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voelde ook steeds een koude hand op 
haar gelaat. Het waren onverklaarbare 
fenomenen die heel wat mensen boei-
den en de interesse groeide. De zussen 
hielden seances die een groot publiek 
aantrokken. Iedere aanwezige kon de 
klopgeluiden horen en kon zien hoe de 
tafels dansten. Dit, zoals het genoemd 
werd, klopgeluiden-fenomeen was het 
gespreksonderwerp van die tijd en de 
interesse groeide nog meer toen de 
zussen beweerden dat er in hun huis 
een man werd vermoord, van wie het 
lichaam zich nog steeds in de funda-
menten bevond. Opgravingen werden 
gedaan doch zonder succes. Pas jaren 
later zou, bij een tweede poging, men-
selijke resten gevonden worden onder 
het huis. Twijfels over de echtheid van 
deze onverklaarbare gebeurtenissen 
ontstond bij een aantal mensen en 
later zouden de zussen ook toegeven 
dat ze trucjes gebruikten om het echt 
te laten lijken en het spannend te hou-
den.  

Heel wat mensen toonden toen toch al 
een interesse in het fenomeen en de 
belangstelling voor het spiritisme 
groeide. In 1870 waren er al 10 mil-
joen aanhangers in Amerika en er kwa-
men spiritistische scholen en kerken. 
Later zou het spiritisme zich ook uit-
breiden naar Engeland, Schotland en 
Brazilië en tot slot in de hele wereld.  

In Chittiden, Vermont haalde in 1874 
een ander geval de kranten. William, 
Horatio en hun zuster Mary woonden 
in een slecht onderhouden woning. 
Het artikel in de krant maakte melding 
dat de boerderij van de familie Eddy 
geteisterd werd door bovennatuurlijke 
wezens. Ook hier was de interesse 

groot en toen Kolonel H. S. Olcott, 
geïnteresseerd in het spiritisme, op een 
dag een exemplaar van de Banner of 
Light, een spiritistisch nieuwsblad in 
handen kreeg, reisde hij naar Vermont. 
De vreemde gebeurtenissen stonden 
uitgebreid beschreven in het nieuwsblad 
en hoewel Olcott sceptisch stond tegen-
over het verhaal, wou hij toch een on-
derzoek instellen. Samen met een kran-
tentekenaar vertrok hij toen naar de 
Eddy boerderij. Indien zou blijken dat 
de fenomenen niet echt waren, dan zou-
den ze een artikel schrijven in de Daily 
Graphic en de gebroeders Eddy als char-
latans ontmaskeren. Mochten de feiten 
waar zijn, dan zou Olcott de waarde van 
het Spiritisme openbaar maken aan de 
hele wereld. Olcott nam zich voor, zo 
eerlijk mogelijk en met een open geest, 
een oordeel te vellen.  

Na een verblijf van een week, tijdens 
dewelke Olcott alle nodige onderzoeken 
kon verrichten, moest hij besluiten dat 
hij geen enkel bedrog kon vaststellen en 
de seances dus echt waren. Toch bleef 
hij sceptisch en achtte bedrog niet uitge-
sloten. Tijdens een tweede bezoek aan 
de Eddy boerderij ontmoette hij H.P. 
Blavatsky. Heel snel werden ze vrienden 
en Blavatsky zorgde ervoor dat meer 
seances werden gehouden en Olcott 
nieuwe uitdagingen kreeg.   

Dit hele verhaal over de gebeurtenissen 
op de Eddy boerderij en de bijeenkom-
sten die dan uiteindelijk zouden leiden 
tot de oprichting van de Theosophical 
Society in 1875  werden uitvoerig be-
schreven in Het Witte Lotusblad van 
juni/juli/augustus 2007. 

Een man die we zeker niet mogen ver-
geten en die een belangrijke rol heeft 
gespeeld in de verspreiding van het mo-
derne spiritisme, is Allen Kardec. Zijn 
altijd bebloemde grafmonument, dat 
zich op het kerkhof van Père Lachaise in 
Parijs bevindt, wordt nog dagelijks door 
heel wat aanhangers bezocht. 

Hij werd geboren als Hippolyte Leon 
Denizard Rivail op 3 oktober 1804. Hij  

Sinds het begin der tijden heeft de mens 
zich steeds de vraag gesteld over het al 
dan niet bestaan van een leven na de 
dood. Bij heel wat primitieve volkeren 
kunnen we bewijzen vinden van een 
geloof in een voortbestaan na de dood. 
Bij de oude Grieken, Romeinen en ook 
in het oude China was men overtuigd 
dat de dood niet het einde was. Elk volk 
had echter een heel eigen visie over hoe 
dat leven na de dood er dan wel uitzag. 
In de hiërogliefen van de oude Egypte-
naren wordt fraai uitgebeeld wat hun 
geloof was. Voor hen bestond de mens 
uit meerdere lichamen (of elementen), 
waarvan de Ka, het onzichtbare deel van 
de menselijke combinatie, gelijk aan het 
lichaam, nooit stierf. De Ka was in feite 
het levende gedeelte van de dode of de 
verlenging van iemands leven na de 
dood. De Ka verbleef steeds in het graf 
en het was dan ook belangrijk dat al het 
nodige werd voorzien zodat een verder 
leven mogelijk was.   

Dit geloof in een voortbestaan na de 
dood bracht ook de zoektocht met zich 
mee naar de eventuele mogelijkheden 
om contact te leggen en te communice-
ren met deze ‘andere’ wereld. Wij noe-
men dit nu ‘spiritisme’.  

Het moderne spiritisme, om het zo te 
noemen, kent zijn oorsprong in de 19de 
eeuw. De familie Fox met hun drie 
dochters woonde in een Amerikaans 
stadje en in 1848 beweerden ze klopge-
luiden te horen. Een van de dochters 

www.skepsis.nl 

http://www.spirituele-wereld.nl/begrippen/glaasje%
20draaien.html 

Vervolg op pagina 3 
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steeds heeft gefascineerd. Het zoeken 
naar bewijzen voor een voortbestaan, 
heeft de mens dus ook steeds bezigge-
houden. Het trachten in contact te 
treden met ‘bewoners’ van de on-
zichtbare werelden heeft menigeen 
geboeid en tot experimenteren aange-
zet. 

Of het nu gaat om ‘glaasje’ 
draaien, Ouija-bord, 
draaiende tafels, automa-
tisch schrift, materialisa-
ties, seances, medium-
schap,  enz. de vraag blijft: 
Is contact leggen met 
‘bewoners’ van de on-
zichtbare werelden werke-
lijk mogelijk? Met wie of 
met wat hebben we dan 

contact?   

Volgens de spiritisten is contact leggen 
zeker mogelijk. Toch wordt, onder 
meer door parapsychologen benadrukt 
dat de mens zich niet steeds bewust is 
van de mogelijke gevaren en de mogelij-
ke uitwerkingen en gevolgen bij het 
experimenteren en/of beoefenen van 
spiritistische handelingen.  

Wat zijn dan eigenlijk die mogelijke 
gevaren? Wat zijn dan die mogelijke 
uitwerkingen en gevolgen? 

Een antwoord op die vragen wordt ge-
geven tijdens de lezing die doorgaat 
op zondag 6 april 2014 om 11.00 
uur. 
Wie interesse heeft in dit onder-
werp nodigen we die dag van har-
te uit in het OC Katrinahof, Fro-
mentinstraat 1 te 2050 Antwerpen
-Linkeroever.  

was podoloog maar ook een opmerke-
lijk taalkundige die verschillende talen 
sprak waaronder het Duits, Engels, 
Spaans en Nederlands. Hij zou zich ook 
inzetten voor de verspreiding van een 
leermethode die grote invloed zou heb-
ben op de onderwijsvernieuwingen in 
Frankrijk en Duistland.  

In 1854 hoorde hij, in Parijs, voor het 
eerst praten over ‘draaiende’ tafels, een 
mediamiek fenomeen dat in Europa 
opschudding veroorzaakte en een popu-
lair vermaak was in de hogere Franse 
kringen. 

Kardec was sceptisch en gedurende vijf-
tien jaar zou hij zijn best doen om een 
objectief onderzoek te doen van de ver-
schillende manifestaties. Hij paste een 
wetenschappelijk-experimentele metho-
de toe op deze nieuwe wetenschap; 
formuleerde nooit vooraf theorieën, 
observeerde zorgvuldig, analyseerde en 
vergeleek. Hij verzamelde alle informa-
tie, wat hij dan later zou opnemen in 
een aantal boeken.  

Volgens Kardec is het spiritisme ‘een 
wetenschap betreffende de natuur, de 
oorsprong en de bestemming van de 
geesten, alsmede hun relaties met de 
lichamelijke wereld.’ ‘Het spiritisme’, 
zo zegt hij, ‘brengt nog wat Jezus heeft 
gezegd met betrekking tot de beloofde 
Vertrooster: de kennis der zaken, zodat 
de mens weet waar hij vandaan komt, 
waarheen hij gaat en waarom hij op Aar-
de is; de spiritistische leer maakt dat we 
ons aangetrokken voelen tot de ware 
principes van Gods wet en brengt ons 
troost door middel van geloof en hoop.’ 

Hoe ver we ook teruggaan in de tijd, het 
is een feit dat de dood de mensheid 

isps-lesite.e-monsite.com  

Het ouderschap is niet bepaald 
een onderwerp waarover in theo-
sofische kringen veel wordt ge-
praat, maar toch zijn veel theoso-
fen ouders. Wellicht is het ontbre-
ken van die discussie te wijten aan 
de ogenschijnlijke tweedeling tus-
sen spiritualiteit en ouderschap.  

Wanneer ik aan iemand denk die 
spiritueel is, stel ik me een persoon  
voor, die zich concentreert te midden  
van geharrewar en problemen, die 
vredig zit en mediteert, de oude 

wijsheid bestudeert en metafysische 
waarheden overdenkt. Wanneer ik aan 
een ouder denk, vorm ik me een 
beeld van iemand die in slaap valt ter-
wijl hij probeert te mediteren, die 
het te druk heeft om rustig te zitten,  
die leeft met geharrewar en moeilijk-
heden (zonder  gecentreerd te zijn) 
en wiens enige contact met het alou-
de, de wijze is waarop de ouder zich 
voelt tegen het eind van een lange 
dag.  

Zijn spiritualiteit en ouder-
schap onverenigbaar? Of kun-
nen zij samen gaan? 

Kahlil Gibran schrijft: 

Jouw kinderen zijn je kinderen niet. 

Zij zijn de zonen en dochters waar 
het Leven naar verlangt. 

Zij verschijnen op de wereld door 
jouw toedoen maar komen niet uit 
jou voort. En ofschoon zij bij je horen 
vormen ze toch niet je bezit. 

Vervolg op pagina 4 

Het opvoeden van kinderen en Spiritualiteit 
Barbera	B.	Hebert	

Barbara B. Hebert, 
’Master of Education’ 
en gediplomeerd counse-
lor, is een Theosofe van 
de derde generatie. Ze 
heeft als staflid gewerkt 
bij ‘Olcott’, het nationale 
centrum van de TS in Amerika, als bij het 
Krotona Institute of Theosophy. 

*** 
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bieden waardoor  hun kinderen hun 
dharma  kunnen vervullen. Toch kan 
het zijn dat de woorden van Gibran, 
hoewel mooi als ook tot denken aan-
zettend, ouders die betrokken zijn 
bij de onbenulligheden van het leven 
van alledag niet altijd aanspreken. 

Stel je eens een advertentie voor, in 
een krant, waarin personeel wordt 
gevraagd: 

Uit de ervaring van veel mensen 
blijkt, dat, vergeleken met Gibran, 
in de advertentie een realistischer  
beeld van het opvoeden van kinderen  
wordt gegeven. Verklaart zo’n erva-
ring waarom ouderschap en spiritu-
aliteit zelden samen besproken wor-
den? Is het onmogelijk om tegelij-
kertijd spiritueel  te zijn, bovendien 
ook chef-kok en manusje-van-alles, 
bemiddelaar, en naar een onge-
stoorde nachtrust te verlangen? Of 
kunnen we zowel de woorden van 
Gibran als de realiteit  van ouder-
schap met elkaar verenigen? 

Ouderschap is in feite toegepaste 
Theosofie, spiritualiteit toegepast in 
de praktijk. Het opvoeden  van kin-
deren verschaft ons de gelegenheid  

spiritueel te groeien door de aandacht 
op aspecten  van onszelf te vestigen die 
anders verscheidene mensenlevens 
“ongezuiverd  “ zouden blijven. 

Door het ouderschap worden wij ge-
confronteerd met de innerlijke strijd 
om een spiritueel  leven te willen lei-
den. Door ouderschap worden we 
geconfronteerd met het innerlijke 
gevecht, het als ouder zo goed moge-
lijk te willen doen voor deze kinderen  
die, zoals Gibran zegt, niet onze kin-
deren zijn, die hun eigen karmische 
lessen moeten leren en hun eigen 
dharma moeten  vervullen. En we 
worden geconfronteerd met de inner-
lijke strijd, om ons bewust te worden 
van het feit, dat we nog niet de perfec-
te spirituele wezens en perfecte ouders 
zijn zoals we gewild hadden. 

Als ouders worstelen we dagelijks met 
onze eigen noden en behoeften – spi-
ritueel, psychologisch en in lichamelijk 
opzicht – en op dezelfde manier wor-
stelen we met onze kinderen,  die er-
naar  streven hun eigen noden te ledi-
gen en hun eigen behoeften te vervul-
len. We willen niet de ontwikkeling 
van hun persoonlijkheid belemmeren 
of hun psycho-spirituele  groei onder-
drukken; maar toch zijn we anderzijds 
de ouders die grenzen moeten stellen 
om voor een veilige omgeving te kun-
nen zorgen. We willen dat onze kin-
deren  personen worden die in staat 
zijn lief te hebben,  meelevend  te zijn 
en die verantwoordelijkheid kunnen 
dragen, maar hoe moedigen we derge-
lijke eigenschappen aan? Is er voor 
ons een manier om ouders te worden 
die er in slagen het pad op het scherp 
van de snede te bewandelen, door 
voor onze kinderen  een gezonde psy-
cho-spirituele omgeving te scheppen  
terwijl we in de “werkelijke wereld” 
leven? 

Diane Baumrind,  een sociaal weten-
schapper en onderzoeker, heeft een 
model voor typen van ouderschap 
ontworpen dat zich richt op ouder-
schap in een psycho-spirituele beteke-

Je kunt hen je liefde geven maar niet 
je gedachten, 

Want ze hebben hun eigen gedach-
ten. 

Je kunt hun lichaam huisvesten 
maar niet hun ziel, 

Want hun ziel woont in het huis van 
morgen, dat je niet kunt bezoeken, 
zelfs niet in je dromen. 

Je kunt ernaar streven zoals zij te 
zijn, 

maar probeer niet hen te vormen 
naar je evenbeeld. 

Want het leven kan niet terugge-
draaid worden, noch stil blijven 
staan bij gisteren. 

Je bent de boog waarvandaan je 
kinderen als levende pijlen worden 
weggezonden. De boogschutter ziet 
het doel op het pad van het oneindi-
ge en 

Hij spant je met Zijn kracht zodat 
Zijn pijlen snel en ver kunnen gaan. 

Laat je omwille van het geluk span-
nen in de hand van de Boogschutter; 

Want evenals Hij van de pijl houdt 
die is weggeschoten, zo houdt hij ook 
van de boog die standvastig is. 

Gibran spreekt tot het hart van ou-
ders die herkennen, dat de spirituali-
teit geworteld is in hun kinderen  en in 
henzelf. Zijn woorden raken een snaar 
bij velen die hun kinderen willen op-
voeden in een omgeving waar harmo-
nie heerst en begrip voor de eenheid 
van al het leven; die kansen willen Vervolg op pagina 5 

Gevraagd: 
Stevige multifunctionele per-
soonlijkheid die de taak van 
huishoudster, kok, kinderjuf-
frouw en chauffeur  kan vervul-
len. Hij/zij moet in staat zijn 
voortdurend, dag en nacht, om 
te gaan met argumenten, ru-
zies en onenigheden. De per-
soon  moet de vaste wil hebben 
aanwijzingen, verhalen, regels 
enz. tot in het oneindige te 
herhalen. Hij/zij moet het ei-
gen leven op de achtergrond 
plaatsen  om tegemoet  te ko-
men aan de behoeften van an-
deren. Geen vakantie, geen 
vrije tijd, 24 uur per dag, zeven 
dagen per week. Geen betaling. 

 

 

 

 

 

Denk aan onze  

kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.donboscospl.be 
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structuur te maken. Een beperking  
die voor een probleem kan zorgen 
wanneer die kinderen  zich geplaatst 
zien in een situatie zonder duidelijke 
richtlijnen. 

Ouders met gezag stellen eisen en 
staan open voor hun kinderen.  Deze 
ouders geven duidelijke regels en 
structuren maar zij zijn niet (te) 
beperkend. Zij moedigen niet alleen 
assertiviteit en zelfstandigheid bij het 
kind aan, maar ook een gedrag 
waarvoor het kind zelf verantwoor-
delijk is en op de juiste wijze zelfre-
gelend optreedt. Zij plaatsen noch 
het kind, noch de ouder in het mid-
delpunt. De aandacht van de ouder 
met gezag is gericht op de behoeften 
van het hele gezin. Ouders  met ge-
zag maken regels en een structuur, 
die het kind een gevoel van welzijn 
en veiligheid verschaft. Ouders  met 
gezag zijn ook bereid regels ter dis-
cussie te stellen en in bepaalde situa-
ties een compromis te sluiten en het 
kind enige vrijheid toe te staan in het 
maken van regels, wanneer het kind 
hieraan toe is. Deze ouders gaan er-
van uit dat het kind deel uitmaakt 
van het hele gezin en ook openstaat 
voor de overige familieleden. Bij-
eenkomsten en besprekingen binnen 
het gezin vormen veelvuldig een 
wezenlijk aspect in de aanpak van 
ouders met gezag. 

De ouders die zich niet be-
trokken voelen, ten slotte, doen 
noch een beroep  op hun kind, noch 
staan zij voor hem/haar open. Ou-
ders  die zich niet betrokken voelen 
zorgen in het algemeen niet voor 
structuur, treden  niet op of geven 

geen begeleiding aan hun kinderen.  In 
het ergste geval, kunnen deze ouders 
hun kinderen zelfs verwaarlozen  of 
afwijzen. Herhaaldelijk voelen deze 
kinderen  zich in de steek gelaten. 

Het model van Baumrind  van typen 
van ouderschap kan naar een meer 
spirituele dimensie worden doorge-
trokken. Ouders die een spirituele  
manier van leven leiden, zouden graag 
zien dat hun kinderen assertief en zelf-
standig zijn en in staat om zichzelf en 
hun gedrag onder controle  te houden.  
Zij wensen dat hun kinderen  succes 
hebben, niet per definitie in strikt ma-
teriële zin (ofschoon de meeste ouders 
het er zeker over eens zullen zijn dat 
het voor kinderen  belangrijk is om in 
hun eigen levensonderhoud te kunnen 
voorzien als zij volwassen zijn). Zij 
willen dat hun kinderen zich ontwikke-
len, dat zij studeren en hun horizon 
verruimen. 

Het model van Baumrind  over ouder-
schap kan aan ouders richtlijnen geven 
om hen te helpen deze doeleinden te 
bereiken – en zo te fungeren als de 
standvastige boog van Gibran. 

Heel wat wetenschappelijk onderzoek 
is verricht naar deze vormen van ou-
derschap. Dit onderzoek toont aan 
dat de ouder met gezag de meeste 
invloed op kinderen  heeft, waardoor  
het intellectuele, sociale en psycholo-
gische welzijn van kinderen  op positie-
ve manier beïnvloed wordt. Ouder-
schap met gezag past de regels conse-
quent toe en geeft grenzen aan, stelt 
eisen aan het kind en staat open voor 
zijn of haar behoeften, legt de nadruk 
op assertiviteit, zelfstandigheid en het 
zelf ontwikkelen van regels. Ouder-
schap met gezag lijkt te voorzien in 
een gezonde omgeving van stabiliteit 
en veiligheid voor het kind en maakt 
het ouders daardoor mogelijk de 
standvastige boog van Gibran te zijn. 

Een van de belangrijkste aspecten van 
ouderschap met gezag, evenals van 
spiritueel ouderschap, is het geven van 

nis. Zij wijst op twee hoofdlijnen:  

1.  de eisen die de ouder aan het kind 
stelt (met inbegrip van verwachtin-
gen ten aanzien van aangepast,  vol-
wassen gedrag, de eis om een deel 
van het  gezin als een geheel te zijn, 
de bereidheid om, indien nodig, 
tegen het kind op te treden, en de 
bereidheid het kind te straffen)  en  

2. het openstaan van de ouder voor de 
behoeften  van het kind (waaronder 
het stimuleren  van zelfstandigheid, 
van assertief gedrag en van het door 
het kind ontwikkelen van regels). 

Door gebruik te maken van een van de 
twee hoofdlijnen,  het stellen van eisen 
en het openstaan voor de behoeften 
van het kind, stelt Baumrind vier ver-
schillende typen van ouderschap vast: 
toegeeflijk, autoritair,  gezaghebbend 
en niet betrokken. 

Toegeeflijke ouders (die eveneens 
toegeeflijk of niet-directief genoemd  
worden) zijn geneigd weinig eisen te 
stellen terwijl zij geheel openstaan 
voor hun kind. Deze ouders zijn toe-
gevend tegenover  hun kind, staan vaak 
toe dat het kind zelf regels maakt en 
verlangen weinig volwassen gedrag van 
de kant van het kind. Zij stellen wei-
nig grenzen en zorgen voor weinig 
structuur. Deze ouders moedigen hun 
kinderen aan hun eigen regels te ma-
ken. Zij zijn geneigd te zeggen, “Ik 
ben niet van plan om mijn kinderen 
groot te brengen met al die onzinnige 
regels die mijn ouders me meegaven!” 

Autoritaire ouders zijn geneigd 
heel veel te eisen en veel regels te 
geven, doch staan niet echt open voor 
wat het kind nodig heeft. Zij zijn ou-
dergericht en verwachten dat hun 
opdrachten zonder meer gehoor-
zaamd worden. Autoritaire ouders 
hebben de neiging te controleren en 
rigide in hun regels en verwachtingen 
te zijn. Met andere woorden, autori-
taire ouders zullen zeer waarschijnlijk 
zeggen, “Het is mijn wil en anders 
niet, jong persoon.”  Aan kinderen die 
in zo’n omgeving opgroeien, wordt 
zelden toegestaan hun eigen regels en Vervolg op pagina 6 
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De realiteit  is echter helemaal  niet 
zo eenvoudig. Een paar voorbeelden 
van gezaghebbend ouderschap kun-
nen goed van pas komen. Je dochter  
van twaalf jaar wil met vrienden naar 
de film gaan. Ze vraagt je haar op te 
halen dertig minuten nadat de film is 
afgelopen. Ze legt uit dat ze na de 
film nog even met haar vrienden wil 
praten. Veel ouders kunnen met dit 
scenario niet zo uit de voeten. Een 
gesprek over vóór en tegen is rede-
lijk. Je kunt met je dochter  tot een 
compromis komen en haar toestaan 
vijftien minuten na afloop van de film 
te blijven, op voorwaarde  dat ze niet 
weggaat van de voorkant van de 
bioscoop. 

In een ander voorbeeld wil je zoon 
van tien jaar blijven logeren bij een 
vriend wiens ouders niet zo goed 
toezicht houden als je wel zou wil-
len. Je stemt er niet mee in. Het 
spreken over  deze kwestie met je 
kind, in het bijzonder over je be-
zorgdheid, niet alleen over de moei-
lijkheden die kunnen voortkomen 
uit het gebrek aan toezicht, maar 
ook het uitdrukkelijk noemen van je 
angst dat hem iets zou kunnen over-
komen of dat hij in moeilijkheden 
kan geraken, is niet alleen toepasse-
lijk, maar verheldert voor je kind de 
besluiten  die voor zijn veiligheid zijn 
genomen. Het bespreken en het 
eventueel  sluiten van een compromis 
geeft het kind de gelegenheid te 
leren zelf regels te maken. Het ge-
ven van regels, het zorgen voor een 
structuur, consequent zijn, het voe-

ren van gesprekken en het sluiten van 
een compromis, zijn belangrijke aspec-
ten  van het opvoeden  van kinderen  en 
van het zorgen voor een omgeving 
voor onze kinderen die niet alleen 
veilig aanvoelt maar werkelijk veilig-
heid en zekerheid  biedt. 

Leven in een stabiele omgeving, die 
een waarborg is voor veiligheid en 
zekerheid, geeft kinderen de vrijheid 
op te komen voor hun zelfstandig-
heid. Bewust of onbewust beseffen 
kinderen dat er grenzen zijn gesteld 
om hen te beschermen. Daarom zijn 
zij bereid iets aan te durven met de 
wetenschap dat hun ouders voor een 
onzichtbaar vangnet zorgen, voor het 
geval zij vallen. Zij leren hoe je goede 
besluiten neemt. Zij leren alle aspec-
ten van hun persoonlijkheid uit te 
drukken  en zich te ontwikkelen tot 
dat Zelf, dat zij voorbestemd zijn te 
worden. Het gebeurt door hun be-
sluiten en eventuele fouten dat onze 
kinderen leren en uitgroeien tot de 
snelle pijl van Gibran, met als achter-
grond de veiligheid en zekerheid  waar-
voor wij garant staan. Wij worden de 
standvastige boog door voor een sta-
biele en veilige omgeving te zorgen. 
Onze kinderen  vervullen, net als wij, 
hun dharma. 
Bieden onze kinderen  weerstand  te-
gen regels en structuren? Natuurlijk.  
Zullen zij elk argument gebruiken  en 
iedere denkbare manipulatie aanwen-
den om ons op andere gedachten  te 
brengen?  Beslist. Wensen zij regels en 
structuur? Verrassenderwijs ja, of-
schoon zij het pas zullen toegeven als 
zij volwassen zijn. Het stellen van 
grenzen – samen met het voeren van 
gesprekken,  het onderhandelen en 
het sluiten van een compromis - zor-
gen voor de veilige omgeving van 
waaruit onze kinderen zich begeven 
naar Gibran’s “huis van morgen, dat je 
niet kunt bezoeken,  zelfs niet in je 
dromen.” 

Wanneer gezaghebbende ouders hun 
kinderen  consequent opvoeden, kun-

duidelijke en consequente regels en 
structuur aan kinderen.  Een ontbre-
ken van regels komt neer op een niet 
stellen van grenzen. Een ontbreken 
van grenzen betekent een ontbreken 
van veiligheid. De meesten  van ons 
zagen zich wel eens in een situatie 
geplaatst waarbij we niet wisten wat er 
verder zou gebeuren  of wat er van ons 
verwacht werd. Herinner je je de 
angst die dat teweeg bracht?  Hetzelf-
de geldt voor kinderen. 

Een kind van twee jaar heeft behoefte 
aan regels en grenzen – niet een 
drukke straat inlopen of een hete 
kachel aanraken. Deze regels zijn ge-
maakt voor de veiligheid van het kind. 
Terwijl het kind opgroeit zorgen dui-
delijke en consequente regels voor 
een veilige en evenwichtige omgeving. 
En als het kind ouder wordt, is het 
redelijk om het discussiëren en het 
onderhandelen over regels aan te 
moedigen.  Op deze wijze kunnen we 
onze kinderen  geleidelijk aan helpen 
om te leren hun eigen gedrag onder 
controle  te houden  en dit leerproces  
heeft een positief effect op hun gevoel 
van eigenwaarde. 
Door naar het kind toe eerlijk en 
open over onze gevoelens te zijn, 
krijgt het kind een helder begrip van 
de wereld. Praten met en – het be-
langrijkste van alles – luisteren naar 
onze kinderen  en hen op deze wijze in 
staat stellen een deel te worden van 
het besluitvormingsproces (binnen 
zorgvuldig aangegeven grenzen),  zijn 
duidelijk tekenen dat de ouder het 
kind ziet als een gewaardeerd per-
soon,  een persoon wiens mening be-
langrijk is. Deze boodschap met de 
daarmee verbonden  effecten is precies 
dat wat wij als spirituele  ouders willen 
overbrengen op onze kinderen.  Het 
lijkt ongetwijfeld heel eenvoudig om 
duidelijke grenzen te stellen, om con-
sequent te zijn, om onze kinderen  de 
gelegenheid te geven deel te nemen 
aan het besluitvormingsproces, om te 
praten  met en te luisteren naar onze 
kinderen  met de bedoeling waarde-
volle boodschappen door te geven. Vervolg op pagina 7 
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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. Blavat-
sky 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 den-
ken 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. 

Vrijheid van denken 

     Loge Witte Lotus   

   Programma werkingsjaar 2013-2014 

Meningen of opvattingen ge-
ven 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 meningsui-
ting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en 
rekening houdend met anderen. 

 

 
 

 

06/04/2014 Patrick Van Hauwe Gevaren van het spiritisme 

04/05/2014 Janine Bogaerts Workshop: intuïtief en energetisch schilderen 

01/06/2013 David Roef De Monade 

Voordrachten op zondagochtend van 11.00u tot 13.00u  

Locatie:    OC Katrinahof  -  Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen Linkeroever 

Zondaglezingen en studieklassen voor leden en geïnteresseerden 
Iedereen van harte welkom ! 

Zondaglezingen: vrije bijdrage 
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968 

nen we de spirituele  en psychologische 
behoeften van zowel onze kinderen  
als van onszelf met elkaar verenigen. 
Het stellen van eisen aan onze kin-
deren en het openstaan voor hun be-
hoeften zorgt voor een kader waar-
door  zij kunnen opbloeien  tot die 
individuele mens, waartoe zij zijn 
voorbestemd. Met het stellen van 
grenzen, het voeren van gesprekken,  
het onderhandelen en het sluiten van 
compromissen, maken we een begin 
met het bij elkaar brengen van de 
realiteiten van de dagelijkse inspan-

ning van het opvoeden  van kinderen  
en de schoonheid die erin ligt de 
standvastige boog te zijn, die onze 
kinderen  uitzendt. 
 

Uit: Theosofia  -  december 2013 
(The Quest, maart-april 2002) 

Vert. Ton van Beek 

 

      Workshop 

 

Intuïtief en energetisch schilderen 

De workshop zal dit jaar doorgaan op 
zondag 4 mei 2014 om 11 uur. 

Wat is er fijner dan even alles kunnen 
geven, alles loslaten en tot rust te 
komen. 

Schilderstalent is niet noodzakelijk. 
Het wordt een moment om penseel 
of vingers te laten leiden vanuit het 
hart! 

Wie interesse heeft, vragen we om 
zich nu al aan te willen melden. In 
een volgend nummer worden verdere 
details en bedrag voor kleine bijdrage 
medegedeeld. 

Niet aarzelen….. Gewoon meedoen!   

Aanmelden kan via GSM 0476 879 
968 of via mail: 

 secretary@logewittelotus.be  

Vervolg van pagina 6 

Het opvoeden van kinderen en Spiritualiteit 
Barbera	B.	Hebert	



Jaargang 9—nummer 4 
april 2014 

8	

Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof  ‐ Fromen nstraat 1  ‐  2050 Antwerpen   
Alle andere ac viteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

 
“Het is niet eenvoudig om de wereld te veranderen. Men kan de wereld van boven 
uit niet redden. Het kan alleen van binnen uit geschieden, vanuit de mens zelf.”    

 
http://www.orde-der-verdraagzamen.nl/images/stories/documents/pdf_org/pdf_org_60-08-05-0.pdf#pagemode=bookmarks 

Kalender april 2014 Kalender mei 2014 

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997. 

01/05/2014: Grondbeginselen der theosofie 
04/05/2014: Workshop: Intuïtief en energetisch schil-

deren  
08/05/2014: Ethiek: Vivekacudamani    
15/05/2014: De sleutel tot de Theosofie 
22/05/2014: Algemene Ledenvergadering LWL  
29/05/2014: Toegepaste Theosofie  
 

Het Witte Lotusblad  

03/04/2014: Grondbeginselen der theosofie 
06/04/2014: Gevaren van het spiritisme  
10/04/2014: Ethiek: Vivekacudamani    
17/04/2014: De sleutel tot de Theosofie 
24/04/2014: Toegepaste Theosofie  

 
 
 

Loge Witte Lotus  - april 2014 Loge Witte Lotus  -  mei 2014 

De Belgische Theosofische Vereniging 
De Theosofische Vereniging werd opgericht 
te New York op 17 November 1875. Haar 
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoe-
tingsplaats van zoekers naar waarheid en 
heeft afdelingen in vele landen over de hele 
wereld.  
In Europa is een Internationaal Theosofisch 
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). 
In België zijn er loges te Antwerpen, Brus-
sel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organi-
seren met grote regelmaat voordrachten en 

studiebijeenkomsten en sommige, waar-
onder die in Brussel en Antwerpen, be-
schikken tevens over een uitgebreide bibli-
otheek. De voornaamste taak van de ver-
eniging bestaat erin gelijkgestemde men-
sen bij elkaar te brengen en hen te stimu-
leren in hun zoekproces naar waarheid. 
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus was tot voor kort de 
jongste loot uit de Belgische Theosofische 
familie. Opgericht in 2006, beoogt deze 
Loge eveneens een aantrekkingspool te 

zijn voor zoekers naar en onderzoekers van 
waarheid. 
 
 
 
 
 
 
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op onze website: 

 www.logewittelotus.be 
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