1999 

Vertaling: Ton van  
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Tibetaans Levenswiel 
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Loge Witte Lotus 
Mei 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  
 

05 & 19/05: 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. 

 

12/05: 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 +32 473 820 806 (Helmut) of  email:  
tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender Mei 2022 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

       1 
 

2 3 
 

4 5 
Proces van 
Zelf-
transforma-

6 
 

7 
 

8 
 

9 10 
 
 

11 12 
Zelfrealisatie 
door liefde 
 

13 14 
 

15 
Weten-

schap 

16 17 18 19 
Proces van 
Zelf-
transforma-

20 21 22 

23/30 
 

 24/31 
 

25 26 

 

 27  28  29 

 

THEOSOFISCHE ORDE VAN DIENST 

Genezingsmeditatie 
(enkel voor leden) 

Donderdag 19/05 om 21u 

De fysieke bijeenkomsten gaan door  
in de lokalen  

Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  

Wie aanwezig wil zijn, vragen we vriendelijk dit 
te melden via mail:   

secretary@logewittelotus.be  

of via GSM  0486 631 997 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 

Lezing 

15 mei 2022 om 11u. 

Wetenschap 

Elektromagnetische straling 
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Loge Witte Lotus 

Zoom links 

Mei 2022 
 

Donderdag 05 mei om 20u: Het proces van Zelf-transformatie 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89050323387  
 
Donderdag 12 mei om 20u: Zelfrealisatie door liefde 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84563645587  
 
Zondag 15 mei om 11u.: Lezing  
                                                            in samenwerking met Loge Antwerpen 

Elektromagnetische straling 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84398730703  
 
Donderdag 19 mei om 20u: Het proces van Zelf-transformatie 
     met aansluitend om 21u: Theosofische Orde van Dienst 

Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85843613446  
 

Donderdag 26 mei: geen bijeenkomst - Hemelvaart 
 

Theosofische Orde van Dienst 
 

Meditatie voor de Vrede - Méditation pour la Paix  

Deze geleide meditaties, waaraan iedereen kan deelnemen, gaan geheel virtueel door op  

 

le dimanche 22 mai 2022 à 19.30u.: Méditation pour la Paix - Burundi 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81852416549  

 

maandag 30 mei 2022 om 19.30u.: Meditatie voor de Vrede 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82701895736  

 
Genezingsmeditatie - Méditation de Guérison 

Deze meditaties zijn enkel toegankelijk voor leden van de Theosofische Vereniging. Ze gaan door op 

donderdag 19 mei 2022 om 21u.: Genezingsmeditatie 

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

 

le lundi 23 mai 2022 à 19h.: Méditation de Guérison 

Lien Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81664845196 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 
 

Uitnodiging 
 

Herdenking Witte Lotusdag 

 

Zaterdag 7 mei 2022 om 15u. 

Geuzenplein 8 - 1000 Brussel 
 

Net als de voorbije jaren wordt in de maand mei gezocht naar de meest geschikte dag waarop Witte 
Lotusdag even in het zonlicht wordt gezet. 

Witte Lotusdag, de dag waarop alle theosofen overal ter wereld, het overlijden van H.P. Blavatsky op 
8 mei 1891 herdenken. 

We kennen de geschiedenis wel: H.P. Blavatsky vroeg in haar testament om elk jaar op de dag van 
haar overlijden samen te komen en te lezen uit haar favoriete boeken: de Bhagavad Gita, Het Licht 
van Azië en later hieraan toegevoegd, De Stem van de Stilte. 

De Bhagavad Gita en de Stem van de Stilte zijn werken die vaak worden aangehaald tijdens de studie. 
Het Licht van Azie  van Edwin Arnold is minder bekend. Dit boekje heeft als ondertitel: Leven en leer 
van Boeddha en de voorrede van de schrijver (dichter) begint als volgt: 

‘In het volgende gedicht heb ik gepoogd bij monde van een denkbeeldige Boeddhist, het leven, het 
karakter en het wijsgerig onderricht te beschrijven van Gautama, de Indische Prins, de edele held 
en hervormer, de stichter van het Boeddhisme.’ 

Het is dus een boek in dichtvorm geschreven en wie het leest, zal het met HPB zeker eens zijn: het is 
een heel prachtig werkje, een aanrader voor iedereen! 

Naar waarheid, Broeders! Zegt de Schrift, dat elk 
De vruchten plukt van ‘eigen voor-bestaan. 
Een vroeg’re deugd brengt zegen. Lijden volgt 
Op ‘t misdrijf, eens begaan. 
Wat gij gezaaid hebt, maait ge. Aanmerkt het land! 
De Stilte en ’t Duister weet, dat koorn ontsproot 
Uit koorn en sesamum ut sesamum. Zoo bergt de moederschoot 
Heel ‘s menschen lot. Hij komt en oogst de vrucht 
Van eigen zaaisel, sesamum en graag 
Of moordend gif en onkruid, loon naar ’t werk 
Op de afgelegde baan. 

Licht van Azie , Edwin Arnold 
Achtste boek – p179 

 

Graag nodigen we iedereen uit om, samen met ons, deze dag te herdenken. 

Deze activiteit gaat enkel fysiek door en wie aanwezig wil zijn op de Hoofdzetel, vragen we vriende-
lijk hun aanwezigheid te melden via mail aan info@ts-belgium.be of via  

GSM 0486 631 997 of 0476 879 968. 
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