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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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Het Witte Lotusblad 

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

Elektronische verzending is gratis.  

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.   

Abonnement van januari tot december: bedrag 
€ 10 of bedrag per nummer € 1, over te schrij-
ven op de rekening van Loge Witte Lotus  

IBAN BE88 7340 4396 3641  
                      tnv Loge Witte Lotus FV 

Mission Statement of the Theosophical Society 

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

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het 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 ene blijft, het vele verandert en gaat voorbij; 
Het hemelse licht schijnt eeuwig,  
de schaduwen van de aarde vliegen weg; 
Het leven, als een koepel van veelkleurig glas, 
verkleurt de witte straling van de eeuwigheid 
(Shelley, Adonais). 

De echte mens blijft altijd puur, altijd wakker en al-
tijd vrij, het opperste Zelf. 

Avidya (illusie) 

Wat de mens denkt dat hijzelf is, of ‘mijzelf’ noemt, is 
een grove illusie. De ‘ik-heid’ die de dualiteit heeft 
geschapen is slechts het product van het denkver-
mogen. Deze illusie is het resultaat van onwetend-
heid of avidya. Het gevoel van een afgescheiden ‘ik’ 
wordt op een vasthoudende manier hemzelf en pro-
duceert een sterke, maar valse identiteit. Hij is zo 
verschanst in een nauw, egoï stisch zelf, dat hij niet in 
staat is het bestaan van een echt Zelf voor 

zich te zien dat daarvan verschilt. Het verhaal gaat 
dat een Ier onschuldig aan de priester van zijn paro-
chie vroeg: ‘Als ik sterf, dan ligt mijn lichaam in het 
graf, en mijn ziel gaat naar de hemel; maar waar ben 
“ik” dan?’ 

Walt Whitman zegt dit over het persoonlijk zelf of de 
persoonlijkheid: 

Die schaduw, mijn evenbeeld, 
die heen en weer loopt,  
op zoek naar middelen van bestaan, 
babbelend, marchanderend: 
hoe vaak tref ik mezelf aan 
terwijl ik ernaar sta te kijken, waar hij fladdert; 
hoe vaak vraag ik me af en twijfel 
of ik dat echt ben. 

Het zelf verkleurt en versluiert het zuivere bewust-
zijn en verlaagt zich tot een staat van wereldsheid en 
materialisme. Zo benadrukte een groot leraar: 

Wij moeten allemaal afstand doen van ons eigen 
ego, het illusoire schijnbare zelf, om ons ware Zelf 
te herkennen in een transcendentaal goddelijk le-
ven (The Mahachohan’s Letter). 

Wanneer het besef er is van e e n non-duaal Zelf, voor-
bij het fenomenale bestaan, dan kan daarnaast geen 
bewustzijn van afgescheidenheid bestaan. Niemand 
kan denken aan kou in het vuur, of aan onsterfelijk-
heid en vrijheid van ouderdom met betrekking tot 
het (vergankelijke) lichaam (Sankara, Upadesa Sahasri). 

Eindeloze bezoekingen en mise re, veroorzaakt door 
het gevoel van afgescheidenheid, maken het leven tot 
een zee van aangrijpende problemen waarin de mens 
spartelt. 

’t Leven, dat gij prijst is een lange doodstrijd. 
Enkel blijft het leed (Edwin Arnold, Het licht van Azië, VIII). 

Wat gehechtheid veroorzaakt 
R.C. Tampi 

Wie bent u? 

Er wordt wel gezegd dat de mens de kroon op de 
schepping is. De aloude leraren van India  be-
schouwden mensen als de ‘kwekelingen van onster-
felijkheid’ en belichamingen van ananda of gelukza-
ligheid. Paradoxaal genoeg wordt het menselijk le-
ven meestal gezien als een zee van worsteling 
(bhava sagara). Geluk in het leven is verworden tot 
slechts een korte pauze in het lange drama van pijn. 
De reden voor deze hachelijke menselijke situatie is 
dat de mens in feite een amfibie is. Het Griekse 
woord amfibios betekent een dubbelleven te leiden. 
Aan de ene kant is de mens een belichaamde geest 
die de potentie heeft tot het onderzoeken van de 
hele ‘ruimteloze en tijdloze wereld van het univer-
sele Denkvermogen’; aan de andere kant is hij ook 
een zeer zelfbewust en egocentrisch wezen. De 
mens kan dus kiezen: of centrifugale expansie naar 
het transcendente goddelijk bewustzijn, of centri-
petale samentrekking, bijeenkomend in een kunst-
matig centrum dat wordt geproduceerd door zijn 
egocentrische gedachten en ervaringen. Geen won-
der dat Kahlil Gibran bekende: Slechts eenmaal was 
ik sprakeloos. Dat was toen iemand mij vroeg: ‘Wie 
bent u?’. 

Het verloren paradijs 

Volgens het verhaal in Genesis genoot de mens 
vroeger onsterfelijkheid en zuivere gelukzaligheid 
in de tuin van Eden. Toen hij de verboden vrucht 
van kennis at, werd hij gestraft door God. Als gevolg 
daarvan werden de eerste man en de eerste vrouw 
zich voor de eerste keer bewust van hun afgeschei-
den zelf en werden zij verbannen uit de gelukzalig-
heid van eenheid naar een leven van tweeheid en 
lijden, eindigend in een stoffige dood. Zo begonnen, 
met het begin van  zelfbewustzijn ofwel egoï sme, de 
worstelingen en het lijden van de mens. Zijn val uit 
de hemel symboliseert zijn afdaling in verdriet en 
dood, door het gevoel van afgescheidenheid en ik-
gerichtheid. De mens is echter waarlijk een straal 
van de Universele Geest gelijk een straal die is 
voortgekomen uit de zon. Het menselijk leven splijt 
en verstrooit die eenheid. 

Prof. R.C.Tampi is National 
Lecturer van de Theosophical 
Society Adyar (TS) in India. 
Hij gaf deze voordracht op 27 
december 2008 op de Interna-
tionale Conventie te Adyar, 
India. 
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Avidya (illusie) is de onderliggende oorzaak van dit 
alles. Verblind door illusie beschouwt de mens het 
niet-eeuwige als eeuwig, het onzuivere als zuiver, 
kwaad als goed, non-Atman (het afgescheiden zelf) 
als Atman (het Universele Zelf). Avidya leidt tot 
asmita of ‘ik-heid’, zelfzucht of egoï sme, van waar-
uit aantrekking en afstoting voortkomen. Hieruit 
volgt abhinivesa, of hang naar het leven. De oorza-
kelijke wortel van alle aandoeningen is abhinivesa, 
het zich vastklampen aan het leven, verlangen naar 
continuï teit, of de onstilbare begeerte om iets te 
worden. Er wordt naar verwezen door de Boeddha 
als tanha of trishna, hunkering. De vonk van harts-
tocht vlamt op als trishna, ‘hebzucht en dorst naar 
dingen’, wanneer ‘zintuigen en zintuiglijke voor-
werpen door elkaar lopen’. 

Gehechtheid of voorliefde voor sensuele ervarin-
gen ontstaat door de illusie van een afgescheiden 
zelf. De gehechtheid verdwijnt wanneer men het 
bestaan ontkent van een afgescheiden persoonlijk 
zelf of ‘ik’.  

Het Goddelijk Zelf en het persoonlijk zelf 

Ananda of gelukzaligheid is de toestand van het 
ware Zelf. Dit opperste Zelf is alomvattend, onper-
soonlijk, niet egoï stisch en goddelijk. Onwetend 
van de waarheid dat hij zelf het Goddelijk, Univer-
sele Zelf is, identificeert de mens zichzelf met het 
enge, afgescheiden, persoonlijke zelf. De serieuzere 
gevechten in het leven vinden niet plaats op enige 
geografische locatie, op enig historisch moment. 
Het slagveld is het enge zelf op zich.  

Een groot leraar wees op de niet-permanente en 
illusoire natuur van het zelf: Maar wat is het Zelf? 
Niets dan een tijdelijke gast, wiens zorgen alle veel 
weg hebben van een luchtspiegeling in de grote 
woestijn (De Mahatma Brieven aan A.P.Sinnett, blz. 293). Als 
we diep in onszelf zoeken, ontdekken  wij dat ons 
lager zelf vooral een mengeling is van egoï sme en 
veel voorkomende neigingen van het denkver-
mogen. Zelfs moderne wetenschappers hebben het 
hierover. Julian Huxley, H.G.Wells en G.P.Wells be-
sluiten hun boek, The Science of Life, aldus: De wes-
terse mysticus en de oosterse wijze merken het ster-
ke effect van bevestiging in de moderne wetenschap 
en de alledaagse lering van praktische moraliteit: 
beide leren dat ‘zelf’ een methode is, niet een doel. 

Gehechtheid 

Gehechtheid is een bijverschijnsel van het illusoire 
zelf. Het Sanskriet equivalent van ‘gehechtheid’ is 
mamathva, dat betekent ‘mijnheid’, omdat mama 
‘mijn’ betekent. Het laat dus zien dat gehechtheid 
voortkomt uit het ‘zelf’. Het kan ons leven grondig in 
de war sturen, daar het een reeks verwoestende ge-
volgen in gang zet. Sri Krishna legt dat uit aan Arjuna 
(Bhagavad Gita II.62,63): Als een mens blijft denken aan de 
zintuiglijke prikkels, ontstaat gehechtheid; gehecht-
heid brengt verlangen voort en uit verlangen wordt 
boosheid geboren. Boosheid verwart de geest, waar-
door vervolgens het geheugen wordt verstoord. Als het 
geheugen faalt, gaat het vermogen tot oordelen verlo-
ren. Dan raak je verdwaald en is je leven volledig in 
verval. Dit is als een reeks ontploffingen van toene-
mende verwoestende kracht die tot niets anders 
leidt dan tot de vernietiging van menselijke deugden. 
Dit komt echter heel veel voor in het leven. 

Er zijn twee kanten aan de medaille: aantrekking en 
afstoting, of gehechtheid en aversie, van de zintuigen 
ten opzichte van hun respectievelijke zintuiglijke 
doelen: het hoort zo bij menselijk gedrag. Laat nie-
mand onder die heerschappij terechtkomen, het zijn 
struikrovers (Bhagavad Gita, III, 34). 

Uit gehechtheid komen verdriet, begeerte, dorst, ge-
weld en angst voort. Dus stelt de Dhammapada dat 
vrijheid van gehechtheid de nobelste is onder de 
dharma’s (religieuze leringen). Akkers worden geteis-
terd door onkruid; deze mensheid wordt geteisterd 
door gehechtheid (XXIV.23). 

Men kan gehecht zijn aan verschillende dingen. Er 
kan gehechtheid bestaan aan personen, aan voor-
werpen, ideee n, posities, bezit, enzovoort. Gehecht-
heid impliceert altijd een onontkoombare afhanke-
lijkheid. Het betekent ´ik kan niet zonder´. Sommige 
verschijningsvormen ervan zijn hunkering, zich vast-
klampen, angst voor verlies, verlangen om te bezit-
ten, bikkelhard egoï sme, afgunst, enzovoort. 

Er is nog een belangrij-
ke kant aan gehecht-
heid. Omdat gehecht-
heid altijd verbonden is 
met het persoonlijke 
zelf, veroorzaakt zij 
karma. Mahavira on-
derwees: Gehechtheden 
en aversies zijn de basale oorzaken van karma en kar-
ma komt voort uit misleiding… Zelfs de meest geï so-
leerde, machtige vijand veroorzaakt niet zoveel scha-
de als ongecontroleerde gehechtheid en aversie. 

Door gehechtheid pleegt iemand diefstal, gaat hij 
zich te buiten aan seks en verlangt hij naar onbe-
perkt hamsteren. Gehechtheid is ahimsa, afwezigheid 
van gehechtheid is ahimsa (geen leed berokkenen). 

Het moeilijkste is omgaan met vrijheid van gehecht-
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heid ten opzichte van mentaal bezit. Gehechtheid 
aan kennis, vooral conceptuele kennis, is slavernij. 
In de praktijk van Zen verzaakt men voortdurend de 
natuurlijke begeerte naar conceptuele kennis. Johan-
nes van het Kruis dringt ook aan op onthechting van 
gedachten, ideee n en gevoelens van God. Non-
conceptuele kennis is een heel nieuwe manier van 
weten. 

Of gehechtheid nu sterk is of niet, zij is de voor-
naamste belemmering voor spirituele vooruitgang. 
Johannes van het Kruis wijst erop: Het maakt niet uit 
of het nu een sterke ijzeren draad is of een dunne, fijne 
draad die de vogel bindt, als die de vogel echt vast-
heeft, want totdat de band verbroken is, kan de vogel 
niet vliegen. Zo kan de ziel die vastgehouden wordt 
door de banden van menselijke affectie, hoe gering 
ook, zich zolang deze bestaan geen weg banen naar 
de vrijheid. 

De mens die gehandicapt wordt door gehechtheid 
spant zich tevergeefs in voor spirituele vooruitgang. 
Het verhaal van de roeier die de hele nacht roeide is 
tekenend voor deze waarheid. ´s Ochtends ontdekte 
de roeier dat de boot precies lag waar ze lag toen hij 
de avond ervoor was gaan roeien. Pas toen besefte 
hij dat het touw waarmee de boot aangemeerd lag, 
niet losgesneden was. Zolang men gehecht blijft, 
komt men niet tot spirituele vooruitgang. 

Kabir zegt: De toegewijde zoeker 
is hij, die in zijn hart de dubbele 
stromen van liefde en ongehecht-
heid vermengt, zoals het vermen-
gen van de stromen van de Gan-
ges en de Jumna. Totdat wij een 
einde maken aan speciale ge-
hechtheid, kan er geen liefde 
bestaan voor God met het gehe-

le hart, het gehele verstand en de gehele kracht, en 
evenmin universele liefde voor alle schepselen om-
wille van God. 

Begeerte 

Net zoals gehechtheid voortkomt uit de illusie van 
een afgescheiden, persoonlijk zelf, ontstaat begeerte 
uit gehechtheid. Beide zijn onderling onontwarbaar 
verbonden. Elke ervaring laat in het denkvermogen 
een herinnering  aan het verleden achter, met ver-
wachtingen over de toekomst. Deze hebben geen 
bestaansrecht, behalve in het denkvermogen, en dus 
zijn zij onwerkelijk. Toch verlangen wij ernaar, met 
de onvermijdelijk eraan verbonden frustratie. 
Shelley schildert zo´n beeld van de mens, …wij kijken 
naar wat er tevoren en erna gebeurde, en verlangen 
naar wat er niet is (Ode to a Skylark). Begeerte is een 
dwingende impuls om een ding of een ervaring te 
bezitten. Goethe beschrijft het als volgt: …van be-
geerte struikel ik naar bezit, en in bezit lijd ik aan be-
geerte (Faust). 

De toestand van de mens wordt vaak vergeleken met 
die van een kikker, gevangen in de bek van een slang. 
Het lichaam van de kikker is al opgeslokt door de 
slang; alleen zijn kop blijft buiten de slangenbek. 
Zelfs in die situatie worstelt de kikker nog om een 
vlieg te vangen. Op een dergelijke manier zijn op han-
den zijnde dood vergetend, worstelt de mens naar 
bezit.  

Alle restindrukken van het denk-
vermogen betreffen voorbijgaande 
dingen en het verlangen dat eruit 
voortkomt, eindigt logischerwijs in 
een onvermijdelijke teleurstelling. 
Het besef van deze waarheid kan 
ons bevrijden van lijden. Net als 
een boom, wanneer hij is omge-
zaagd weer uitbot wanneer de wor-
tels niet verwijderd worden, komt lijden keer op keer 
terug, als het residu van dorst ernaar niet wordt weg-
genomen (Dhammapada, XXIV, 5). Als we voorwerpen 
van begeerte najagen, rennen wij zoals het dorstige 
hert de luchtspiegeling in de woestijn najaagt, omdat 
hij ten onrechte denkt dat daar water is. Zo waar-
schuwt Aan de voeten van de Meester (Drie Wegen, Eén 

Pad, bladzijde 206): Bedenk dat elk zelfzuchtig verlangen 
bindt, hoe hoog het beoogde doel ook mag zijn, en zo-
lang je het niet uit de weg hebt geruimd, ben je niet 
helemaal vrij om je aan het werk van de Meester te 
wijden. En Licht op het Pad meldt: Begeerte overwon-
nen te hebben is geleerd te hebben hoe het zelf te ge-
bruiken en te beheersen.  

Er is geen verdriet dat niet wordt veroorzaakt door 
begeerte: welk verdriet ontstaat uit zichzelf en komt 
niet voort uit begeerte? Zintuigen en voorwerpen ver-
mengen zich en ontsteken de snelle vonk van de passie. 
Aldus brandt Trishna, lust en dorst naar dingen (Het 
licht van Azië, VIII). 

Zo laat de Boeddha zien hoe het contact van de zin-
nen met de voorwerpen van zintuiglijke waarneming 
de vonk van de hartstocht doet oplaaien en lust en 
dorst naar dingen doet ontbranden. Krishnaji 
(Krishnamurti) wees ook op de opeenvolging van 
sensatie, gedachten en beelden die leiden tot begeer-
te.  

Al naar gelang de heftigheid van de hartstocht die 
erdoor ontvlamt, neemt begeerte verschillende gra-
daties van verwoestende vormen aan, zoals wens, 
aspiratie, eetlust, ambitie, hebzucht, wellust, dorst, 
hartstocht, bevlieging, hunkering en manie. 

De neiging om alles te pakken te krijgen dat in onze 
buurt komt is de bron van onze mise re. Ofschoon al-
les onbestendig is, grijpen wij er wanhopig naar. Wij 
worstelen om zintuiglijke genietingen vast te houden 
zonder ons bewust te zijn van hun vluchtigheid. Dit 
zingenot van aarde en zelfs hemel, weegt niet eens één 
zestiende van de diepe vreugde van het ophouden van 
begeerte (Yoga-Bashya, 11.42). Vandaar dat Epicurus ad-
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viseerde: Als u iemand gelukkig wilt maken, voeg dan 
niets toe aan zijn rijkdom, maar neem iets weg van 
zijn begeerten. Begeerte wordt nooit bee indigd door 
haar te bevredigen. Dan ontvlamt zij alleen maar, 
zoals vuur waarop olie wordt geworpen om het te 
doven (Bhagavata, IX.19). 

Het losmaken (loslaten) 

Het enige tegengif voor gehechtheid is het losmaken. 
Loslaten is in de wereld zijn, maar niet van de we-
reld. De lotusbloem is hiervan een mooi voorbeeld: 
zij is altijd in het water, maar het water blijft niet 
aan haar kleven. Om vrij te zijn van de slavernij van 
een voorwerp dat plezier geeft, moeten we het als 
een baksteen laten vallen. Tot de discipel die de 
Boeddha benaderde met geschenken in beide han-
den sprak hij: ‘Laat maar vallen.’ De discipel liet de 
geschenken uit zijn ene hand vallen. De Boeddha 
herhaalde: ‘Laat maar vallen.’ De discipel liet ook de 
geschenken uit zijn andere hand vallen. De Boeddha 
drong aan: ‘Laat maar vallen.’ De discipel besefte de 
betekenis van de boodschap en liet het ook verdwij-
nen uit zijn denkvermogen: hij bereikte vrijheid.  

Wanneer iemand gelooft dat hij een kostbare steen 
bij zich heeft, bewaakt hij die angstvallig en bewaart 
hij hem goed. Zodra hij weet dat het een waardeloos 
stuk steen is, gooit hij het weg: een kwestie van on-
derscheidingsvermogen, of viveka. 

 Zoals de Dhammapada adviseert moet men gene-
genheid uit het zelf trekken, even moeiteloos als een 
waterlelie in de herfst. De manier om van alles te 
genieten is nergens aan blijven hangen. Leren geluk-
kig te leven is leren loslaten. 

Onze pogingen om de belangrijk-
ste te zijn in bezit, macht en roem 
maken ons leven ongelukkig. Lao 
Tze zegt: Hier zijn mijn drie schat-
ten. Bewaak en bewaar ze! De eer-
ste is medelijden, de tweede matig-
heid en de derde de weigering om 
de voorste te zijn van alle dingen 
onder de hemel. 

Een geleerde reiziger vond toevallig een pakje op 
zijn weg. Toen hij het opende, zag hij dat het een 
paar kostbare stenen bevatte. Hij hield het bij zich. 
Op een dag benaderde een arme man hem om hulp. 
De geleerde man gaf hem de kostbare stenen. Aan-
vankelijk was de arme man heel gelukkig. Al gauw 
maakte hij zich zorgen dat de kostbare stenen gesto-
len zouden kunnen worden. Na enige tijd wilde hij 
rijker worden door meer rijkdom te vergaren. Dit 
alles kostte hem zijn gemoedsrust; hij was zo van 
streek dat hij de kostbare stenen terugbracht naar 
de geleerde man, en hem vroeg deze schat terug te 
nemen en hem in plaats daarvan die gemoedstoe-
stand te geven die hem ertoe gebracht had om er 
afstand van te doen. 

Het gaat om beheersing van het Zelf. Edmund Burke 
zei: Als wij de baas zijn over onze weelde, zijn we rijk 
en vrij; als onze weelde ons de baas is zijn we wel heel 
arm (Letter on a Regicide). 

Als wij ons richten op spirituele 
vooruitgang terwijl wij vast blij-
ven houden aan wereldse macht 
en roem, is het een oefening in 
futiliteit, en zoals Jalal-ad-Din Ru-
mi laat zien is het ook belachelijk: 
Op een dag, terwijl hij op zijn 
troon zat, hoorde de nobele Ibra-
him geluid, lawaai en kreten vanaf 
het dak. Ook hoorde hij zware voetstappen op het dak 
van zijn paleis. Hij zei tot zichzelf: ‘Wiens zware voet-
stappen zijn dit?’ Hij schreeuwde uit het raam, ‘Wie is 
daar?’ De bewakers, geheel in de war, bogen hun hoofd 
en zeiden: ‘Wij zijn het, we lopen onze ronde en zoe-
ken.’ Hij zei, ‘Wat zoeken jullie?’ Zij zeiden, ‘Onze ka-
melen.’ Hij zei, ‘Wie zoekt er nu naar kamelen bovenop 
een huis?’ Zij zeiden, ‘Wij volgen uw voorbeeld. U zoekt 
eenwording met God, terwijl u op een troon zit.’ 

Ontken het zelf, ter wille van het Zelf 

Jammer genoeg is het moderne principe van geluk 
gelegen in het onmiddellijk realiseren van elke be-
geerte. De mens heeft vrijheid van religieuze en secu-
liere onderworpenheid verworven. Hij moet echter 
nog de grotere vrijheid bereiken om zichzelf te zijn, 
en om volledig wakker te zijn.  

Gehechtheid is in tegenspraak met een theosofisch 
leven. Theosofie is de grote verzaking van het zelf, 
onvoorwaardelijk en absoluut, in denken en hande-
len. Een theosoof leeft niet voor zichzelf, maar voor 
de wereld. Wij moeten afstand doen van al het per-
soonlijke.  

Eigenbelang is de deur die de ander buitensluit, zei J. 
Krishnamurti. In zijn op e e n na laatste voordracht in 
Madras op 1 januari 1986 hielp hij ons herinneren: 
Als er enig soort van gehechtheid bestaat, kan het an-
dere niet bestaan. Het andere is liefde. 

Uit: The Theosophist van februari 2009 
Vertaling: A.M.I. – Theosofia sept. 2015 
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Ambitie is een zeer groot kwaad, 
maar in de wereld wordt het 
meestal als een goede eigen-
schap, gezien. De ambitieuze 
mens wordt door anderen benijd. 
Zelfs de baas vindt het een goede 
eigenschap omdat daardoor de 

noodzakelijke energie in het werk gestoken 
wordt om de gedroomde promotie te krijgen. 
Gezien vanuit het occultisme is ambitie destruc-
tief en moet zij vernietigd worden. Het maakt 
een mens ongevoelig voor de gevoelens, behoef-
ten en het welzijn van anderen. Alle aandacht 
wordt gericht op het doel dat bereikt moet wor-
den. Die concentratie zorgt er voor dat al het an-
dere geen aandacht meer krijgt.  

Ook al realiseren we ons de aard van dit kwaad als 
we het in overdreven vorm tegenkomen, we herken-
nen het niet in onszelf. Maar de fouten die we in an-
deren zien, zijn waarschijnlijk in de kiem in onszelf 
aanwezig. We maken ons geen zorgen om de vernie-
tiging van populaire afgodsbeelden – de verschillen-
de dingen die mensen erg belangrijk vinden – maar 
wel om onze eigen afgodsbeelden die we in het ge-
heim in ons hart aanbidden. 

Licht op het Pad spreekt van ambitie als ‘de eerste 
vloek’ en waarschuwt dat het subtiele vormen aan-
neemt op het occulte pad. We kunnen denken dat we 
ambitie in onszelf uitgeroeid hebben, maar het kan 
op een andere manier weer de kop op steken. We 
kunnen bijvoorbeeld ambitieus zijn wat het Pad zelf 
betreft. We hoeven misschien geen goedkeuring van 
de menigte meer, omdat we dat niet meer de moeite 
waard vinden. Maar het is heel goed mogelijk op een 
subtiele manier zelfingenomen te zijn. Hoewel het 
dan lijkt alsof we ons niet met de waardering van 
anderen bezig houden, zijn we in feite nog steeds 
geworteld in zelf-liefde en ijdelheid en erg bewust 
van onze zogenaamde vermogens en waarde op het 
spirituele pad. 

Dit stuk komt uit zijn boek ‘The Way of Wisdom’, een 
commentaar op de theosofische klassieker Licht op 
het Pad. 

Misschien willen we verder dan anderen komen die 
aan dezelfde Meester toegewijd zijn, om te voelen 
dat we op de een of andere manier een occulte stap 
genomen hebben die anderen niet gezet hebben. 
Zelfs als anderen niet weten dat die stap gezet is, 
kan het feit dat we denken die stap genomen te heb-
ben genoeg zijn. We voelen ons superieur en zelfvol-
daan. Dit kan zo subtiel zijn dat we het alleen kun-
nen vermijden door goed op onze gedachten, gevoe-
lens en motieven letten. We gaan door met medite-

ren op de deugd van de nederigheid die we graag wil-
len bezitten en ondertussen hebben we niet door hoe 
diep dit egoï sme in ons allen geworteld is. 

Het commentaar op het stuk over ambitie (in Licht op 
het Pad) zegt: ‘Haar gevolgen vergaan in de mond tot 
stof en as; evenals dood en onderlinge vervreemding 
toont ze de mens tenslotte dat voor zichzelf werken 
werken voor teleurstelling betekent. 
Een ambitieus mens is nooit echt gelukkig want wat hij 
wil ligt in de toekomst en dus is er altijd een gevoel van 
gemis in het heden. Op het moment dat het doel bereikt 
is, is hij niet tevreden, maar teleurgesteld en gefrus-
treerd. ‘Afstand geeft betovering aan het uitzicht’ en 
als we op die plek aankomen merken we dat het gras 
niet zo groen is als we dachten dat het zou zijn. De be-
vrediging is verdwenen en we willen iets anders. Uit-
eindelijk wordt alle ambitie zuur, want ‘voor zichzelf 
werken betekent werken voor teleurstelling’. Het is 
belangrijk dat we ons dit realiseren, want in zoveel 
dingen die we doen zit het zelf dat zoekt naar vooruit-
gang, complimentjes of pluimstrijkerij .’ 

Het commentaar zegt dus: ‘ Maar al schijnt deze eer-
ste regel zo eenvoudig en gemakkelijk, toch moet u er 
niet snel aan voorbijgaan. ’ We denken misschien dat 
we vrij zijn van ambitie, maar het is moeilijk om dat 
echt te zijn. Dit werken voor jezelf is eigenlijk het ge-
volg van onze gehechtheden en deze gehechtheden 
kunnen op verschillende niveaus voorkomen: fysiek, 
astraal, mentaal. We kunnen dus gehecht zijn aan 
mensen, aan onze eigendommen, en aan onze ideee n. 
Waar we ook aan gehecht zijn, het centrum ervan is 
het zelf. Voor het zelf werken betekent ontevreden 
zijn, want een belangrijke eigenschap van het zelf is 
dat het steeds meer wil. 

Een zuivere kunstenaar die van zijn werk houdt, doet 
dat werk gewoon. Maar zelden vinden we er zo een. 
Veel kunstenaars zijn voortdurend met zichzelf bezig, 
intolerant en jaloers op anderen met dezelfde status. 
Natuurlijk zijn er kunstenaars die belangeloos schil-
deren of componeren, niet voor het zelf en wat daar-
bij hoort. Het is echter heel makkelijk onszelf voor de 
gek te houden door te denken dat we alles doen voor 
God, met de implicatie dat alles wat we doen door 
hem goedgekeurd wordt. Of door te denken dat we 
het doen in naam van de ‘meester’, alsof er een stem-
pel van goedkeuring op al onze handelingen zit. Het 
denken kan zichzelf heel gemakkelijk voor de gek 
houden. We moeten ons bewust zijn van al deze sub-
tiliteiten, van de verschillende processen van zelfmis-
leiding, voordat we kunnen zeggen dat we op elke 
manier waarheidlievend zijn. 

Uit: The Way of Wisdom, Comments on Light on the Path, p 63-67 
Vertaling: Katinka Hesselink - Theosofia juni 2007 
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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 APRIL 2021 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

    1 
Een weg tot 
zelfontdek-

2 3 4 
 

5 6 
 

7 8 
Siva Sutra 

9 
 

10 
 

11 
 

12 13 
 

14 15 
Een weg tot 
zelfontdek-
king 

16 17 18 
…………….. 

19/26 
 

20/27 
 

21/28 29 
Siva Sutra 

30  

 
 

Loge Witte Lotus 
April 2021 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

ZOOM MEETINGS -  ZIE BIJLAGE 

01 & 15/04: 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. 

 

 08 & 22/04: 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 18 april 2021 

om 11.00 uur 

Zoom meeting 

Onderwerp: J. Krishnamurti en de  

Theosofische Vereniging 

Zoom link in bijlage 

Door de recente aangekondigde maatregelen 
ivm Covid-19 worden alle activiteiten, die nor-
maal doorgaan in de lokalen in de Milisstraat 22 
te 2018 Antwerpen, opgeschort.  
Zoom meetings worden gehouden en alle infor-
matie hierover, is te bekomen via mail: 

secretary@logewittelotus.be of via  
GSM 0476 879 968. 
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Theosofische Orde van Dienst 

Donderdag 22/04 om 21u: 

Genezingsmeditatie 

(enkel voor leden) 

Donderdag 29/04 om 20u. 

Meditatie voor de Vrede 

Iedereen welkom! 

Zoom link in bijlage 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 
Loge Witte Lotus 

 
Programma maart 2021 

Zoom meetings 
 
 
Donderdag 1 april 2021 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/89001415474 
 
 
 
 
Donderdag 8 april 2021 om 20u.: De Siva Sutra 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/89048741757 
  
 
 
 

 
Donderdag 15 april 2021 om 20u.: Een weg tot zelfontdekking 
Zoom link:  
https://us02web.zoom.us/j/81450355538 
 
  
 
 
Zondag 18 april 2021 om 11u.:  

Zondaglezing in samenwerking met Loge Antwerpen 
Onderwerp:           Krishnamurti en de Theosofische Vereniging 
Zoom link:   
https://us02web.zoom.us/j/81096689215  
  
 
 
 
Donderdag 22 april 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/81096689215
https://us02web.zoom.us/j/82730151437?pwd=VHJuOW5DZFRyT2dWQ0pzM0lDdU1GUT09


Theosofische Orde van Dienst 

 

April 2021 

Zoom Meetings 
 
 
 
Donderdag 29 april 2021 om 20u. 

Geleide meditatie voor de Vrede 
Zoom link: 

https://us02web.zoom.us/j/81549665214   
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