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gegaan, maar het ontvangen gezicht 
werd daar niet bepaald minder, maar 
hoe langer hoe duidelijker, zó, dat hij 
door middel van de uitgebeelde kente-
kenen als het ware in het hart en in de 
diepste natuur naar binnen kon zien 
[...] waardoor hij werd overmeesterd 
door grote vreugde, stil heeft gezwe-
gen, God heeft geloofd, heeft gezorgd 
voor zijn huisarbeid en kinderschaar 
en met iedereen vreedzaam en vrien-
delijk omging. En van de op deze wij-
ze ontvangen verlichting en innerlijke 
omgang met God en met de natuur 
heeft hij weinig of niets aan iemand 
meegedeeld.” 
Boehme heeft meerdere werken nage-
laten waaronder Aurora, uit 1612. Dit 
werk is geen theosofische doctrine, 
maar wel een levend verslag van zijn 
mystieke visioenen. Met zijn creatieve 
verbeelding ziet hij de goddelijke al-
omtegenwoordigheid en de wederzijd-
se overeenstemmingen tussen God, de 
eeuwige natuur, de aarde en de mens. 
Zijn laatste werk was getiteld “177 
Theosofische vragen (Quaestiones 
theosophicae). 
In de werken van Boehme zijn invloe-
den terug te vinden van Paracelsus 
(1493/94-1541), de middeleeuwse 
mystiek, alchemie en astrologie en het 
lutheranisme, maar ook vanuit de 
pansofie van tijdgenoten zoals de ro-
zenkruisers (vanaf 1614) en Jan Amos 
Comenius (1592-1670). 
Het gedachtegoed van Boehme zou 
een stempel drukken op o.m. theoso-
fen en theosofische gemeenschappen 
in de zeventiende en achttiende eeuw, 
Louis-Claude de Saint-Martin (1743-
1803), het martinisme, Emanuel Swe-
denborg (1688-1772), Henry Corbin 
(1903-1978), Valentin Tomberg 
(1901-1973). 
John Pordage  
John Pordage studeerde in Oxford en 
is kort na 1644 terug te vinden als 
parochiegeestelijke in Bradfield. Naar 
aanleiding van zijn ervaringen met 
engelen en demonen, de mundi ideales 
of twee onzichtbare innerlijke princi-

Wat is christelijke theosofie? 
Om dat uit te leggen gaan we terug in 
de tijd, meer bepaald de zestiende en 
zeventiende eeuw, de tijd van Jacob 
Boehme (1575-1624). Boehme wordt 
gezien als diegene die aan de wieg stond 
van deze christelijke mystiek, meer be-
paald een protestantse christelijke mys-
tiek die met een gerust hart theosofie 
mag genoemd worden. Maar ook John 
Pordage (1608-1681) en Johann Georg 
Gichtel (1638-1710) komen we op deze 
reis doorheen de tijd tegen. 

Jacob Boehme 
Boehme stond meermaals onder hogere 
inspiratie gedurende zijn leven. We 
lezen in Abraham von Franckenberg, 
zijn eerste biograaf: “Ondertussen en 
nadat hij [Boehme] als een trouwe arbei-
der in het zweet des aanschijns in zijn 
levensonderhoud had voorzien, wordt 
hij aan het begin van de zeventiende 
eeuw, namelijk in het jaar 1600, dus in 
zijn vijfentwintigste levensjaar, weder-
om door het goddelijke licht aangegre-
pen en door het diep beschouwen van 
een tinnen schaal (van de liefelijke stra-
lende weerschijn dus) met zijn door 
sterren verlichte zielengeest tot de diep-
ste grond of het centrum van de gehei-
me natuur gevoerd. Hij is toen, enigs-
zins in verwarring, om deze vermeende 
fantasie uit zijn gemoed kwijt te raken in 
Görlitz voor de Neisse-poort (waar hij 
bij de brug zijn woning had) naar buiten 

pes die zich openbaarden aan hem en 
zijn vrouw, trekt hij de aandacht van de 
theologische commissie van de Angli-
caanse kerk. Er komt een onderzoek dat 
resulteert in zijn afzetting als parochie-
geestelijke in 1654. Rondom de figuur 
van John Pordage ontstond evenwel een 
theosofische kring, met o.m. ook Jane 
Leade. Na het proces schreef hij Innocen-
cy appearing through the dark Mists of pre-
tended Guilt (1655). Zijn werken zijn 
tevens in het Duits vertaald. 

John Pordage over Sophia: “Gelukkig 
zijn zij die hongeren en dorsten naar 
Sophia, want zij belooft neer te dalen in 
hen met haar goddelijk licht. Maar het 
kan lang duren, soms twintig jaar of 
zelfs meer, voor Sophia zich openbaart 
en rust brengt in de ziel die naar haar 
verlangt en zich met haar wil verenigen. 
Dit kan leiden tot uitputting en ontmoe-
diging. Noch gebed, noch meditatie, 
noch nadenken kunnen ons tot haar 
brengen of haar dwingen af te dalen in 
onze ziel. Wij zijn niet in staat door 
eigen inspanning, geloof of hoop naar 
haar op te stijgen, ook al kunnen we 
soms een glimp van haar opvangen. Wij 
moeten integendeel afdalen in ons in-
nerlijk hart en dan pas zullen de diepten 
van de Wijsheid opengaan en zal Sophia 
zich in al haar schoonheid aan ons open-
baren.” 
Johann Georg Gichtel  
Deze Duitse mysticus studeerde in 
Straatsburg, waar hij de christelijke kab-
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bestaat dit alles in een 
universum? Waarom 
bestaat dit universum? 
Enz…), legt de heer 
Boyd uit dat Theosofie 
aan de mensheid ge-
schonken werd met 
een heel specifiek doel, 
nl. om een begin te 
maken met het formu-
leren van een ant-
woord  op deze 
“waarom” vragen en de 
paden tot deze ant-
woorden voor te berei-
den. Dit waren de za-
den die Helena Blavat-
sky destijds heeft ge-
zaaid in haar vele geschriften waarbij 
ze zich tegelijkertijd bewust was van 
het feit dat de zaden pas veel later 
werkelijk zouden kiemen – op een 
moment dat zich ruim na het einde 
van haar toenmalig aardse bestaan zou 
bevinden -  en de wereld de essentie 
en elementaire punten van haar ideeën 
zou onderkennen. Wetenschap en 
religie zijn geëvolueerd tot aan hun 
huidig stadium op een zodanige ma-
nier dat het proces, zoals voorvoeld 
door Helena Blavatsky aan het einde 
van de 19de eeuw, nu een aanvang kan 
nemen. Zolang de “kennis van de go-
den” zoals aangebracht door de Theo-
sofische beweging niet geassimileerd 
werd, op welke manier of langs welke 
weg dan ook, zal Theosofie steeds 
voldoende reden van aanwezigheid 

bala en het protestantse piëtisme leerde 
kennen. Zijn werkelijke leven begint in 
1664 na een visioen in de gevangenis. In 
1668 komt hij in Amsterdam aan, waar 
hij tot zijn dood blijft wonen en werken. 
Hij wordt de heremiet van Amsterdam ge-
noemd en is het centrum van een theo-
sofische kring, de engelenbroeders of de 
broeders (en zusters) van het engelenleven. In 
Amsterdam publiceert hij de werken 

hebben in onze wereld. Op het verdere 
programma stonden tal van internatio-
nale sprekers waaronder Andrej Detela, 
Sloveens wetenschapper; Ulrich 
Mohrhoff, leraar aan het Sri Aurobindo 
International Centre of Education 
(SAICE) in Pondicherry; Muriel Pécas-
taing-Boissière, hoofdlector aan de Sor-
bonne. Daarnaast werden de deelne-
mers toegesproken door verschillende 
secretarissen generaal en landelijke ver-
tegenwoordigers van de Theosofische 
Vereniging. De verschillende bijdragen 
werden rechtstreeks uitgezonden via de 
website van de EFTS op het ogenblik 
dat ze werden gegeven tijdens het con-
gres en konden gevolgd worden door 
vele belangstellenden in de wereld. Na-
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van Jacob Boehme, de Theosophia reve-
lata. Zijn voornaamste werk is de The-
osophia practica, een verzameling van 
838 brieven, waarin Gichtel optreedt 
als spiritueel leidsman. 
Het volledige en goed gestoffeerde 
verhaal rond de Christelijke Mystiek 
zal u worden gebracht door Herman 
De Kuyffer, onze broeder van de Ge-

ünieerde Loge van Theosofen in Ant-
werpen die ons komt toelichten wat 
we mogen verstaan onder Christelijke 
Theosofie.  

U bent allen van harte uitgenodigd in 
het Katrinahof, Fromentinstraat 1 
te Antwerpen-Linkeroever op 
zondag 5 oktober 2014 om 
11.00u. 

Het 37ste Europees Congres, georgani-
seerd door de European Federation of 
Theosophical Societies (EFTS), werd 
gehouden in Parijs van 30 juli tot 3 au-
gustus 2014 en werd bijgewoond door 
zo’n 180 deelnemers van over de hele 
wereld, o.m. uit Australië, België, Ca-
nada, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Nieuw Zeeland, Rus-
land, Oekraïne, Oostenrijk, Portugal, 
Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, 
Verenigde Staten, Uruguay, Zwitser-
land.  
Zoals het geval is bij menig succesvol 
Congres werden ook tijdens deze 37ste 
Europese editie vele bestaande vriend-
schappen versterkt en nieuwe banden 
gesmeed. Van alle nieuwe banden was 
die met de Internationale Voorzitter, de 
heer Tim Boyd, wellicht de belangrijk-
ste. Alle functionarissen en deelnemers 
waren in de gelegenheid om persoonlijk 
contact te leggen met het nieuwe hoofd 
van de Theosofische Vereniging in de 
Wereld. 
Na de openingsceremonie en begroetin-
gen, nam het programma een aanvang 
met een eerste voordracht door de heer 
Tim Boyd, met als centrale vraag waar-
om er zoiets bestaat als Theosofie en de 
Theosofische Vereniging in een wereld 
waarin wetenschap en religie reeds be-
staan. Gegeven het feit dat noch de we-
tenschap noch religie het als hun op-
dracht zien om fundamenteel in te gaan 
op de vraag “waarom” (waarom bestaat 
de planeet en haar bewoners? Waarom 

37ste Europees Congres - Parijs van 30 juli tot 3 augustus 2014 
Sabine Van Osta   
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dien werden alle bijdragen gepubliceerd 
op dezelfde website en kunnen nog 
steeds bekeken worden via: 
http://www.ts-efts.org/Congress-
News.html 

In de komende maanden zullen vertalin-
gen van de bijdragen ongetwijfeld ver-
schijnen in de verschillende theosofische 
magazines die onze Vereniging wereld-
wijd telt. En ondertussen kunnen we 
ook alvast uitkijken naar het volgende 
Europese congres dat georganiseerd zal 
worden door de Spaanse Sectie vanaf 
2017. Wij houden u uiteraard op de 
hoogte. 

  
 

Groepsfoto - http://www.ts-efts.org/congress.html 

Inaugurele rede - 8ste Internationaal President 

Tim Boyd   
Welkom allemaal.  
Het is een grote eer hier vandaag met u 
allen te zijn. Het maakt mij nederig, te 
zien dat zoveel mensen tijd hebben vrij 
gemaakt en geïnteresseerd zijn in de 
Theosophical Society Adyar en haar 
president.  
Ik sta hier vandaag omdat we onlangs 
een verkiezing hebben gehad en nu de 
inauguratie vieren.  
Vanaf haar oprichting hecht de Theoso-
phical Society (TS) aan de democrati-
sche wijze van verkiezing van haar lei-
ders. Er is gestemd. Sommige mensen 
hebben op een bepaalde manier ge-
stemd, anderen maakten een andere 
keuze.  
Ik dank diegenen die meenden dat het 
waardevol zou zijn als ik deze positie 
zou bekleden. Ik dank ook hen die een 
andere keuze maakten, want wij zijn 
allemaal niet alleen betrokken bij een 
persoon, maar ook bij een organisatie 
met een lange geschiedenis, een krachti-
ge visie en een missie om de mensheid 
naar een hoger plan te brengen. Degene 
die uiteindelijk voor de microfoon staat, 

is dus zeker een secundaire overwe-
ging.  
Ik bekleed nu de functie van achtste 
president van de Theosophical Society 
sinds de oprichting in 1875 in New 
Vork City. Velen van u hebben één of 
meer van mijn voorgangers gekend en 
zij waren ongetwijfeld, stuk voor 
stuk, grote persoonlijkheden. Nie-
mand van hen was perfect, maar zij 
waren allen volmaakt in hun toewij-
ding aan de Theosophical Society en 
door het feit dat zij hun leven in dienst 
stelden van dit werk dat zij zo waarde-
vol achtten. Als achtste president ben 
ik de meest recente om mijn eigen 
specifieke imperfecties of tekortko-
mingen bij dit werk mee te brengen, 
maar ik beloof dat ik mijn best zal 
doen; meer dan dat kan ik niet belo-
ven.  
Sinds het begin heeft de Theosophical 
Society zich wereldwijd ingezet voor 
een belangrijke taak. Veel hebben we 
gezien, maar een groot deel vond 
plaats in de zeer belangrijke gebieden 
waar de Society zich verdienstelijk 
maakte, namelijk op de innerlijke 

niveaus van ons 
wezen. Als we pro-
beren onze vinger 
te leggen op wat de 
Society tot stand 
heeft gebracht, dan 
kunnen we zeggen 
dat zaadjes zijn 
geplant in het men-
selijk bewustzijn, zoals een boer zijn 
land inzaait met zaden, in de hoop dat 
die in de lente tot bloei komen.  
De specifieke naam die aan dit werk 
werd gegeven was theosofie, de Tijdlo-
ze Wijsheid, die spreekt over de ont-
plooiingsmogelijkheden van capacitei-
ten die ieder van ons bezit, maar die nu 
tijdens ons leven verborgen, slapend, 
lijken te blijven. Met de introductie van 
de Theosophical Society werd veel van 
dat verborgen landschap van ons be-
wustzijn levendig beschreven en werd 
een pad naar werkelijke transformatie 
afgeschilderd. Als we vanuit een histori-
sche perspectief kijken, werd één zaadje 
geplant en tot bloei gebracht in iemand 
als Annie Besant.  
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de USA in een koffiebar of bij een 
kruidenier mensen hoor praten over 
hun karma, of over reïncarnatie, of 
over het niveau en de betekenis van 
dromen - allemaal zaken waarvan nie-
mand had gehoord in de wereld van 
1875 en die nu vrij gewoon zijn. Deze 
speciale zaadjes zijn tot bloei geko-
men.  
Deze zegening is ook een deel van het 
probleem. De theosofische leringen 
bieden veelomvattende denkbeelden. 
De wereld heeft er in het algemeen 
enkele bijzonderheden uit gepakt, juist 
die aspecten die interessant zijn, maar 
daarbij het wijdere perspectief waarin 
zij thuishoren veronachtzaamd.  
Concepten als karma, niveaus binnen 
de natuur, spirituele evolutie en zelfs 
de Meesters van Wijsheid krijgen 
minder aandacht - zij zijn terug-
gebracht tot gebruiksartikelen, 
slechts details in de ononderbro-
ken zoektocht naar zelfvoldaan-
heid. Dit is toch wel een pro-
bleem.  
Voor een lid van de Theosophical 
Society roept deze toestand van 
de wereld bepaalde vragen op. 
Ten tijde van de oprichting van 
de Society werden de leringen gezien 
als een weldadige waarheidsbalsem 
die, indien juist gepresenteerd, veel 
zelfveroorzaakt lijden in onze wereld 
kon verlichten. Weinig mensen zou-
den willen beweren dat dezelfde ego-
ïstische motieven die in 1875 in de 
harten en in het denken van velen leef-
den, nu in 2014 minder hevig zijn. 
Het niveau van egoïsme en wedijver is 
eerder toegenomen. Landen, groepen, 
individuen bevinden zich in een con-
stante competitie met elkaar - waar-
om? Het lijkt erop dat iedereen steeds 
meer wil. Meer van wat?  
Noem maar op: meer controle, meer 
geld, meer roem, meer! Dezelfde 
honger die nu aan de harten van de 
mensen knaagt, knaagde ook aan de 
harten van de mensen vóór ons, zelfs  
in de nabijheid van iets dat wij 
'theosofie' noemen. Wat wij beschrij-

Een ander zaadje ontsproot in iemand 
met de naam J. Krishnamurti. Andere 
gezaaide zaden vinden we bij hedendaag-
se wetenschappers en filosofen als Ru-
pert Sheldrake, dichters als W.B. Yeats, 
artiesten als Kandinsky. De voortgang 
van menselijke gedachten, de kunsten, 
en alle vormen van expansie vanuit het 
innerlijk naar buiten zijn grondig beïn-
vloed door deze handeling van het plan-
ten van verschillende zaadjes.  
Terwijl dit alles zijn eigen grote belang 
diende, is het ware belang van het plan-
ten van zaden voor u en mij waarschijn-
lijk dat deze ook in ieder van ons zijn 
ingezaaid. Nu wachten we af hoe ze ont-
spruiten en tot bloei komen. 
Het werk van de TS in de wereld en 
haar invloed op het wereldbewustzijn is 
duidelijk en onloochenbaar. Niets van 
wat we heden ten dage in de wereld 
zien, is niet beïnvloed door deze wijs-
heid die theosofie wordt genoemd, en 
door haar Society. Ieder van ons is een 
ontvanger van deze weldadige gift. De 
oorspronkelijke duidelijke doelstelling 
van de Society om de kennis van theoso-
fie voor een groter publiek toegankelijk 
te maken, is wonderwel geslaagd.  
Als we in gedachten teruggaan naar de 
context van 1875, toen de Society ont-
stond, dan zien we dat we verschillende 
ideeën en concepten nu normaal vinden 
- zoals de zevenvoudige samenstelling 
van het menselijk wezen; dat we meer 
zijn dan alleen ons lichaam; dat er ver-
scheidene lagen, sferen van bestaan zijn, 
die gelijktijdig binnen ieder van ons 
functioneren. Destijds waren dat ideeën 
die niet alleen ver van ons afstonden, 
maar ook totaal onbekend waren, met 
name in de westerse wereld. Ideeën die 
algemeen aanvaard en normaal zijn in de 
oosterse wereld - zoals karma en reïn-
carnatie, vaststaande feiten waarop men-
sen hun leven baseren - waren in de 
westerse wereld van Europa en Noord- 
en Zuid-Amerika onbekend. Heden ten 
dage bevat ieder woordenboek ter we-
reld deze begrippen, die ideeën zijn 
algemeen bekend en hebben wortel ge-
schoten. Het is niet ongewoon dat ik in 

ven als religieus sektarisme verschilt in 
geen van zijn details van oorlogvoerende 
naties of roofzuchtige bedrijven; gooi 
alles bij elkaar en het lijkt allemaal op 
e lka a r .  I e de ree n  s t r i j d t  voor 
'marktaandeel' - zijn partje van de we-
reldtaart. Het hedendaagse scenario is 
niet de hoopvolle visie op de mensheid, 
die zoveel mensen voorzagen ten tijde 
van de oprichting van de TS. Het 
dwingt ons om onszelf bepaalde vragen 
te stellen. De eerste zou kunnen zijn:  
"Wat is feitelijk terechtgekomen van die 
weldadige waarheidsbalsem die de The-
osophical Society in de wereld introdu-
ceerde?" Er is geen religie hoger dan 
waarheid; er is geen dharma hoger dan 
waarheid - geen persoon, geen ideeën, 
geen beweging, geen leringen.  

Wat is het antwoord van onze wereld 
geweest op deze meest recente uiting 
van Tijdloze Wijsheid?  
Dit roept een andere vraag op: wat is 
onze rol, als leden van de Theosophical 
Society, als mensen die waardering heb-
ben voor en trachten te leven naar onze 
ervaring van deze waarheid, bij het in de 
wereld uitdragen van deze stand van 
zaken? Hebben we afstand gedaan van 
een rol die zou moeten toevallen aan 
hen die, tenminste in theorie, kennis 
hebben? Het leidt ons tot een andere 
vraag: Is kennis, zelfs kennis die we be-
schrijven als theosofisch, voldoende? Is 
het genoeg te zeggen 'ik weet'? Dat ik 
iets weet dat door wijze mensen gedu-
rende alle tijden is aangeduid als iets van 
grote waarde? 
Hoe je het ook bekijkt, het antwoord 

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=664232056965481&set=a.664231940298826.1073741838.10000136

0787491&type=1&theater 
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ningen en onze benadering ervan, is 
dat we onze spiritualiteit zouden moe-
ten laten beoordelen door ons effect 
op de wereld - niet door hoe goed we 
ons voelen over onszelf, niet voor ons 
vermogen om rustig te worden in on-
ze privé momenten - niets van dat 
alles: Laat onze spiritualiteit worden be-
oordeeld door ons effect op de wereld. Laten 
we ervoor zorgen dat de wereld zuiverder, 
beter, gelukkiger wordt, omdat wij erin 
leven.  

Misschien is dat niet ieders graadmeter 
voor spiritualiteit, maar het is voor 
ons een waardevolle om over na te 
denken. Ik wil twee vergeten onder-
delen van christelijke spiritualiteit met 
u delen. Deze worden door de men-
sen meestal niet aangehaald. De eerste 
is: De bouwers van een huis zwoegen tever-
geefs, tenzij God het huis bouwt.  
De tweede, die de basis vormde van 
het werk van Mahatma Gandhi, Mar-
tin Luther King en anderen met die 
diepe visie: Bied geen weerstand tegen het 
kwaad.  
Het verband tussen beide aanhalingen 
heeft voor mij niets te maken met het 

dat de wereld ons geeft, is dat er mis-
schien iets meer nodig is - en wat is dat? 
Iedereen is, elk op een iets andere ma-
nier, begiftigd met een zekere mate van 
gevoeligheid. Er zijn maar weinig men-
sen die zich niet bewust zijn van het feit 
dat in de wereld van nu een nieuw pa-
troon tevoorschijn komt. We zien het 
gebeuren, we weten dat er iets plaats-
vindt, maar ons vermogen om de gren-
zen ervan te beschrijven, om aan te dui-
den welke richting het opgaat, is op de 
een of andere manier beperkt. Toch 
weet iedereen dat er iets gaande is in 
deze wereld. Er is een machtig bewust-
zijn dat zich aan de wereld bekend wil 
maken. Als het een persoon zou zijn, 
konden we het beschrijven als iets dat 
tracht met ons mee te lopen. Dit be-
wustzijn is er, steeds zoekende, zoals 
water altijd zoekt om verder te vloeien. 
Dit bewustzijn is ononderbroken op 
zoek naar openingen waardoor het zich 
kan uitdrukken. Voor hen die het spiri-
tuele pad hebben omarmd, voor wie de 
ideeën en werkelijke ervaring van theo-
sofie betekenisvol zijn geworden, kun-
nen we onze rol beschrijven als het wor-
den van die opening. Wij hebben een 
probleem: het mag bot klinken en mis-
schien kan het beter niet worden ge-
zegd, maar de hedendaagse wereld, met 
zijn diepgaande verlangen naar een ver-
binding met iets dat 'echt' is, iets dat de 
innerlijke schoonheid aanspreekt, met 
de roep van binnenuit die in ieder mens 
leeft, die wereld richt zijn schreden niet 
naar onze voordeur (van de TS, redac-
tie), en er is ook geen reden om dat te 
verwachten.  
Misschien moeten wij ons de waardevol-
lere vraag stellen: richten wij onze 
schreden naar de voordeur van hen die 
in nood verkeren? De taak die voor ons 
ligt is hetzelfde als die van de oprichters 
van de TS, die is niet veranderd. Het is 
onze taak om een opening te bieden aan 
een wereld in nood.  
Eén van de grote presidenten van de TS, 
Annie Besant, sprak op verschillende 
manieren over het spirituele leven. Eén 
van de dingen die zij zei over spirituali-
teit, en meer specifiek over onze inspan-

kwaad, en zeker niet met het bouwen 
van huizen. Het heeft te maken met de 
toestand van ons zijn, iets wat soms 
over het hoofd wordt gezien. Kort ge-
zegd, die toestand van ons zijn, van ons 
denken, zou beschreven kunnen worden 
als een toestand van openheid. Het is, 
zoals een open deur of een open raam, 
een zijnstoestand die geen weer- stand 
biedt, zich nergens tegen verzet, zich 
niet afwendt van zaken die onze geest 
kwalificeert als afschuwelijk of laag. 
Bied geen weerstand. Weerstand is, 
naar zijn diepste aard, het antwoord van 
een denkvermogen dat vastzit in angst. 
"Zelfbescherming" is het denken dat 
weerstand biedt. Zij die werkelijk wijs 
zijn, vinden dit gedrag misschien zelfs 
grappig, ware het niet dat het zoveel 
ellende veroorzaakt. Een moderne Tao-
ïstische filosoof antwoordde desge-
vraagd: Waarom jullie zo ongelukkig zijn? 
Omdat 99,9 procent van alles wat jullie 
doen, of waarover jullie denken, of wat jullie 
wensen, voor jezelf is, en er is niemand. Het 
zelf, dat zoveel van onze aandacht krijgt, 
dat we met veel pijn en moeite mooi 
maken, in harmonie brengen, het juiste 
dieet geven, de juiste gedachten laten 
denken, dit zelf is, naar zijn eigen aard, 
zonder enige substantie. 
De meer naar buiten gerichte hebzuchti-
ge vormen van egoïsme, zoals naarstig 
streven naar geld, huizen of een goede 
reputatie, zijn gemakkelijk te herken-
nen. Bij de subtielere vormen, zoals 
onze gehechtheid aan een blijvend zelf 
dat van lichaam naar lichaam zal blijven 
bestaan, van cultuur naar cultuur, is dat 
moeilijker. Bij nadere beschouwing 
blijkt nog niemand in staat dit ongrijp-
bare zelf te duiden. Antwoorden zijn 
goed, maar de vraag is waardevoller. De 
vraag vormt de basis voor het leven; 
antwoorden neigen tot kleinigheden.  
Dit zijn dus de vragen, de zaken die ons 
zouden moeten beroeren. Op dit mo-
ment ontbreekt het ons aan niets bij dit 
werk van openstelling, van ontplooiing. 
Het zaad is in ons gezaaid, we moeten 
nu de aarde, het water en de voeding-

https://www.facebook.com/tim.boyd.7549?fref=ts 

Vervolg op pagina 7 

https://www.facebook.com/tim.boyd.7549?fref=ts


7 

Jaargang 9—nummer 10 
oktober 2014 Het Witte Lotusblad  

Loge Witte Lotus   
Programma werkingsjaar 2014-2015 

Alle studie-avonden en zondaglezingen zijn gratis toegankelijk voor leden en geïnteresseerden 
Iedereen is van harte welkom ! 

Voor de zondaglezingen wordt een vrije bijdrage in de kosten gevraagd (is echter geen verplichting!) 
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 

05/10/2014 Herman De Kuyffer Christelijke Theosofie  

02/11/2014 Lieve Opgenhaffen Plotinus 

07/12/2014 Armand De Roose Sacrale ruimten  

04/01/2015 Helmut Vandersmissen Theosofische Orde van Diest (T.O.S.) 

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 
2de donderdag van de maand: Ethica: Vivekacudamani van Sjankara 
3de donderdag van de maand: Thema-avond 
4de donderdag van de maand: Toegepaste Theosofie: Meditatie 
5de donderdag van de maand: Vrij onderwerp 

Theosofische Vereniging 
Nederland 

 
Najaarsdag 

18 oktober 2014 
 
Motto van deze studiedag is: 

Uitzicht door inzicht! 
 

Met Robert A. Pullen:  
Van kosmische ideatie tot het menselijk gedachtelandschap 

 
ITC - Naarden: Besant Hall. 
Begin programma om 10.30 uur en einde om 16.00 uur. 
Inschrijven verplicht! 
 
Alle informatie is te vinden op de flyer in bijlage. 

stoffen vinden. Het enige dat het licht 
belemmert te schijnen en de zaden tot 
leven te brengen, zijn de obstakels die 
wij opwerpen, als wolken. Men zegt dat 
wie je bent zo hard spreekt, dat mensen 
geen woord kunnen horen van wat je 
zegt (who you are speaks so loudly that 
people cannot hear a word that you are 
saying).  
Je innerlijke geestesgesteldheid is in het 
geding. Die geestesgesteldheid is deze 
kwaliteit van openheid; niet tolerantie, 
niet slechts het accepteren van verschil-
lende geloofsbelijdenissen, religies of 
rassen. Hoewel dat belangrijk is, vraagt 
openheid iets meer van ons. Laten we 
op dit moment een antwoord geven op 
deze steeds aanhoudende uitnodiging 
om ons open te stellen. Het is de enige 
manier waarop wij als individuen kun-
nen worden getransformeerd en het is 
de enige manier waarop de mensheid de 
regeneratie kan ervaren, waarover door 
vorige presidenten is gesproken. Dat is 
het doel van het theosofische werk in 
zijn totaliteit.  

Uit: The Theosophist, juni 2014 
Vertaling: Saskia Campert  
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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 

“De sferen zijn van tumult vervuld, 
help een ieder het evenwicht te bewaren!” 

Hart (Agni Yoga Society) - p104 (226) 

Kalender oktober 2014 

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

02/10/2014: De Leer van het Hart 
05/10/2014: Christelijke Theosofie  
09/10/2014: Ethiek: Vivekacudamani    
16/10/2014: De Leer van het Hart 
23/10/2014: Toegepaste Theosofie: Meditatie 
30/10/2014: Vrij onderwerp 
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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 

MA DI WO DO 
20:00-21.30 VR ZA ZO 

11:00-13:00 

  1 2 
DE LEER VAN 
HET HART 

 3 4 5 
CHRISTELIJKE 
THEOSOFIE 
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9 
VIVE-
KACUDAMANI 

10 
 

11 12 
 

13 14 
 

15 16 
DE LEER VAN 
HET HART 

17 
 

18 19 
 

20 
 

21 
 

22 23 
MEDITATIE 

24 25 
 

26 

27 
 

28  29 30 
VRIJ ONDERWERP 

 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 strafmaatre-
gelen te nemen. 
De leden van de 'General 
Council' vragen elk lid van 
de Theosophical Society 
ernstig om deze fundamen-
tele 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.  

 

Zie pagina 2 
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