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De drie doelstellingen 

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

  Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
zonder onderscheid van  ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

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

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

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Ze verwelkomt als leden al diegenen die de drie doelstellingen kun-
nen onderschrijven en die bereid zijn haar Statuten te respecteren.   
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Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwikke-
len van een zich steeds verdiepend inzicht in, en 
verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spiri-
tuele zelf-realisatie en de eenheid van alle le-
ven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-
belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Deelname in de kosten activiteiten: 

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  
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Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen. 

De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.   

http://www.ts-adyar.org
http://www.itc-naarden.org
http://www.ts-belgium.be
http://www.ts-belgium.be
http://www.logewittelotus.be/
http://www.logewittelotus.be
https://www.facebook.com/groups/107839652617663/
mailto:%20info@logewittelotus.be
mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be
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Het systeem van evolutie is dat de monade, die 
een vonk is van het goddelijke vuur, afdaalt in 
materie.  
Er zijn geen echt geschikte woorden om deze mona-
de te beschrijven, onze uit-drukkingsmogelijkheden 
zijn daarvoor te beperkt, maar we komen er mis-
schien het dichtstbij als we het eenvoudig een frag-
ment van goddelijkheid noemen. Een frag-ment kan 
in feite niet allesdoordringend zijn; toch dekt elke 
andere term de werkelijkheid nog minder. Over de 
monade is gesproken als zijnde een weerspiegeling 
van de godheid, maar het is veel meer dan slechts een 
reflectie. Voor zover ons begrip reikt, dekt de term 
‘fragment’ de werkelijkheid beter, al moeten we na-
tuurlijk toegeven dat het eigenlijk geen juiste term is.  

Dit fragment dan toch, dat een fragment is van 
het goddelijke, bevat in zichzelf alle goedheid en 
alle perfectie, in potentie. Wat in de loop van de 
evolutie moet gebeuren, is dit allemaal te ontvou-
wen. Vanaf daar waar het is, schijnt het, ondanks zijn 
goddelijkheid, niet in staat te zijn om op de lagere 
bewustzijnsgebieden te handelen of te werken. Het 
moet echter afdalen in materie om als het ware een 
bepaalde gegrondheid, accu-raatheid en een greep op 
fysieke details te krijgen. De monade moet weten 
over het oneindige, veel meer dan wij hier, over het 
hogere en het in zijn algemeenheid meer omvatten-
de. Toch schijnt de monade duidelijk niet de macht te 
hebben om fysieke details hier beneden bij elkaar te 
brengen, de macht om in fysieke materie met om-
lijndheid en precisie op te treden. Het kan alleen 
maar afdalen tot een ze-ker niveau. Voor zover 
ons betreft, daalt het in dit zonnestelsel tot de twee-
de van onze bewustzijnsvelden. We spreken in theo-
sofie over bepaalde bewustzijnsvelden of onderver-
delingen van materie; daarvan hebben we er zeven 
en, van bovenaf geteld, daalt de monade slechts tot 
de tweede af. Het is niet in staat om in zijn totaliteit 
de daar onderliggende velden te doordringen. Het 
kan een heel klein deel van zichzelf naar een ‘lager’ 
niveau projecteren; het kan daarbij - zo lijkt het - uit-
sluitend het hogere deel van dat bewustzijnsveld be-
reiken. Die projectie noemen we het ego. Het komt 
nauw overeen met wat sommige mensen de ziel noe-
men. Als het ego nog onontwikkeld is, heeft het in het 

begin krachtige en relatief ruwe 
vibraties nodig. Omdat die niet 
bestaan op het eigen gebied, moet 
het zichzelf als het ware naar be-
neden duwen, naar lagere gebie-
den, om die vibraties te kunnen 
vinden. Daarom doet het op zijn 
beurt wat de monade ook deed: 
het kan zelf in totaliteit niet nog 

Meesters van Wijsheid 
C.W. Leadbeater 

Het bestaan van volmaakte mensen is één van 
de meest onderscheidende en ook één van de 
meest motiverende zaken die theosofie naar 
voren bracht. Het is het logische gevolg - als je 
goed doordenkt - van begrippen als evolutie en re-
ï ncarnatie. Het is heel duidelijk dat het proces van 
evolutie niet bij ons stopt, kijkend naar hoe de geest 
van de mens zich gestaag ontvouwt en steeds op-
nieuw naar beneden komt in nieuwe lichamen, en 
elke keer op de een of andere manier een beetje 
beter dan de vorige. Dat zien we ook als we kijken 
naar mensen van allerlei niveaus, op alle treden van 
deze evolutionaire ladder. Er zijn zeker mensen ge-
weest die op elke manier volmaakter waren dan 
ieder van ons; die mensen waren voorbeelden van 
menselijke evolutie en, als ze ondertussen door zijn 
gegaan met hun evolutie, zijn ze nu zeker volmaak-
ter dan wij.  

Waar zijn die mensen dan die overduidelijk vol-
maakter zijn dan wij zelf? Dit evolutieschema moet 
haast wel bepaalde stadia en doelen hebben. Rede-
nerend vanuit analogie zou men kunnen denken dat 
het verschillende doelen heeft, namelijk een onmid-
dellijk en een uiteindelijk doel. Dat laatste is wat 
moeilijker te begrijpen, omdat we geen specifieke 
reden zien waarom een dergelijk proces ooit zou 
stoppen. In elk geval is er waarschijnlijk wel een 
onmiddellijk doel op de korte termijn, het hoogste 
wat de mensheid op dit moment van haar ontwik-
keling zou kunnen bereiken. Als dat zo is, dan zou-
den er enkelen moeten zijn die dat al bereikt heb-
ben, en er zouden zeker velen zijn die hier dichter-
bij zijn dan wij op dit moment. We hebben in alle 
tijden van grote mensen gehoord: de kerk bijvoor-
beeld vertelt over haar grote heiligen uit het verle-
den. Vervolmaakte mensen zijn heiligen, maar ze 
zijn meer dan dat, want ze hebben alles bereikt wat 
bedoeld was dat de mens zou bereiken. Zoals in Het 
Licht van Azie  gesteld wordt, hebben zij de doelstel-
lingen bereikt die iemand tot mens maken, en zijn 
ze meer dan de gewone mens: ze hebben nu een 
bovenmenselijk hoger stadium van evolutie bereikt.  

Charles Webster Leadbeater (1854
-1934), lid van de TS sinds 1883, 
ontmoette H.P. Blavatsky in Lon-
den en vertrok vrij snel daarna 
naar India. In die periode ontdekte 
hij Jiddu Krishnamurti,op het 
strand van Adyar. Leadbeater werd 
een belangrijk spreker van de TS en 
was actief in de Liberal Catholic 
Church en vrijmetselarij. Hij werkte 

intensief samen met Annie Besant, die de tweede Interna-
tional President van de TS werd. 
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lager gaan, maar het kan wel een fragment, een 
klein deel van zichzelf naar beneden projecteren, 
dat fysieke gebied in. Dat fragment van een frag-
ment noemen we de persoonlijkheid.  

Nu duikt die persoonlijkheid, namens het ego 
waarvan het een deel is, onder in materie. Het is 
het doel van de persoonlijkheid om naar het 
ego het resultaat terug te brengen van wat zij 
geleerd heeft. Ze leert, als een klein deel van dat 
ego en werkend door een fysiek brein, hoe hier be-
neden te functioneren; ze leert hoe in het astrale en 
mentale lichaam te handelen. De essentie daarvan 
gaat terug naar het ego, die inzichten en capacitei-
ten meedragend die de persoonlijkheid heeft ont-
wikkeld.  

Het vermogen om op een bepaald type hoge vibra-
ties te reageren zouden we liefde kunnen noemen; 
andere vibraties noemen we devotie, nog weer an-
dere sympathie enzovoort. Alles kan uitgedrukt 
worden in termen van vibraties, dat is de meest 
wetenschappelijke manier om deze kwestie te be-
naderen. In elk geval gaat dit fragment van een 
fragment steeds weer terug naar het ego van waar-
uit het voortkwam, keer op keer vermogens met 
zich meebrengend die een beetje verder ontwik-
keld zijn. 

Er komt een moment in het pro-
ces van evolutie dat het ego e e n 
geworden is met de persoonlijk-
heid. De mens komt dan in een 
speciale training, en het doel 
van die speciale training is om 
hem zo snel mogelijk te brengen 
op het niveau dat eigenlijk be-
doeld is voor de mensheid in het 
algemeen, in die specifieke set-
ting van werelden, waarin we 

ons aan het ontwikkelen zijn. Deze specifieke cy-
clus van evolutie waarin we zijn opgenomen, moet 
ons tot een bepaald niveau brengen. Als een mens 
dat niveau heeft bereikt zal hij bewerkstelligd heb-
ben dat ego en monade e e n geworden zijn, dat de 
monade het ego eenvoudigweg als een instrument 
kan gebruiken en ermee kan werken, op alle be-
wustzijnsgebieden waarop het zich aan het ontwik-
kelen is. Dat is het einddoel van puur menselijke 
evolutie: een mens is dan klaar om een adept te 
worden.  

Alle lagere natuurrijken, en de evolutie die daar 
doorheen is gegaan, worden hierop voorbereid. Je 
zult je herinneren dat het ego alleen afdaalt als er 
individualisatie plaatsvindt: het onafhankelijke ego 
daalt in de mens in. We bevinden ons allemaal in 
een bepaalde fase van evolutie, sommigen natuur-
lijk verder dan anderen, maar grofweg gesproken 
is onze positie de volgende: onze fysieke lichamen 
zijn ontwikkeld en ze zouden volmaakt onder onze 

controle moeten staan. Natuurlijk kennen we veel 
gevallen waar dat niet zo is, maar we herkennen alle-
maal dat het zo zou moeten zijn. Dat deel van onze 
evolutie is bereikt. We hebben het astrale lichaam 
volledig ontwikkeld, en het is nog niet volledig onder 
controle, behalve in enkele zeldzame gevallen. Het 
astrale lichaam is het voertuig van emotie en verlan-
gen, en de meerderheid van de mensheid leeft zon-
der twijfel vanuit die emoties, voor zijn emoties en 
voor zijn verlangens. Enkelen hebben dit lager zelf 
echter overwonnen en hebben alle verlangens ge-
transcendeerd: zij leven volledig voor andere en ho-
gere doelstellingen. Tot nu toe zijn dit slechts weini-
gen, want de meerderheid van de mensheid verkeert 
nog in de fase waarin verwacht wordt te werken aan 
het emotie-en begeertelichaam, om daar controle 
over te krijgen. Het volgende voertuig, het mentale 
lichaam, is binnen ieder van ons in ontwikkeling. Het 
intellect heeft zeker al veel voor ons gedaan, maar 
het is in staat tot nog veel meer, en zal dat ook gaan 
doen. Onze mentale lichamen zijn tot nu toe slechts 
gedeeltelijk ontwikkeld, wederom enkele gevallen 
uitgezonderd. 

Als deze drie voertuigen (fysiek, astraal en mentaal) 
eenmaal ondergeschikt zijn gemaakt aan het ego, dan 
is de mens klaar om die hogere, speciale vorm van 
training te ondergaan. Dat betekent natuurlijk niet, 
dat een ingewijd persoon al die lichamen tot in de 
perfectie heeft ontwikkeld, zeker niet. Als dat wel zo 
was zou hij een adept zijn. De mens die ‘het pad’ be-
treedt moet een sterke focus hebben: hij moet zich 
alleen nog voor e e n doel willen inzetten: het doel om 
de evolutie te helpen bevorderen. Als het pad van 
afdaling in de mensheid voltooid is, alsde mens 
uiteindelijk adeptschap heeft bereikt, dan gaat 
hij dóór om zijn echte leven te leven, het leven 
van de monade, waarvoor alles wat daarvoor is 
gebeurd slechts een voorbereiding was. Als je de-
ze opvatting van evolutie kunt begrijpen, dan zie je 
opeens dat daden en doelen, in welk leven dan ook, 
slechts relatief en van beperkte betekenis zijn, verge-
leken met het geheel. Als een mens denkt dat hij 
slechts e e n leven leeft, zijn de doelen en dingen van 
dat ene leven natuurlijk heel belangrijk voor hem. 
Als hij beseft dat dit leven als het ware slechts e e n 
dag is in een groter leven, dan zijn alle dingen die 
alleen voor die ene dag zijn wat minder belangrijk. 
Als iemand een adept is geworden en dat doel van 
menselijk leven heeft bereikt, dan laat hij meestal 
alle fysieke lichamen vallen, al behoudt hij het ver-
mogen om een lichaam op elk energetisch veld aan te 
nemen als dat nodig is voor het werk. Ik kan er nu 
niet veel verder op in gaan, maar we kunnen ons 
voorstellen dat dit heel veel lijkt op wat we ons van 
het werk van engelen voorstellen. Het woord ‘engel’ 
is afgeleid van een Grieks woord dat ‘boodschapper’ 
betekent. De engelen zijn de boodschappers van God, 
en zo worden deze hoger ontwikkelde mensen ook 
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zijn boodschappers. Zo is het menselijk stadium 
slechts een fase waar we doorheen gaan om kracht 
te ontwikkelen om zijn boodschappers te worden, 
om de vereiste vermogens te ontwikkelen voor zulk 
werk. De meesten van hen hebben geen fysieke li-
chamen en ze verdwijnen volledig uit onze bele-
vingswereld, maar enkelen van deze volmaakte 
mensen blijven in verbinding met onze wereld om 
taken te vervullen die nodig zijn voor de evolutionai-
re vooruitgang op aarde.  

Menselijke vooruitgang wordt niet, zoals velen 
denken, louter op eigen kracht bereikt. Die voor-
uitgang wordt voortdurend begeleid en gaat heel 
langzaam, door de eeuwen heen. Ik weet dat het 
geheel van evolutie er van onderaf gezien als een 
chaos uitziet, maar als men het van bovenaf bekijkt, 
ziet men, dat, hoe langzaam het ook mag gaan, de 
vooruitgang ordelijk verloopt. Het is zeker, dat elk 
mens gedurende die evolutie volmaaktheid kan be-
reiken. Dat proces kan enorm versneld worden als 
hij die evolutie op een bepaald moment zelf op intel-
ligente wijze ter hand neemt.  

Slechts enkelen van deze grote en volmaakte 
mensen blijven achter om taken te vervullen die 
te maken hebben met het richting geven aan de 
verschillende evolutionaire ontwikkelingen op 
aarde. Daarvan is maar een klein deel bereid leer-
lingen aan te nemen, mensen die gelijkgericht zijn 
als zijzelf, en die zij trainen voor het werk. Er zijn 
maar weinig mensen die dat niveau hebben bereikt. 
Je zult begrijpen dat die niet uit e e n land, maar uit 
allerlei ontwikkelde landen op aarde kunnen komen. 
Het zijn mensen die relatief vrij zijn van de normale 
wetten die de mensheid bepalen. Ik bedoel bijvoor-
beeld wetten die een mens dwingen tot een incarna-
tie op een bepaalde plaats. Deze mensen worden 
niet meer gedwongen om enige incarnatie aan te 
nemen. Als ze een lichaam aannemen, dan is dat om 
de mensheid te helpen en ze kunnen dat lichaam 
nemen waar en wanneer het hun goeddunkt.  

Ik ken ongeveer zestien van deze ‘Groten’. Ik weet 
dat er veel meer zijn, maar dit zijn degenen waar ik 
meer of minder mee in contact ben gekomen en zij 
behoren tot de meeste van de bestaande volken. Vier 
van hen dragen momenteel Indiase lichamen, twee 
zijn Grieks en van drie anderen weet ik niet waar ze 
zijn geboren. Er is dus geen grond voor het idee dat 
dergelijke leraren tot e e n ras behoren, en ze leven 
ook niet samen als monniken in een klooster.  

Wat zijn de specifieke kenmerken van een 
adept?  

Hij heeft vermogens die voor ons buitengewoon zijn, 
omdat hij de werking kent van veel natuurwetten 
die nu voor ons nog een gesloten boek zijn. Het 
meest karakteristieke is misschien dat hij alles be-
kijkt vanuit een heel ander gezichtspunt dan het on-
ze. Hij heeft absoluut geen wensen of gedachten die 

met hemzelf zijn verbonden: hij denkt uitsluitend 
over het werk dat hij te doen heeft. Daar leeft hij 
voor, en zijn werk is altijd op de e e n of andere ma-
nier zo gericht dat het dit evolutionaire proces voor-
uit helpt. Dit is zo’n ander gezichtspunt dan dat van 
de gemiddelde mens, dat het moeilijk te begrijpen is, 
al bestaan er nu zeker ook enthousiaste mensen die 
alleen leven voor e e n of andere grote zaak waarmee 
ze zich volledig hebben geï dentificeerd.  Zij kunnen 
wel begrijpen, dat een mens zichzelf volledig kan ver-
geten in zijn grote werk. Een andere heel opvallende 
karakteristiek is de allround ontwikkeling van de 
adept. Ieder van ons, weten we, is qua ontwikkeling 
onvolmaakt. Ee n kant van ons karakter, of een deel 
van onze kwaliteiten, is meestal meer ontwikkeld 
dan de andere. De adept is gelijkelijk op alle gebieden 
ontwikkeld, en daarom komt hij bij ons altijd als een 
heel bijzonder persoon over, omdat hij op elk punt 
als het ware bekwaam is, en je altijd tegemoet kan 
treden, elk perspectief volmaakt begrijpend. Vaak 
vraagt men of je een adept zou herkennen als je hem 
zou zien. Ik denk dat je het waarschijnlijk niet zou 
weten. Je zou zeker beseffen in de aanwezigheid te 
zijn van een indrukwekkend persoon, nobel en gedis-
tingeerd, maar er zou geen specifieke uiterlijke bij-
zonderheid zijn waardoor je die mens als een adept 
zou kunnen herkennen. Je zou in hem kalmte waar-
nemen, welwillendheid, zekerheid, iets van een vrede 
die elk begrip te boven gaat. Toch zou er niets zijn 
dat hem van enig ander goed mens zou onderschei-
den, behalve misschien de wijsheid die hij zou tonen. 
Hij zou, denk ik, stiller zijn dan de meesten, want een 
adept spreekt alleen met een specifiek doel, alleen 
met het doel om het grote werk verder te brengen en 
te helpen, en hij verspilt zijn krachten zeker niet met 
lege conversatie. Hij zou altijd vriendelijk zijn en toch 
ook een heel specifieke vorm van humor hebben, 
maar geen humor die iemand verwondt, die humor is 
alleen maar bedoeld om iemand op zijn pad te hel-
pen, of om iemand iets in het juiste licht te doen zien. 
Een mens zonder gevoel 
voor humor zou zeker 
geen vooruitgang in oc-
culte zaken maken; het is 
echt een heel noodzake-
lijke kwaliteit. We kun-
nen dus zeggen dat een 
gewoon mens een adept 
kan ontmoeten en niet 
hoeft te weten dat hij dat 
is; hij zou waarschijnlijk 
wel onder de indruk zijn, 
maar hij zou zeker zijn 
occulte kracht niet herkennen.  

We komen nu bij de vraag naar het bewijs van het 
bestaan van adepten. Ikzelf had geen bewijs voor 
hun bestaan nodig, want ik besefte direct dat, als evo-

Causale voertuig van een adept 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 16 - nummer 3 - maart 2021 



6 

lutie waar is en reï ncarnatie een feit is, dat er dan 
ergens zulke mensen moeten zijn. Het leek mij hele-
maal niet onredelijk dat men soms in staat zou zijn 
om met hen in contact te komen. Als je het op een 
andere manier zou willen benaderen: er is genoeg 
bewijs aanwezig. We kwamen allemaal tot deze 
vraag door onze grote stichter, Madame Blavatsky: 
zijzelf getuigde dat ze veel van deze meesters had 
gezien, dat ze in het huis van e e n van hen had gelo-
geerd, dat ze velen van hen voortdurend ontmoette 
en inderdaad continu met hen communiceerde. Haar 
mede-stichter, onze eerste president, Kolonel Olcott, 
getuigde van precies hetzelfde: hij heeft bij allerlei 
gelegenheden deze Meesters ontmoet, zowel astraal 
als fysiek. Ook A.P. Sinnett getuigde hiervan, evenals 
onze huidige president, Annie Besant. Zij persoonlijk 
kent veel van deze Groten en kan jullie vertellen dat 
ze velen ervan vaak heeft ontmoet in situaties die 
elke mogelijkheid van vergissing of fouten uitsluiten. 
Het enige bezwaar dat men tegen zulke getuigenis-
sen zou kunnen inbrengen is dat we deze dingen ge-
droomd zouden kunnen hebben, of dat we zijn mis-
leid.  

Heel veel mensen zijn onze-
ker over de getuigenis, om-
dat ze zeggen: ‘Jullie hebben 
deze mensen gezien, maar 
jullie hebben ze gezien toen 
jullie in je astrale lichaam 
waren en jullie hebben de 
herinnering daaraan naar je 
fysieke brein teruggebracht. 
Wij weten niks over astrale 
lichamen, we zijn er niet 
eens zeker van dat we zulke 

dingen hebben en we kunnen er niet zeker van zijn 
of zo’n herinnering wel waar is. Het lijkt wel heel erg 
veel op een droom’. Omdat velen van ons echter vele 
jaren lang in dagelijks contact met deze Groten 
staan, zouden we wel een fenomenale droomkracht 
moeten hebben, als al die ervaringen alleen maar 
levendige dromen zouden zijn. Spiritistische vrien-
den hebben me soms gevraagd: ‘Hoe weet je dat de-
ze Meesters werkelijk in de fysieke sfeer bestaan? 
Kan het toch niet zo zijn dat het geesten zijn uit ho-
gere sferen, die jou op de e e n of andere manier heb-
ben beï nvloed, waardoor je denkt dat ze op aarde 
leven?’ Alles wat ik kan zeggen is: als ik al die jaren 
geestelijk zo volledig onder hun controle zou zijn 
geweest, dan zal dat misschien zo zijn. Ik weet dat ik 
niet in de positie ben om het tegendeel te bewijzen, 
omdat ik in die situatie gehypnotiseerd zou zijn om 
alles te geloven. Als er enig bewijs is, dan is dat de 
getuigenis van deze en van vele andere mensen. De-
ze dingen bestaan, en het bezwaar is dat een groot 
aantal van de gesprekken plaatsvindt als we in onze 
astrale lichamen zijn, en de Meester in zijn fysieke 

lichaam. Soms vindt het proces andersom plaats, als 
wij ons in onze fysieke lichamen plotseling in de na-
bijheid weten van e e n van deze Groten, in een gema-
terialiseerde vorm. Je zou ook kunnen zeggen dat het 
een soort hallucinatie is. Zoals ik verteld heb, houden 
deze Groten zich voor een groot deel afzijdig van de 
mensheid, eenvoudigweg omdat ze dan veel beter en 
efficie nter kunnen werken. Je zou ze kunnen zien als 
spirituele krachten die inwerken op de zielen van 
mensen, en niet op hun lichamen. Je kunt lezen, zo-
wel bij Madame Blavatsky als bij Kolonel Olcott dat, 
terwijl zij zelf in hun fysieke lichamen waren, sommi-
ge van deze Groten dat ook waren. Gelijksoortige ge-
tuigenissen zijn door diverse schrijvers gegeven.  

Ook ik bijvoorbeeld kan getuigen dat ik twee van de-
ze Groten heb gezien, terwijl zij en ik in onze fysieke 
lichamen waren. In e e n geval had ik de eer een uitno-
diging te ontvangen om te komen dineren en de 
nacht door te brengen in het huis van e e n van deze 
grote mensen die in India leeft. Ik had dezelfde Grote 
vele keren in zijn astrale lichaam gezien; hem nu ont-
moeten in zijn fysieke lichaam was extra bewijs. Voor 
mezelf heb ik bewijzen op zich echter nooit nodig 
gehad, omdat het voor mij een zeker feit is dat die 
mensen moeten bestaan. 

Voor mij was de belangrijkste vraag altijd hoe men 
van hen kon leren; hoe men dicht bij hen kon komen 
en getraind kon worden voor het prachtige werk dat 
ze doen, het vooruit helpen van de evolutie van de 
mensheid. Madame Blavatsky zelf vertelde lang gele-
den al over deze mogelijkheid en we vroegen haar: ‘Is 
het voor ons op de e e n of andere manier mogelijk om 
hierover te leren, kunnen we op de e e n of andere ma-
nier in aanraking komen met deze Groten waarover u 
ons vertelt? Kunnen we voor hen werken? Zij zei: 
‘Ja, zeker kun je dat, maar bedenk dat zij geen favo-
rieten hebben. Zij zullen iemand zeker aannemen en 
hem als leerling accepteren, maar ze zullen dat alleen 
maar doen als ze die persoon zien als een bruikbare 
leer-ling; alleen als hij door zijn karakter nu laat zien 
dat hij in staat is net zo te werken als hem geleerd 
wordt. Iemand die nog iets voor zichzelf zoekt, die 
nog denkt aan zijn eigen vooruitgang en niet aan het 
werk dat gedaan moet worden, zal niet met hen in 
aanraking komen, simpelweg omdat het tijdsverspil-
ling zou zijn om in zijn training te investeren.  

Hoewel hun vermogens ons voorkomen als die van 
een god (ze zijn immers in elk opzicht zoveel verder 
en nobeler dan wijzelf) toch is het vermogen van elke 
Meester ook beperkt. Madame Blavatsky zei ons dat 
ze zichzelf tot de laatste gram verantwoordelijk hou-
den voor het juiste gebruik van hun energie, om alles 
zo goed mogelijk te gebruiken voor de evolutionaire 
vooruitgang. Als iemand binnen niet al te veel tijd 
een geschikt instrument kan worden, iemand die on-
der hun leiding een flinke hoeveelheid goed werk 
voor de wereld zou kunnen doen, dan is het voor hen 
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de moeite om in die persoon een hoeveelheid trai-
ningstijd te investeren.  

De enige manier om door hen geaccepteerd te 
worden is om gewoon aan het werk te gaan en te 
laten zien wat je zonder training kunt doen, door 
onzelfzuchtig te zijn en te werken aan een altru-
ïstische taak. Zo lang iemand absoluut, zonder ge-
dachte aan zichzelf, alleen aan een taak werkt die 
zonder twijfel goed is voor de mensheid, dan zal zo 
iemand kans maken om opgemerkt en geleid te wor-
den door deze Groten, want ze houden nauwlettend 
in de gaten wie in de toekomst hun plaatsen kunnen 
innemen. Daarom kan iedereen dichter bij hen ko-
men, waarbij op geen enkele manier sprake is van 
bevoordeling. Het betekent gewoonweg aan het 
werk gaan en hun aandacht verdienen. De kennis 
van het plan van evolutie is voor alle theosofen toe-

gankelijk. Dat kunnen we bestuderen en, als we het 
bestudeerd hebben en er enig begrip van gekregen 
hebben, en wensen dichter bij hen te komen: het pad 
ligt altijd open voor ons. We kunnen hen alleen berei-
ken door onzelfzuchtig te worden omdat zij dat zijn, 
door te leren ons persoonlijke zelf te vergeten en ons, 
net als zij, geheel en al te wijden aan dienst aan de 
mensheid. 

Bron: Adyar Pamphlets 86 - 1918, Theosophical Publishing 

House, Adyar. De aanleiding voor deze bewerkte vertaling 

door Alice Bouwland was een loge-gesprek over het hoofd-

stuk De Mahatma’s uit het boek Theosofie - eeuwige wijsheid 

voor deze tijd. C.W. Leadbeater kan complexe thema’s op een 

eenvoudige, heldere en toegankelijke wijze belichten. 

Theosofia juni 2017 

434. Help elkaar en luister! Help in het kleine en in het grote. Hulp is een kloppen aan de deur van de toe-
komst. U weet niet welke druppel de beker tot de rand vulde. Ik zal u aan een verhaal uit het oude India 
herinneren: Koning Rishiputra kon niet in slaap komen. Hij riep een Wijze om door hem weer te kunnen 
slapen. De Wijze zei: 'Majesteit, doorzoek uw bed.' Het koninklijke bed werd onderzocht en in de plooien 
van de lakens werd een steen gevonden. De Koning verheugde zich, want hij geloofde de oorzaak van zijn 
bezoeking te hebben gevonden. Maar de slaap kwam niet terug en de Wijze herhaalde zijn raad. Weer 
werd het bed onderzocht en er werd een dode vlinder gevonden. Weer was de koning er zeker van dat de 
oorzaak van zijn slapeloosheid was ontdekt. Maar de slaap kwam niet. De Wijze zei: 'Er is geen gevolg zon-
der oorzaak. U moet zelf uw bed onderzoeken majesteit, want niets kan de plaats innemen van het eigen 
oog.' En de Koning vond onder zijn kussen een greintje goud, zo klein als een mosterdzaadje. 'Dit kleine 
korreltje kan mij toch geen kwaad gedaan hebben', dacht de Koning. Maar de slaap deed onmiddellijk zijn 
ogen sluiten. De volgende morgen wees de Wijze de Koning op het volgende; 'De neergang van de geest 
wordt niet in centimeters gemeten. Oorlogsschatten kunnen niet opwegen tegen een zaadje dat een wedu-
we ontnomen werd. Help, o Koning, waar u ook maar hulp kunt bieden.' 

Help waar de hand kan reiken en waar gedachte kan vliegen. Zo zullen wij aan de poorten van de toekomst 
kloppen. Laat ons daarom niet vergeten dat elk uur dat wij geven, opgetekend wordt door de toekomst. 
Men moet zich wennen aan het feit dat Onze samenwerking alles brengt wat nodig is, wanneer de hand die 
de draad vasthoudt, niet verdort. 
Het hart dat vurig is van hulp, is Ons hart. Zo kunnen wij een tijd tegemoet zien die voor onwetenden ver-
schrikkelijk is, maar groots voor de wetende. 
 
435. Wanneer zal de mensheid begrijpen waarin de echte waardigheid van een volk bestaat? Wanneer zal 
de mensheid begrijpen dat de heilige geest beschermd moet worden en dat de dragers van de gedachte, als 
de enige bron, volkeren kunnen leiden? Zo kan men door de vernietiging van het denken een volk van zijn 
kracht of van zijn voorbestemde invloed beroven. Vandaar dat elk volk allereerst zorg moet dragen voor 
zijn Loods, aangezien een boot zonder roer de storm niet kan weerstaan. De grote zorg van een volk en van 
elke organisatie moet daarom op de Hiërarchie gebaseerd zijn. Want iedere opbouw moet gevoed worden 
door de kracht van Boven. Daarom zal de mensheid zolang het begrip Hiërarchie niet erkend wordt, ver-
zinken in de onwetendheid en de duisternis van vernietiging. Vandaar dat de duistere krachten op hun 
hoede zijn, want zij voelen het krachtige zoeken van de wereld en haar behoefte aan vernieuwing - zo be-
palen de duistere krachten hun eigen vernietiging! 

Uit: Hiërarchie - Agni Yoga 
pag. 193-194 
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Voor alle informatie over de activiteiten van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email:  

info@ts-belgium.be  

Voor informatie over de Belgische Theoso-
phical Order of Service kan u terecht op  
GSM +32 476 879 968 of  email:  

tos@ts-belgium.be 

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

+32 476 879 968 en +32 486 631 997  
of email: info@logewittelotus.be  

& 

Email: secretary@logewittelotus.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender MAART 2021 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

1  2  3 4 
Een weg tot 
zelfontdek-

5 6 7 
 

8 9 
 

10 11 
Siva Sutra 

12 
 

13 
 

14 
 

15 16 
 

17 18 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

19 20 21 
Zorg voor 
de Ziel 

22/29 
 

23/30 
 

24/31 25 
Siva Sutra 

26 27 
 

28 

Loge Witte Lotus 
Maart 2021 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

ZOOM MEETINGS -  ZIE BIJLAGE 

04 & 18/03: Een weg tot Zelfontdekking 

Een boek voor mensen die de oude leer 
over de aard van de mens willen begrij-
pen en die het pad van zelfontplooiing 
willen ontdekken en bewandelen. 

Taimni gaat van theorie naar praktische 
toepassing - van de functies, de beheer-
sing, de zuivering en het gevoelig maken 
van de fysieke en emotionele lichamen 

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

 

 11 & 25/03: De Siva Sutra 

De S iva Su tra behoort tot de school van 
het Kas mir S aivisme. De filosofie achter 
de S iva-Su tra is gebaseerd op het be-
staan van een Allerhoog-
ste Werkelijkheid die zich manifesteert 
als het gehele universum. 

Elke Monade vormt daarin een afzon-
derlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in 
zichzelf in potentie le vorm in die Realiteit Universeel 
Bewustzijn en Kracht (S iva en S akti). De drie afdelin-
gen in dit boek behandelen de ontvouwing van Be-
wustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (S iva), 
goddelijke Kracht (S akti) en de Monade (An u). 

 

Zoom links in bijlage 

 

 

De maandelijkse lezing van Loge Witte 

Lotus zal, in samenwerking met Loge 

Antwerpen doorgaan op 

Zondag 21 maart 2021 

om 11.00 uur 

Zoom meeting 

Onderwerp: De reis van de Ziel 
door Guido Lamot 

Over het mysterie van leven en stervan. 
Een inzage in de beleving van de Ziel in de talrijke 
aspecten van het bestaan. 
 

Zoom link in bijlage 

Door de recente aangekondigde maatrege-
len ivm Covid-19 worden alle activiteiten, die 
normaal doorgaan in de lokalen in de Milis-
straat 22 te 2018 Antwerpen, opgeschort.  

Zoom meetings worden gehouden en alle in-
formatie hierover, is te bekomen via mail: 

secretary@logewittelotus.be of via  

GSM 0476 879 968. 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 
Loge Witte Lotus 

 
Programma maart 2021 

Zoom meetings 
 
 
Donderdag 4 maart 2021 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/89001415474 
 
 
 
 
Donderdag 11 maart 2021 om 20u.: De Siva Sutra 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/89048741757 
  
 
 
 

 
Donderdag 18 maart 2021 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/81450355538 
 
  
 
 
Zondag 21 maart 2021 om 11u.:  

Zondaglezing in samenwerking met Loge Antwerpen 
Onderwerp: De reis van de Ziel 

door Guido Lamot 
Over het mysterie van leven en sterven. 
Een inzage in de beleving van de Ziel in de talrijke aspecten van het bestaan. 
Zoom link:   
https://us02web.zoom.us/j/86854127086   
  
 
 
 
Donderdag 25 maart 2021 om 20u.: De Siva Sutra 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/82730151437  

Met aansluitend de TOS Genezingsmeditatie (Enkel voor leden)  

 

https://us02web.zoom.us/j/89001415474?pwd=eGhiUDV6ZVE2NWdLQUVNUVUzUjF2Zz09C:/Users/admin/Documents/AAA-BTV
https://us02web.zoom.us/j/89048741757?pwd=cjFDRytJVlBRNFE4ZUFZNnM3YmlBdz09
https://us02web.zoom.us/j/81450355538?pwd=aDQ0OGVncWFoV1VoV1RLSVhqOGswZz09
https://us02web.zoom.us/j/86854127086
https://us02web.zoom.us/j/82730151437?pwd=VHJuOW5DZFRyT2dWQ0pzM0lDdU1GUT09


Belgische Theosofische Vereniging vzw 

Nationaal 

Maart 2021 

Zoom Meetings 
 
 
Maandag 1 maart 2021 om 19.30 uur: 

Cursus Inleiding tot de Theosofie 
 

Het innerlijk bestuur van de wereld 
Zoom link: 

https://us02web.zoom.us/j/82477856075 

  

 
 

 

  

  

https://us02web.zoom.us/j/82477856075?pwd=VG15c0hPek9kYitEdEx0dms5clRhUT09
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