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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 onderscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap. 

 Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de ver-
mogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kun-
nen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.   
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Elektronische verzending is gratis.  

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.   
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€ 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrij-
ven op de rekening van Loge Witte Lotus  

IBAN BE88 7340 4396 3641  
                      tnv Loge Witte Lotus FV 

Loge Witte Lotus 
 
 

Het Witte Lotusblad   

 

Eerbiedig het leven zoals zij die er-
naar verlangen. En wees gelukkig 
zoals zij die leven voor geluk. Zoek 
in het hart de wortel van het kwaad 
en roei het uit. Het draagt zijn 
vruchten zowel in het hart van de 
toegewijde leerling als in het hart 
van de mens die vol begeerten is. Al-
leen de sterken kunnen het doden. 

Mabel Collins 
Licht op het Pad 
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The Theosophical Society 

Missie van de Theosophical Society: 
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht en ver-

werkelijking van tijdloze wijsheid, spirituele zelf- transformatie en de eenheid van alle leven.  
 
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 
hoofdzetel 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, beschik-
ken 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 actieve Afdelingen in Vlaanderen zijn: 
Loge Antwerpen te Antwerpen, opgericht in 1899 - email: loge.antwerpen@ts-belgium.be  
Tak Vrede te Gent, opgericht in 1925 - email: tak.vrede@ts-belgium.be 
Loge Witte Lotus te Antwerpen, opgericht in 2006 - email: loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Loge Open Paradigma te Antwerpen, opgericht in 2017 - email: loge.open.paradigma@ts-belgium.be 

De actieve Afdelingen  in Brussel zijn: 
Brussels Lodge (Branche de Bruxelles), opgericht in 1897 - email: brussels.lodge@ts–belgium.be 
Branche Blavatsky, opgericht in 1910 - email: branche.blavatsky@ts-belgium.be 
Branche Lumière (Tak Het Licht), opgericht in 1910 - email: branche.lumiere@ts-belgium.be 
Branche Centrale, opgericht in 1898 - email: branche.centrale@ts-belgium.be 

Alle afdelingen beogen een aantrekkingspunt te  zijn voor zoekers en onderzoekers van waarheid.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de web-
site van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Thema-avonden op donderdag: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Zondaglezingen: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
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 

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel de auteurs verantwoordelijk. Het Witte Lotusblad  vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt der Belgische Theosofische Vereniging en haar afdelingen. 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: De persoonlijke gegevens die door u worden meegedeeld, zijn bestemd voor de ledenadministratie van de Belgische Theosofi-
sche Vereniging vzw. Zij kunnen ook aangewend worden om u op de hoogte te brengen van de activiteiten en publicaties van onze vereniging. Alle info betreffende 
de Belgische Wet bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) EU, te bekomen via 
email: info@ts-belgium.be of schriftelijk aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw,  tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel. 
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Loge Witte Lotus 

Start activiteitenjaar 2018-2019 

Zondag 2 september 2018 

UITNODIGING 

Graag nodigen we iedereen uit om deze eerste zondag van de maand september, samen met ons, 
het nieuwe activiteitenjaar te beleven. 

In tegenstelling tot de traditionele lezing werd geopteerd voor 
een wandeling, met een ecologisch tintje, in de Antwerpse 
buitenlucht. Deze stad bezit enkele prachtige groene oases die 
meer dan de moeite waard zijn om even te bezoeken. Zo is er 
bv. park Middelheim waar men het prachtige Openluchtmu-
seum voor Beeldhouwkunst kan bezoeken. Grote grasvelden, 
een speeltuin en een klein dierenpark vinden we in park Vo-
gelenzang, een park dat druk bezocht wordt door families.  

Onze uitstap gaat echter naar Park Den Brandt, gekend 
voor het sprookjesachtige kasteel, de mooie tuin met buxus-
hagen en grindpaden vooraan en het park in Engelse stijl 
achteraan.  

Den Brandt wordt in 1396 voor het eerst als benaming voor een stuk land gebruikt. Vermoedelijk 
duidt de naam op een afgebrande plek, een vroegere ontginningsmethode, waarbij stukken hei en 
bos werden afgebrand en dan tot landbouwgrond werden omgevormd.  

In 1910 kocht de stad Antwerpen hier 48 ha van de toenmalige eigenaar, om een nieuw openbaar 
park aan te leggen.  Op 18 december 1962 wordt de stad Antwerpen officieel eigenaar van het do-
mein en het kasteel. Thans kan men in dit classicistisch meesterwerk uit 1790 terecht voor alle 
mogelijke activiteiten zoals o.a. seminaries, shows, concerten, bals, feestelijke recepties en ban-
ketten.  

Wat veel minder bekend is in Park Den Brandt, is de 
openbare pluktuin aan de linkerzijde van het park. 
Hier kan elke bezoeker van het park fruit plukken voor 

eigen gebruik. Er  zijn niet 
alleen fruitsoorten te vin-
den zoals appels, peren, 
kersen en pruimen. Bezoe-
kers kunnen er ook ver-
schillende kruiden, stekel-
bessen, mispels, moerbei-
en, vijgen en frambozen 
aantreffen.  

Samenkomst op  

Zondag 2 september 2018  

om 14.00 uur 

aan de hoofdingang van het park:  

Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen 

Deelname: leden € 5, niet-leden € 10. Deze activiteit is ter onder-
steuning van de werking van de Loge. 

Wie fruit wil plukken, raden we aan een zak of tas of het nodige mee te brengen. 

Meer informatie is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968  en/of per email: 
info@logewittelotus.be 
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Theosofische Orde van Dienst 
Helmut Vandersmissen 

De zomermaanden zijn bijna voorbij en wat deze tijd ook bracht, we hopen dat ieder toch 
even kon genieten van enkele rustgevende en harmonieuze dagen.  

Het begin van elk nieuw activiteitenjaar is altijd een beetje spannend: wie mogen we ver-
welkomen om deze start met ons mee te beleven, wat staat er op het programma, enz. We 
denken in de eerste plaats steeds aan dat groepje zusters en broeders waarmee we de voor-
bije jaren dieper konden ingaan op een aantal onderwerpen, in de hoop de eigen inzichten, 
de eigen visie, te kunnen verruimen. Toch is dit ook het moment om een beetje aandacht 

te besteden aan de Theosofische Orde van Dienst (TOS). 

Deze organisatie, gegroeid uit het besef dat Theosofie niet enkel een kennisleer maar ook, en 
vooral, een levensfilosofie is, kent afdelingen over het hele wereld. Mensen die de krachten 
bundelen voor het welzijn van onze medemensen, de dieren, onze kleine aardbol. Zich inzet-
ten voor anderen kan op heel verschillende gebieden: algemeen welzijn, onderwijs, genezing, 
vrede, dierenleed, het milieu, enz. Heel wat voorbeelden van initiatieven zijn te vinden op de 
website van de TOS Internationaal:  

http://www.international.theoservice.org/ 

We hoeven in onze onmiddellijke omgeving niet ver te gaan zeken om vast te stellen dat ook wij ons kun-
nen inzetten voor meer harmonie en vrede. De Belgische Theosofische Orde van Dienst werd enkele jaren 
geleden nieuw leven ingeblazen. Langzaamaan worden nieuwe ideeën geuit, nieuwe 
initiatieven opgestart. Een van die initiatieven is de meditatieve stiltewandeling, 
waarvan de opbrengst geschonken wordt aan een goed doel. 

Op 9 juni 2018 vond een dergelijk initiatief plaats, nl. het bezoek en wandeling aan 
de Abdij van Villers-la-Ville. Een impressie: 

Het weekend is een uitgelezen moment om tot rust te komen. Een van de manieren 
om dit te bewerkstelligen, is het bezoeken van locaties waar men uitgenodigd wordt 
tot bezinning, zoals bv in de oude abdij van Villers-la-Ville. 

Deze laatste gezamenlijke activiteit werd 
georganiseerd door de Belgische Theosofi-
sche Orde van Dienst, in samenwerking met 
de Belgische Theosofische Verenging vzw. 
Doel van deze activiteit: samen enkele uren 
doorbrengen in een aangename, rustgevende en spirituele omge-
ving.   

Deze parel in Villers-la-Ville biedt een afwisselend en gevarieerd 
parcours van architectuur, cultuur en een groene, rustgevende na-
tuur. Iedere deelnemer kon in alle vrijheid en op zijn eigen ritme 
deze site bezoeken. Zich een weg banen tussen deze ruïnes leidde 
dan ook tot mooie ontdekkingen. De gedachten harmoniseerden 
zich en het lichaam laadde op met energie, daar waar gehele stilte 
te vinden was. 

Langs het nieuwe ‘meditatieve pad’ zag men borden met een uit-
nodiging tot meditatie over niet oordelen, geduld, de ziel, het ver-
trouwen, dankbaarheid, vrijgevigheid en vriendelijkheid. 

In een volgend nummer van deze nieuwsbrief nemen we u mee 
langsheen deze teksten.  

“Wanneer we de manier veranderen  

waarop we tegen de dingen aankijken,  

dan veranderen we ook de levenskwaliteit.”  

Matthieu Richard 

We kunnen deze manier van anders kijken, oefenen door bewust en onbevooroordeeld onze aandacht te 
richten op het “hier en nu”. Zo kunnen we het leven ervaren in zijn volle rijkdom. 

Alle informatie over de Belgische Theosofische Orde van Dienst is te bekomen via email: 
tos@ts-belgium.be of GSM +32 473 820 806 of GSM +32 476 879 968 (secretariaat) 

Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage  Belgische Theosofische Orde van Dienst (mei 2018-april 
2019) € 5,00 

Ex archivo H. Vandersmissen 
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Ik wil beginnen met een gedicht van een Zweedse 
Dichter, Erik Lindorm, die ons het gevoel van het 
wonder van een pasgeboren kind deelachtig 
maakt. 

Is het waar dat ik een kind 

in mijn armen houd 

En mijzelf in zijn ogen zie, 

Dat het water glinstert, de aarde warm is, 

En de hemel vlekkeloos blauw. 

 

Ik weet niet hoe laat het is 

en in welk jaar we leven 

Wie ik ben en wat mijn naam is. 

Jij lachende baby met je zongebleekte haar, 

Hoe ben je in mijn armen terecht gekomen? 

 

Ik leef! Ik leef! Ik sta op de aarde. 

O, waar was ik voordien? 

Ik heb zeker miljoenen jaren gewacht 

Op deze bijzondere minuut. 

 

Wanneer je een pasgeboren baby in je armen 
houdt en in zijn oogjes kijkt heb je soms het ge-
voel dat je naar een onbeschreven vel papier 
kijkt. Maar even zo vaak kun je een diepe, na-
denkende blik zien en je afvragen: ‘Wat ga jij 
ons brengen, kleintje en wat staat jou te wach-
ten? ‘Wat zal het leven jou brengen  en wat zal jij 
het leven schenken?’ 

Dit kleine mensje dat zojuist aan een nieuw le-
ven op aarde is begonnen,  is opnieuw gestart 
met zijn ontwikkeling, welke tot doel heeft een 
wereldburger te worden. Maar is er ergens een 
opleiding of studieprogramma te vinden om we-
reldburger te worden,? Nee, ik denk niet dat dat 
zo eenvoudig ligt. Om het pad tot wereldburger-
schap te vinden moet er een bewustzijnsveran-
dering optreden en dit moet in elk individu tot 
stand komen alvorens hij of zij het doel kan be-
reiken. 

De inspiratie  voor zo’n verandering  kan op ver-
schillende  wijzen worden gevonden. We kunnen 
haar in de Natuur  vinden, of misschien in medi-
tatie  en natuurlijk kunnen we haar vinden door 
de Theosofie te bestuderen, de tijdloze Wijsheid, 
waar we de diepe waarheid kunnen vinden. 
Maar inspiratie  en studie zijn niet genoeg, we 
moeten,  als we ware wereldburgers willen wor-
den, ons leven ook leven door onzelfzuchtig en 
liefdevol dienen. 

H.P. Blavatsky die, zo’n honderdtwintig jaar ge-
leden, de Theosofische Vereniging haar oor-
spronkelijke spirituele  impuls gaf, zegt in De 
Sleutel tot de Theosofie: ‘Theosofie is de oeverloze 
oceaan van universele waarheid, liefde en wijs-

heid die zich op aarde weerspiegelt’. Door liefde 
en wijsheid geleid, kunnen we de weg vinden. 

Wanneer het wer-
kelijk op ontwikke-
ling tot wereldbur-
gerschap aankomt,  
is niet alleen het 
IQ, de graadmeter 
van onze hersenin-
telligentie, van het 
grootste  belang, 
maar ook het EQ, 
het Emotionele 
Quotiënt. Dit EQ 
wordt meer en 
meer geaccepteerd 
en eindelijk worden 
emoties en gevoelens als belangrijk erkend. 
Werkgevers nemen mensen niet uitsluitend  op 
hun hersenintelligentie aan, maar ze hebben 
ook ontdekt dat de intelligentie van het hart be-
langrijk is. 

Naast het IQ en het EQ hebben we ook nog het 
SQ, de intelligentie  van de ziel. 

Het SQ is uniek voor de mens en een voorwaar-
de voor spirituele  en religieuze ervaringen en 
voor onze verlangens en dromen. Een hoog SQ 
wil zeggen dat iemand een doel in zijn leven 
heeft en een duidelijke visie daarop.  Hij gebruikt 
zijn hele potentieel en kan in iedere nieuwe situ-
atie de mogelijkheden ontdekken. De intelli-
gentie van de ziel geeft ons een dieper gevoel 
voor de betekenis  van het leven en voor onze 
plaats in het universum. 

Wanneer we een hoog EQ en SQ hebben, zou-
den we in staat moeten  zijn om de weg tot we-
reldburgerschap te vinden. Maar het is geen ge-
makkelijke weg om te gaan; hij zit vol valkuilen. 
Zelfs als we weten hoe we ons moeten  gedragen, 
zullen we vallen en moeten  we steeds weer op-
nieuw beginnen. 

Maar met een diepe inspiratie  die we kunnen 
putten  uit volhardende en ernstige bestudering 
van de eeuwige waarheid, kunnen we de weg be-
treden. En laat ons niet vergeten wat onze voor-
malige President N. Sri Ram heeft gezegd:  

‘Ons doel is niet om allerlei oppervlakkige her-
vormingen aan te brengen, maar om een radica-
le revolutie in het hart en denken  van de men-
sen teweeg te brengen, zodat uit deze revolutie 
allerlei soorten schitterende mogelijkheden te-
voorschijn komen.’ 

De eerste van de drie doelstellingen van de The-
osofische  Vereniging gaat over Broederschap. 
De vereniging legt bij  de opvatting van het be-
grip broederschap de nadruk op de universali-
teit.  Als universele broederschap of wereldbur-
gerschap ooit een feit zal zijn, moet zij eerst ont-

Opvoeden tot wereldburgerschap 
Ing-Britt Wiklund  

www.oudersvannu.nl 
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staan  in de wil, het denken  en het hart van de 
mensen. Leden van onze vereniging hebben 
hierin een speciale verantwoordelijkheid.  Uni-
versele  broederschap wijst de weg die we moe-
ten  gaan als we een nieuwe beschaving willen 
scheppen,  waarin verschillen niet meetellen.  
Deze zijn onbelangrijk waar het gaat om broe-
derschap die zijn oorsprong  in de eenheid  van 
het leven heeft. Dit moet de juiste weg zijn naar 
wereldburgerschap. 

Een oude mythe 
vertelt hoe zwaar 
de weg kan zijn, 
maar ze toont ons 
ook dat de kern 
van het bestaan 
liefde is. Wat ze 
ons te zeggen heeft 
kan ons inspireren 
in onze ontwikke-
ling tot wereld-
burgerschap en op 
vele andere  ma-
nieren. 

 

Het Lied van de Liefde 

De Ziel klopte op de deur van de Tuin van Lief-
de en riep: ‘Liefde, Liefde, ik roep je al zo lang. 
Waarom  kom je niet naar de burcht van mijn 
hart?’  

Liefde antwoordde vriendelijk: ‘Iedere keer dat 
je me riep, kwam ik, maar rende weer van je 
vandaan, omdat je buiten de burcht van je 
hart twee genadeloze wachters hebt opgesteld, 
Hard Oordeel en Zelfgenoegzaamheid, en zij 
schoten pijlen op mij af wanneer ik dichterbij 
kwam.’ 

‘Kom tot mij, Liefde’, zei de Ziel verheugd, ‘Ik 
zal de wachters wegsturen, en je kunt binnen-
komen’  en Liefde volgde de Ziel vol vertrouwen 
de burcht in. Maar vlakbij de binnendeur 
woonden de oude wachters van de heilige tem-
pel – Twijfel en Ongeloof – en zij dienden,  
voordat de Ziel hen kon stoppen,  Liefde een 
lelijke, bijna dodelijke slag toe. Toen had de 
Ziel een werkelijk en groot verdriet en met 
haar tranen waste ze Liefde’s wonden en ver- 
zorgde haar teder. 

Tenslotte  kon Liefde de tempel van haar meest 
innerlijke wezen binnengaan en daar bleef hij 
vele levens en leerde de Ziel het geheim van 
Liefde waarbij hij haar in zijn schitterende aura 
sloot. Tenslotte zei Liefde: ‘Ga naar buiten, gij 
Ziel die geleerd hebt van Liefde en tracht met 
het Vuur van Liefde de versterkte  vestingen 
van andere zielen te openen.’ 

Stralend  van vreugde vertrok de Ziel, maar 
kwam na vele dagen met neergeslagen ogen te-
rug.  

‘Hoe is het je vergaan, kind van mijn hart?’ 
vroeg Liefde. 

‘Ik was niet in staat ook maar één burcht te ope-
nen’, zei de Ziel. ‘Overal werd ik tegengehouden 
door dezelfde wrede wachters die ik zelf bij mijn 
deur van mijn eigen burcht had staan en zij scho-
ten met hun wrede pijlen op me als ik dichterbij 
kwam.’ 

Liefde schudde treurig zijn hoofd en zei: ‘Ik zal je 
een lied leren dat die wachters in slaap zal wie-
gen:’ 

“Van één bloed en uit één bron 

 zijn we samen op weg  

naar hetzelfde  doel”. 

Weer ging de Ziel weg om het lied te zingen en 
Liefde volgde haar. En hij vond haar, wenend bij 
de open voordeur  van een burcht.  

‘Waarom huil je?’ vroeg Liefde. ‘Je hebt toch met 
je lied de wachters in slaap gewiegd en de ijzeren 
deuren  geopend?’ 

‘O, Liefde, zij vielen in slaap toen ik mijn lied zong, 
en toen de deuren  geopend waren, kwam de 
prins van de burcht, een stralende jonge man, 
naar buiten en riep – niet mij—, maar iemand 
anders naar binnen. En hier ben ik nu, in feite 
machteloos.’ 

Liefde zei streng: ‘Denk je nu werkelijk dat dit de 
reden was waarom ik je dit lied leerde?  Dwaze 
Ziel, toen de deuren  geopend werden, had je de 
burcht samen met de ander binnen kunnen 
gaan, want Liefde kent geen anderen maar 
slechts de Ene. Dit is de bitterste  van al mijn les-
sen’. En Liefde vervolgde: ‘Zing je lied, bij iedere 
deur maar wees tevreden  als de deur opengaat  
om iemand  binnen te laten. Dan zal je een deel 
van mijn ware wezen zijn en kan ik voor altijd in 
de tempel van je meest innerlijke wezen verblij-
ven en zal door jou heen het lied van het geheim 
van mijn wezen zingen.’ 

De Ziel stond op met stralende ogen en een dap-
per  gemoed, want uiteindelijk  had ze de les van 
Liefde geleerd. En binnen elke deur klonk zege-
vierend haar zang:  

“Van één bloed en uit één bron 

zijn we samen op weg  

naar hetzelfde  doel”. 

Ik denk dat dit lied van liefde de eerste les is die 
we allen moeten leren als we ware wereldburgers 
willen worden. 

Vertaling: Corrie Blaak 

Uit: The Theosophist, mei 2001 

Theosofia  december 2001 

 

 

Mevrouw Ing-Britt Wiklund is 
voorzitter van de Zweedse afde-
ling van de Theosophical Society. 

 

 

Ex archivo: L. Opgenhaffen 
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Loge Witte Lotus 

Programma zondagactiviteiten  

Elke eerste zondag van de maand - najaar 2018 

02 september 2018: Wandeling Park Den Brandt   

       zie pagina 3 voor alle  formatie ivm samenkomst, deelnamen enz. 

 

07 oktober 2018: Vrouwelijke Adepten en het Goddelijke 

                     door Sabine Van Osta 

 

04 november 2018: Het Tibetaans Dodenboek  

                         door Lieve Opgenhaffen 

 

02 december 2018: Voor een mens-waardige wereld door Helmut Vandersmissen  

Locatie: Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever  

 

 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 13 - nummer 9 - september 2018 

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 specifie-
ke 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, me-
ning is die niet vrijelijk door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. Instemming met haar 
drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lid-
maatschap. 
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu 
toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of op-
vattingen 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 wor-
den of het stemrecht verliezen wegens enige opvat-
ting 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 fun-
damentele principes van de Theosophical Society 
te verdedigen, te handhaven en er naar te hande-
len, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gel-
den op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening 
houdend met anderen.  

Bericht van de  

Belgische Theosofische 

Vereniging vzw 

 

Op 17 juni 2018 werd het bedrag aan jaarlijks te 
betalen lidmaatschapsbijdrage vastgesteld en 
goedgekeurd door de Gewone Alegemene Vergade-
ring. 

Het bedrag lidmaatschapsbijdrage (periode van 1 
mei 2018 tot 30 april 2019) bedraagt € 50. 
Van dit bedrag wordt € 11,25 doorgestort aan de 
Theosophical Society, Hoofdzetel van onze Vereni-
ging en de European Federation of The TS. 

We wensen u eraan te herinneren dat, volgens de 
Statuten van de Vereniging, deze bijdrage dient 
betaald te worden VOOR 30 OKTOBER. 

Vriendelijk vragen we u dan ook, indien dit nog 
niet is gebeurd, om het bedrag van € 50 tijdig te 
willen overschrijven op de rekening van de BTV 
vzw - Bpost B81 0000 1422 2624, met vermel-
ding: lidgeld 2018-2019. 

We danken u alvast voor het Vertrouwen in onze 
Vereniging en hopen u ook tijdens dit nieuwe acti-
viteitenjaar te mogen verwelkomen op een van on-
ze activiteiten. 

Namens de Belgische Theosofische Vereniging vzw 
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Loge Witte Lotus 
               September 2018 

              ZONDAGACTIVITEIT  

02/09:   Wandeling Park Den Brandt 
                          om 14.00 uur 

 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 
VAN 20u TOT 21.30u 

06/09: Een weg tot Zelfontdekking  

Een boek voor mensen die de oude leer over 
de aard van de mens willen begrijpen en die 
het pad van zelfontplooiing willen ontdek-
ken en bewandelen. 
Taimni gaat van theorie naar praktische toe-
passing - van de functies, de beheersing, de 
zuivering en het gevoelig maken van de fy-
sieke en emotionele lichamen naar het 

“lagere” denken. Vandaar neemt hij ons stap voor stap 
mee door de ontwikkeling van het “hogere”denken, het 
“wijsheidslichaam” en tenslotte licht hij de rol van atma 
(geest) in ons leven nader toe. In het laatste deel onder-
zoekt hij de “onwerkelijke” wereld waarin we leven en 
gaat hij over tot een zeer indrukwekkend commentaar op 
de techniek van yoga. 
 

13/09: De Siva Sutra 

De Śiva Sūtra behoort tot de school van 
het Kaśmir Śaivisme. De filosofie achter de 
Śiva-Sūtra is gebaseerd op het bestaan van 
een Allerhoogste Werkelijkheid die zich ma-
nifesteert als het gehele universum. 

Elke Monade vormt daarin een afzonderlijk 
centrum van bewustzijn en kracht en bezit in 

zichzelf in potentiële vorm in die Realiteit Universeel Be-
wustzijn en Kracht (Śiva en Śakti). De drie afdelingen in 
dit boek behandelen de ontvouwing van Bewustzijn, ge-
zien vanuit goddelijk Bewustzijn (Śiva), goddelijke 
Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu). 

 

20/09: Een weg tot Zelfontdekking  

 27/09: De Siva Sutra - van 20u tot 21.00u:  

met aansluitend de  

TOS Genezingsmeditatie  

                             (enkel voor leden) 

 

EXTRA Programma in Antwerpen 

Belgische Theosofische Vereniging 

Cursus: Inleiding tot de theosofie 

08/09: van 10u tot 12u 

Helderziendheid 

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 SEPTEMBER 2018 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

       1 2 
Wandeling 

3 4 
 

5 
 

6 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

7 
 

8 9 
 

10 11 
 
 

12 13 
Siva Sutra 

 

14 
 

15 16 
 

17 
 

18 
 

19 20 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

21 22 
 

 

23 

24 25 
 

26 27 
Siva Sutra 

 28  29 30 

02/09/2018: Wandeling Park Den Brandt 

06/09/2018: Een weg tot zelfontdekking 

13/09/2018: De Siva Sutra 

20/09/2018: Een weg tot zelfontdekking 

27/09/2018: De Siva Sutra 

        Aansluitend TOS Genezingsmeditatie 

                             om 21.00 uur (enkel voor leden) 

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: secretary@logewittelotus.be 

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  email:  

tos@ts-belgium.be 
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