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 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-
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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 ontwik-
kelen van een zich steeds verdiepend inzicht 
in, en verwerkelijking van de tijdloze wijs-
heid, spirituele zelf-realisatie en de eenheid 
van alle leven. 
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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.  

 

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. 
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gestorvenen kunnen in nood zijn en de mysticus 
om hulp vragen. Deze praat dan met de overle-
denen, of bidt voor hen, om naar de lichtwe-
reld te kunnen of voor zuivering van hun ziel. 
De zuivering is een typisch mystieke term die je 
kunt vergelijken met de ontwikkeling van de 
ziel. Gestorvenen maken daarbij pijnlijke, maar 
ook vreugdevolle momenten door. Volgens 
Swedenborg, een Luthers mysticus, ziet de 
mysticus de gestorvene met zijn innerlijke, niet 
met zijn stoffelijke ogen. De gesprekken met de 
overledene of met engelen zou je misschien ook 
beter een gedachte-uitwisseling kunnen noe-
men. 

Tijdsbeleving 

Volgens Lorber, een katholieke mysticus, is het 
kenmerkend voor het hiernamaals dat de tijds-
beleving en kwaliteit van denken en waarne-
men erg verschillen met die van het leven op 
aarde; dat hangt af van de zuiverheid van de 
ziel. Is men zuiver dan gaat alles sneller, neemt 
men scherp waar, denkt men snel en coherent 
en voelt men anderen goed aan. Lorber be-
schrijft bijvoorbeeld heel plastisch hoe een net 
gestorven bisschop die zich had vergrepen aan 
parochianen een wekenlange tocht maakte in 
een moerassig landschap. Uitgeput en wanho-
pig kwam hij een engel tegen, die hem zei: ‘Kijk 
achterom en vertel wat je ziet.’ Hij keek achter-
om en zag zijn lichaam opgebaard, met daar 
omheen vele gelovigen die zijn dood betreur-
den. De engel zei: ‘Zie je, je ligt er nog, het is een 
kwartier geleden dat je stierf’. De manier waar-
op de bisschop de tijd beleefde was heel traag, 
omdat zijn ziel nog zeer onzuiver was. 

Diverse mystici beschrijven verschillende reini-
gingsprocessen. In beschrijvingen van vroegere 
eeuwen, zoals die van Catharina van Genua 
(15e eeuw) of van Anna Catharina Emmerich 
(18e eeuw), hebben zielen zelf weinig inbreng 
of inzicht in het reinigingsproces. Ze kunnen 
dat nauwelijks bijsturen, want ze zijn geheel 
overgeleverd aan de zuivering door God of door 
spirituele krachten. Bij latere mystici (18e tot 
20e eeuw) leest men dat de ziel zelf tot inzicht 
kan komen en zelf kan beslissen hoe ze beter 
kan handelen. Het is de vraag of dit een kwestie 
is van cultuur of van een sterker ontwikkeld 
ego, in de loop van de eeuwen. 

Zuivering van de ziel 
Eric Bruijnis 

Inleiding 

Dit artikel is een verkorte weergave van mijn 
lezing op de najaarsdag van de TVN in 2015. 
De volledige titel van dit artikel is: Zuivering 
van de ziel vanuit verslagen van mystici en 
mensen met een bijna-dood-ervaring.  

De bijna-dood-ervaring (BDE) is een toestand 
waarin iemand terecht kan komen als hij even 
het bewustzijn verliest, na een ongeluk of tij-
dens diepe rust. Men bevindt zich dan buiten 
zijn lichaam en kan zien wat in de fysieke we-
reld gebeurt, bijvoorbeeld dat men gereani-
meerd wordt door verpleegkundigen. Men 
kan in deze toestand denken en voelen. Ver-
slagen van BDE vermelden ook dat men veel 
sneller lijkt te denken, zich sneller kan voort-
bewegen en scherper kan waarnemen dan 
hier op aarde. 

Mystici 

Een definitie van mystiek is moeilijk te geven, 
omdat elke persoon weer andere ervaringen 
heeft. In het algemeen wordt onder mystiek 
verstaan: contact hebben of proberen te krij-
gen met een goddelijke of geestelijke wereld, 
bijvoorbeeld zoals in het ontwikkelingsproces 
van een mysticus. Sommige mystici kunnen in 
deze toestand een blik werpen in de onzicht- 
bare wereld. 

Dit zien van een andere wereld kan op diverse 
manieren ontstaan, ook buiten een mystiek 
proces om: via bidden, meditatie of via andere 
spirituele technieken. Het kan ook plotseling 
na een crisis optreden, of men kan met die ga-
ve geboren zijn. In die andere wereld kunnen 
mystici mensen tegenkomen die zijn gestor-
ven en die bezig zijn met hun gang of worste- 
ling naar een hogere geestelijke wereld. Mys-
tici noemen dat de zuivering van hun ziel. De 
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In dit artikel beperk ik me tot twee mystici, 
Swedenborg en Lorber: zij schrijven zeer sys-
tematisch over de onzichtbare wereld. 

Swedenborg leefde van 
1688-1772 in Zweden, was 
een gewaardeerd natuur-
kundige en Lutheraan. Hij 
kreeg op zijn 65e een crisis 
doordat zijn geloof botste 
met zijn materialistische 
visie. Hij kreeg contact met 
Jezus en kon sindsdien 

naar believen uit zijn lichaam treden in de an-
dere wereld en communiceren met de wezens 
daar. Dit kon hij tot zijn dood. Zijn visioenen 
kreeg hij door zijn ‘innerlijke’ zintuigen, zoals 
hij dat noemde. Eerst bekeek hij die beelden 
met enig wantrouwen. Op den duur moest hij 
erkennen dat de beelden van een andere we-
reld zijn, die echt is en op zichzelf staat. 

Lorber leefde van 1800-1864. 
Hij was zoon van een boer, 
woonde in Oostenrijk, was 
musicus en katholiek. Hij 
kreeg op veertigjarige leeftijd 
een opdracht vanuit zijn hart, 
van Jezus, om de bijbel uit te 
leggen. Sindsdien kon hij in de 
andere wereld zien. 

Zowel Lorber als Swedenborg beschrijven veel 
gebieden in het hiernamaals. Eigenlijk zeggen 
beiden dat het toestanden in de mens zijn, 
maar zij zien het ook als gebieden. Ik beschrijf 
hieronder globaal de vier hoofdgebieden. 

Gebied bij de aarde 

Veel gestorven mensen zien volgens Lorber en 
Swedenborg de plaats waar ze net zijn gestor-
ven, ze zien hun familie verzameld rond hun 
dode lichaam, ze zien hun schrik of verdriet. 
Dit noemt Lorber het ‘gebied-bij-de-aarde’. Het 
lijkt op het gebied waar iemand met een BDE 
als eerste belandt: men ziet de operatieka-
mer of de plaats van het ongeluk die men 
net heeft verlaten. BDE-ers kunnen meestal 
duidelijk zien wat daar gebeurt. Volgens beide 
mystici kunnen bij gestorvenen de innerlijke 
zintuigen nog niet goed functioneren doordat 
ze spiritueel nauwelijks zijn ontwikkeld, of 
omdat ze nog te gebonden zijn aan aardse 
zaken. Wat ‘een ontwikkelde spiritualiteit’ is 
wordt door deze mystici niet expliciet gedefi-
nieerd. Het heeft niet zozeer iets te maken met 

het zijn van een goed christen, of met veel naar 
de kerk gaan, want ook niet-christenen en athe-
ï sten kunnen spiritueel ontwikkeld zijn. Het 
heeft volgens hen meer te maken met de visie 
van iemand op de materie (bijvoorbeeld: ‘er is 
niets dan materie’, ‘dood is dood’). Het heeft ook 
te maken met de goede wil, liefde en wijsheid 
die iemand naar andere mensen en de wereld 
uitdraagt. 

Mensen die sterven zijn soms nog zo gebonden 
aan de dingen van deze wereld, aan hun werk of 
aan verwanten, dat ze alleen die zaken of men-
sen zien. Na hun dood volgen ze de nog levende 
dochter of moeder met grote zorg, bang als ze 
zijn dat deze foute dingen doen. Ze proberen 
wanhopig contact met de levende familieleden 
om hen te waarschuwen. Daar merken de leven-
den in het algemeen overigens niets van. Vaak 
isoleren gestorvenen zich ook, ze zien geen an-
dere geesten en zijn gedeprimeerd. Drankver-
slaafden die pas gestorven zijn worden geobse-
deerd door hun verlangen naar drank. Ze mer-
ken niet eens dat ze dood zijn en zwerven door 
gelegenheden op aarde waar veel wordt gedron-
ken, op zoek naar alcohol. De geur bindt hen 
sterk, maar het vocht kunnen ze niet meer berei-
ken. Soms zijn de zintuigen zo zwak ontwikkeld 
dat de gestorvene in een droomtoestand komt. 

Volgens de voornoemde mystici worden gestor-
venen zich bewust van hun situatie. Dit kan op 
verschillende manieren:  

a) door hulp van engelen of andere geesten om 
wakker te worden,  

b) door zuiverende droomverwerking, 
c) via gebeden door op aarde levende mensen 

voor de ziel van de mens die naar het hierna-
maals is gegaan (zie 1 Korintie rs 15). 

Het tussengebied 
Als men bewuster wordt van de andere wereld 
of zich losmaakt van de oude wereld kom men in 
het tussengebied. Ook BDE-ers kunnen – volgens 
hun verslagen - verzeild raken in gebieden waar 
zich veel van die gebonden mensen bevinden, en 
BDE-ers kunnen die gebonden toestand ook zelf 
meemaken. Dit tussengebied heeft volgens 
Swedenborg  en Lorber drie hoofdafdelingen. 
Er is geen melding van een tunnel bij deze mys-
tici. 

Misschien slaan BDE-ers via de tunnel veel duis-
tere gebieden over. 
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Eerste tussengebied 

In het eerste tussengebied krijgt men de gele-
genheid om te wennen aan de nieuwe situatie. 
Hier komt men gestorven verwanten en beken-
den tegen, de omgeving lijkt soms op de oude, 
maar men komt ook in onaards mooie of min-
der mooie landschappen; deze lijken zich aan 
te passen aan iemands stemming of zielstoe-
stand. Men kan er rusten en   herstellen van 
het leven dat men in de oude situatie heeft ge-
leefd, van trauma’s of spanningen. Was men 
blind, dan kan men hier zien. Was men dement, 
dan kan men hier weer normaal denken, maar 
het kan ook teleurstellingen geven, zoals bij 
gelovigen die verwachten dat ze meteen enge-
len en paradijzen zien, of schrik bij mensen die 
dachten ‘dat dood dood was’. Swedenborg 
noemt deze eerste fase in het tussengebied 
de eerste of ‘uiterlijke toestand’. Met uiterlij-
ke toestand bedoelt hij dat men zich in z’n 
gedrag nog kan verhullen voor anderen, zoals 
dat kan in het aardse leven. Men laat zijn of 
haar motieven niet zien, men is minder eerlijk 
en minder authentiek. Men doorziet ook niet 
de innerlijke motieven die anderen hebben. 

Tweede tussengebied: de wereld van zui-
vering en de innerlijke mens 

In het tweede tussengebied begint de werkelij-
ke zuivering. Swedenborg noemt dit ‘de inner-
lijke fase’, Lorber noemt dat ‘het gebied van 
verantwoording’. Men wordt geconfronteerd 
met zijn zwakheden, verslavingen, zijn heftige 
drift, zijn ongeduld. Iemands verhulling ver-
dwijnt, en men ontdekt motieven van zichzelf 
die men was vergeten, die men voor zichzelf 
verhulde. Dat kan een schrikreactie veroorza-
ken. Men ziet en voelt wat men andere wezens 
aandoet en heeft aangedaan, vaak bewust, 
maar veelal ook onbewust. Het vermogen tot 
telepathie groeit. 

Dit zelfinzicht kan pijn veroorzaken, een pijn 
die aandoet als vuur. In de middeleeuwen 
noemde men dat vagevuur (vagen = zuiveren): 
het vuur dat alle vlekken wegveegt. Het vuur is 
soms verbeeld vuur, soms ree el vuur, afhanke-
lijk van iemands beeldend vermogen. Hoe zui-
verder men wordt, des te beter worden het 
zien, horen en andere zintuiglijke ervaringen in 
het hiernamaals. Men gaat helderder denken 
en zuiverder voelen. Iemand wordt jonger en 
mooier en krijgt een leeftijd die bij hem/haar 
past. Ben je een oude en wijze vrouw, dan ga je 

er zo uit zien, ben je een jonge ziel dan ben je 
ook jong van verschijning. 

BDE-ers zeggen vaak dat ze direct na hun erva-
ringen beter kunnen waarnemen, denken en 
voelen. De vraag rijst dan of ze al verder zijn 
dan de gemiddelde gestorvene, of dat God of de 
Bron hen in zo’n goede toestand gebracht heeft 
om te laten zien dat het ook goed kan zijn in de 
wereld van de dood. 

De volharding 

In een derde deel van het 
tussengebied, na de eer-
ste inzichten en de eerste 
gevoelens van berouw, 
gaat men met vallen en op-
staan zijn hebbelijkheden 
en grofheden herkennen. 
Hier wordt volharding ge-
toond en worden beproe-
vingen weerstaan, tot de ‘vlekken’ op de ziel 
uitdoven. Men wordt daarmee geconfronteerd, 
en/of geholpen door de bewoners van de tus-
sengebied. Iemands keuzevrijheid wordt groter 
naarmate hij meer wordt gezuiverd, en de om-
ringende gebied wordt lichter, vriendelijker en 
ree ler. Men gaat de ander zien zoals hij werke-
lijk is en de persoon in kwestie uit zich zoals hij 
innerlijk is: men wordt authentieker, en ieder-
een om de persoon heen wordt authentieker. 
Projecties verdwijnen en men komt steeds 
meer mensen tegen die bij de persoon passen. 
Men is rijp voor de hemel. Kwade vrienden 
worden verloren, onechte relaties verdwijnen. 

Na veel ervaringen maakt de gestorvene contact 
met de geest die de kern van de ziel vormt en die 
zich in de hogere astrale wereld van de kardina-
le deugden bevindt. Er worden vermogens van-
uit de geest ontwikkeld. Die kunnen ook hier op 
de aarde al worden ontwikkeld; de bijbel 
noemt dat ‘gaven van de Heilige Geest’. Dat zijn 
bijvoorbeeld geloof, hoop, liefde, anderen kun-
nen genezen, sociaal gevoeliger worden, effici-
e nter worden in werk, de geestelijke wereld 
helpen. 

Helse ervaringen 

Het kan iemand echter ook anders vergaan. Zijn 
wezens te hardleers, te blind of egoï stisch1 dan 
volgen zwaardere confrontaties, die meer hels 
van aard zijn. De hel is vol agressie, leugen, on-
echtheid, seksueel geweld, egoï sme. Engelen 
blijven je helpen, maar ze zullen daarbij nie-
mand dwingen, want er bestaat de vrije keuze. 
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Swedenborg en Lorber beschrijven dit: als men 
zich niet verbetert dan gaat men door zijn ei-
gen steeds grotere onzuiverheid in de richting 
van de ‘hel’, en dat is niet wat God of de geeste-
lijke wereld wil. Daarom wordt men door de 
geestelijke wereld steeds gesteund en gehol-
pen om zich te verbeteren. De gang naar de 
‘hel’ wordt door veel zieners en mystici gezien 
als een vrije keuze. Gaat men naar die toestand, 
dan wordt men steeds onzuiverder in zijn 
waarnemen, gaat men minder logisch denken 
en wordt suffer. Men denkt in die toestand ech-
ter de dingen helder waar te nemen en machti-
ger te zijn dan God, zo men die erkent. 

Het aantal momenten dat men over vrije wil 
kan beschikken zal ook verminderen, omdat 
men in die astrale wereld sterk wordt meege-
zogen doordat hogere gevoelens nog te weinig 
zijn ontwikkeld en doordat men de weerstand 
van het lichaam niet meer heeft. De vrije wil zal 
echter geheel verdwijnen. Mystici vertellen dat 
situaties terug blijven komen waarin men weer 
kan kiezen tussen goed en kwaad. 

Er bestaat hier een groot verschil tussen Lor-
ber en Swedenborg. Bij Lorber kan men ook 
diep in de hel nog ten goede veranderen en tot 
God komen. Swedenborg zegt echter dat men, 
als men tijdens zijn leven ‘bedolven was door 
het kwaad’ na de dood niet meer verandert, en 
rijp wordt gemaakt voor de eeuwige hel. Ook 
andere mystici verschillen hier van mening. 

De hemel 

Lorber kent drie hemelen: de eerste hemel is 
die van de schoonheid. Eenmaal door die 
schoonheid aangeraakt verdiep men zijn geloof 
in het goede. Dit is te vergelijken met de gevoe-
lens die je krijgt bij een prachtig concert, of bij 
oogstrelende architectuur. 

In de tweede hemel van de waarheid gaat men 
de zin van de wereld leren kennen. Er ontstaat 
begrip voor het goddelijk plan. Volgens Lorber 
is de derde hemel de hemel van de liefde, een 
directe ontmoeting met God en Jezus. Men er-
vaart zichzelf als kind van God en doet mee in 
herstel, uitbreiding en voltooiing van zijn 
schepping. 

Zuivering bij BDE 

Ook bij de BDE-ers komen momenten van zui-
vering. Een belangrijk moment is de terugblik. 
Betty Eadie beschrijft de terugblik in haar boek 
Embraced by the light: ...aan één kant verscheen 
een licht, en ik voelde de liefde en het begrip van 

Jezus naast me. Ik kreeg een terugblik op mijn 
leven. Ik onderging zelfs de gevoelens van de an-
der die ik vervelend of goed had behandeld. Ik 
zag de teleurstellingen die ik bij anderen had 
teweeggebracht met mijn humeur, en ik kromp 
ineen als ik hun teleurstelling voelde, verhevigd 
door mijn eigen schuldbesef. ... Hoe had ik zo lief-
deloos kunnen zijn? 

Terug in de stoffelijke wereld besluit ze om haar 
omgeving in het vervolg anders te benaderen: 
ze wordt begripvoller en empathischer. In 
korte tijd maakt de BDE-ers mee wat een ge-
storvene volgens Swedenborg en Lorber lange-
re tijd doormaakt. Het is het proces van confron-
tatie, inzicht, berouw en besluit tot gedragsver-
andering. Uiteindelijk zal de geestelijke wereld, 
vaak gezien als Jezus of als een wezen van licht 
en liefde, iemand het begrip geven dat nodig is 
om meer volledig mens te worden. Mensen van 
alle geloofsrichtingen, ook atheï sten, hebben op 
deze wijze met hun goede wil de wereld van het 
licht gevonden. Hierin zijn de waarnemingen 
van BDE-ers gelijk aan die van Swedenborg en 
Lorber. 

 

1. Noot van de redactie: In De sleutel tot de verwijst 
H.P. Blavatsky op bladzijde 313 naar het begrip ‘hel’ 
als dit verschrikkelijke bijgeloof in de hoofden van de 
arme onwetende menigte. Daarnaast zou de waarne-
ming van tijd  in de bewustzijnstoestand na de dood 
van het fysieke lichaam heel anders zijn, en daardoor 
als heel lang (of heel kort) ervaren kunnen worden. 

 

Aanvullende literatuur 
Bruijnis, Eric: Het hiernamaals bij mensen met een bijna 
dood ervaring en bij mystici, een vergelijkende studie, 
2008, eigen beheer 
Eadie, Betty: Embraced by the light, 1994, Gold Leaf Press 
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Heintschel, Aglaja: Zeugen für das Jenseits, Swedenborg 
Verlag, 1974 
Lorber, Jakob: Bisschop Martinus, Uitgeverij De Ster, 1992 
Swedenborg, Emanuel: Over de hemel en de hel, Sweden-
borg Genoot- schap, 1953. 
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Loge Witte Lotus 
Oktober 2022 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 
VAN 20u TOT 21.30u 

Thema-avonden gaan door in de  
Milisstraat 22  

te 2018 Antwerpen  
&  

kunnen ook gevolgd worden via Zoom  
 

06 & 20/10: Het proces van Zelf-transformatie 
Vanaf het moment dat we geboren worden 
tot de dag dat we sterven worden we alle-
maal geconfronteerd met problemen als 
zich ongelukkig voelen, angst, zorgen, emo-
tionele pijn, ziekte en duizenden andere 
zaken die een bedreiging vormen voor 
rust, sereniteit, zingeving en geluk in het 
leven.  

In dit boek vinden we beproefde manieren die beschik-
baar zijn om te leren hoe men om moet gaan met al deze 
problemen. 
Zoom links: 
06/10:  https://us02web.zoom.us/j/81318531554  
20/10:  https://us02web.zoom.us/j/88415199739  
 

13 & 27/10: Zelfrealisatie door liefde 
Om te komen tot eenwording met God, of wat 
meestal ‘Zelf-realisatie’ wordt genoemd, kan 
men verschillende paden betreden. Het pad 
van toewijding of liefde, dat in het Sanskriet 
Bhakti marga heet, wordt meestal gezien als 
een alternatief voor het pad van kennis. 

In de Indiase mythologie is Narada een van de 
zeven rishi’s of zieners. Het meest bekend is hij geworden 
door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti 
Sutra, waarin de omtrekken van enkele treffende kenmer-
ken van het pad van toewijding of liefde worden geschetst. 

Zoom links:  
13/10:  https://us02web.zoom.us/j/88464910117  
27/10:  https://us02web.zoom.us/j/85236396778  

 

 

Voor 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 Theosophical Order of Service kan u terecht op  

GSM +32 473 820 806 of  email: tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender oktober 2022 
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THEOSOFISCHE ORDE 

VAN DIENST 

 
Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

Donderdag 27/10 om 21u 
(meteen na de studie: Zelfrealisatie door liefde) 

 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778 

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

op GSM +32 486 631 997 en +32 476 879 968 of 

email: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be  

Loge Witte Lotus &  
                Loge Antwerpen 

 

Zondag 16 oktober 2022 om 11u  

 

De Upanishads  -  deel 1 
door Erik Steevens 

Zoom link: 

           https://us02web.zoom.us/j/87310764840  
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     Loge Witte Lotus 

                 in samenwerking met  

                               Loge Antwerpen 

 

Zondaglezing 

De Upanishads 

Graag nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan de lezing, die doorgaat op 

Zondag 16 oktober 2022 om 11.00 uur 

in de lokalen Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen. 

De voordracht heeft als onderwerp: De Upanishads en wordt gegeven door dhr. Erik Steevens, lid 
van Loge Witte Lotus. 

We beginnen deze maand met de geschiedenis van de eerste oeroude mondelinge uiteenzettingen 
die de grondslagen zijn van het Hindoeï sme. Later werden deze op schrift gezet  en zo ontstonden de 
Veda’s: de Rig Veda, de Sama Veda, de Yagur Veda en de Atharva Veda. Het Sanskriet woord Veda 
wordt vertaald als ‘het weten’ of ‘de kennis’. 

In de loop van de Indische geschiedenis werden aan deze literaire werken uitbreidingen bijgevoegd: 
de Vedanta’s. Vedanta is Sanskriet en betekent de leer van niet-twee of non-dualiteit. Er is alleen be-
wustzijn, alleen maar ‘zijn’, dus een toestand van niet-twee. 

De belangrijkste toevoeging uit deze Vedanta’s zijn de Upanishads, dialogen tussen een meester en 
een leerling. Doel hier is het op een kernachtige manier overbrengen van wat er in de Veda’s staat en 
zo een waarachtige bevrijding te bereiken. 

Aan de 12 klassieke Upanishads  werden in de loop der tijden, door verschillende auteurs, zeg maar 
meesters, nog andere bijgevoegd. 

Na de geschiedenis van de Upanishads gaan we tijdens het tweede deel, dat in december 2022 voor-
zien is, dieper in op een welbepaalde Upanishad: de Mandukya. 

 

De voordracht gaat fysiek door in de lokalen van de vereniging. Wie zich om een of andere reden niet 
kan verplaatsen, kan ook via Zoom deelnemen aan deze bijeenkomst. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840 

 

Meer informatie is te bekomen via mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 

 

 

“Je bent dat wat je diepe, bezielende verlangen is. Zoals je verlan-
gen is, is je wil. Zoals je wil is, zijn je daden. Zoals je daden zijn, is 
je bestemming.” 

“Hij die alle wezens in zijn Zelf herkent, en zijn Zelf in alle we-
zens, zal geen lijden kennen; want als je in alle schepselen je wa-
re Zelf herkent, verdwijnen je jaloezie, verdriet en haat. “ 

“Tijd, aard, noodzaak, de elementen, energie, intelligentie – Geen van deze kan de Eerste Oorzaak 
zijn. Het zijn invloeden waarvan het enige doel is om het Zelf op te tillen boven plezier en pijn. In de 
diepten van hun meditatie zien wijzen binnenin zichzelf de Geliefde die in het hart van elk schepsel 
woont. “ 

Het Witte Lotusblad - Jaargang 17 - nummer 10 - oktober 2022 8 

https://us02web.zoom.us/j/87310764840
mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be


Loge Antwerpen 

Programma 

OKTOBER 2022 
 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  

 

Dinsdagen 04 & 18/10 van 11.00u. tot 15.00u.:  

Een verhandeling over Kosmisch Vuur van A.A. Bailey 

Ofschoon dit een der eerste boeken is, geschreven door Alice Bailey in samen-

werking met de Tibetaan, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepe en minst 

begrepen boek. Dit boek behandelt de fundamentele structuur van de occulte leer 

voor de huidige periode, de enorme kosmische processen die zich door alle ge-

bieden van het leven herhalen vanaf het heelal tot aan het atoom. Daarom is het 

geen boek voor het concrete denkvermogen, dat om bewijzen vraagt of voor hen 

die zich met het spectaculaire en het fenomenale bezighouden. Bij de ware stu-

dent echter, de serieus nemende aspirant zal bij het bestuderen van dit boek zijn 

denkvermogen worden gestimuleerd en zal zijn bewustzijn verruimen. 

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky en er wordt van gezegd, dat het de psycho-

logische sleutel tot de kosmische schepping is. Zeker worden in de openbaring van verhouding en 

overeenkomsten door de gehele Kosmos alle levensaspecten die zich door bewustzijn ontplooien, 

opgenomen, volgens de woorden: Nadat ik het heelal met e e n fragment van mijzelf heb doordrongen, 

verblijf Ik. 

 

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be of u kan ook bellen 

naar GSM 0476 879 968. 
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Het Geheim van het Vuur ligt verborgen in de tweede letter van het Heilig Woord. 

Het mysterie van het leven ligt verborgen in het hart. 

Wanneer het lagere punt trilt, 

wanneer de heilige driehoek gloeit,  

wanneer het punt, het middelpunt,  

en het toppunt zich verbinden en het Vuur laten circuleren,  

wanneer het drievoudig toppunt eveneens brandt,  

dan gaan de twee driehoeken - de grotere en de kleinere - op in één vlam,  

die het geheel opbrandt. 

A.A. Bailey - Een Verhandeling over Kosmisch Vuur 
Stanza I, p11 

mailto:loge.antwerpen@ts-belgium.be


 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 
Geuzenplein 8  -  1000 Brussel 

 
 
Beste leden, 
 
Het financie le jaar 2021-2022 werd op 30 april 2022 afgesloten. Een van de bevoegdheden van de 
Algemene Vergadering is het goedkeuren van het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage voor het 
nieuwe werkingsjaar, dat een aanvang nam op 01 mei 2022. 

De Algemene Vergadering keurde op 18 juni 2022, op voorstel van de Penningmeester, de lidmaat-
schapsbijdrage goed, zijnde ‘minimum € 50’.  

Volgens artikel 8 van de statuten van de Belgische Theosofische Vereniging vzw dient de lidmaat-
schapsbijdrage betaald te zijn VOOR 30 OKTOBER van elk jaar. Vriendelijk vragen we u deze datum 
te willen respecteren zodat een goede werking van de Vereniging en al haar afdelingen kan gegaran-
deerd blijven. 

Bankrekening: Bpost  BE81 0000 1422 2624 

Wie om een of andere reden in de onmogelijkheid is de lidmaatschapsbijdrage te betalen, kan – zoals 
eveneens vermeldt in artikel 8 van de Statuten - gedeeltelijke of gehele vrijstelling van betaling lid-
maatschapsbijdrage aanvragen. Hiervoor neemt men contact op met een van de hieronder vermelde 
leden van de Raad van Bestuur. 

We danken u alvast voor uw trouw aan de Vereniging en wensen u nog heel fijne dagen. 

Broederlijke groeten 

Raad van Bestuur  

 

Informatie in verband met de lidmaatschapsbijdrage: 
Myriam Debusscher – Penningmeester – treasurer@ts-belgium.be 
Sabine Van Osta – Secretaris Generaal – president@ts-belgium.be – 0486 631 997 
Lieve Opgenhaffen – Secretaris – secretary@ts-belgium.be – 0476 879 968 

 

 

  

Theosofische Orde van Dienst 

Meditaties oktober 2022 
 

 
Donderdag 27/10 om 21u: 

Genezingsmeditatie  (enkel voor leden) 
Zoom link : https://us02web.zoom.us/j/85236396778 
 
 
Deze meditatie begint onmiddellijk na de studie: Zelfrealisatie door liefde 
 
Informatie: tos@ts-belgium.be  -  GSM 0473 820 806 (Helmut) 
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