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Lezing op zondag 3 januari 2016 om 11u—OC Katrinahof, Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen-Linkeroever 

Tao en Yoga 
Koenraad Elst 

Het Witte Lotusblad  

tian) om zonder verband ontstaan te 
zijn. Dat laatste is geworteld in een 
breder stelsel van acupunten en ener-
giekanalen, inz. de dumai en renmai 
(bestuurders- resp. ontvangenismeri-
diaan), langs resp. tegenover de rug-
gengraat. Die toepassing van een ou-
der mensbeeld heeft wel een aanwijs-
bare voorgeschiedenis en heeft zijn 
klassieke vorm gekregen tijdens het 
hoogtij van de "inwendige alche-
mie” (neidan). 

Samen met kwikzilver, de verhandel-
de grondstof van de "uitwendige al-
chemie" (waidan), reisde de leer van 
de inwendige alchemie van China naar 
India. Daardoor hebben de Indiase 
yogatechnieken aangaande de cakra's 
en de kundalinî een aantal Chinese 
oefeningen ingevoerd, zoals de "om-
gekeerde ademhaling", die in het li-
chaam een opwaartse dynamiek op-

Iedereen kent de overdracht van het 
boeddhisme en zijn meditatietradities 
van India naar China, onder meer dank-
zij de nieuwe populariteit van chan/zen, 
de Chinese resp. Japanse vorm van het 
Sanskrit woord dhyâna, "meditatie". 

Velen kennen ook de eigen Chinese tra-
ditie van energie-oefeningen en medita-
tie, samengebracht onder de noemer 
daoïsme. Veel minder bekend is dat er 
ook een overdracht uit China naar India 
geweest is, rond de +4de eeuw. 

Vage ideeën over 
de overeenkomst 
tussen verschillen-
de lichaamsdelen 
en verschillende 
bewustzijnsfunc-
ties komen op vele 
plaatsen voor, on-

dermeer bij Plato, in de overleveringen 
rond de Babylonische Dierenriem 
(waarvan de twaalf tekens met twaalf 
afdalende organen van het lichaam over-
eenkomen), en bekendst van al in het 
stelsel van de zes cakra's. Het woord 
cakra betekent "wiel" (verwant met cy-
clus en, minder zichtbaar, met wiel zelf) 
en vandaar "energiecentrum". In de 
minstens 5000 jaar oude yogatraditie, 
waarin meditatie en adembeheersing een 
eigen langdurige groei gekend hebben, 
verschijnt het stelsel van de cakra's, ge-
centerd rond een drievoudige energie-as 
langs de ruggengraat, praktisch kant en 
klaar. Alleen over het aantal cakra's is er 
heel even aarzeling, maar spoedig kiest 
men collectief voor "de zes cakra's". 
Deze worden ingepast in een stelsel van 
bestaande overeenkomsten, bv. vijf ele-
menten, vijf zinnen, vijf types hande-
ling, plus de geest als coördinator die 
zintuiglijke indrukken duidt en met ge-
paste handelingen verbindt. Erdoorheen 
kan een energie geleid worden, de kun-
dalinî, de "opgerolde (energie)". Zoals 
ze in de Indiase teksten verschijnen, zijn 
de cakra's volledig deel van de yoga-
traditie.  

Toch gelijkt het stelsel iets te goed op 
het oudere Chinese stelsel van de 
"kleine hemelse kringloop" (xiaozhou-
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wekt, het stimuleren van het "borre-
lende bron"-punt (op de bodem van de 
voet) en van het "ontmoetingen in het 
duister"-punt (op het perineum), en het 
hele idee van op- en neergaan met de 
aandacht als een belangrijke meditatie-
techniek. 

Klinkt dat als Chinees? Wel, tijdens de 
lezing nemen we enkele uren tijd om 
het allemaal uit te leggen. Het verhel-
dert wat er allemaal verteld wordt over 
cakra's en kundalini, en verbindt de 
praktijk met haar ware ontstaansgeschie-
denis.  

Wie meer wil weten over dit onder-
werp nodigen we van harte uit op de 
lezing die doorgaat op zondag 3 ja-
nuari 2016 om 11 uur in het Katrina-
hof, Fromentinstraat 1 te 2050 Ant-
werpen.  

Inkom: Leden € 2, niet-leden: € 7  
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Bij de aanvang van 2016, is er voor 
Loge Witte Lotus meer dan reden tot 
feeststemming: onze Loge viert im-
mers in het nieuwe jaar haar 10-jarig 
bestaan. Helemaal onopgemerkt kan 
dit natuurlijk niet voorbij gaan, dus 
onze lezers en sympathisanten zullen 
een aantal maal aan dit heuglijke feit 
herinnerd worden. 

Vanuit een ander perspectief bekeken, 
gaan we een evenzeer nieuw als boei-
end jaar in. Stilaan doch met kracht 
sijpelt de werkelijkheid door, de wer-
kelijkheid van het Ene Leven, de ver-
bondenheid van allen met alles en 
iedereen.  In de huidige tijdsgeest 
blijft niets in het verborgene. Eerder 
vroeger dan later komt alles aan de 
oppervlakte, de goede dingen maar 
ook het bestaan van enorm veel mis-
standen die al die tijd voor oneven-
wichten hebben gezorgd. Als wij men-
sen een leven in vrede wensen, als wij 
op enige wijze willen komen tot een 

rechtvaardig en gelijkwaardig bestaan 
voor allen, dan zullen allen toch ook 
een aantal misstanden degelijk onder 
ogen moeten zien. In essentie is de 
mensheid één en vele middelen worden 
door het Leven zelf ingezet om dat ge-
geven goed bij ons allen te laten door-
dringen. En de lessen komen vaak zeer 
hard aan, zowel op individueel als col-
lectief vlak. Ze doen vooral veel pijn, 
met als onmiddellijk gevolg verkrampte 
reacties, een gevolg van een overijveri-
ge neiging tot bescherming.  

Onder dergelijke spanningsvolle om-
standigheden, en het vooruitzicht dat 
deze omstandigheden de komende tij-
den nog niet snel zullen verzachten, 
bestaat het dan toch, dat mensen trouw 
blijven aan hun menselijke erfenis: dat 
vermogen om dwars tegen instinctieve 
impulsen toch te blijven geloven in de 
verbondenheid van de mensen en te 
handelen vanuit dat besef. En nog maar 
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Sabine Van Osta 
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De grondslagen van vrede   

Mary Anderson 

Het Witte Lotusblad  

op zich in deze betekenis de grondslag 
van alle bestaan is! Natuurlijk moeten 
we ons realiseren dat vrede zoals we 
die kennen niet alleen maar afwezig-
heid van oorlog is. Er bestaat geweld 
in de burgerlijke samenleving in lan-
den waarvan gezegd wordt dat zij op 
voet van vrede met elkaar leven of 
zelfs neutraal zijn. En er is niet alleen 
uiterlijke vrede op het fysieke vlak, 
maar ook innerlijke vrede op de ge-
bieden van denken en voelen. 

Dit brengt ons bij het tweede theoso-
fische grondbeginsel dat betrekking 
heeft op het fundament van vrede: 
Alle beweging van leven en evolutie 
wordt bestuurd en geleid van binnen 
naar buiten. Dit betekent dat alles wat 
verschijnt of zich voordoet op het 
uiterlijke, fysieke vlak reeds bestond 
op subtielere niveaus van voelen en 
denken. In een van de Upanisaden 
wordt gezegd dat het oog zich ontwik-
kelde omdat het Zelf wilde zien, dat 
het oor zich ontwikkelde omdat het 
Zelf wilde horen en zo voort. Van 
belangrijke menselijke ontwikkelingen 
en ontdekkingen werd eerst in ge-
dachte en gevoel een voorstelling ge-
maakt. Mozart hoorde, in zichzelf, 
zijn symfonieën in een tijdloos mo-
ment, in één noot. Vervolgens moest 
hij ze op het stoffelijk gebied uitwer-
ken in maat en noten. Handelingen, 
zowel goede als slechte, beginnen op 
de gebieden van denken en voelen. 

Dit wordt erkend in de verklaring van 
de Verenigde Naties, die stelt dat oor-
log in het denken van de mens begint. 
Dus moet vrede ook beginnen in het 
denken van de mens. Vrede moet op 
een natuurlijke wijze van binnenuit 
opwellen. Zij kan niet van buitenaf 
kunstmatig worden opgelegd of zij zal 
niet meer zijn dan vrede in naam, 
uiterlijke vrede, schijnvrede. 

Dit verklaart de vele mislukte pogin-
gen om vrede tot stand te brengen. 
Soms onderhandelen mensen om tot 
een regeling te komen en denken dat 
zij zich inzetten voor vrede, maar zij 
voelen en gedragen zich agressief. 

Wat zijn de grondsla-
gen of de wortels van 
vrede? We kunnen in 
dit verband denken 
aan twee grondbegin-
selen, die in de filoso-

fie van de theosofie  genoemd worden. 
Het eerste is fundamentele eenheid, 
de innerlijke eenheid van Alle Be-
staan, afwisselend God of het Absolu-
te genoemd, de grondslag van Zijn of 
het Ene Leven. Het is tegelijk univer-
sele liefde, oneindige vreugde, ware 
wijsheid en volmaakte vrede. 

Die innerlijke eenheid, die gelijk staat 
met volmaakte vrede, is de basis van wat 
we kennen als uiterlijke vrede, die on-
volmaakt is, of het nu gemoedsrust, 
vrijheid van angst, of vrijheid van vijand-
schap of gewapend conflict is. 

We spraken van de grondslag van vrede, 
maar we kunnen ook zeggen dat vrede 
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Wanneer we over vrede en harmonie 
praten, moeten onze beraadslagingen in 
vrede en harmonie plaatsvinden, zelfs 
als we het met elkaar niet over details 
eens zijn. We kunnen het altijd eens zijn 
dat we verschillen, dat we op verschil-
lende wijze (toch) samen zijn (in het 
Engels: be “together differently”). 

Op een keer stelde iemand voor dat de 
vele organisaties die zich voor vrede 
inzetten en hiernaar streven zich aaneen 
zouden sluiten – misschien om vrede ‘af 
te dwingen’? Maar zou dit effect heb-
ben? Organisaties hebben verschillende 
doeleinden en visies. Dit zou niet erg 
zijn, zolang zij hun standpunten niet aan 
anderen opleggen, maar heel vaak doen 
zij dit wel, wat tot conflicten leidt. 

Vrede en harmonie zijn natuurlijk heel 
actuele thema’s in een wereld waarin 
we vertrouwd zijn met zoveel oorlog, 
geweld, disharmonie en onrecht. Dit 
komt niet alleen door de media, maar 
ook door de houding van mensen om 
ons heen en misschien, als we er eerlijk 
over zijn, realiseren we ons dat we deze 
dingen ook in onszelf ervaren. 

Het is goed onze gedachten op vrede en 
harmonie te richten, in plaats van het 
versterken van geweld en disharmonie 
door ons daarop te concentreren, door 
erover te praten, zelfs door onze afkeur 
daarover uit te spreken! Misschien den-
ken we teveel aan geweld. 

Iemand zei tegen Krishnamurti dat hij 
de indruk maakte geweldloosheid te 
verdedigen. Maar wat zou hij doen als 
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recent, kregen we daar een prachtig 
voorbeeld van, door het inmiddels we-
reldberoemde tekstje van Antoine Lei-
ris. 

Tegen deze achtergrond, bij de over-
gang van het ene kalenderjaar naar het 
andere willen we alle lezers van Het 
Witte Lotusblad een inspirerend, har-
monieus, gezond en liefdevol 2016 toe-
wensen. De wereld heeft nood aan 
mensen die Liefde, Vrede en Licht ver-
spreiden die alle drie gegrond zijn in 
een verstandig en nuchter denken. De 
wereld heeft nood aan mensen die we-
ten wat respectvolle omgang met elkaar 
betekent. De wereld heeft nood aan 
mensen die niet blijven hangen in wat 
was, in oude pijn, maar die zichzelf en 
hun omgeving vanuit hun innerlijk kun-
nen balsemen en de toekomst, ondanks 
alle veranderingen die zij met zich mee-
brengt, vanuit zelfvertrouwen kunnen 
omarmen. Laten wij ernaar streven zo’n 
mensen te zijn. 
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De grondslagen van vrede 
Mary Anderson 

Het Witte Lotusblad  

volgens zijn manier van doen zei hij terwijl 
hij hen verwelkomde: 

“Hoe gaat het met jullie, monniken? Kun-
nen jullie je staande houden? Hebben jullie 
de regentijd in vrede en eendracht doorge-
bracht en hebben jullie enig gemis aan 
steun ervaren?” 

En zij antwoordden: “Het gaat met ons 
niet goed, Gezegende, want er bestaat 
tussen ons grote onenigheid en ons hart is 
vervuld van bitterheid en kent geen vrede.” 

En zij legden hem met wederzijdse haat 
hun zaak voor en hij zei (terwijl hij hen 
citeerde): 

“Hij beledigde me! Hij sloeg me!” Hoe kan 
haat verdwijnen in hen die dergelijke ge-
dachten koesteren? Het leed gedijt in je-
zelf. Je lijdt door jezelf. De zwanen gaan 
over het pad dat leidt naar de zon, zij 
gaan door de lucht door middel van hun 
wonderbaarlijk vermogen. Het ligt in het 
vermogen van de mens zich te verlossen van 
het lijden. 

“Er is niets dat zo doet ontbranden als 
begeerte; er is niets dat zo hopeloos is als 
haat.” 

“Laat een mens boosheid loslaten, laat hem 
trots verzaken.” 

“Laat hem boosheid door liefde te boven 
komen en laat de waarheid de leugenaar 
overwinnen. Want haat wordt nooit beëin-
digd door haat, maar alleen door liefde. 
Dit is een oude levensregel.” 

Een oude levensregel. 

Nadat de Heer zo had gesproken met een 
hart vervuld van geluk, werd dit een nieuw 
gebod en wijsheid. 

Aldus groetten de twee monniken elkaar in 

hij met zijn zuster wandelde en iemand 
viel haar aan? Zou hij haar niet verdedi-
gen? Krisnamurti antwoordde gewoon: 
‘Ik heb altijd een leven zonder geweld 
geleid.’ Als je werkelijk geweldloos 
bent, ben je geneigd geen geweld aan te 
trekken. Maar als we ons afvragen hoe 
we ons of onze dierbaren zouden verde-
digen als we werden aangevallen, dan 
hebben we al gewelddadige gedachten, 
scheppen we al gedachtevormen van 
geweld. Terwijl er geen geweld is, be-
vorderen we geweld door eraan te den-
ken! Ik zeg niet dat we onszelf en onze 
dierbaren niet zouden moeten verdedi-
gen als we worden aangevallen. Dat is 
een kwestie die ieder van ons voor zich-
zelf moet uitmaken als het probleem 
zich voordoet, maar laten we het niet 
oproepen door het te verwachten! Als 
geweld begint in het denken – het den-
ken van iedereen! – kunnen we voor 
een deel verantwoordelijk worden ge-
steld voor de volgende daad van geweld 
die optreedt, hetzij plaatselijk, hetzij 
algemeen verspreid en gepaard gaande 
met internationale repercussies! 

Eerder stelden we ons de vraag waar de 
wortels van vrede liggen. Laten we nu 
een antwoord van meer persoonlijke 
aard geven: Volgens de theosofische 
filosofie bevinden de wortels van vrede 
zich veel dieper in ons dan de wortels 
van geweld. De wortels van geweld 
bevinden zich in het babbelgrage denk-
vermogen en in zelfzucht, terwijl de 
wortels van vrede zich bevinden op het 
niveau van die Wijsheid die tevens Lief-
de is, waarnaar we zelden bewust kun-
nen doordringen. Zij liggen in het cen-
trum van alle dingen – dat het hart van 
ons wezen uitmaakt. Als we zouden 
kunnen doordringen tot in de kern van 
de dingen, zouden we vrede ervaren, 
omdat we de belichaming van vrede 
zijn. 

Vrede moet op een natuurlijke wijze van 
binnenuit opwellen. 

Ik citeer uit The Life of Buddha (L. Adams 
Beck, blz. 242): 

Eens wendden twee monniken, die van ver 
waren gekomen, zich tot de Boeddha, en 
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liefde voor het gezicht van de Volmaakte en 
hand in hand verlieten zij hem. 

Het is inderdaad een ‘oude levensregel’ 
dat ‘haat nooit beëindigd wordt door 
haat, maar alleen door lief-
de’. Iedereen zou hetzelfde tegen de 
monniken gezegd kunnen hebben, maar 
dan zou het geen effect hebben gehad. 
In feite moeten de monniken het zelf 
hebben geweten, zij het dan slechts in 
theorie. Maar toen de Boeddha het zei, 
had het een schokkende, elektrificeren-
de uitwerking, omdat het niet alleen 
maar theorie was, maar uit de praktijk 
was gebleken, omdat zijn woorden uit 
een vredevol hart kwamen, een hart dat 
de vicieuze cirkel, dat haat wordt voort-
gebracht door haat, had doorbroken. De 
vicieuze cirkel van vijandigheid kan 
slechts door vrede verbroken worden. 

Net zoals uit het volgende blijkt: toen 
een zeer gewelddadig man die bekend 
stond als een dief en een moordenaar, 
die zich door niets tegen liet houden, de 
plaats naderde waar de Boeddha met 
zijn monniken zat, gingen de monniken 
er vandoor. Toen de gewelddadige man 
dichter bij hem kwam, viel de boosheid 
gewoon van hem af. De vrede en de 
harmonie die van de Boeddha uitgingen 
waren niet enkel theorieën, maar op de 
praktijk gestoelde feiten. 

Vragen wij ons af waarom zoveel politici 
voortdurend over vrede praten, maar 
geen vrede tot stand brengen? (Het is 
natuurlijk beter over vrede te praten 
dan zich bezig te houden met oorlog) 
Krishnamurti zegt (First and last Free-
dom, blz. 184): “Jij en ik kunnen over 
vrede praten, we kunnen besprekingen 
hebben, rondom een tafel zitten en met 
elkaar discussiëren…[Maar] als we vre-
de willen hebben, moeten we vredelie-
vend zijn; als we in vrede willen leven 
wil dit zeggen dat we geen vijandschap 
moeten creëren.” 

Maar weten we wel wat innerlijke vrede 
inhoudt? Het brengt een omwenteling 
teweeg. Uiteindelijk houdt het in dat we 
ons bewust zijn van onze innerlijke een-
heid met alles, niet alleen met onze 
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De grondslagen van vrede 
Mary Anderson 

Het Witte Lotusblad  

We zijn geen geïntegreerde wezens. 
H.P. Blavatsky legt dit uit door te 
zeggen dat er drie levensstromen zijn 
die zich in elk van ons ontwikkelen: 
de spirituele, de verstandelijke 
(vermengd met en beïnvloed door 
onze verlangens) en de lichamelijke. 
Elke levensstroom volgt zijn eigen 
wetten. Zo zorgen onze verlangens, 
die onze gedachten afleiden, ervoor 
dat we geriefelijkheid, plezier of op-
winding zoeken, zonder rekening te 
houden met het geluk van anderen. 
Het innerlijke spirituele zelf, dat zich 
bewust is van de eenheid van alles, 
spoort ons tegelijkertijd met de nog 
zwakke stem van het geweten aan om 
te zoeken naar het geluk van anderen 
en naar rechtvaardigheid voor ieder-
een. 

Op deze wijze verkeren we vaak in 
een innerlijk conflict en zijn we met 
onszelf in oorlog. Hoe kunnen we 
dan, zoals Boeddha, vrede en harmo-
nie uitstralen? 

We kunnen, bij wijze van spreken, 
denken aan de eenheid van alle leven 
in een horizontale rechte lijn, als de 
Eenheid van alle wezens met elkaar, 
maar bestaat er ook niet een verticale 
Eenheid – Eenheid binnen onszelf, 
een verbinding tussen alle aspecten 
van onze aard? Dan hebben we een 
waarlijk geïntegreerd mens. Zo’n 
mens verkeert in vrede met zichzelf 
en anderen. 

Vrede houdt harmonie in. Met be-
trekking tot harmonie en disharmonie 
zegt Annie Besant in haar boekwerk-
je The Theosophic Life (blz. 29-30): 

Soms is een wanklank in een muziekstuk 
nodig om de muziek te vervolmaken. Op 
zichzelf gezien klinkt het erg slecht, maar 

vrienden en familieleden, met degenen 
die van ons houden en voor ons zorgen, 
maar ook met hen die vreemden voor 
ons zijn, zelfs vijandig tegenover ons 
staan. Het brengt met zich mee dat we 
handelen in overeenstemming met dat 
bewustzijn van Eenheid. 

In de Christelijke Bijbel wordt Jezus 
aangehaald als hij zegt ‘Gelukkig zijn de 
vredelievenden, want zij zullen de kin-
deren van God genoemd worden’. Als 
we aan God als het Ene Leven denken, 
dat het wezen van alle mensen, van alle 
levende wezens, van alle dingen uit-
maakt, dan zijn we inderdaad de kin-
deren, de erfgenamen van het Ene Le-
ven, mits we dat ene leven kunnen waar-
nemen in alles en dienovereenkomstig 
handelen, niet enkel in uiterlijk gedrag, 
maar ook in voelen, in denken en in 
spreken, terwijl we ons bewust zijn van 
die eenheid. 

Een oudere dame zei tegen haar domi-
nee: ‘Zal ik na mijn dood weer mijn 
geliefden ontmoeten?’ Hij antwoordde: 
‘Ja, lieve mevrouw, maar ook de ande-
ren!’ We kunnen ons hart niet voor 
iemand of iets afsluiten. We kunnen ons 
voor invloeden van buiten afsluiten, als 
we niet sterk genoeg zijn om weerstand 
te bieden aan negatieve invloeden die tot 
slechte gewoonten leiden, waarvan we 
ons willen bevrijden, maar zelfs dan 
moeten we proberen anderen te begrij-
pen. 

Zowel vrede als harmonie impliceert 
een relatie, vrede tussen twee of meer 
personen, de harmonie tussen twee of 
meer muzieknoten. We denken aan een 
relatie wanneer er twee of meer perso-
nen zijn. Maar houdt innerlijke vrede ook 
een relatie in? Is vrede in onszelf niet 
makkelijker aan te voelen dan vrede 
buiten ons, vredelievendheid jegens 
anderen? Volstrekt niet! Innerlijke vrede 
komt misschien zelden voor en kan 
moeilijker worden aangevoeld. Onder-
vinden we niet vaak innerlijk conflict en 
worstelingen? 

Paulus spreekt hierover: ‘De dingen die 
ik zou willen doen, doe ik niet en wat ik 
niet zou willen doen, doe ik.’ 
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als onderdeel van de harmonie van een heel 
mooi muziekstuk verrijkt die muzieknoot, die 
zo onwelluidend was, het muziekstuk en geeft 
het op een schitterende wijze weer. 

Het innerlijke spirituele zelf, dat zich 
bewust is van de eenheid van alles, 
spoort ons aan om te zoeken naar het 
geluk van anderen en naar rechtvaardig-
heid voor iedereen. 

De helft van het geheim van de schitterende 
muziekstukken van Beethoven ligt in de 
kracht waarmee hij wanklanken gebruikt. 
Hoe verschillend zou zijn muziek zonder hen 
zijn, hoe veel minder rijk, minder melodieus 
en minder imposant. En er zijn zulke duide-
lijke disharmonieën in het menselijke leven. 

Volgens een oud verhaal uit het Oosten 
joeg iemand alle kraaien weg vanwege 
hun onwelluidende gekras, dat zich ver-
mengde met het melodieuze gezang van 
de andere vogels. Doch de Schepper 
klaagde dat zijn orkest niet volledig was 
zonder de kraaien. Kunnen we daarom 
de kraaien, die een wanklank schijnen 
voort te brengen, aanvaarden als onder-
deel van het orkest van het leven? 

Laten we ons het volgende gezegde her-
inneren: ‘Hij trok een cirkel en sloot me 
uit. Ik trok een grotere cirkel en nam 
hem op.’ Als iemand ons ergert, ons 
lastig valt, moeten we ook overdenken, 
dat datgene wat ons vaak hindert in een 
andere persoon iets typerends van ons-
zelf is, dat we verachten, maar niet in 
onszelf willen erkennen. Dus projecte-
ren we onze gebreken op een ander. 

Vrede en harmonie kunnen op ons een 
passieve indruk maken. Er bestaat inder-
daad een vrede en harmonie die passief 
is. Het is de toestand van tamas, een 
hoedanigheid van traagheid, die op-
treedt vóór de ontwikkeling van rajas, of 
hartstocht, die wegen en middelen 
zoekt om zijn verlangen te bevredigen. 
Maar er bestaat een vrede die niet  tama-
sisch of onverschillig is, maar satvisch of 
harmonieus, die van de wijze mens die 
uitgestegen is boven de onverschillige, 
tamasische toestand en ook boven de op 
zichzelf gerichte, rajasische toestand. 
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De grondslagen van vrede 
Mary Anderson 

Het Witte Lotusblad  

    Noteer alvast in uw agenda !!! 

Zaterdag 12 maart 2016 

Voorjaarsdag  

Theosofische Vereniging Nederland,  
in samenwerking met het  

Internationaal Theosofische Centrum (ITC)  
Naarden. 

Op het programma o.a. de voorstelling van een 

nieuw algemeen boek over Theosofie.  

 

Bijgevolg is de vrede die gekenmerkt 
wordt door sattva niet onverschillig, 
maar dynamisch. In feite lijkt zij op een 
dynamo, die een groot vermogen en een 
grote energie voortbrengt, maar die zo 
snel beweegt dat zij onbeweeglijk lijkt. 
Dit is de vrede die elk begrip te boven 
gaat. Zij is harmonieus, omdat zij niets 
afwijst, maar alles verwelkomt, alles in 
zich opneemt, alles transformeert, zoals 
de Boeddha de haat van de twee monni-
ken transformeerde in liefde en vriend-
schap. Zij is in werkelijkheid liefde, 
wijsheid en vreugde. 

Hoe kunnen we een dergelijke vrede in 
onszelf benaderen? Sri Ram had hierover 
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Loge Antwerpen 

Programma werkingsjaar 2015-2016 

Zondaglezingen 

van 11.00 uur tot 13.00 uur 

Locatie: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Alle informatie over zondaglezingen en studieklassen Loge Antwerpen zijn te bekomen via e-mail:  
godelieve.opgenhaffen@telenet.be of via GSM 0476 879 968 

17/01/2016 Sabine Van Osta Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society 

21/02/2016 Marcel Vyt Het geheim van het Taoïsme 

20/03/2016 Lode Driscart Inwijding in de 21ste eeuw 

17/04/2016 Wim Leys De verborgen wijsheid van het sprookje 

15/05/2016 Sabine Van Osta & Lieve Opgenhaffen Wereldmeditatie 

net als Krishnamurti veel te zeggen 
dat relevant is: ‘Om dichterbij een toe-
stand van vrede of innerlijke zuiverheid te 
komen, is het niet genoeg om één  of andere 
gedicht over vrede op te zeggen: men moet 
zijn aard ontdoen van de wortels die de 
oorzaak zijn van de agitaties en vrees’. 
Betekent dit een grote inspanning? Nee!’ 
Een toestand van vrede in zichzelf kan niet 
door inspanning bereikt worden. Zij moet 
door zichzelf tot stand komen en zal ver-
schijnen wanneer men elke oorzaak van 
conflict in zijn eigen denkvermogen en hart 
geëlimineerd heeft.’ (Thoughts for Aspirants, 

Second Series). 

Om zulke oorzaken uit te schakelen, 
moeten we ons er eerst van bewust zijn. 
Dus zijn in de eerste plaats zelfobserva-
tie en zelfbewustzijn noodzakelijk ten-
einde in alle eerlijkheid de oorzaken van 
conflict in onszelf te ontmaskeren. Als 
we dergelijke oorzaken van conflict zien 
zoals ze zijn, namelijk eindeloos ongeluk 
voortbrengend voor ons en voor ande-
ren, zullen zij als dode bladeren in de 
herfst afvallen. Zoals Krishnamurti zegt: 
als we ons realiseren dat iets wat we 
eten buikpijn teweegbrengt, eten we het 
niet langer. 

Sri Ram spreekt over het vermogen om 
in onszelf een vrede tot uitdrukking te 
brengen, die ‘een veelheid van niet uit-
gedrukte harmonieën’ omvat. Als we 
met onszelf in vrede zijn, zullen we in 
vrede met anderen zijn. 

Uit: Theosofia, April 2006  
Vertaling: Ton van Beek  

 
Mary Anderson was Internationaal Secretaris, 
alsook Vice-President van de Theosophical 
Society. Vele Jaren was ze ook Secretaris van 
de Europese Federatie. Ze gaf lezingen in vele 
landen en in verschillende talen, en  schreef 
ook heel wat artikels voor The Theosophist. 

mailto:godelieve.opgenhaffen@telenet.be
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Loge Witte Lotus   

Programma werkingsjaar 2015-2016 

Alle zondaglezingen zijn toegankelijk voor leden en geïnteresseerden 
Iedereen is van harte welkom ! 

Voor de zondaglezingen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd: 

Voor leden € 2, voor niet-leden € 7  
Alle informatie over het programma is te bekomen via GSM: +32 486 631 997 en +32 476 879 968 

of per mail: info@logewittelotus.be 

03/01/2016 Koenraad Elst Tao en Yoga 

07/02/2016 Sabine Van Osta Adyar, hoofdzetel van de Theosophical Society 

06/03/2016 Mira Lootens Universele Goddelijke krachten in het fysieke en 
geestelijke bestaan 

03/04/2016 Loes Moreno De spirituele reis van het Ganzenbord 

01/05/2016  Geen bijeenkomst 

05/06/2016 Erwin Bomas In uitvoering 

Zondaglezingen 
Van 11.00 uur tot 13.00 uur 

Locatie: OC Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 2050 Antwerpen-linkeroever 

Studieavonden  

van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Locatie: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 

1ste donderdag van de maand: Thema-avond: Onzichtbare helpers 

2de donderdag van de maand: Ethica: Aan de voeten van de Meester 

  Gewerkt wordt aan de hand van het werkboek van Christian Vandekerkhove 

3de donderdag van de maand: Thema-avond: Onzichtbare helpers 

4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Vraag en antwoord 

  Gevolgd door een Genezingsmeditatie 

5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp 

Jaargang 11—nummer 1 

Januari 2016 

De studieavonden zijn toegankelijk voor alle leden en geïnteresseerden. 
Iedereen van harte welkom! 

De studieavonden zijn GRATIS voor de leden.  

Aan de geïnteresseerden wordt een bijdrage in de kosten gevraagd en wel als volgt:  
 een eerste aanwezigheid, bij wijze van kennismaking: gratis.  

Elke volgende aanwezigheid: € 2.  

De voornaamste eigenschap van geluk is vrede. Innerlijke vrede. 

14de Dalai Lama 
www.citaten.net 

mailto:info@logewittelotus.be
http://www.citaten.net
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Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Kalender januari 2016 

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht 
op GSM +32 476 879 968 en +32 486 631 997 

03/01/2016: Tao en Yoga  

07/01/2016: Thema-avond: Onzichtbare helpers 

14/01/2016: Ethiek: Aan de voeten van de Meester  

21/01/2016: Thema-avond: Onzichtbare helpers 

28/01/2016: Vraag en Antwoord, 
                                gevolgd door een Genezingsmeditatie 

(enkel voor leden) 
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Loge Witte Lotus  -  januari 2016 

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, waaron-

der die in Brussel en Antwerpen, beschik-
ken tevens over een uitgebreide biblio-
theek. 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 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 

VR ZA ZO 
11:00-13:00 

    
 

1 2 3 
TAO EN YOGA 

4 5 
 

6 
 

7 
ONZICHTBRE 
HELPERS 

8 
 

9 10 
 

11 12 
 

13 14 

AAN DE VOETEN 
VD MEESTER 

15 
 

16 17 
 

18 
 

19 
 

20 21 
ONZICHTBARE 
HELPRS 

22 23 
 

24 

25 26 27 28 
VRAAG EN 
ANTWOORD 

29 30 31 

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. 
Meningen of opvattingen geven geen recht 
op voorrechten en kunnen evenmin aan-
leiding zijn om strafmaatregelen te ne-
men. 

De leden van de 

'General Council' 

vragen elk lid van de 

Theosophical Socie-

ty ernstig om deze 

fundamentele prin-

cipes van de Theo-

sophical Society te 

verdedigen, te handhaven en er naar te han-

delen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te 

doen gelden op vrijheid van denken en van 

meningsuiting, binnen de grenzen van hoffe-

lijkheid en rekening houdend met anderen.  

 

Zie pagina 2 

http://www.logewittelotus.be/

