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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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Deze nieuwsbrief wordt maandelijks uitgege-
ven door Loge Witte Lotus. (verschijnt niet in 
juli en augustus)  

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  
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                      tnv Loge Witte Lotus FV 

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 ontwik-
kelen van een zich steeds verdiepend inzicht 
in, en verwerkelijking van de tijdloze wijs-
heid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid 
van alle leven. 
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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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heidsgolven van de kwantumfysica bestaan. Fy-
sicus Henry Stapp heeft reden om aan te ne-
men dat ‘het fundamentele proces van de Natuur 
buiten ruimte-tijd ligt maar gebeurtenissen ver-
oorzaakt die gelokaliseerd kunnen worden in 
ruimte-tijd’ (Goswami 1993, p.61). 

Goswami maakt zich sterk voor dit transcenden-
te domein als niet-plaatsgebonden bewustzijn. 
Hij verdedigt het ‘monistisch idealisme’, de vi-
sie dat bewustzijn, niet materie, primair is, dat 
bewustzijn de basis van het bestaan is. Hij wijst 
erop dat zowel materie le  objecten,  zoals bal-
len, als mentale objecten,  zoals de gedachte 
aan ballen, alleen bekend zijn door middel van 
bewustzijn. Wij ervaren een materieel  object 
nooit zonder een geassocieerd  mentaal  object, 
en materie le  objecten en mentale  objecten zijn 
beide bewustzijnsobjecten. Goswami citeert 
Jung, die gezegd heeft dat het ‘waarschijnlijk is 
dat psyche [subjectieve ervaring] en materie  
twee verschillende aspecten  zijn van een en het-
zelfde ding’ (ibid, p.127). 

Volgens het monistisch idealisme is ons be-
wustzijn als het subject dat een object, zoals 
een bal, ervaart, hetzelfde  bewustzijn dat de 
basis van het bestaan is. Maar wij herkennen 
ons vertrouwde waakbewustzijn, waarin wij ons 
afgescheiden  en los voelen, niet als dit univer-
sele bewustzijn, dat ruimte en tijd transcen-
deert en alles doordringend is, niet beperkt  tot 
wat wij lokaal kunnen zien of weten. Toch zien 
we er een glimp van wanneer wij een kwantum-
object laten instorten van een golftoestand tot 
een deeltje en wij onbewust niet-
plaatsgebonden bewustzijn gebruiken bij de 
vertrouwde  handeling van het observeren van 
mentale  en materie le aspecten  van bewustzijn. 

Zelfbewustzijn 

Ofschoon bewustzijn aanwezig is in alles wat 
bestaat, wordt alleen het mensenrijk geken-
merkt door zelfbewustzijn. U hebt al zolang als 
u het zich kunt herinneren geweten dat u ver-
schilt van uw broer, van uw auto, van de plan-
ten  in uw tuin. U wordt misschien eens wakker 
op een onbekende plaats en vraagt zich af: 
waar ben ik? Maar u vraagt zich nooit af: wie 
ben ik? U hebt een gevoel gehad dat u een zelf 
bent, uzelf, dat, behalve in gevallen van ernstig 
geheugenverlies, bij u blijft bij belangrijke ver-

Het mysterie van het bewustzijn - deel 2 
Shirley Nicholson 

Sommige quantumfysici vin-
den bevestiging van de aloude 
visie van de vooraanstaande 
plaats van het bewustzijn. 
vindt bijvoorbeeld Amit Gos-
wami, fysicus en onderzoeker 
voor het Institute  Noetic 

in het gedrag van 
quanta steun voor de visie van zijn als 
universeel en   
 

Quantumfysica en bewustzijn 

Quanta zijn losse stukjes energie, voortge-
bracht door quanta-objecten zoals elektronen 
en fotonen. Deze onvoorstelbaar kleine deeltjes 
van materie/energie doen vreemde dingen die 
in strijd lijken te zijn met de Newtoniaanse na-
tuurkunde en die het gezond verstand tarten. 
Bijvoorbeeld, elektronen springen bliksemsnel 
van een baan rond de kern van een atoom naar 
een andere baan, zonder de ruimte ertussen te 
doorkruisen. Wat verder in stijl lijkt met de 
Newtoniaanse natuurkunde, tenzij ze geobser-
veerd en gemeten kunnen worden, zijn de sub-
atomaire deeltjes die zich verspreiden en be-
staan als waarschijnlijkheidsgolven op meer 
dan e e n plaats. Zij duiken op de diffractie-
plaatjes als donzige kringen of wolken. Elektro-
nen kunnen tegelijkertijd door twee spleten 
heen gaan. Maar wanneer ze gemeten worden, 
door ze te volgen in een nevelkamer, verschij-
nen ze altijd op e e n enkele plaats, als deeltjes.  

De bewuste handeling van het observeren er-
van brengt ze van een wolk van onzekerheid in 
de ruimte-tijd realiteit als deeltjes. Op de een of 
andere manier kiezen bewustzijn en experi-
mentkeuze of zij verschijnen als deeltje of als 
golf.  

Bovendien, als twee elektronen of fotonen eni-
ge tijd op elkaar inwerken en dan gescheiden 
worden, zelfs door een grote afstand, doet het 
meten en het ineen laten storten  van een golf 
naar een deeltje van e e n ervan de andere te-
gelijkertijd ineenstorten. Een dergelijke on-
middellijke invloed zonder enige tekenen in 
ruimte-tijd wordt genoemd ‘non-lokaliteit’. 
Fysici erkennen  dat de twee quanta-objecten 
verbonden zijn in een transcendent domein, 
buiten ruimte-tijd, waar de waarschijnlijk-
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anderingen naar-
mate u ouder 
wordt door de 
verschillende le-
vensfasen heen. U 
hebt een blijvend 
gevoel van ik-ben-
ik, van egoschap, 

van uzelf zijn en niemand  anders. Zoals Annie 
Besant zegt, ‘Het Zelf is datgene wat bewust, 
voelend, steeds-bestaand is en dat weet dat het 
in ieder van ons bestaat’ (Besant 1988, p.13). 

Toch hebben wij niet altijd dit schijnbaar inge-
boren gevoel gehad. Pasgeboren baby’s moeten 
leren onderscheid te maken tussen zichzelf en 
wat rondom hen is. Iets oudere baby’s kijken 
naar een van hun handen of voeten, waarbij 
zij zich lijken af te vragen wat dat vreemde 
voorwerp is. Wanneer zij wat ouder zijn omvat 
hun zelfgevoel hun lichaamsonderdelen en we-
ten ze dat hun lichaam deel uitmaakt  van hen-
zelf. 

Onderzoeker John Broughton  heeft de ontwik-
kelingsstadia van het zichzelf kennen, van zelf-
bewustzijn, in kaart gebracht. Hij vroeg indivi-
duen in de leeftijd van peuter tot puber, ‘Wat 
of waar is jouw zelf?’ 

Hij ontdekte dat peuters het gevoel hebben dat 
het zelf ‘binnenin’ is en de realiteit ‘buiten’ is. 
Iets oudere kinderen geloven dat het zelf te 
identificeren valt met het fysiek lichaam, maar 
het denkvermogen beheerst het zelf en kan 
het vertellen wat het moet doen: Het denken 
is een groot persoon en het lichaam is een 
klein persoon. Op de leeftijd van zeven tot 
twaalf jaar is het zelf niet een lichaam maar 
een persoon, een sociale rol die zowel denk-
vermogen als lichaam omvat. Op de leeftijd 
van elf tot zeventien wordt de sociale per-
soonlijkheid of rol gezien als een onechte  ui-
terlijke verschijning, die anders is dan het wa-
re innerlijk zelf. Deze jonge mensen beginnen 
een glimp te zien van het zelf als die natuur 
die zichzelf blijft, temidden  van veranderingen 
in mentale  inhoud. Bespiegelend zelfbewust-
zijn daagt, zodat zij er gedachten  en gevoe-
lens, die onafhankelijk zijn van de sociale situ-
atie, op na kunnen houden. In latere stadia 
wordt het zelf als observeerder onderscheiden 
van de ideee n die we hebben over wie wij zijn, 
of over ons zelfconcept. 

Volwassenen op de hoogste niveaus van ont-

wikkeling vereenzelvigen zich met een observe-
rend zelf of met een getuige, te onderscheiden 
van het uiterlijke, objectieve zelf of persona. Zij 
denken niet langer uitsluitend aan zichzelf als 
het lichaam, de persona, het ego en het denkver-
mogen en zij kunnen deze integreren als waren 
zij tot een eenheid  geworden vanuit een inner-
lijk gezichtspunt. In de loop van vele jaren evolu-
eert  het gevoel van zelf van simpel- weg zichzelf 
differentie ren van de omgeving, tot zich identifi-
ceren met het besef, met het bewustzijn dat 
achter de veranderende elementen staat waar-
uit het objectieve zelf is samengesteld. (Wilber, 
1995, pp.260-2). 

Dieren  hebben misschien een rudimentair ge-
voel van zelfbewustzijn, maar zij kunnen zich 
niet differentie ren van hun eetlust, instincten, 
daden. Dolfijnen kunnen erop getraind  worden 
om hun gedrag te wijzigen maar zij kunnen hun 
motivatie niet onderzoeken of een incident op-
nieuw beleven en evalueren. Zij kunnen zich 
niet richten tot hun eigen denkvermogen en de 
inhoud daarvan, of afstand nemen hiervan en 
zich identificeren met dat bewustzijn, waar-  
door zij iets weten. Aangezien zelfbewustzijn 
uitsluitend  een menselijke eigenschap is, is het 
verrassend dat Blavatsky zegt, ‘ieder atoom in 
het Universum heeft de potentie van zelfbewust-
zijn in zich’ (Blavatsky 1987, I.107).  

Dit is een krachtige getuigenis van haar overtui-
ging dat bewustzijn overal bestaat, niet alleen 
zoals wij het kennen.  Zij vervolgt met te zeggen 
dat er geen potentie is voor zelfbewustzijn in 
zuivere geest of bewustzijn: ‘alleen door een 
voertuig van stof welt bewustzijn op als “ik ben 
ik”’(ibid, 1.15).  

Zuiver bewustzijn of atma moet betrokken ra-
ken bij de beginselen en de verschillende  voer-
tuigen  die zij bewonen voordat een gevoel van 
zelf in tegenstelling  tot de ander kan ontstaan. 

De tweespalt tussen  subject en object 

Blavatsky verbindt zelfbewustzijn met denkver-
mogen, manas, dat het kenmerk van menselijke 
wezens is. Een functie van het denken  is schei-
ding aanbrengen en verdelen, dingen in vakjes 
classificeren. Dit vermogen schept orde uit de 
verwarring van de vele zintuiglijke indrukken 
die in ons denkvermogen afgedrukt worden. 
Maar bij dit proces van differentie ren en in hok-
jes stoppen,  verdelen wij onbedoeld de wereld 
in twee basale categoriee n – mijzelf en al het an-
dere. Gewoonlijk ervaren wij onszelf als een 
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subject dat zich bewust is van objecten. Zelfs 
onze eigen gedachten en gevoelens lijken ob-
jectief voor het subject dat onszelf is. 

De tweespalt subject-object doordringt mees-
tentijds onze ervaringen. Wij maken onder-
scheid tussen onszelf als observeerder en eni-
ge inhoud die in ons bewustzijn kan opkomen.  
Deze onbewuste  gewoonte leidt ertoe dat wij 
onszelf ervaren als afgescheiden, alleen, ver-
vreemd van al het andere. Toch doen zich zo-
wel het subject waarmee wij ons identificeren 
alsook de objecten die wij observeren voor in 
e e n bewustzi jn  dat gepolariseerd wordt tot 
subject en object. Beide verdwijnen in het licht 
van atma, het basisbewustzijn erachter, ‘een 
grenzeloos veld van subjectloos en objectloos 
besef’, zoals beschreven in de Boeddhistische 
Prajnaparamita Sutra. 

Toch ziet het denkvermogen het subjec tieve 
‘ik’ als een entiteit  met continuï teit. Het komt 
ons voor dat wij een voortdurend, definitief 
zelf zijn, afgescheiden  van al het andere.  Maar 
diep besef van innerlijke processen openbaart 
dat dit gevoel van zelf ontstaat door het aan 
elkaar rijgen van herinneringen. Zoals veel me-
ditatiemeesters ontdekt  hebben, is ons gewone 
gevoel van een onafhankelijk ‘ik’ een illusie, 
een gekristalliseerd concept in ons denken. Het 
observeren van de inhoud van het denkver-
mogen, zoals bij Vipassana meditatie, laat 
slechts voorbijgaande sensaties, gedachten, 
emoties, herinneringen, en beelden zien, zon-
der dat een zelf daar ergens ingekapseld zit. 
Wat wij gewoonlijk beschouwen als ‘ik’ is een 
referentiepunt dat ons orie nteert in de snelle 
stroom van de veranderende inhoud van het 
bewustzijn. Ramana Maharshi  zegt: 

“Aangezien het Zelf, dat zuiver Bewustzijn is, alles 
kent, is het de Ultieme Ziener… De hele rest – ego, 
denkvermogen, lichaam, enz. – vormt alleen 
maar de objecten ervan; dus elk daarvan, behal-
ve het Zelf of zuiver Bewustzijn, is een eenvoudig-
weg geëxternaliseerd object en kan niet de ware 
Ziener zijn” (Wilber, 1977, p.83). 

Wanneer wij leren ons los te maken uit de ver-
anderende bewustzijnsstroom, kunnen wij 
waarlijk weten wie wij zijn. Wat wij zien als een 
afgescheiden,  geï ndividualiseerd ego dat plan-
nen maakt en keuzes doet is een secundaire  
entiteit. Het is een lokalisatie in tijd en ruimte 
van zuiver, ongedeeld kosmisch bewustzijn. 
Goswami zegt dat het tevoorschijn gebracht 

wordt door een individueel hersen-denken en 
het geloof dat het lichaams-denken is. Hij en 
andere fysici zoals Erwin Schro dinger beweren 
dat het onderwerp van ervaring e e n enkel uni-
verseel subject is voor niet ons per-
soonlijk Schro dinger zei, ‘Bewustzijn is een 
enkelvoud waarvoor geen meervoud  bestaat.’ 
Fundamenteel is ons bewustzijn bewustzijn van 
Zijn, je zou kunnen zeggen van God – transcen-
dent, buiten tijd en ruimte, voorbij de tweespalt 
tussen subject en object. Goswami zegt, ‘Er is 
geen andere  bron van bewustzijn… Het is alles 
wat er is.’ Met andere woorden, atma en Brah-
man zijn e e n, of zoals de Duitse mysticus 
Meister Eckhart het formuleerde, ‘De Grond  van 
God en de Grond  van de Ziel zijn hetzelfde.’ 

Toch bestaat er, op een niveau dat dieper is 
dan onze neiging tot egoï stische zelf zucht, een 
onsterfelijk  centrum  van zijn binnenin ons, on-
ze lokalisatie in het universele veld van atma. 
In haar puntaspect neemt  atma een voertuig 
aan van boeddhi, het meest etherische en minst 
gepreciseerde van onze velden. Deze combina-
tie van atma en boeddhi wordt door Blavatsky 
de monade genoemd. Het is de ‘pelgrim’ – onze 
permanente bewustzijnsruimte door heel onze 
lange evolutionaire reis in de velden heen. Ons 
fundamenteel gevoel van een zelf zijn is een af-
spiegeling van deze eeuwige bewustzijnsfocus. 
Toch, ofschoon atma-boeddhi  in ieder van ons 
individueel is, is het niet afgescheiden  van uni-
verseel bewustzijn, het Ene Leven. Blavatsky 
zegt dat het ‘het egoïstische… principe in de 
mens is, te wijten aan onze onwetendheid die ons 
“ik” afgescheiden  houdt van het Universele  Ene-
Zelf’ (Blavatsky 1930,10). 

Het conditioneren van onze voertuigen 

Zoals wij zelf weten uit het leven, bestaan wij in 
een stel elkaar doordringende voertuigen of 
velden: emotioneel, mentaal,  intuï tief, enz. Wij 
ervaren maar zelden zuiver bewustzijn op zich-
zelf, omdat de velden zo’n sterke invloed heb-
ben op wat wij ervaren. Bovendien nemen de 
voertuigen gemakkelijk gewoontes en conditio-
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neringen aan en herhalen zij wat wij ook maar 
voort durend  doen. U kunt uw tanden  poet-
sen, een brief typen en autorijden zonder uw 
lichaam te hoeven vertellen wat het moet 
doen. Het herhaalt automatisch een ver- 
trouwde handeling.  Precies zo herhalen emo-
ties en gedachten zichzelf. Gedachten aan be-
minden komen ongevraagd naar boven, net als 
bezorgdheid  over het betalen van rekeningen 
of ergernis als een verkoopmedewerker opbelt 
tijdens het eten. Niemand  wil depressie mee-
maken, maar ze steekt vanzelf de kop op van 
tijd tot tijd. 

Zich herhalende gedachten  en houdingen zoals 
afkeuring of kritiek dringen zich op, ook al wilt 
u nog zo graag liefhebbend en ontvankelijk  
zijn. Nietzsche zei, ‘Een gedachte komt vanzelf 
op, niet wanneer ik het wil’; en William James 
zei, ‘Het zou toepasselijker zijn te zeggen “het 
denkt” of “de gedachte gaat voort” dan te zeg-
gen “ik denk”. 

Deze voorbeelden la-
ten zien dat de voer-
tuigen een soort ei-
gen semi-bewust le-
ven leiden dat niet 
noodzakelijkerwijs in 
harmonie is met uw 
zelf als het centrale  
bewustzijn. Uw li-
chaam wil zich ver-

lustigen in een tweede keer roomijs opschep-
pen, ofschoon u wilt afvallen en gezond wilt 
zijn. Uw emoties willen dat u laat opblijft om 
naar een griezelfilm op de televisie te kijken, 
ook al wilt u genoeg slaap krijgen en de vol-
gende alert zijn op het werk. Dergelijke con-
flicten worden tot leven gebracht in de kleine 
verhandeling ‘Aan de voeten van de Meester’, 
die ons adviseert te leren onderscheid te ma-
ken tussen onszelf als het bewustzijn en de 
verscheidene velden en voertuigen  die wij be-
wonen. Wij zien dingen niet in het licht van 
zuiver bewustzijn, maar veeleer door de kleu-
ring van de velden en hun geconditioneerd-
heid. 

Het conditioneren is een eigenschap van de 
velden of omhulsels, niet van het bewustzijn 
dat deze bewoont. 

Bewustzijn zonder inhoud 

De ouder wordende Joseph Campbell was in 
staat zichzelf te zien als het bewustzijn. In een 

gesprek op de televisie vroeg Bill Moyers aan 
Campbell wat hij vond van ouderdom  en ster-
ven. Campbell zei dat hij niet van de wijs raakte 
doordat zijn lichaam verslechterde. Toen vroeg 
hij retorisch, ‘Ben ik het peertje dat het licht 
draagt, of ben ik het licht?’ Hij wist zich- zelf be-
wustzijn, niet het voertuig ervan. Spiritueel in-
zicht leidt tot afstand nemen van de inhoud 
van bewustzijn – onze gedachten,  meningen,  
emoties, houdingen, rol, status, gevoelens, li-
chaam – en het besef van onszelf als atma, het 
bewustzijn waarin al deze verschijnselen zich 
voordoen. Thoreau zag zichzelf als bewustzijn, 
de getuige, buiten de stroom van gedachten en 
handelingen toen hij schreef, ‘Ik ben mij bewust 
van de aanwezigheid en de kritiek van een deel 
van mij, dat, als het ware, niet een deel is van 
mij, maar toeschouwer, daar het geen ervaring 
deelt, maar er nota van neemt en dat is evenmin 
ik dan het u is.’ 

Stelt u zich voor dat u in een zit. U 
drijft in water dat even warm is uw 

U kunt niets omdat 
uw ogen afgedekt zijn en uw horen alleen 
‘ruis’. Er zijn geen waarop u zich kunt 
richten. Naast deze bent u 
erin geslaagd uw emoties tot kalmte te bren-
gen zodat zij zijn en uw is 

zijn gewone om-
hoog karnen. Alle vertrouwde ervaringen  

stilgelegd. Wat zou u ervaren in zo’n 
tie? Alleen maar zuiver bewustzijn in-
houd, kaal bewustzijn op zichzelf. U niet 
afgeleid worden door uw principes hun 
voertuigen maar den op 

bewustzijn, weg het 
vermogen tot kennen  of 

kunnen mensen zelfs 
niet lang 

die zijn in tietanks beginnen  
te en aldus inhoud aan hun 
lege  het ervaren van deze 
leegte beschouwd als een hoge staat van 

tie in sommige systemen. Een 
ervan helpt ons onszelf te bevrijden 

van greep die ons denken,  onze emoties 
lichamen op ons heeft. De 

maakte ons duidelijk dat lijden zaakt 
wordt door het zich vastklampen  het leven 
en aan onze ideee n over Een glimp van 
leegte bevrijdt ons voor ogenblik van onze 
rol, van onze dingen, en de 
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emoties waarmee wij ons 
tificeren. Zulke glimpen beginnen  

greep op ons idee van wie wij zijn los 
maken en dan zien wij onszelf als iets ver-
schilt van de waarin 
wij meestal leven. Op zulke menten  laten 
wij onze zorgen en meringen los. Wij 
maken ons los van rollen in het leven en 
verblijven in het voudig zijn. wij 
ons een kunnen bevrijden van onze 
voertuigen  de ervan, 
kunnen wij het leven lichter opvatten  en meer 

Training is nodig om deze voor 
elkaar te krijgen. Wij moeten  ons soonlijk 

trainen,  zodat niet zozeer 
in beslag genomen  wordt egoï stische 

Wij kunnen dit volbrengen omdat wij 
als mensen zijn hebben en onze ge-
dachten  en objectief kunnen observe-
ren. Door van de getuige te cul-
tiveren nen wij ertoe komen de kracht 
van beginselen en voertuigen te gebrui-
ken  plaats van erdoor te worden. 

schuiven hun semi-bewuste leven opzij 
dan worden zij een waarop wij als 
bewustzijn spelen, zoals de pianist 

bespeelt. De toetsen hun ei-
gen geluid maken, maar alleen musicus die 
erop speelt kan muziek Taimni zegt: 
‘een doelstelling van tuele training is ‘het 
met van de 
krachten en die bij alle gebieden  

door de goddelijke Wil ten uitvoer 
brengen’ (Taimni 1970,  

Diep luisteren is ook een manier om te komen 
tot de ervaring van zuiver bewustzijn, voorbij 
de dualiteit van subject en object, van mij in te-
genstelling tot iets anders. 

Jean Klein, een leraar die tot het besef gekomen 
is van zijn ware aard, zegt: ‘wan neer u luistert 
zonder agressief te zijn weerstand  te bieden, 
wordt uw lichaam dit luisteren,  het blijft 
niet tot de oren. Alles wat u omringt 
wordt vat in dit wereldwijde luisteren  en 

delijk is er niet langer een luisteraar  en 
waarnaar  geluisterd wordt. U bent dan 

de drempel  van (Klein 1995, p.52).  

Bewustzijn en  

Theosofie leert ons dat wij door va-
ringen, zowel gelukkige als tragische, 

van atma ontvouwen door del van 

onze beginselen. Wij als ras ontwik-
kelen steeds verfijndere  ten van 

emotie, intuï tie wil. Wij dringen 
ook door tot wuste rijken van erva-
ring voorbij de soonlijkheid. Wij 
onze en vergroten  aldus ons gevoel 
van zelf. evolueren  naar het doel van be-
wuste heid met  

Meditaties en spirituele oefeningen kunnen ons 
naar dat doel helpen bewegen naarmate zij het 
verstand zuiveren en belemmeringen uit de 
weg ruimen voor de spontane openbaring van 
atma. Leraren zoals Krishnamurti en Ramana 
Maharshi benadrukken dat wij dat onbelemmer-
de bewustzijn waarin al onze ervaring, zelfs be-
wustzijn van het superbewustzijn, plaats vindt, 
tot stand moeten  brengen. Door 

hiervan weten wij dat het wustzijn dat 
wij ervaren van aard is met 
universeel Bede Griffith, 
een priester  die een ashram in In-
dia heeft, begreep  de 
van bewustzijn toen hij schreef, ‘Wij ontdek-
ken langzaam opnieuw… de kennis die univer-
seel was in de antieke wereld, dat er geen ma-
terie bestaat, afgescheiden van denkvermogen 
of bewustzijn. Bewustzijn is latent in ieder 
deeltje van materie en de mathematische orde 
die de wetenschap ontdekt in het universum is 
te danken aan het effect van het universle be-
wustzijn daarin. In de menselijke natuur be-
gint dit latente bewustzijn tot een feitelijk be-
wustzijn te worden en naarmate menselijk be-
wustzijn zich ontwikkelt wordt het zich steeds 
bewuster van het universele bewustzijn waarin 
het gegrondvest is.’ (Anderson 1992, p.27). 

Deze opvatting 
verduidelijkt  dat 
wij zelf funda-
menteel niets an-
ders zijn dan dat 
oerbewustzijn  
aan de basis van 
alles wat er is, 
atma. Ons diepste zuivere, onvoorwaardelijke 
bewustzijn, vrij van enige inhoud, is e e n met 
universeel bewustzijn. Zieners  en wijzen getui-
gen dat, wanneer alle objecten uit het bewust-
zijn gehaald worden, het mo gelijk is dit, hun 
meest fundamentele Zelf, hun primaire  bewust-
zijn te ervaren. Zoals Sankara zegt in ‘The Crest
-Jewel of Wisdom’: ‘de wijze begrijpt dat de es-
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sentie van Brahman en Atman Zuiver Bewust-
zijn is, en beseft dat zij absoluut identiek zijn.’ 

Of in de woorden van Annie Besant: 

‘Het ZELF van het universum en het ZELF van de 
mens zijn één, en door het ZELF te kennen, ken-
nen wij Dat wat aan de wortel staat van zowel 
het universum als de mens.’ (Besant 1948, p.5). 

 
 

Anderson,  William.1992. ‘The Great  in Noet-
ic Sciences  
Besant, Annie.1948. The Self and Its , Adyar, 
Madras, India:  
Besant, Annie.1998. Thought Power. IL: 

Publishing  

Blavatsky, H.P.1930. The Theosophical Glossary. 
Los Angeles: The Theosophy   
Blavatsky, H.P.1987. The Secret Doctrine. Madras, 
India: Publishing Goswami, 
Amit.1993. The Universe. New York,  
Klein, Jean.1995. I Am. Guernsey, C.I.:  
Millennium  
Taimni, I.K.1970. Self-Culture in the Light of Ancient 
Wisdom. Adyar, Madras, India: 
Publishing  
Wilber, Ken.1977. The Spectrum of Consciousness. 

Publishing  
Wilber, Ken.1995. Ecology, Spirituality. 

 
 

Uit: The Theosophist, juli 2001 
Theosofia  oktober 2003 - Vertaling:  
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Telkens wanneer we horen dat er weer, ergens op onze kleine aardbol, een oorlog is uitgebroken, 

geeft dit bij veel mensen een gevoel van woede, een gevoel van teleurstelling. 

De geschiedenis toont ons echter dat er steeds oorlogen zijn geweest. Conflicten die al vele genera-

ties, zelfs eeuwenlang duren en in leven worden gehouden door mensen die zelf geen idee hebben 

over de oorzaak ervan.  

De geschiedenis leert ons ook dat oorlog geen oplossing is om problemen op te lossen.  

Vaak begint een oorlog bij een verschil van mening over een bepaalde situatie. In plaats van met el-

kaar te praten en te zoeken naar een consensus om het probleem op te lossen, blijft men halsstarrig 

vasthouden aan de eigen mening, de eigen visie, waardoor dat meningsverschil gevoed wordt.   

Oorlog is niet wenselijk en hoeft ook niet plaats te vinden wanneer men een verschil van mening 

meteen aanpakt door te praten en respect te tonen voor elkaars visie. Een wereld in oorlog en con-

flict terugbrengen naar een wereld van vrede en liefde is heel wat moeilijker.   

In hoeverre hebben wij mensen – direct of indirect, bewust of onbewust - bijgedragen aan een con-

flict, aan een oorlog? En wat kunnen wij doen om hieraan een einde te stellen? 

De Tijdloze Wijsheid leert ons: gedachten zijn krachten. Dat is heel belangrijk en slechts sporadisch 

staan we daarbij stil. Negatieve gedachten voeden negatieve energie, wat wil zeggen dat positieve ge-

 

 

Individuele Meditatie  

voor de Vrede 
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dachten positieve energie voeden en het is die positieve energie die het negatieve dient te overwin-

nen.   

Of we vrede oproepen door gebed, het reciteren of zingen van een mantra, meditatie enz. heeft wei-

nig belang.  Ieder van ons maakt voor zichzelf uit wat hem/haar het beste ligt. Belangrijk is dat we 

iets doen en een van de methoden die zeker bruikbaar is, is de ‘individuele meditatie voor de vrede’.  

Deze meditatie die zowel in groep als individueel kan gebeuren is heel sterk en krachtig, en toch een-

voudig te visualiseren.  

Hieronder geven we deze individuele meditatie voor vrede, die ook – met enige verduidelijking over 

de oorsprong ervan - te vinden is op de website van het Internationaal Theosofisch Centrum Naar-

den (www.itc-naarden.org).   

Laten we met z’n allen die broodnodige positieve energie zenden in de wereld en zo ons steentje bij-

dragen aan het bee indigen van oorlogen, conflicten, armoede, leed en ellende. 
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INDIVIDUELE VREDESMEDITATIE 

Internationaal Theosofisch Centrum Naarden 

 

(Begin met een moment van stilte) 
 

Verbind u, ongeacht tijd en land, mentaal met allen  
   die ook deze Vredesmeditatie gebruiken. 
Visualiseer de planeet Aarde in al haar schoonheid. 
Visualiseer de wereld als een levende eenheid, 
Elk continent met zijn unieke plaats en doel in het Grote Plan. 
Focus op: Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, 

Afrika, Oceanië     & Antarctica. 
 
In de geest van samenwerking groet ik de planetaire  
    aartsengel,   de grote engelen van de continenten, 
    en de nationale engelen van alle landen ter wereld. 
Kom ons te hulp zodat wij, de menselijke en engelachtige,  
    nauw kunnen samenwerken. 
Omring alle plaatsen met uw liefde, uw mededogen, uw vrede en uw bescherming. 

 
(Blijf hier een tijdje met volle aandacht bij) 
 
In stilte of zeg hardop: 

Moge oorlogen tussen naties tot het verleden behoren. 
 
Moge uw genadevolle krachten en licht het bewustzijn van alle wezens verheffen, 
en een nieuw tijdperk op aarde inluiden van samenwerking, broederschap en vrede. 
 
Er is één leven, één wil en één broederschap van naties. 
 
Moge de Geest van Eenheid en Liefde, die geen grenzen kent, 
broederschap in de wereld tot een levende realiteit maken. 

 
(Sluit met een moment van stilte) 



 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 17 - nummer 12 - december 2022 

Loge Witte Lotus 
December 2022 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 
VAN 20u TOT 21.30u 

Thema-avonden gaan door in de  
Milisstraat 22  

te 2018 Antwerpen  
&  

kunnen ook gevolgd worden via Zoom  
 

01 & 15/12: Het proces van Zelf-transformatie 
Vanaf het moment dat we geboren worden 
tot de dag dat we sterven worden we alle-
maal geconfronteerd met problemen als 
zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, emo-
tionele pijn, ziekte en duizenden andere 
zaken die een bedreiging vormen voor 
rust, sereniteit, zingeving en geluk in het 
leven.  

In dit boek vinden we beproefde manieren die beschik-
baar zijn om te leren hoe men om moet gaan met al deze 
problemen. 
Zoom links: 
01/12:  https://us02web.zoom.us/j/81318531554  
15/12:  https://us02web.zoom.us/j/88415199739  
 

08 & 22/12: 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 liefde, dat in het Sanskriet 
Bhakti marga heet, wordt meestal gezien als 
een alternatief 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 kenmer-
ken van het pad van toewijding of liefde worden geschetst. 

Zoom links:  
08/12:  https://us02web.zoom.us/j/88464910117  
22/12:  https://us02web.zoom.us/j/85236396778  

 

 

Voor 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 Theosophical Order of Service kan u terecht op  

GSM +32 473 820 806 of  email: tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender december 2022 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

  1 2  1 
Proces van 
Zelf-
transformatie 

2 3 4 
 

5 6 
 

7 8 

Zelfrealisatie 
door liefde 

9 
 

10 
 

11 
 

12 13 
 
 

14 
 

15 

Proces van 
Zelf-
transformatie 

16 17 
 

18 
 

Upanishads 
deel 2 

19 20 21 22 
Zelfrealisatie 
door liefde 
 

23 24 25 

26 
 

 27 
 

28 29 30 31  

THEOSOFISCHE ORDE 

VAN DIENST 

 
Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

Donderdag 22/12 om 21u 
(meteen na de studie: Zelfrealisatie door liefde) 

 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778 

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

op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of 

email: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be  

Loge Witte Lotus &  
                Loge Antwerpen 

 

Zondag 18 decembere 2022 om 11u  

Upanishads -  deel 2 

door Erik Steevens 
Zoom link: 

           https://us02web.zoom.us/j/87310764840  
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Loge Antwerpen 

Programma  

December 2022 
 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  

 

Dinsdagen 06 & 20/12: van 11u. tot 15.00u.:  

Stof om na te denken van A.A. Bailey 

 

Dit boek ‘Stof om na te denken’ is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, 

maar een compilatie van al haar werken, geordend per thema. Dit heeft als voor-

deel dat men kan beslissen welke delen er gelezen worden. Thema’s zijn o.a. de 

Samenstelling van de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra 

– ‘kracht’, de Aura, het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denk-

vermogen, het Oorzakelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest. 

Tijdens de bijeenkomsten lezen we een stukje tekst, dat we dan ook bespreken. 

Iedereen van harte welkom! 

Wie aanwezig wil zijn, raden we aan een lunchpakket mee te brengen. Koffie en thee zijn beschik-

baar. 

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be of u kan ook bellen 

naar GSM 0476 879 968. 
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Theosofische Orde van Dienst 

Meditaties  

December 2022 
 

 
Donderdag 22/12 om 21u: 

Genezingsmeditatie  (enkel voor leden) 
Zoom link : https://us02web.zoom.us/j/85236396778 
 
 
Deze meditatie begint onmiddellijk na de studie: Zelfrealisatie door liefde 
 
Informatie: tos@ts-belgium.be  -  GSM 0473 820 806 (Helmut) 

  

mailto:loge.antwerpen@ts-belgium.be
https://us02web.zoom.us/j/85236396778
mailto:tos@ts-belgium.be


 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 
 

 

De Theosofische Vereniging ontvangt regelmatig mooie collecties boeken van 

voormalige theosofen. Met het oog op de Eindejaarsperiode biedt zij deze boeken 

te koop aan, die over het algemeen in zeer goede staat verkeren. 

In Brussel bevinden zich een hele collectie 

Franstalige boeken die niet meer in de biblio-

theek kunnen opgenomen worden en die als 

tweedehandsboeken worden aangeboden. 

Ze zijn onderverdeeld in 4 thema's: 

- Spiritualiteit 

- Gezondheidszorg 

- Geschiedenis 

- Woordenboek/assimil. 

De prijzen variëren tussen 0,50 euro en 20 euro, afhankelijk van de titel en de 

staat. 

Dit is een mooie gelegenheid om uw bibliotheek te vervolledigen of om als ge-

schenken aan te bieden voor het einde van het jaar.  

U bent welkom in het hoofdkwartier van de Belgische Theosofische Vereniging 

vzw, Geuzenplein 8, op zaterdagnamiddag van 14.00u tot 15u en van 17.00 tot 

18.00 uur. 

Verdere informatie is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be 
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Theosofische Orde van Dienst 
 
  
 

 

Beste vrienden,  
 
Op een of andere manier is de maand december voor iedereen een speciale 
maand. Op de 31ste van de maand zeggen we het oude jaar vaarwel en verwel-
komen we een heel nieuw jaar, vol hoop op geluk, een goede gezondheid, liefde en 
vrede.  

Hoe we deze overgang van oud naar nieuw ook doorbrengen, heel vaak gaat dit 
gepaard met het geven van een geschenkje aan familie, vrienden, kennissen,... en 
een geschikt geschenkje vinden, is niet steeds eenvoudig. Vaak denken we ook 
aan heel andere dingen dan bv. een mooi boek.  

Er zijn talrijke inspirerende boekjes en enkele daarvan zijn de Agni Yoga-
boekjes, op geïnspireerde wijze geschreven door Helena Roerich. In deze boeken-
reeks wordt een leefwijze beschreven waarin de eenwording van lichaam en 
geest tot stand komt in het gewone dagelijkse leven, door onze liefde voor het le-
ven in al zijn facetten.  

De Belgische Theosofische Orde van Dienst (TOS) bezit nog een 
aantal van deze prachtige boekjes, onmisbaar ook in de eigen 
bibliotheek!.  

Voorwaarden: tot het bekomen van de boekjes:  

Mits een gift - eigen bepaling van het bedrag - aan de TOS of 
een ander goed ‘kinderdoel’, zijn de boekjes gratis te verkrij-
gen.  

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: 

tos@ts-belgium.be of via GSM +32 473 820 806 Helmut).  

 

 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 17 - nummer 12 - december 2022 13 

  

 

mailto:tos@ts-belgium.be


14 

De Theosofische Vereniging in Europa  

Federatie van Nationale Verenigingen  

Afdeling van de Internationale Theosofische Vereniging 

met Hoofdkantoor in Adyar, Chennai, India. 
De Federation of The Theosophical Societies of Europe (ook The European Federation of The Theo-

sophical Society - EFTS) werd in 1903 in Londen opgericht en bestaat uit nationale en regionale ver-

enigingen in Europa. Het is een coo rdinerend en adviserend, geen wetgevend, orgaan en heeft geen 

winstoogmerk. 

Elke naar behoren opgerichte nationale vereniging of regionale vereniging in Europa kan het lid-

maatschap van de EFTS aanvragen. De officie le taal van de Federatie is Engels, maar andere talen 

mogen worden gebruikt, mits vertaling. 

De twee belangrijkste organen van de Federatie zijn de Raad en het Uitvoerend Comite  van de Raad. 

De Raad leidt de werkzaamheden van de Federatie. Het Uitvoerend Comite  voert de beslissingen van 

de Raad uit en is tevens het adviesorgaan van de Voorzitter. De Voorzitter, die belast is met de prak-

tische leiding en organisatie van de Federatie, vertegenwoordigt de Federatie ook officieel in haar 

betrekkingen met derden. 

De Federatie kan, op voorstel van het Uitvoerend Comite  en in samenwerking met de betrokken nati-
onale verenigingen enz. regionale comite s oprichten op taalkundige of geografische basis. 

Van links naar rechts – zittend: Jenny Baker (Secretaris Generaal van de TV in Engeland en Wales), 
Trân-Thi-Kim-Diêu (uittredend Presidente van de Europese Federatie en momenteel Vice-Presidente 
van de Federatie, Frankrijk), Sabine Van Osta (nieuwe Presidente van de Europese Federatie en SG 
van de TV in België), Antonio Girardi (SG van de TV in Italië). 
 

Van links naar rechts – staand : Krista Umbjarv (Secretaris van de Europese Federatie, Frankrijk), 

Patrizia M Calvi (Lid van de Executieve, Italië), Adrienne Nagyday (Afgevaardigde Presidentiële Or-

ganisatrice van de TV Hongarije), Gary Kidgell (Secretaris Organisator van de TV van Schotland), 

Janne Vuononvirta (SG van de TV in Finland), Alfonso Bayona (Lid van de Executieve, Spanje), Els 

Rijneker (lid van de Executieve, Nederland). 
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