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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. 

 

 

Loge Witte Lotus 
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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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Deze liefde ontbreekt helaas in onze moderne 
maatschappij. De materialistische wetenschap heeft 
ons heel weinig respect bijgebracht voor het mense-
lijk leven. Hoezeer de wetenschap zich ook tracht te 
verdedigen, aan de vruchten kent men de boom. 
Eén van de bedroevendste vruchten van deze maat-
schappij is de manier waarop het leven als zijnde 
weinig waard wordt beschouwd. We lezen bijna el-
ke dag over personen die gewond raken of ver-
moord worden voor een nietig geldbedrag, of voor 
hun gsm of sieraden. Een andere zorgwekkende 
trend is het feit dat jongeren aangeven dat ze men-
sen soms gewoon ‘voor de lol’ belagen; zij maken er 
zelfs beelden van op hun telefoons en delen die met 
hun ‘vrienden’. Hoe ver staat dat af van wat Pytha-
goras in zijn Gulden Verzen schreef: Houd moed, 
het menselijke ras is goddelijk. 

Dit gebeurt omdat wij 
elkaar slechts zeer opper-
vlakkig respecteren. Als 
wij ons toch eens konden 
realiseren dat hetzelfde 
licht straalt in het hart 
van alle wezens, dan zou-
den wij de illusie van elk 
gevoel van afgescheiden-
heid begrijpen als iets dat 
zich slechts aan de opper-
vlakte voordoet. Afge-
scheidenheid is inder-
daad de waan die de gro-
te ketterij heet (fragment 
1 van De Stem van de Stilte 
van HPB in Drie Wegen, 
één Pad, UTVN, bladzijde 
37). Het is de oorzaak van veel kwaad en van de 
zelfzucht in de wereld. Als ‘eenheid’ de droom is 
van alle ware mystici, dan is afgescheidenheid de 
nachtmerrie. Als de Gouden Eeuw altijd binnenin 
ons heerst, dan is de Duistere Eeuw steeds rondom 
ons, geschapen doordat wij niet begrijpen wie of 
wat wij werkelijk zijn en wat onze relatie is met on-
ze medemens. 

De maatschappij heeft zich ontwikkeld op een ma-
nier die eerder gebaseerd is op dwang dan op liefde. 
Leo Tolstoj benadrukte aan het einde van zijn leven 
vooral dit aspect. Als wij een maatschappij zouden 
hebben die is gebaseerd op de ware leringen van 
Jezus, dan zouden wij geen politiemacht, legers en 
gerechtshoven nodig hebben. Jezus leerde ons om 
onze vijanden lief te hebben en de personen die ons 
vervloeken te zegenen. Hoeveel mensen in zoge-
naamd christelijke landen zouden zelfs maar over-
wegen om dit te doen? Islamitische en christelijke 
fundamentalisten lijken de betekenis van liefde te 
zijn vergeten. Ze lijken liefde te hebben versjacherd 
om nakomelingen te worden van deze agressieve 
tijd, waarbij zij de wet van geweld en afgescheiden-
heid propageren en dwang gebruiken om hun 
boodschap over te brengen. 

Het karakter van liefde 
Wayne Gatfield 

Nooit eerder was liefde in de wereld zo hard nodig 
als heden ten dage, nu religieuze intolerantie, ge-
weld, uitbuiting, materialisme en zelfzucht een 
toppunt lijken te hebben bereikt. Liefde: enerzijds 
zijn er mensen die de ware aard ervan verkeerd 
begrijpen en verwarren met lust. Anderzijds zijn 
mensen met een neiging tot spiritualiteit, geneigd 
om te zeggen dat liefde gewoon óók maar een be-
grip is dat overstegen dient te worden. Misschien 
is dat laatste wel waar, maar liefde heeft nog 
steeds een taak te vervullen in de wereld voordat 
zij uit het oog der sterfelijkheid verdwijnt! In het 
Theosofisch Glossarium (Antwerpen/Den Haag, 
uitgegeven door VZW Theosofie) legt H.P. Blavatsky 
(HPB), onder het kopje ‘kâmadeva’ op bladzijde 
232 uit dat, ofschoon dit woord in de volksmond 
verwijst naar de god van de liefde, het in esoteri-
sche zin als volgt kan worden geduid: Kâma is het 
eerst bewuste, alles omvattende verlangen 
naar het universeel goede en liefde voor al wat 
leeft en voelt, hulp en vriendelijkheid nodig heeft; 
het eerste gevoel van oneindig teder mededogen 
en genade dat opwelde in het bewustzijn van de 
scheppende ENE KRACHT, zodra zij tot leven en 
bestaan kwam als een straal van het ABSOLUTE. 
In de Rig Veda staat: Begeerte welde eerst op in 
HET en dat was de oorspronkelijke kiem van het 
denkvermogen. Wijzen die hiernaar zochten met 
hun intellect hebben in hun hart de band ontdekt 
die Entiteit verbindt met non-Entiteit, of Manas 
met zuiver Atma-Buddhi. In deze opvatting is 
er geen gedachte aan seksuele liefde. Kâma is 
boven en vóór alles het goddelijke verlangen om 
geluk en liefde te scheppen; eerst eeuwen later, 
toen de mensheid aan haar grootste idealen men-
selijke eigenschappen ging toeschrijven en deze 
tot pasklare en droge dogma’s begon te verstoffe-
lijken, werd kâma de kracht die begeerte op het 
dierlijke vlak bevredigt. 

In de diepten van ons wezen bestaat deze harmo-
nie die een afspiegeling is van dat eerste gevoel 
van oneindige tedere compassie. Het is het zaad 
van bodhisattvaschap dat velen op deze aarde 
trachten te voeden. Zij trachten alle belemmerin-
gen weg te branden zodat het enige dat overblijft 
de vlam is van liefde in hun hart, een standvastige 
koele vlam waarnaast al het andere nietig is. Dit is 
het soort leven waar de mahayana-boeddhisten, 
soefi’s en bhakti yogi’s in India naar streven.  

Wayne Gatfield, sinds 1975 lid 
van de Theosophical Society 
(Adyar), is voorzitter van de 
Bolton Lodge in Engeland. 
Wayne is vice-voorzitter van 
de North-Western Federation 
en redacteur van het tijd-
schrift van de Federation. 
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Welke van deze twee religies zal de eerste zijn om 
de wet van liefde te gaan volgen die hun stichters 
hen zo hebben ingeprent, en op deze manier een 
voorbeeld voor de wereld te worden van een 
waarlijk religieus gevoelen? Zoals het nu is volgen 
beide religies een pad dat lijnrecht staat tegen-
over datgene wat hun leraren nastreefden. Dit 
betekent natuurlijk niet dat de grote meerderheid 
van christenen en moslims ook zo denkt, want 
velen trachten inderdaad de prachtige voorbeel-
den van hun leraren na te volgen. Het is echter 
betreurenswaardig dat juist de minderheid, de 
fanatici die de subtiliteiten van hun geschriften 
volkomen verkeerd begrijpen, het meest welbe-
spraakt lijkt, en op de één of andere manier ge-
looft dat moord op onschuldigen te rechtvaardi-
gen is. Ik weet zeker dat karma in de loop der tijd 
het evenwicht zal herstellen. Misschien zouden de 
daders evenzeer beklaagd moeten worden, mis-
schien nog wel meer dan hun slachtoffers, omdat 
de daders al heel snel zullen ontdekken dat hun 
vooruitzichten en verwachtingen van eeuwige be-
loning in het hiernamaals voor hun daden van 
wreedheid en moord nooit tot vervulling zullen 
komen. 

Het wordt tijd dat liefde zich in de strijd gooit! 
Het is het enige dat ons hart kan verzachten en 
ons als mensheid dichter tot elkaar kan brengen. 
Wij kunnen filosofische en spirituele leringen be-
studeren en toch geen jota meedogender en lief-
hebbender zijn. De tijd is voorbij dat wij de luxe 
kenden dat het bestuderen van spirituele of eso-
terische leringen alleen onszelf ten goede kwam. 
De wereld verkeert in een crisis. Alleen liefde kan 
ons redden van de afgrond waar wij voor staan, 
zowel individueel als collectief. Een wereld zon-
der liefde kan geen stand houden, hoe geavan-
ceerd de technologische verworvenheden, of hoe 
indrukwekkend de religieuze ceremonies ook 
zijn. Evenmin kan zij overleven op alleen intellec-
tueel begrip van spirituele leringen. Zonder liefde 
in de meest ware zin zijn wij verloren in de mist 
van zelfzucht en onwetendheid.  

Wat is liefde dan? In 
de hoogste betekenis is 
het onze relatie met 
het allerhoogste. Het is 
de afspiegeling, in ons 
allemaal, van de har-
monie die ligt in het 
hart van alle dingen. 
Het is het universele 
verlangen naar het 
goede, naar alles wat 
zich weldadig kan ma-
nifesteren in de mens-
heid. Het is onze scha-
kel met het goddelijke 
en met onze mede-

schepselen. Het is de opperste aantrekkings-
kracht.  

Wij weten allemaal dat liefde op vele manieren 
tot ons komt. Wij kennen de liefde van ouders 

voor hun kinderen, van kinderen voor hun ouders, 
de liefde van vrienden en de liefde tussen partners 
zoals man en vrouw. Op het hoogste niveau kan 
een dergelijke liefde veredelend en prachtig zijn, én 
het kan een begrenzing inhouden. Zo zou een moe-
der talloze mensen kunnen laten sterven als dat 
zou betekenen dat haar kind kon leven, en gelief-
den zouden een moord begaan ter wille van hun 
beminde! Er is ook een positief effect, zoals bij de 
diepe en ware liefde van een stel: hun affectie kan 
zich uitstrekken en anderen aanraken, ten voordele 
van de mensheid en kan zo bijdragen aan de opslag 
in het pakhuis van zuivere liefde waaruit de wel-
doeners van de planeet kunnen putten!  

Er zijn mensen die ons willen waarschuwen tegen 
het te veel analyseren van het begrip liefde: liefde is 
iets wat ervaren moet worden en niet onder een 
vergrootglas moet worden gelegd. Dat is tot op ze-
kere hoogte waar, maar er zijn natuurlijk ook diepe 
denkers die het moeilijk vinden om iets te aanvaar-
den zonder het eerst naar beste weten begrepen te 
hebben. Als zij eenmaal de wetenschappelijke aard 
van liefde hebben ontdekt zoals deze wordt uitge-
drukt in het hierboven vermelde citaat uit het The-
osofisch Glossarium, dan zijn zij in staat om het te 
verbinden met de natuurwetten, door het motto Zo 
boven, zo beneden toe te passen. Dan kunnen zij 
duidelijk zien dat liefde op ieder niveau een visie is 
van deze eeuwige harmonie, in verscheidene ma-
ten, en dat elk gebrek aan liefde te wijten is aan een 
vertroebeling van die visie. Liefde is inderdaad 
aanwezig in alle aspecten van het gemanifesteerde 
universum en het is het ENIGE dat ons uiteindelijk 
kan redden. 

Hoe verder wij afdrijven van liefde, hoe wreder de 
maatschappij zal worden en hoe meer wij gedom-
peld worden in de talloze gruwelen die ons tegen-
woordig achtervolgen. Het heeft allemaal te maken 
met een gebrek aan liefde, en niet eens zozeer met 
een gebrek aan spiritualiteit. Zo kunnen sommige 
spirituele mensen soms alleen van zichzelf houden. 
Het is dus niet noodzakelijkerwijs een gebrek aan 
spiritualiteit dat de wereld zo duister maakt, maar 
een gebrek aan liefde. De liefde tot elkaar is het 
hoogste wat wij op deze planeet kunnen bereiken! 

Toen H.P. Blavatsky in De Sleutel tot de Theosofie 
(bladzijde 220-221) gevraagd werd of gelijkgerech-
tigdheid en liefde voor allen de hoogste richtlijn is, 
antwoordde zij dat er een nog veel hogere liefde is, 
namelijk aan anderen meer geven dan aan zichzelf 
– zelfopoffering. Natuurlijk zou zelfopoffering on-
mogelijk zijn zonder liefde! Als geven geen liefde 
zou bevatten, dan zou het slechts een lege hande-
ling worden die gedachteloos wordt uitgevoerd om-
dat het in een boek staat of wordt aanbevolen door 
één of andere autoriteit. Alleen de diepste liefde 
inspireert iemand tot zelfopoffering; niets anders 
zal mededogen in het hart doen ontwaken. Hoewel 
zelfopoffering na liefde dus de volgende stap kan 
zijn, kan dit alleen door de poort van de liefde be-
reikt worden: er is geen andere weg om zelfopoffe-
ring betekenisvol en transformerend te laten zijn, 
op individueel en op wereldniveau.  
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Liefde is het heldere licht dat in ons hart kan wor-
den ontstoken, opdat het lijden van de wereld ver-
minderd en de oceaan vol bittere levenservaringen 
een beetje zoeter gemaakt kan worden. Het is iets 
dat iedereen die de pijn van de mensheid wil ver-
zachten voortdurend in het hart zou moeten culti-
veren. Dat hoeft niet geleerd of toegevoegd te wor-
den: wij hoeven alleen de belemmeringen in ons-
zelf op te heffen zodat het zich kan manifesteren. 
Al die emoties en die gevoelens die door de mens 
geschapen worden, ontstaan uit de illusie van afge-
scheidenheid. Ze scheppen een barrière die verhin-
dert dat onze liefde kan uitstralen om de levens 
van anderen te verlichten. Voor dat doel dienen 
gevoelens van hartstocht, boosheid, hebzucht en 
jaloezie geëlimineerd te worden. Dat kan door ons 
helemaal onder te dompelen in de leringen over, 
en meditatie op liefde en door dit vervolgens in 
ons dagelijks leven in de praktijk te brengen. De 
Boeddha vertelt ons dat boosheid nooit overstegen 
kan worden door boosheid; alleen liefde kan boos-
heid overwinnen. Er vindt momenteel over de ge-
hele wereld een escalatie plaats van geweld, omdat 
men, geheel ten onrechte, denkt dat het wreken 
van gewelddadigheden tot een oplossing kan lei-
den. Dat is de oorzaak van veel ellende in de we-
reld. 
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Zoals Jezus ons vertelt moeten wij leren om onze 
vijanden lief te hebben en de personen die ons ver-
vloeken te zegenen, als wij ook maar een beetje in 
de buurt willen komen van vrede op aarde. Iemand 
moet die geweldsspiralen doorbreken, en dat kan 
bij ieder van ons beginnen. Als wij denken dat onze 
bijdrage maar zo heel klein is, dan geven wij toe 
aan een andere ketterij: pessimisme. Vrede moet 
ergens beginnen, dus laat zij bij ons beginnen en zij 
zal groeien. Als de zaadjes eenmaal gezaaid zijn, 
zullen ze ontkiemen. Politieke wetgeving bleek 
vruchteloos, omdat het geen verandering in de 
menselijke natuur kan bewerkstelligen. Geef dus 
liefde een kans, omdat liefde ons waarlijk ten goede 
kan transformeren! Als wij eenmaal de aard van 
ware liefde beseffen, ontdaan van associaties met 
sensualiteit en emotionaliteit, dan boren we een 
krachtbron aan die niet vernietigd kan worden door 
enige macht in de ‘hemel’ of op deze aarde. Dan 
kunnen wij stellig en veilig de fundamenten leggen 
voor de terugkeer van een Gouden Eeuw die zo 
dringend nodig is en die alleen opnieuw naar voren 
kan komen wanneer wij dat werkelijk willen. 

 
Uit: The Theosophist, december 2007 

Vertaling: Anne Myrthe Iken 
Theosofia december 2018 

Een oproep tot eenheid 
Patrizia Calvi 

Ik juich de beslissing toe om de ‘oproep tot eenheid’ 
tot onderwerp van deze conventie te maken. Een eer-
ste vraag die we zouden kunnen stellen is: zijn er af-
scheidingen binnen de Theosophical Society (TS)? 
Het antwoord luidt: jazeker, net zoals er afscheidin-
gen zijn in de theosofische beweging als geheel. Dit 
zal de TS er niet van weerhouden haar ‘uiterlijke’ 
werk te doen, maar theosofie leert ons dat dat niet 
genoeg is! Een façade van eensgezindheid ophouden 
zou voor de korte termijn handig en voordelig kun-
nen lijken, maar zal op de middellange termijn tot 
een breuk leiden. Te zeggen dat de TS of de theosofi-
sche beweging verdeeld is, komt eigenlijk over als 
een oxymoron. Een oxymoron is een stijlfiguur die 
woorden combineert die tegengestelde begrippen of 
tegenstellingen uitdrukken, zoals ‘heet ijs’, 
‘welsprekende stilte’, of het begrip broederschap 
wanneer het gebruikt wordt samen met het woord 
verdeeldheid. 

Zij die spreken over theosofie (wat broederschap en 

eenheid van al het bestaande betekent) en vervolgens 
botsen met medeleden doen dat zonder gezagheb-
bendheid; zij zijn eenvoudigweg niet geloofwaardig. 
Er is een belangrijk verschil tussen autoritair en ge-
zaghebbend zijn: autoritaire mensen dringen hun ge-
zag en hun gedachten op en beperken daarmee de 
individuele vrijheid van andere mensen. Gezagheb-
bende mensen daarentegen hebben een moreel gezag 
dat berust op hun eigen verdiensten en kwaliteiten, 
alle verworven door hard in de praktijk te werken. 
Mensen volgen gezaghebbende mensen die leiding 
kunnen geven doordat ze zelf een lichtend voorbeeld 
zijn: ze schenken inspiratie en hebben een heldere 
visie. Gezaghebbende leiders zullen niet verstrikt ra-
ken in beschuldigingen, roddels of machtspelletjes. In 
plaats daarvan zullen zij de talenten van mensen de 
ruimte geven en versterken. Zij delen met hen de 
doelstellingen die gerealiseerd kunnen worden. 

Kunnen we van onszelf zeggen dat we gezaghebbend 
zijn wanneer we over broederschap spreken? Kunnen 
we werkelijk getuigen van dit hoge ideaal, allereerst 
binnen onze organisatie? De TS als instelling kan het 
heus heel goed stellen zonder al diegenen die haar 
elke dag bestrijden, en hierbij doel ik op mede-
theosofen! Als corpus, lichaam, als heilige unie van 
broeders, als de onze die trachten een bijdrage te le-
veren aan het geestelijk verheffen van de mensheid, 
kunnen we ons een dergelijke innerlijke strijd abso-
luut niet veroorloven: vanuit het esoterisch gezichts-
punt is dat een inconsistente houding die ons zeer 
duur kan komen te staan. De wet der wetten is Een-

Patrizia Calvi is lid van het hoofd-
bestuur van de TS (Adyar) in Italië, 
bestuurslid van de Europese Fede-
ratie (EFTS) en van het ITC in 
Naarden. In Italië is zij de spil in 
het werk van de hulporganisatie 
TOS (de Theosophical Order of Ser-
vice).  
Op 3 januari 2017 gaf zij onder-
staande lezing op de 141e Internati-

onale Conventie van de TS in Adyar, met als thema 
Beyond Illusion: A Call to Unity 
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heid in alles, en dat betekent harmonie, samenwer-
ken, en elkaar ondersteunen. Alles in het universum 
leeft voor al het andere. Voor theosofen als wij volgt 
daaruit logischerwijs dat we levens zouden moeten 
leiden die de mensheid ten goede komen: altruïsme 
zal zoete vruchten dragen. 

Dankzij de technici wordt deze internationale con-
ventie in Adyar ook dit jaar weer live uitgezonden. 
Dat is prachtig omdat we bij elkaar, en in verbinding 
kunnen zijn, zelfs met vrienden die niet persoonlijk 
aanwezig konden zijn. Wat betekent dit in wezen? 
Het is de tastbare, zichtbare, stoffelijke realisatie van 
datgene wat op de ijlere niveaus gebeurt: we zijn alle-
maal met elkaar verenigd. Let op: op het stoffelijke 
niveau is het vereist om dat bewust te willen en dan 
verbinding te maken via het internet. Laten we dus 
ons best doen om ons open te stellen voor deze ge-
beurtenis. Om verbinding te maken met onze broe-
ders op gevoelsniveau, op mentaal niveau en op spi-
ritueel niveau, kunnen we op dezelfde wijze hande-
len: het vraagt wilskracht van onze kant. Dat is op 
zich een eenvoudige, maar wel noodzakelijke kleine 
opoffering. 

Theosofische literatuur wijst op de noodzaak om 
groepen mensen samen te laten incarneren, zodat, 
naast het ontstaan en uitgroeien van onderlinge kar-
mische verbindingen, ook kan worden geleerd om 
samen naar een gemeenschappelijk groter doel toe te 
werken. Dit geldt natuurlijk ook voor de leden die 
hier bijeen zijn in Adyar, of verbonden via het inter-
net deelnemen. De waarde van het gezamenlijk ver-
richten van het werk gaat het volbrengen van het 
project op zich te boven: samen werken schept sub-
tiele, maar krachtige synergiën. De liefdevolle vitali-
teit daarvan zal voeding geven aan de goddelijke 
vonk van buddhi, de vurige energie van het spirituele 
zelf. Als het buddisch voertuig zal zijn ontwikkeld en 
intuïtie ons fysieke brein zal hebben bereikt, dan zal 
het ons wijsheid en volmaakte kennis geven. 

In een brief van 1881 schreef de Maha Chohan: Het is 
het zelfopofferend zoeken naar de beste manieren 
om onze naaste naar het juiste pad te leiden en er-
voor te zorgen dat we zoveel mogelijk medeschepse-
len daarbij kunnen steunen, wat iemand tot een wa-
re theosoof maakt. Dit is een eenvoudige, maar ook 
zeer diepzinnige omschrijving van broederschap, en 
tevens een model om vorm te geven aan ons leven. In 
de woorden van de Meester zit de positieve aanmoe-
diging om te werken ten dienste van alle schepselen, 
zonder onderlinge verdeeldheid of persoonlijke be-
langen. 

De verdeeldheid binnen de TS weerspiegelt de ver-
deeldheid in onszelf. Een Latijns gezegde leert ons 
immers Omnia munda mundis: voor wie zuiver is, is 
alles zuiver. De TS heeft altijd geprobeerd om inter-
religieuze dialogen bij verschillende groepen binnen 
de diverse religies te ondersteunen en aan te moedi-
gen. Zo’n dialoog is ook wenselijk tussen de verschil-
lende stromingen binnen de huidige theosofische 
beweging. We kunnen zeker zeggen dat de Internati-
onal President Tim Boyd zijn best doet om zo’n pro-
ces aan te moedigen, in het bijzonder door de steun 
die hij geeft aan samenkomsten van de International 
Theosophy Conference die verschillende groepen van 
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de moderne theosofische beweging ruimte biedt om 
met elkaar in discussie te gaan. Naar mijn mening zou 
dit proces van dialogen, ontmoetingen en gezamenlij-
ke diepgaande discussies uitgebreid moeten worden 
naar andere takken van dezelfde TS-boom. Het maakt 
niet uit dat op dit ogenblik sommige van deze bewe-
gingen geen gehoor geven aan de oproep: als onze wil 
en onze dromen sterk genoeg en standvastig zijn, dan 
zullen we ons doel van eenheid bereiken. Broeder-
schap is onze uitdaging – broederschap is onze mis-
sie. 

Om een vrije weergave te geven van Licht op het Pad 
door Mabel Collins: het staat onomstotelijk vast dat 
binnen in ons een ‘geest van broederschap’ bestaat: 
het licht van de wereld en het enige licht dat licht kan 
werpen op het pad. Als we dat licht echter niet in ons-
zelf kunnen waarnemen, hoeven we er ook niet elders 
naar te zoeken, of anderen ervan te beschuldigen dat 
ze het niet hebben. In 1888 stelde H.P. Blavatsky dat 
de Meesters niet veel kunnen doen als er bij de leden 
van de Theosophical Society geen samenhang bestaat 
op het gebied van denken en voelen.  

Kunnen we nog steeds voelen dat we één zijn? Juist 
nu is dit de uitdaging voor de TS: zijn we ons daar be-
wust van? Kunnen we nog voelen dat we allemaal 
broeders en zusters zijn, kinderen van dezelfde vader, 
leden van dezelfde familie, en in staat om samen te 
werken?  

In de Bergrede in het Mattheüs Evangelie wordt ge-
zegd: Als je houdt van degenen die van jou houden, 
wat voor nut heeft dat voor jou? Want ook zondaars 
houden van degenen die hen beminnen. Als je goed 
doet voor degenen die jou goed doen, wat voor nut 
heeft dat voor jou? Heb daarentegen je vijanden lief, 
doe goed en leen uit zonder daarvoor iets terug te 
verwachten, en je beloning zal groot zijn. Je zult zoon 
zijn van de Allerhoogste, want hij is vriendelijk voor 
hen die ondankbaar en kwaadwillig zijn. Wees 
barmhartig zoals ook uw Vader barmhartig is. 

Hoe zouden we onze broe-
ders en zusters kunnen bena-
deren? We zijn niet zomaar 
een beweging als iedere an-
dere: van ons wordt ver-
wacht dat we onpartijdige 
broederschap bieden. We 
zijn de voorvechters van uni-
versele broederschap en nie-
mand kan dit prachtige ge-
heel uiteen doen vallen, deze 
doelbewuste vereniging die 
zo diep en oud is als de eeu-
wige wijsheid zelf. Uiteinde-
lijk gaat het in het leven vóór 
alles om eenheid, harmonie 
tussen mensen, die alleen geschapen kan worden als 
er harmonie in ieder van onszelf is. Die harmonie kan 
er niet zijn als er verdeeldheid is, hetzij binnenin ons 
of buiten ons, zei Jiddu Krishnamurti in zijn dialoog 
met de priester- Jezuïet E. Schallert. 

De mens is eigenlijk goed en doet kwaad uit onwe-
tendheid, zei Socrates. Als theosofen kunnen we niet 
doen alsof we de wetten van het leven niet kennen! 
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We hebben het voorrecht gehad in aanraking geko-
men te zijn met de eeuwige wijsheid en de verant-
woordelijkheden die dat met zich meebrengt zijn ont-
zaglijk groot: de grootse zaak van de Meesters, die 
deze gelegenheid voor de wereld hebben gegeven, ligt 
voor ons klaar. 

Door initiatieven te dwarsbomen of kwaad te spreken 
over leden van de TS inspireren we onze broeders en 
zusters bepaald niet! In plaats daarvan is het één van 
onze belangrijkste verplichtingen om als theosofen 
anderen te inspireren door een manier van handelen 
die onze goddelijk aard waardig is. Ons leven te leven 
door getuigenis af te leggen van de leringen die we 
ontvingen, door actief handelen: dat is de hoogste 
vorm van gezag hebben. De dialoog te voeren in een 
geest van samenwerking om samen iets op te bou-
wen, laat zien dat we de goddelijke wetten begrepen 
hebben. Als we dat niet doen, lopen we het risico de 
trein van de geschiedenis te missen. De tijd loopt: 
laten we onmiddellijk omkeren op de ingeslagen weg, 
hier en nu, voordat het te laat is.  

Medeleden van de TS, ik doe dus een beroep op onze 
onverdeelde ziel, op ons diepste verlangen naar een 
betekenisvol leven, op de roep vanuit hogere sferen 
die ons ertoe bracht om ons bij deze beweging aan te 
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sluiten. Laten we alles wat door onze persoonlijkheid 
veroorzaakt wordt nu loslaten en zaken alleen nog 
maar beschouwen vanuit het gezichtspunt van wat 
algemeen goed is voor het grote geheel. Het leven is 
groot, veel groter dan wij allemaal en als we onze klei-
ne heldere puntjes, onze gloeiende vlammetjes, bij 
elkaar voegen, dan zullen zij gezamenlijk een groot 
stralend licht van liefde worden dat het vermogen be-
zit om de harten van de mensen over de gehele wereld 
te verlichten en te verwarmen. We moeten leren op-
nieuw te begrijpen, te allen tijde, dat we kunnen ver-
binden en niet mogen verdelen, dat we iedereen en 
alles kunnen aanvaarden zoals ze zijn, waarbij we een 
helder onderscheid maken tussen zaken die ons be-
wustzijn vergroten en zaken die ons onwetend of on-
bewust laten. 

Ik wil graag afsluiten met een uitspraak van professor 
Bernardino del Boca, een zeer gerespecteerde Itali-
aanse theosoof, een uitspraak die ik buitengewoon 
goed vind passen bij deze oproep tot eenheid op basis 
van broederschap. Del Boca schreef: Heb je je broeder 
gezien? Dan heb je je god gezien. Buig en betoon hem 
eer (bow down and worship). 

Vertaling: Louis Geertman 

Theosofia september 2017 

Tansformatie van de geest in acht verzen 

1. 
Om het hoogste doel te verwezenlijken,  
zal ik alle wezens koesteren  
en ze beschouwen als kostbaarder  
dan een wensvervullend juweel. 

 
2.  
Waar ik ook ga en met wie ik ook ben,  
ik zal mezelf zien als de minste van allen. 
En uit de grond van mijn hart, 
zal ik de anderen koesteren  
als meest verheven. 

 
 

3.  
Bij alles wat ik doe,  
bewaak ik mijn geest.  
En zodra verstorende emoties opkomen,  
die mij en anderen bedreigen,  
zal ik ze krachtig en resoluut afwenden. 

 
 

4.  
Wanneer ik wezens zie van kwade wil,  
overheerst door negativiteit en lijden,  
zal ik hen koesteren als een kostbare schat,  
die ik met grote moeite gevonden heb. 

 
 
 

Door Geshe Langri Thangpa (1054-1123) 
Vertaling Inge Eijkhout en Jewel Heart - Theosofia december 2018 

5. 
Wanneer anderen mij uit jaloezie 
aanvallen, krenken en kleineren,  

zal ik de nederlaag accepteren  
en anderen die overwinning gunnen. 

 
6. 

Wanneer iemand die ik geholpen heb 
 of van wie ik veel verwacht,  

mij slecht behandelt of diep kwetst,  
zal ik hem als kostbare leraar zien. 

 

7. 
Kortom, direct of indirect zal ik  

voorspoed en vreugde  
schenken aan allen  

en in stilte van alle moederwezens  
alle pijn en lijden op mij nemen. 

 

8. 
Moge dit niet bezoedeld worden 

door de smetten  
van de acht wereldse houdingen.  

En moge ik - in het besef dat alles een illusie is -  
zonder gehechtheid van mijn ketenen worden bevrijd. 
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Een vlekkeloos leven; 

een open denkvermogen; 

een rein hart; 

een vurig verstand; 

een ongesluierd geestelijk inzicht; 

een broederlijk gevoel voor onze mede-leerling; 

bereidwilligheid om raad en lering te geven 

en te ontvangen; 

een loyaal gevoel van plicht tegenover de Leraar; 

het gewillig gehoorgeven 

aan de eisen van Waarheid 

wanneer wij eenmaal ons vertrouwen 

in die waarheid geplaatst hebben 

en geloven dat de Leraar in het bezit daarvan is; 

een moedig verdragen van persoonlijk onrecht; 

een dapper opkomen voor onze beginselen; 

een onverschrokken verdediging 

van hen die onrechtvaardig worden aangevallen 

en een waakzaam oog voortdurend gericht 

op het ideaal van menselijke vooruitgang 

en volmaking dat de Geheime Wetenschap 

ons toont -  

dat is de GULDEN TRAP 

langs welker treden de huidige leerling vermag  

op te stijgen naar  

de Tempel der Goddelijke Wijsheid. 

 

Uit: De Gulden Treden van H.P. Blavatsky  
door Danielle Audoin, UTVN, blz. 64 

Theosofia december 2017 
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Loge Witte Lotus 
 

                         ACTIVITEITEN 

 

Om bij te dragen  

aan de beperking  

van de verspreiding  

van het coronavirus en  

overeenkomstig de maatregelen  

van onze Regering,  

werden alle activiteiten van de  

Belgische Theosofische Vereniging,  

tot nader order,  

geschorst.  

 

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 

 

Het spontaan uitstorten van liefde is de 
meest opvallende goddelijke eigenschap; 
de liefde die alles geeft, die niets vraagt. 
Pure liefde bracht het heelal tot wording, 
pure liefde houdt het in stand, pure liefde 
heft het op tot vervolmaking, tot gelukza-
ligheid. En overal waar de mens liefde 
uitstort over allen die dat behoeven, zon-
der onderscheid te maken of er iets voor 
terug te verlangen, uit de pure, spontane 
vreugde van het uitstorten, daar ontwik-
kelt die mens het gelukzaligheidsaspect 
van het goddelijke in zichzelf en bereidt 
hij dat lichaam van onuitsprekelijke 
schoonheid en vreugde voor, waarnaar 
de Denker zal opstijgen, de beperkingen 
van afgescheidenheid van zich afwer-
pend, om zichzelf te vinden en toch één te 
zijn met al wat leeft. 
 

Uit: De oude wijsheid van Annie Besant,  
                                        Theosophia september 2013 
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