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Moge alle levende wezens gelukkig zijn 
En vrede vinden, 
Wat voor levende wezens er ook zijn. 
Of ze nu sterk zijn of zwak, 
Groot of klein, 
Zichtbaar of onzichtbaar, 
Ver weg of nabij, 
Of ze al geboren zijn of nog geboren moeten worden, 
Moge ze allemaal gelukkig zijn. 

 

Soetra van Liefdevolle vriendelijkheid  (Metta Sutta) 
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Frank Vissers schreef een boek “ Ken Wilber - denken als passie”. Het 
gedeelte van 7 uit dit 

Kenneth Earl Wilber Jr. is een Amerikaans filosoof, geboren op 31 januari 1949. 
Zijn werken richten zich vooral op het maken van een ‘integrale theorie van het 
bewustzijn’ en zijn gevuld met inzichten uit de psychologie, mystuek, postmodernis-
me, empirische wetenschap en systeemtheorie, waarmee hij een samenhangend 
beeld schetst van het heelal.  

In zijn werken tracht Wilber een groot aantal ideeën uit de westerse psychologie en filosofie, en uit de 
oosterse spiritualiteit te integreren. 

Zijn werk is populair en ontvangt veel bijval, maar oogt ook veel kritiek. Essentieel zijn de volgende twee 
methodologische kritieken.  

- Mystieke ervaring als metafysisch bewijs 

Wilber stelt voor om mystieke ervaring als uitgangspunt te nemen voor 
het beschrijven van een metafysische werkelijkheid. Maar meer dan een 
voorstel is het niet; waarom mystieke ervaring zou verwijzen naar een me-
tafysische werkelijkheid, en niet naar menselijke ervaring waar betekenis 
aan wordt gegeven wordt niet duidelijk.  

- Opeenvolgende ontwikkelingsstadia 

Wilber stelt dat mystieke ervaringen volgen op het voltooien van de persoonlijke ontwikkeling, zoals 
die bijvoorbeeld door Loevinger wordt beschreven. Maar mystieke ervaringen komen ook bij kinderen 
voor. De bekende advaita-heilige Ramana Maharshi was als jongeman reeds volledig verlicht, nog 
voordat hij een volledige persoonlijke ontwikkeling had kunnen doormaken. En anderzijds zijn er te 
veel verhalen van verlichte meesters die tot zeer aards en onverlicht gedrag in staat blijken te zijn. 
Wilber lost dit op door deze ervaringen te zien als een tijdelijk binnendringen van transpersoonlijke 
ervaring. Uitgaande van een transcendente werkelijkheid, waar we in deze wereld op verschillende 
wijzen iets van kunnen ervaren, is dat een prima oplossing. Maar het is niet in lijn met de theoretische 
aannames van structurele ontwikkeling, waarbij de verschillende ontwikkelingsstructuren elkaar in 
een vaste volgorde opvolgen, concreet in deze wereld. 

 
 

 

Vanaf zijn allereerste publicatie Wilber er geen geheim van gemaakt hij zich bij zijn pogin-
gen tot ming heeft laten leiden door een Het 
van zijn debuut The Spectrum opent zelfs met een afkomstig van Fritjof 

‘Er is geen wetenschap van de ziel zonder een basis.’ Met welk 
Wilber nu gingen in zijn betoog? Diskwalificeert hem niet ogenblikke-

lijk binnen de wetenschappelijke als een onbetrouwbare gesprekspartner? zou 
hierop kunnen antwoorden dat beter is om expliciet te zijn over je eigen vooron-
derstellingen, dan onder het mom van zuivere wetenschap het materialisme te omhelzen - ten-
slotte ook een metafysisch is. 

Wilbers pleidooi voor de van de innerlijke dimensie staat op nen voet met 
het sche paradigma  en vertoont veel affiniteit met 
en sche filosofische stromingen. Niet niets heeft hij zijn gekozen de 
‘eeuwige wijsbegeerte’, waarin poging wordt gedaan om de inzichten de spirituele tradi-
ties een formulering  te 

religie: het  Geest 
Frank Vissers 
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Deze eeuwige wijsbegeerte wordt wel ‘esoterisch’ genoemd, omdat zij volledig in 
termen kan worden en een bepaalde  vereist om geheel 

te worden Op het terrein van esoterie bestaan er echter 
Zo kent iedere religie haar of mys-

tieke maar zijn er ook scholen van denken individuele filosofen ge-
weest die poging hebben gedaan om deze kern begrijpelijke ma-
nier te  

Wilber baseert  zich voor wat de aspecten  van 
zijn model betreft  in op de filosofie van Sri 

een Indiase denker en ziener die de ten 
van de oosterse filosofie wist te 

ook heeft hij gedachten  
mystici, zoals Da Free die het universele 

weer een geheel eigen manier opnieuw  

 

De  

Wilber kan dus in een bepaald gerekend  worden tot de school van 
of listen, waartoe onder meer behoren 

Ananda  Coomaraswamy,  Schuon en Huston  Smith. Wel 
moet bij worden dat het hier gaat om een hecht 

maar meer om een groep au-
teurs, en dat Wilber zich veel in de 

sofie dan de meeste die sa-
menleving vaak Het is vooral Huston Smith geweest 

 zijn Forgotten Truth (1976) de gedachte weer heeft willen 
 de werkelijkheid als gelaagd worden voorge-

steld. Zoals we gezien vormt deze gedachte ook 
van Wilbers   

In tegenstelling  tot het gros van de tionalisten  - en ook tot Huston 
Smith, wat dit betreft  een ambivalente inneemt - staat Wilber 
veel tegenover de westerse cultuur met name 
tegenover de gedachte evolutie. Om die reden noemt hij eigen 
filosofie liever m aan te geven dat hij 

 wezenlijke punten  met hen mening verschilt. Waar de an-
dere de tijden als tueel 

en de huidige schappij als vlak en er 
in dat opzicht van evolutie geen kan zijn van het 

daar is Wilber er in zijn 
Hoewel ook scherpe kritiek heeft geuit op het vlakkige 

van de westerse cultuur - die hij met de 
gende term ‘platland’ heeft aangeduid - houdt hij staan-

de dat er in sprake is geweest van gestage maar 
niet terug te draaien  tie. In vroeger tijden was de mens over 
geheel genomen beslist niet spiritueler  nu het geval is, zo merkt 
Wilber op, zien het magische en mythische denken gehele cul-

tuur in zijn greep had en dualisme niet werd zonderd door hen die 
bewust op gingen naar het Pas Wilber had ingezien dat de 
eer van de sferen gebruikt kan worden van de - 
evolutie dan op van de - voor hem de moge-
lijkheid werkelijk eigentijdse synthese oude wijsheid en  
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De theosofische  

Aangezien  de gedachte van de sferen bestaan bij Wilber zo’n cruciale inneemt,  is de 
vraag of misschien nog andere  bronnen  van matie bestaan die licht kun-
nen werpen dit Daarbij zou ik verwijzen naar de theosofische  traditie,  
al sinds 1875, dus ruim voordat de zijnen van zich deden spreken (pas 1920), 
de idee van een eeuwige wijsbegeerte - door haar omschreven als de wijsheid’ of een 
‘geheime leer’ - in westerse cultuur probeerden te ren. We zouden de theosofie  

omschrijven als een vroege, de-eeuwse, westerse poging om de wijsbe-
geerte opnieuw te in meer eigentijdse taal. Daarbij werd 
theosofische  auteurs expliciet bij de westerse 

waartoe de door Wilber zeer hoog Plotinus De naam 
zelf zelfs uit deze periode,  rond erde eeuw van onze jaar-

telling, zo we in De Sleutel tot de Theosofie (1889) van . Daarbij 
is het zeer opvallend dat in theosofische  juist de idee evolutie 
zeer centraal  staat. Het gaat echter niet om een biologische ie 
parallel aan de evolutie van de vormen Blavatsky bracht 

 (1888) op wijze een naar voren 
voor christelijke en de sche evolutieleer - in haar 
dagen de twee opties. In haar ogen was de leer niet fout, zoals de 

den, maar onvolledig, omdat zij subjectieve 
over het hoofd Hoewel ik niet mijn hand in het vuur wil steken voor alle 

die zij in vele geschriften heeft gedaan, komt toch de eer 
toe dat zij voor het eerst in tijd op grote schaal deze weg 
heeft 

De theosofische metafysica is tend en vertoont  talloze raakvlakken informatie  
die Wilber in zijn hierover heeft gegeven. Zij is een goudmijn waar het gaat om be-
grippen innerlijke opbouw van de mens, de van de diverse sferen van bestaan,  
proces van het leven na de dood en de grote kosmische van involutie 
en evolutie, de stadia spirituele ontwikkeling, enzovoort. kunnen het ons daarom niet 

deze bron van informatie links te liggen. Dat deze vaak over het ge-
zien, valt historisch te uit de die er onder veel onalistische auteurs  
leefde ten aanzien de theosofie - te beginnen bij die zelfs van een 

sprak. William Quine jr. heeft echter zijn onlangs verschenen The Only Way (1997) - een 
studie over de van Rene  en Ananda  wamy - laten zien dat de 

en de theosofische traditie op de rijkste met elkaar 
 

Nut van theosofische  

Het nu volgende kan worden  een poging om te laten zien dat ook we dieper 
willen ingaan op de details ‘machinerie van de Kosmos’, de fische haar 
nut kan Gezien het feit dat op dit moment boeken van Wilber - te weten Spec-
trum of Consciousness, The Project en Up from Eden (en bovendien verslagbundel  van 
de recente  Ken in  verschenen  zijn bij de 
sofische uitgeverij Quest Books, lijkt vergelijking tussen Wilber en de meer dan 

De verdienen  in mijn nadere  

Ten eerste doet de vraag zich voor, het innerlijk van de mens precies is gesteld. In zijn 
meest recente werk, name in The Eye of Spirit (1997) en Taste (1999), ziet Wilber de 
mens als wezen dat is opgebouwd een fysiek lichaam, een psychisch ego, 

spirituele ziel en een goddelijk Zelf. Dit is identiek aan de theosofische visie op mens, die 
spreekt over een fysiek een psychische een tueel Ego en een god-
delijke dan meestal het geval is men in de theosofische bronnen lezen 

eerst uit deze monade  het spirituele de ziel) is hoe gens uit dit 

5 

 

 



Ego een is ontstaan en hoe ten slotte deze lijkheid in een fy-
siek Men is hier dus gewend om alles ‘van  te bekijken. Meestal wordt in 

dit alles ‘van  bekeken: boven de heid van de 
mens wordt een lijk ‘hoger  zonder duidelijk wordt wat de 
herkomst van Zelf precies is. Dit doet de mening dat men zich met 
Zelf zou moeten - iets onmogelijk is, omdat alleen het Zelf identificatie in 
staat is. Wat men in alleen kan doen is de identificatie met loslaten, zodat 
men kan dat men dit Zelf al die al was. (Mutatis mutandis geldt voor 
de volgende stap in de ontwikkeling, die ons van het Ego naar monade  voert). 

Het tweede punt dat licht kan werpen de aard van het bewustzijn en het van ontwik-
keling is dat er in de sche in navolging van tische aan het 
bewustzijn aspecten worden denken en voelen (of in de oosterse  

nologie: sat, chit, Waar de westerse psychologie uitsluitend te hebben 
voor het kennen,  begint te schenken aan maar geen enkele 
interesse in het willen, daar zal een integrale logie al deze drie aspecten moeten 

 

Mensen kunnen volgens deze visie spirituele bereiken via de lijn van willen (karma-yoga),  
die van het en die van het voelen ti-yoga). De theosofie  oppert  zelfs 
dat de drie ‘lijnen van ling’ zijn waarlangs het bewustzijn 

Nu Wilber in zijn recente ken oog heeft gekregen voor de 
waarbinnen wikkeling kan dient de zich aan of deze misschien tot 

een aantal zijn te  

 

Ten derde kan er een scheid worden gemaakt tussen ‘verticale’  
‘horizontale’ Het normale in verticale 
richting: van lichaam en van ziel naar kunnen mensen 
verschillen de mate waarin ze zich in ting hebben ontwikkeld: sommigen 
fysiek sterker dan sommigen sterker dan gen zijn 

meer ontwikkeld en sommigen zijn spiritueel  ker dan Op 
eenvoudige wijze kunnen er zo worden getekend,  waarin zowel de 
van verticale ontwikkeling (‘hoe hoog iemand in zijn bewustzijn?’) als de  

ontwikkeling (‘hoe heeft iemand zich op een ontwikkeld?’) 
kan aangegeven. Om het te zoals mensen verschillen in de omvang 

kracht van hun fysieke lichaam, zo zijn ook individuele verschillen wat betreft  
of astrale lichaam, het lichaam, het spirituele  lichaam, 

Ten vierde komt de theosofische ting van overeen met die Wilber, in de zin 
dat het in beide de ziel is die en niet - een opvatting 
die men de New nogal eens Wilber stelt echter dat alleen 
de kwaliteiten van deugd en wijsheid zijn die naar het volgende kunnen 
worden en concrete  Volgens de so-
fie heeft het spirituele  Zelf echter ook een mentaal  aspect 
het drie onder punt twee genoemde  ken bezit). Waarom  zou men 
het Zelf een mentaal  aspect ontzeggen, drager van het geheu-
gen  dat over levens Werd van niet gezegd dat hij 
terug kon kijken de lijn van al zijn vorige levens, zelfs tot tijd dat hij 
nog een dierlijk wezen  

Ten vijfde is er een belangrijk tussen de theosofische visie op het le-
ven de dood en de versie daarvan uit het taanse die Wil-
ber in al geschriften Wilber lijkt ervan te gaan dat mensen 
op het moment sterven de totale Keten van Zijn - van het ster-
vende lichaam via de soonlijkheid en de het 

Licht van de Geest, vervolgens diezelfde weg weer in keer-
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de richting af te leggen: van de via de ziel en de naar nieuwe fysieke 
lichaam. Volgens het taanse voltrekt dit proces in een tijdsspanne  van hoog-
uit weken. In de theosofische  een ander beeld van het 

geschetst. Om te beginnen  klimt de niet helemaal op tot het verheven van de 
Geest, maar bereikt hij tussen levens slechts de hoogste regionen van mentale  gebied, 
waar het mentale van het Ego (manas zetelt. bovendien neemt dit proces 
veel meer in beslag - varie rend  van enkele uren enkele eeuwen - dan het 

De afdaling naar het fysieke lichaam neemt dan wijs juist min-
der tijd in beslag. Een rijk gevolg van deze stelling van zaken is dat het 

‘hiernamaals’ een tamelijk langdurige kan zijn, waarvan de lengte wordt 
door de snelheid waarmee de mens scheid kan nemen van de van het voorbije 
leven. Is hij trekkelijk snel in staat - hij veel heeft 

afstand heeft leren nemen zijn persoonlijke  gedachten  en gevoelens - dan zal 
het van korte zijn, misschien zelfs zo kort als be-
weert. Maar iemand zijn gekoppeld heeft aan zijn be-
wustzijn, dan zal de lengte van het in de ‘hemelwereld’ men. We treffen 
hier dus een opvatting over het leven na de dood die te denken  geeft over de 

van de visie. 

Van fysiek tot  

Ten zesde biedt de theosofische een helder overzicht 
van de diverse gebieden  of bestaansniveaus van fysieke 
gebied tot aan de wereld van Goddelijke,  geheel los van het 
proces dalen en opstijgen door deze  Wilber zijn 

van eeuwige wijsbegeerte sterk heeft 
ingekleurd,  en meer uitweiden over de stadia van 

dan over de sferen die ten slag liggen, is het niet altijd even 
lijk om in zijn beschouwingen de tussen sferen en stadia na te gaan. vergelijking 

tussen het theosofische van de zeven sferen en het model van Wilber brengt 
onder meer het licht dat er voor twee van zijn stadia - te weten het psychische en het 

stadium - geen ontologische  basis in de vorm van een 
rend Waar zowel persoonlijke  stadia (fysiek, als de 
spirituele  stadia causaal) gedragen  worden door een ‘wereld’, daar is 
dat bij twee genoemde stadia niet het Misschien is het juister om een scheid te 
maken tussen primaire waarvoor een parallel in de vorm van afzonderlijk 

kan aangewezen,  en secundaire stadia, dat niet het geval is. 

En ten zevende: Wilber zich nog het meest van zijn lijke collega’s 
hij het leerstuk de involutie zonder enige reserve omhelsd. Waarschijnlijk 

vormt dit grootste  obstakel voor een zijn visie door de we-
reld, maar het is mijns inziens onmisbare sluitstuk van een metafysische 

verstaat, in navolging van ‘involutie’ de globale beweging 
Geest naar materie, en soms brengt hij in verband met de Big Bang uit de kunde, 

zonder dit overigens nader uit werken. In de theosofische worden ten minste vier 
bewegingen ‘van Geest naar materie’ beschreven, slechts e e n strikt genomen de naam 
‘involutie’ verdient.  

(1) Het waarbij de zeven sferen het de 
ordent  een geheel van werelden, vergelijkbaar  de zeven kleuren die door bre-

king komen uit het witte licht.  

(2) Het waarbij het goddelijke Leven in sferen wordt uitgestort,  van de hoogste 
de laagste sfeer, waarna de omkeert  en dit leven zich weer richting be-
weegt, om terug kunnen keren tot zijn Bron. Alleen eerste, deel van deze 
cyclus kan feitelijk ‘involutie’ worden Het tweede, opwaartse  deel, waarbij di-
verse van mineralen,  ten, dieren en mensen heet ‘evolutie’.  
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(3) Als de evolutie van de tot op een bepaalde  hoogte is vindt er volgens de 
theosofische  een uitstorting  plaats van goddelijk waarbij voor het eerst een 
spiritueel  Ego Zelf wordt gevormd. (Bij dieren en is volgens de theosofie  van een 

ziel geen sprake; zij leven vanuit een naamde  groepsziel.) Alleen dit 
Zelf is in staat tot wat ok de reden is dat een als in de 

theosofie  wordt (in stelling tot wat geschriften 
en leraren  hierover  

(4) En ten slotte is er de beweging waarbij het spirituele  Ego iedere 
een nieuwe heid schept, alvorens zich met een lichaam te  

De voorgaande  gegevens uit de sche kunnen wellicht wat licht werpen 
op de den van Wilbers visie, een tot nu toe vrijwel  

Een westerse  

Welke filosofie biedt nu eigenlijk voor thema’s als spirituele  
leven na de dood, het bestaan andere  werel-

den, Het is lijk dat deze filosofie een vorm van 
lisme moet zijn. Wilber ziet een pingspunt in het Duitse idea-
lisme Hegel, Fichte en Schelling, dat korte gelijkluidende  in-
zichten voordat de ideologie van en 
het lisme zijn beslag kreeg. Ook is hij te 

gegaan bij oosterse  idealistische stelsels. dit verband heeft hij 
af ten toe de ‘westerse vedanta’ laten vallen. vedanta is de 
meest diepzinnige school de Indiase filosofie, waarin de 
wordt verkondigd dat de werkelijkheid uiteindelijk  
illusoir is leken bij Brahman,  het Ene of het lute. Tegelijker-
tijd  erkent men in school dat deze illusoire of werke-
lijkheid, het Vele, niet een gene is maar bestaat uit 

veelheid van lagen of niveaus. Het lijk bewustzijn heeft in 
deze filosofie aan al deze lagen van de werkelijkheid kan uit-
eindelijk  zijn Brahman  leren beseffen. Deze 

zouden volgens Wilber op een manier moeten   

De filosoof en theosoof die van 1958 tot 1967 
raar in de ‘metafysica in de geest van theosofie’ was aan de Universiteit  
Leiden, heeft een idealistische die aan deze eis 

Ook hij omschreef stelsel vaak als een westerse vorm 
In zijn hoofdwerk Tweee rlei subjectiviteit (1929) maakt hij 

tussen het individuele zelf of en het universele Zelf of 
Hierin we het tussen Atman en  

De werkelijkheid, die een reeks van sferen bestaat, is ook 
uiteindelijk  illusoir – ‘als zoals hij het - maar voor 

mensen uiterst ree el – ‘toch wel iets’. paradox is zo dat er de 
naam ‘grondparadox’ aan heeft ven. Hij omschrijft zijn als ‘een rea-
lisme binnen  

had net als Wilber een vertrouwen  in het vermogen van menselijk verstand 
om de werkelijkheid  haar facetten  te leren kennen.  De kon in zijn ogen niet alleen de 

werkelijkheid kennen,  maar ook de gehele teerde  
werkelijkheid, dat wil zeggen van het materie le  tot het goddelijke ni-
veau. stond niet alleen zeer positief tegenover  schappelijk van 
welke soort ook, maar ook tegenover  verschijnselen zich in het alledaagse wereldbeeld  

laten plaatsen, zoals de verschijnselen. Zelfs achtte hij het in rie mo-
gelijk om te komen tot een die de lotgevallen de mens na de dood 
tot object van zoek had. De van zienden naar de lotgevallen van de 
ziel de dood zag hij als een principieel  lijke, zij het misschien praktisch 
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aanzet tot een  

Dit uiterst ver lisme vond in de ogen van 
slechts in e e n geval een drempel: 

als de mens zijn eigen te kennen.  Omdat  het 
nooit helemaal  tot object gemaakt worden, blijft er 

diep in het innerlijk de mens een werkelijkheid bestaan 
alleen op mystieke wijze te ervaren Het Zelf staat als het 
ware steeds ons, zodat we het nooit geheel voor 
kunnen krijgen om het objectief te Maar 
door middel van tie kan het Zelf toch worden gekend - al is dat dan op een principieel  an-
dere  wijze. 

Zo heeft en naliteit verenigd, waardoor  zowel als weten-
schap  de volle ruimte kan  

Bij Wilber kunnen beschouwingen worden is dat 
ook besef had van de door Wilber muleerde  
sprak hier van het ‘infrarationele’ en en waarschuwde 

een verwarring van deze twee vormen omschreef zijn 
als een ‘noï sch monisme’ nous, geest) plus een ‘hylisch (van hyle, 

stof). Hij stond, opnieuw net Wilber, zeer sceptisch tegenover  een op kwantumfysica geba-
seerd  holisme, dat deed voorkomen  alsof de fysica op het diepste Mysterie was ge-
stuit. we hebben gezien, heeft Wilber zich altijd verzet tegen deze suggestie, die in 

cultuur een leidt. Dat Mysterie lag dan ook 
elders: in de diepten  van de menselijke geest, de fysica - of welke andere  weten-
schap  ook - nooit toegang zal kunnen hebben.  dit verband sprak vaak als 
diepste overtuiging uit dat er slechts e e n Wonder  is: dat iets is. 
Van vele wonderen  hij niets weten. Alles binnen de liet zich zijns inziens 

alleen het Ene onttrok  zich aan iedere onele verklaring. In de ervaring van 
Ene - wat Wilber ‘Ee n Smaak’ noemt - raken we aan het Wonder,  dat nooit te be-
staan,  hoeveel van werkelijkheid we ook hebben In feite voegt deze kennis 
oneindig veel aan het Wonder  en Wilber zijn beelden van mystieke 
filosofen die verstand zeer hoog aanslaan  en ook veel waarde hechten  aan iedere 

van Zij len zich om die reden teweer tegen mingen 
die, onder het mom juist het len en hun heil zoeken in 

holisme. Niet het moet in ogen worden maar het 
lisme, dat de van materie,  leven, ziel en Geest tot de 

kosmos van zichtbare  materie. Het overwint in hun ogen, 
in tegenstelling  wat zijn beweren, het lisme niet. het ver-
klaart heilig door in termen  van kwantumfysica over bewustzijn en 
liteit te blijven spreken. Alleen het ‘diepe holisme’ is in staat om het lisme defini-

tief te overwinnen, expliciet andere  werelden boven de wereld erkent. Het 
bestaan van deze den is, om met Huston  Smith te een ‘vergeten waarheid’, die 
vrijwel ren is geraakt in onze cultuur, ware niet dat sommigen de moed hebben 
om de boodschap  van de eeuwige wijsbegeerte weer onder onze 
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Cursus 

De Bron herontdekken 

Licht op het Pad is e e n van de drie theosofische, ethisch klassiekers die vaak genoemd en geciteerd 
worden maar niet altijd helemaal gelezen. Dit jaar gaan we in detail in op deze parel van de Tijdloze 
Wijsheid, die tot ons is gekomen via Mabel Collins (1851-1927). We maken daarbij zijsprongen naar 
andere overleveringen van Wijsheid, o.a. de Baghavad Gita en de Bijbel en doen thema's aan als o.a. 
Leven, Dood, Meditatie en innerlijke discipline, Karma, karaktervorming, Natuur.  
 
Deze cursus wordt gegeven door Sabine Van Osta en gaat door:  

elke 1ste maandag van de maand om 19.30u. 
Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Mariakerke 

 
Eerste bijeenkomst op maandag 5 september 2022 om 19.30u. 
Iedereen van harte welkom! 
 
Meer informatie is te bekomen via mail: president@ts-belgium.be of via GSM 0486 631 997 

 

  

 

Er zijn drie waarheden die absoluut zijn, en niet verloren kunnen gaan, maar 

die toch verzwegen kunnen blijven bij gebrek aan spraakvermogen: 

1. De ziel van de mens is onsterfelijk, en haar toekomst is de toekomst van 

iets waarvan de groei en de glans grenzeloos is. 

2. Het beginsel dat leven schenkt verblijft in ons en boven ons, is onsterfelijk 

en eeuwig weldadig, wordt niet gehoord of gezien of geroken, maar wordt 

waargenomen door de mens die werkelijk het vermogen tot waarneming 

verwerft. 

3. Wij zijn ieder afzonderlijk onze eigen absolute wetgever, de schenker van 

glorie of ellende aan onszelf; de beslisser over ons leven, onze beloning, 

onze straf. 

Deze waarheden, die zo groot zijn als het leven zelf, zijn zo eenvoudig als het 

eenvoudigste denkvermogen van een mens. Voed ermee degenen die ernaar 

hongeren. 

De Idylle van de Witte Lotus - Mabel Collins 

Hoofdstuk 8 

mailto:president@ts-belgium.be


 

Theosofische Orde van Dienst 

Ordre de Service Théosophique 

 

Uitnodiging 

21 september werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede. In 

onze huidige woelige wereld is Vrede zeker iets waaraan men heel wat aandacht mag besteden. 

Daarom organiseert de Belgische afdeling van de Theosophical Order of Service ieder jaar een 

Meditatie voor de Vrede 

Dit jaar op                                   zaterdag 24 september 2022 om 15.00u. 

Geuzenplein 8 te 1000 Brussel 

Voor wie zich om een of andere reden niet naar Brussel kan verplaatsen en toch wil deelnemen, kan 

de meditatie volgen per Zoom. 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84544560692  

Laten we samen ons steentje bijdragen voor het welzijn van onze wereld en het welzijn van alle le-

vende wezens.   
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Uitnodiging 

Na enkele weken van rust en genieten wordt tijdens de mand augustus al uitgekeken naar de tart 
van het nieuwe activiteitenjaar. 
Om iedereen de kans te geven de broeders en zusters uit de andere loges nog even te ontmoeten en 
de ‘kern van broederschap’ een nieuwe impus te geven, organiseert de Belgische Theosofische Ver-
eniging vzw een  

Nationale Opening activiteitenjaar 2022-2023 
 

Alle leden worden dan ook uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze activiteit op 
 

Zaterdag 10 september 2022 om 15.00u. 
Geuzenplein 8 te 1000 Brussel 

 
We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen en wensen u intussen nog heel fijne dagen. 
 
Raad van Bestuur 

  

https://us02web.zoom.us/j/84544560692

