
Lo
ge 

 

Colofon:   
Maandblad  
Verschijnt niet in juli en augustus. 

Belgische Theosofische Vereniging vzw  
Geuzenplein 8, 1000 Brussel:  
Website: www.ts-belgium.be & Facebook 
Email: info@ts-belgium.be 

Belgische Orde van Dienst: Facebook 
Email: tos@ts-belgium.be  

Verantwoordelijke uitgever :  
Sabine Van Osta 
p/a Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
 
Jaargang 17-nummer 9-september 2022 

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.   

 

In dit nummer: 

Missie van de Theosophical Society  1 
De Drie doelstellingen 

Contactgegevens Theosophical Society  2  
      & informatie Loge Witte Lotus 
 & Vrijheid van denken 

 
Zoek de weg     3 
 
Programma Loge Witte Lotus                             10 
 
EXTRA: 
Programma Loge Antwerpen                               11 
Belgische Theosofische Vereniging                     12 
Theosofische Orde van Dienst  
  
 
 

Het Witte Lotusblad 

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

Elektronische verzending is gratis.  

Een papieren versie is eveneens te verkrijgen.   

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

IBAN BE88 7340 4396 3641  
                      tnv Loge Witte Lotus FV 

Mission Statement of the Theosophical Society 

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

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

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

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

 

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

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

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

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

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de 
website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

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

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

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

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

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

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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dig had, om zich te ontvouwen, en als de erva-
ring zich voordoet, als de beproeving zich voor-
doet, als we deze volledig op ons nemen, zonder 
voorbehoud, dan breekt dat deel van ons dat be-
ginnend was, maar enigszins gereed, door en 
vindt uitdrukking. 

De woorden "vanbinnen" en "vanbuiten" zijn na-
tuurlijk mentale constructies, en ze zijn nuttig 
voor het doel van communicatie, maar hoewel 
we deze bewegingen kunnen zien als tweevou-
dig - extern en intern -, vormen ze, althans voor 
mij, e e n beweging. 

De impuls van binnenuit is degene die de be-
proeving oproept en de twee ontmoeten elkaar 
precies in die onbestaande lijn tussen het inner-
lijke en het uiterlijke. 

Wie we zijn voor en nadat we een beproeving 
aangaan, lijkt op het verschil tussen een vrucht 
die groen is en een vrucht die rijp is. Potentieel is 
het er allemaal, maar het had de invloed van de 
elementen nodig om te rijpen. Het is net als 
koekjes maken en - ze mooi op een dienblad leg-
gen. Eerst zijn ze gewoon deeg, het zijn geen 
koekjes. En dan komt het leven dat ze in de oven 
steekt. In het vuur van de beproeving is er trans-
formatie. En zoals we ooit rauw waren, worden 
we gekookt. 

Of we het beseffen of niet, dit moment, en alles 
wat zich daarin bevindt, is het antwoord op onze 
diepste aspiraties. 

Beproeving is een bewegend doel, het is nooit 
statisch, het beweegt met ons mee. Poe tisch ge-
zien, kunnen we zeggen dat het een dans is met 
het Goddelijke. 

Wat we zoeken, vindt ons en ontmoet ons op de 
grens van onze volgende stap, en de moeilijkhe-
den die we tegenkomen helpen ons om hogerop 
te komen, op de volgende trede van de ladder. 
En we moeten van alle kanten beproefd worden 
in alle richtingen, omdat alle nieuwe vaardighe-
den getest of ontwikkeld moeten worden. 

Zonder twijfel is beproeving oncomfortabel en 
soms erg pijnlijk, en om die reden hebben we de 
neiging om uit te stellen, of om het weg te du-
wen, soms voor onbepaalde tijd. 

Ook al hebben we misschien al de enorme trans-
formerende kracht gezien van een beproeving, 

Zoek de Weg: Ervaringsgerichte beschouwingen op het innerlijke leven 

Juliana Cesano 

Een van de mooiste lezin-
gen tijdens de 146ste Inter-
nationale Conventie van de 
Theosophical Society was 
deze van Juliana Cesano. 

Ze is een theosofe van de 
derde generatie en actief 

betrokken in het werk van de Theosophical So-
ciety sinds 1996. 

Gewijd aan het werk van Theosofie, is ze een 
internationaal spreker en tevens staflid van het 
Nationaal hoofdkwartier van de Theosophical 
Society in Amerika.  

 

 

Het is geweldig om te zien dat zoveel nieuwe 
en jonge sprekers dit jaar meedoen. Ik hoop dat 
dit collectieve werk inspireert en iedereen ten 
goede komt. 

Ik ben er zeker van dat velen van jullie zich bij-
zonder geraakt voelen door het thema van dit 
jaar: "Leven in het Nu: Beproevingen van het in-
nerlijke leven."  

Als je naar deze bijdrage kijkt, dan heb je inte-
resse in het innerlijke leven, en gewoon door in 
leven te zijn, is een beproeving je niet vreemd. 

Je kent de smaak van de beproeving... Dus, ik 
wilde beginnen met het overdenken van de 
zeer intrinsieke en dynamische verbinding tus-
sen de beproeving en het innerlijke leven. Hoe 
deze twee aspecten een grote rol spelen in wat 
we soms noemen... innerlijk ontwaken, of in-
nerlijke ontplooiing. 

Beproevingen worden doorgaans gezien als 
omstandigheden die op ons afkomen van bui-
tenaf, een externe kracht in de vorm van een 
gebeurtenis die zich in ons leven aandient. 
Maar als we beter kijken, en vooral als we te-
rugkijken naar de momenten waarin we op de 
proef werden gesteld, dan kunnen we mis-
schien zien dat die beproevingen niet willekeu-
rig waren, ze waren in plaats daarvan afge-
stemd op de volgende stap die we moesten ne-
men. 

Er was iets in ons, nog heel teer, heel nieuw, 
soms niet eens bewust, dat een katalysator no-

Het Witte Lotusblad - Jaargang 17 - nummer 9  - september 2022 

 



4 

we kunnen ze nog steeds vermijden en in plaats 
daarvan comfort zoeken. We zouden liever saai 
of ellendig zijn in het bekende dan springen in 
het onbekende. Hier kunnen we ons dus op-
recht afvragen: ben ik er echt naar op zoek om 
gekookt te worden? 

Het is alsof we allemaal de Feniks willen zijn, 
deze prachtige vogel die herrijst uit de as, maar 
niemand wil de as zijn. Maar zonder as, geen 
Feniks. Er is een gezegde in het boek, “Licht op 
het Pad,” dat zegt, "Roei het verlangen naar 
comfort uit" en als we daar even over naden-
ken, zullen we zien dat comfort niet alleen fy-
siek is, er is ook mentaal, emotioneel, psycholo-
gisch comfort, het comfort van het bekende, 
kunnen we zeggen. Dus, ik kan proberen om 
mijn wereld zoveel mogelijk beperkt te houden 
binnen het bekende om het ongemak of de pijn 
van beproeving te vermijden, of ik kan me 
openstellen voor de elementen, zoals fruit, of 
nog verder gaan en mezelf vrijwillig in de oven 
plaatsen. 

Vanuit dit perspectief is het accepteren van een 
beproeving erg belangrijk, zelfs als we ons on-
toereikend voelen, en ik zou zeggen, vooral 
wanneer we ons ontoereikend voelen, niet goed 
genoeg, niet klaar genoeg, moeten we het toch 
doen, want het is alleen in het doen, in het pro-
beren, dat de sluimerende eigenschappen ont-
waken, op elk gebied, in elk onderdeel van de 
natuur, en door dat te doen is de omvang van 
de transformatie die plaatsvindt echt onmoge-
lijk te meten en te voorspellen. Een beproeving 
aannemen betekent soms in een zwembad 
springen dat al dan niet water bevat. Maar juist 
in het springen zonder enige zekerheid worden 
ons de grootste geschenken gegeven.  

Om in staat te zijn in het onbekende te sprin-
gen, in welke omstandigheid dan ook, hebben 
we moed nodig, en een van de meest krachtige 
bronnen van moed is geloof, een concept dat 
soms misbruikt wordt, maar geloof, in de kern, 

is een onwankelbaar vertrouwen in de Kracht die 
het proces leidt. 

Je kunt die Kracht noemen zoals je wilt: Intelli-
gentie, Liefde, het Zelf, het Goddelijke, God. Met 
dit geloof, met deze zekerheid die voortkomt uit 
ons diepste wezen, begint angst op te lossen. 

Er is een gedicht van de mysticus Kabir dat aan 
het eind zegt: "Zoeker, luister naar mij. Waar je 
diepste geloof is, daar ben ik." 

Dus, kunnen we ons afvragen: waar ligt ons diep-
ste geloof? In wie of wat plaatsen we het? Is het 
ondiep, is het diep? En kan geloof groeien? Een 
van de effecten van geloof in een hogere macht is 
deze innerlijke geruststelling dat we nooit gebo-
ren zijn en nooit zullen sterven, en als dat con-
cept ruimte begint te krijgen... ruimte krijgt in 
onze dagelijkse realiteit, worden we meer open 
en meer ontvankelijk voor beproevingen, voor 
pijn, voor verlangen, en om deze te ervaren zoals 
ze komen, zonder te proberen ze te controleren 
of te vormen. Voor sommige mensen wordt deze 
overtuiging zo tastbaar dat ze de behoefte om 
zichzelf te beschermen verliezen, en hun innerlij-
ke wereld ontvouwt zich in deze liefdevolle ruim-
te die alles kan bevatten. Zij zitten met hun eigen 
vreugde of verdriet met gelijke vrede, en omdat 
ze weten hoe om te gaan met hun eigen gevoel, 
kunnen ze dat ook met andermans vreugde en 
verdriet in diezelfde vrede. En ik denk dat hier 
het echte begrip begint, begrip van wat het bete-
kent om mens te zijn. 

Hoe kunnen we met de pijn van anderen omgaan 
als we geen vriendschap met onze eigen pijn heb-
ben gesloten? Of hoe kunnen we van de onvol-
maaktheid van anderen houden als we niet van 
de onze kunnen houden? 

Je weet hoe onze innerlijke definities van dingen 
veranderen met de tijd, maar als ik vandaag het 
spirituele leven moet definie ren in een paar 
woorden, dan zou ik zeggen dat het spirituele le-
ven een radicale daad van liefde is. Liefde is onze 
essentie le aard en in liefde gedijen we. Neem een-
der wat, een plant, een dier, een glas water, een 
mens... en hou er genoeg van, elke dag, en het zal 
tot bloei komen. En wij zijn geen uitzondering. 

Het andere geschenk dat beproeving met zich 
meebrengt, is dat het ons helpt in het proces van 
zelfkennis. Zoals in een tuin, als je ooit voor een 
tuin hebt gezorgd, weet je... dat de warmte van de 
zon alle planten aanmoedigt, niet alleen diegene 
die je probeert te laten groeien. En door beproe-
ving zullen onze sterke punten aan de oppervlak-
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te komen net zoals onze zwakheden, en met dat 
komt de kans om onszelf te zien: geduldig, ob-
jectief, en het meest van al, liefdevol. 

Zelf-ontdekking wordt mogelijk door niet-
oordelend gewaarzijn, een stille observatie van 
wat zich voordoet. Geen innerlijke dialoog of 
commentaar, dat is wat we meestal doen, en 
wat de meeste problemen veroorzaakt in het 
leven. 

Op het moment dat we hardheid of oordeel aan-
wenden, of ideee n over wat ik wel of niet zou 
moeten zijn, dat op zichzelf onderbreekt het 
proces van "zien wat er is", onafhankelijk van 
het oordeel. Oordeel is iets anders dan onder-
scheidingsvermogen. 

Oordelen komen voort uit vooringenomen idee-
e n, soms noemen we het conditionering, terwijl 
onderscheidingsvermogen voortkomt uit helder 
zien, eigenlijk wanneer conditionering verwij-
derd werd. 

Als we denken dat we iets moeten worden wat 
we niet zijn, in plaats van te zien wat er al is, be-
gint er iets heel vreemds te gebeuren. Onwille-
keurig beginnen we te verfraaien en vormen 
onze buitenste lagen, om zo te zeggen, naar on-
ze smaak en zonder echt te weten te komen wat 
er werkelijk onder zit. Pas na verscheidene ja-
ren van geduldige en liefdevolle observatie, zul-
len we op een dag misschien een glimp opvan-
gen van een deel van ons dat we misschien ge-
maakt hebben - ik weet niet - om erbij te horen... 
om in een familie te passen, om in een cultuur te 
passen, een geloofssysteem, een organisatie, 
noem maar op. 

Bekwame mensen kunnen deze kunstmatige 
delen in anderen soms heel duidelijk zien. Ze 
zeggen dat deze delen lijken op iets dat niet bij 
de persoon hoort, ze voelen nep aan. Deze ge-
woonte van worden, de veronderstelling dat we 
iets moeten zijn dat we niet zijn, cree ert veel 
problemen. Een ervan is het onevenwichtige 
gevoel van wie we zijn, soms uit balans, soms 
heel onnauwkeurig. En omdat het proces van 
zelfkennis vaardigheid vereist, geduld, nederig-
heid en een grote dosis liefde, hebben we de 
neiging om voor de kortere weg te gaan, dat is 
een referentie buiten onszelf te zoeken van wie 
we zijn. 

We hebben het hier dus over helder zien. Wat 
vereist “helder zien” van ons? 

We zijn blind voor bepaalde dingen die van bui-

tenaf heel duidelijk kunnen zijn. Heb je je ooit 
afgevraagd waarom we ze niet zien? Is het om-
dat we ze niet kunnen zien of omdat we dat niet 
willen? Of misschien een combinatie van beide? 
Beschermen we iets? In een van zijn geschriften, 
wijst Hugh Shearman op iets heel belangrijks, hij 
zegt dat "wij de gevangen passagiers zijn van een 
dwangmatig gemotiveerd persoonlijk zelf, dat 
angstig probeert om zijn toekomst uit zijn verle-
den te cree ren." 

Deze passage doet ons afvragen of het mogelijk 
is om een toekomst te cree ren die nieuw is en 
vrij van het verleden. En als dat zo is, hoe doen 
we dat dan? Krishnamurti zei "Wees niets en 
leef" en ik denk niet dat hij pleitte voor inactivi-
teit, maar misschien wees hij erop dat in de ge-
vaarlijke aanname dat we iets moeten worden, 
we uiteindelijk meer schade kunnen aanrichten. 

Sommige leraren hebben er in feite op gewezen 
dat het ons werk is om die lagen te verwijderen 
die we niet zijn, om te vinden wat we wel zijn. En 
dit proces vereist een soort van helder zien dat 
geboren wordt uit een wakker gewaarzijn. Dus, 
vanuit deze hoek bekeken, lijkt innerlijke ont-
plooiing niet iets te zijn van controle of opbouw, 
maar in plaats daarvan meer iets in de trant van 
oplossen en zich overgeven. "Word wat je bent" 
zei een Heilige, en Annie Besant voegt daaraan 
toe door te zeggen: "Word in uiterlijke manifes-
tatie wat je bent in de innerlijke realiteit." In de-
ze reis waar we in zitten, hebben we de neiging 
om buiten onszelf te zoeken naar een referentie 
van wie we zijn, en we zoeken ook antwoorden 
buiten onszelf. 

Als we de weg zoeken, 
wenden we ons tot de 
wijsheid van anderen en 
met de juiste instelling 
kan dat enorm behulp-
zaam en inspirerend zijn, 
maar nooit genoeg, want 
wij zijn de weg, van begin 
tot eind. Door vragen te 
stellen, door te worstelen, 
door de antwoorden niet 
te weten, door te probe-
ren en te falen, en opnieuw te proberen, en ont-
vankelijk te worden voor de raadgevingen die 
van binnenuit komen, met oprechtheid en geloof 
in het proces, ontvouwt zich de weg, ontplooien 
wij ons. HPB zegt "Het universum wordt bewerkt 
en geleid van binnenuit naar buiten". Dit is een 
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universele wet, en wij zijn een microkosmos die 
zich van binnenuit ontvouwt naar buiten. Onze 
diepste aspiraties krijgen vorm in uiterlijke om-
standigheden, en, als we de beproeving die ze 
met zich meebrengen, aanvaarden, dan ont-
vouwt zich de weg. 

Ik wil graag een gedicht met jullie delen van de 
Soefi dichter Bulleh Shah en daarvoor ga ik mijn 
scherm delen.  

 

"Lezend boek na boek  

ben je een groot geleerde geworden, 

maar je hebt zelf nooit leren lezen. 

Je gaat haastig in tempels en moskeeën, 

maar gaat nooit je eigen hart binnen.  

Elke dag vecht je tegen de duivel,  

maar je worstelt nooit met je eigen ego. 

Je jaagt achter die in de hemel, 

maar zoekt nooit naar diegene die thuis zit."  

 

Wat een eerlijke uitnodiging om naar binnen te 
keren en het pad te bewandelen! 

De gemeenschappelijke impuls is om buiten 
onszelf te zoeken, maar wij zijn de vraag en het 
antwoord. 

Er is een prachtig boekje genaamd “An Intro-
duction to Yoga” door Annie Besant, en in dat 
boek, zegt ze: "de enige manier waarop je God 
kan kennen is door in jezelf te duiken." En dit 
deed me denken aan andere categorische woor-
den in “Licht op het Pad”: 

 

"Want in jou is het licht van de wereld, 

het enige licht dat op het pad kan worden gewor-
pen. 

Als je niet in staat bent het in jezelf waar te ne-
men is het nutteloos het elders te zoeken." 

 

Hebben wij hier vertrouwen in? Leven we met 
het absolute vertrouwen dat het licht in ons het 
enige is dat het pad kan verlichten? En als we dat 
doen, hoeveel energie besteden we dan elke dag 
om onszelf te lezen, om ons eigen hart binnen te 
gaan, om onpartijdig ons eigen ego te beschou-
wen, om in de aanwezigheid te zijn van diegene 
die van binnen zit. Het zoeken naar de weg 
wordt een synoniem van zelf-ontdekking, zowel 
met kleine z als hoofdletter Z. De ontdekking van 
wat we niet zijn, en de ontdekking van wat we 
zijn. Een van de elementen die veel bijdragen 
aan dit proces is te beseffen dat ieder van ons 
gekomen is met een temperament, en dat voor 
elk temperament er een manier is. Het erkennen 
van de uniekheid van onze individualiteit wordt 
een sleutelelement. 

Wat jou inspireert is niet noodzakelijk wat mij 
inspireert. Wat je in diepe contemplatie achter-
laat of je dwingt om stil te blijven staan en te 
luisteren is misschien niet hetzelfde als dat wat 
dat veroorzaakt bij mij. Wat maakt dat je de 
Waarheid wilt weten, of wat het verlangen op-
wekt naar eenheid in jou, is uniek voor jou. 

Soms helpt het om je scenario's voor te stellen. 
Ik stel je deze kleine oefening voor om je even 
voor te stellen, dat je alle autoriteiten opzij hebt 
gezet, degene in je leven, in je verbeelding en de-
gene die leven buiten jezelf. Verwijder ze, een 
voor een, en vraag jezelf dan af, waar voel ik me 
het meest thuis? Waar voel ik me het meest le-
vend? En vraag dan: Wat inspireert mij om te 
beminnen? 

De anonieme auteur van “De Wolk van Onwe-
tendheid” zegt: "Als je je ziel wilt vinden, kijk dan 
naar wat je bemint. Dat is waar je ziel woont." 
Het is moeilijk om ons temperament te ontdek-
ken wanneer we te druk bezig zijn met proberen 
te zijn zoals anderen, en het is nog moeilijker als 
degenen om ons heen hun mening aan ons pro-
beren op te dringen. Soms kunnen we als mede-
zoekers gedragen als die ouders die willen dat 
hun kind piano speelt voordat ze zelfs weten of 
het kind ook maar de minste interesse in muziek 
heeft. En, we hebben een rol en een verantwoor-
delijkheid ten opzichte van elkaar, die niet indoc-
trinatie is maar diep luisteren. Een luisteren dat 
geboren is uit zorg, uit empathie, dat een zien 
met zich mee brengt en een kennen van de an-
der, wat de ander nodig heeft of waardeert. En, 
de weg die we op elk punt kiezen, op elk punt in 
ons leven, gaat misschien niet verder in dezelfde 
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richting gedurende dit hele leven. In deze kunst 
om geleid te worden door innerlijke raadgevin-
gen kunnen we ontdekken dat we op een gege-
ven moment klaar zijn om een bocht te nemen 
en een deel van ons te verkennen waar we nog 
niet eerder mee in contact waren geweest. 

In het proces van het ontdekken van onszelf en 
het ontdekken van onze weg, is er iets bevrij-
dend, nl. dat we niemand een verklaring schul-
dig zijn, en we hoeven ook niets te bewijzen. 
Deze heilige reis binnenin is altijd tussen zich-
zelf en God, tussen zichzelf en het Goddelijke, in 
welke vorm je het ook opvat. 

In deze wereld waarin we leven, die zoveel na-
druk legt op alles zichtbaar maken: iedereen 
laat prestaties zien, meningen, aspiraties, ver-
schijningsvormen. 

Laten we onthouden dat de meest krachtige 
groei gebeurt onder de oppervlakte, ongezien 
voor anderen en vaak onzichtbaar voor onszelf. 
Zoals het zaadje dat begint te groeien onder de 
oppervlakte. 

Een obstakel dat we kunnen vinden in het pro-
ces van "het pad worden" is dat Theosofie de 
geest voorziet met vele, vele verleidelijke ant-
woorden. De beproeving is om ze te gebruiken 
als aanknopingspunten voor zelf-ontdekking in 
plaats van als slotverklaringen. Rumi, de mysti-
cus, zei: 

"Te veel weten, belemmert het weten." En dan 
voegt hij eraan toe, "Sterf voor je sterft." 

Als een oefening, kunnen we elk gegeven on-
derwerp nemen en er door reflectie, goed naar 
kijken in onze geest, en opmerken: wat weten 
we echt over dat onderwerp door ervaring of 
zelfs door gevolgtrekking? Is dat een starre 
structuur in mijn geest geworden, of is het flexi-
bel genoeg, open genoeg, zodat het een meer 
verfijnde, misschien een meer accurate versie 
van zichzelf kan worden, of dat het kan oplos-
sen, en afgeleerd kan worden, indien nodig. 

Ideee n kunnen zo'n invloed op ons hebben, dat 
ze de macht hebben om vooruitgang te belem-
meren of te helpen. Dit gebeurde mij met een 
zeer cruciaal onderwerp, nl. het onderwerp 
God, waar mijn eigen theosofische ideee n, zo 
geworteld in een Absolute Realiteit, in plaats 
van een meer bereikbare, tastbare God, een be-
lemmering werd om de nabijheid van het God-
delijke te voelen. Soms moeten we naar de basis 
gaan en alles laten vallen wat we denken te we-
ten. 

Voor mij, in dat specifieke geval was het stellen 
van zeer eenvoudige vragen zoals: Wat is God? 
Hoe en waar ervaar ik de aanwezigheid van het 
Goddelijke? 

Op een bepaalde 
manier, God 
ontdoen van de 
definities en in 
plaats daarvan 
op zoek gaan 
naar de werke-
lijke ervaring. 
We hebben de neiging om dingen intellectueel te 
willen grijpen die alleen gekend kunnen worden 
door ervaring, en door consequent te proberen 
in die richting wordt, wat ooit verborgen was, 
enigszins tastbaar. Dan helpen innerlijke raadge-
vingen ons soms van binnenuit en soms door 
uiterlijke tekenen. 

Laten we nu, verder gaand in deze richting, een 
beetje onderzoeken hoe deze zelf-ontdekking 
eruitziet in onze dagelijkse realiteit. Hoe doen 
we dat eigenlijk? En, laten we er eens naar kij-
ken vanuit de twee perspectieven waar we al 
over spraken, opnieuw misschien als twee be-
wegingen die als e e n kunnen worden gezien. De 
eerste als de erkenning van wat we niet zijn, van 
alles wat vergankelijk is in ons, en de tweede als 
de opzettelijke poging om ontvankelijk te blijven 
voor onze ware aard, voor dat wat permanent is. 
Laten we een bepaalde situatie nemen. 

We snijden groenten op een houten plank en 
zeggen tegen onszelf, "Ik ga nu opletten en me 
bewust worden van het huidige moment." 

We beginnen de dingen om ons heen op te mer-
ken: het licht van de kamer, de textuur van de 
groenten, hun geur, de beweging van de handen, 
zo gecoo rdineerd, zo snel, dat we niet eens 
waarnemen wat hen beveelt om te bewegen. We 
merken hoe de ademhaling de borstkas uitzet en 
samentrekt, en voor een moment bereiken we 
het deel van ons dat getuige is van al die ervarin-
gen. Op dat moment bevinden we ons in de aan-
wezigheid van een vredige stilte en de complete 
afwezigheid van conflict. En plotseling, komt er 
een gedachte op, meestal een herinnering aan 
het verleden of een projectie in de toekomst. En 
dat is een cruciaal moment. Als we alert genoeg 
zijn, zien we de gedachte opkomen, herkennen 
we ze, en omdat het de taak was om op te letten 
op het huidige moment, ontspannen we en laten 
we de gedachte los, en gaan terug naar de erva-
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ring. Als we niet alert zijn op het verschijnen 
van de gedachte, worden we onmiddellijk de 
gedachte, volledig onbedoeld, en we raken ver-
slaafd, zoals een hedendaagse leraar zegt, we 
nemen de vorm aan. We waren vormloos in een 
vredige stilte, een gedachte verschijnt, we wor-
den de gedachte, nu nemen we de vorm aan. 

Als de gedachte neutraal is, veroorzaakt ze al-
leen beweging, maar als de gedachte verstren-
geld is met emotie, zoals ze normaal zijn, raken 
we verstrikt in de emotie en nemen die vorm 
aan hetgeen een zekere mate van lijden met 
zich meebrengt, OF we merken de emotie op, 
laten ze los, en komen terug naar het huidige 
moment, waarbij we eventjes de naslepende 
sensaties observeren die de emotie achterliet. 

In dit terugkeren naar het huidige moment, 
steeds opnieuw, wint de aanwezigheid, die ge-
tuige is, terrein. We beginnen ons minder opge-
sloten te voelen. De ruimtes tussen de gedach-
ten worden langer, soms blijft er een constante 
stilte over. 

Voor degenen met een devotionele aard, kan de 
herinnering aan God, wonend in het hart of al-
les doordringend, de stilte doordringen met 
een zachte, liefdevolle wezenheid. Dan wordt 
het belang van geen vorm aan te nemen duide-
lijk door contrast. Oh, als ik vorm aanneem 
word ik dit of ik word een puinhoop. Als ik 
vormloos blijf, ervaar ik vrede en de afwezig-
heid van conflict.  

Dus, we weten nu door ervaring, dat in de af-
wezigheid van beweging, er een mogelijkheid is 
van het ervaren van een liefdevolle stilte en la-
gen van vredig zijn. De levende aanwezigheid 
van het Goddelijke trilt alleen in het hier en nu, 
als we nu niet hier zijn, missen we Zijn aanwe-

zigheid, en Zijn invloed 
kan ons niet bereiken. Als 
we onszelf leegmaken van 
beweging, beginnen ver-
schillende diepten van 
stilte te ontstaan en wie 
we zijn, wie we werkelijk 
zijn, vindt uitdrukking. 
Zoals de tweede Yoga 
Sutra van Patanjali ons 
vertelt, "Yoga is het vesti-
gen van de geest in stilte." 

De vereniging van alle as-
pecten van onze aard met 
subtielere niveaus van de 

werkelijkheid vindt plaats in de stilte van de 
geest. En de soetra's vervolgen met te zeggen dat 
stilte zich ontwikkelt door oefening en niet-
identificatie, dat is waar we het over hadden, in 
deze inspanning om aanwezig te blijven. 

Als we deze staat van zijn cultiveren worden we 
niet selectief, wij worden ruim en verwelkomen 
alles. We wijzen niets af, we leren te blijven bij 
alles wat komt, aangenaam of pijnlijk, in een 
meer niet-oordelende openheid voor onszelf en 
voor wat zich ook voordoet. Deze ervaring kan 
meer vaste grond krijgen als we regelmatig in 
meditatie zitten zonder afleiding. Wanneer we 
bewust de externe voorwaarden voor uiterlijke 
en innerlijke stilte bepalen. Dat is iets dat geoe-
fend kan worden ook van moment tot moment. 
Nu, om in staat te zijn om moedig vooruit te gaan, 
voor welke ervaring we ook staan, wordt het zich 
keren naar binnen essentieel. Het is als de eb en 
vloed van het getij, zoals de inademing en de uit-
ademing. 

Er is op diezelfde manier, in die beweging, ook 
een inwaartse en uitwaartse beweging in het in-
nerlijke leven. Terugtrekken naar binnen zal ont-
hullen, met meer helderheid, hoe verder te gaan 
naar buiten toe. En leven zonder inwaartse be-
weging is als leven zonder inademing. In ruimte-
lijk gewaarzijn, begint dat wat verborgen was 
zichtbaar te worden: in de manier waarop we 
onszelf rechtvaardigen, de manier waarop we 
ons afsluiten, de manier waarop we het leven 
willen beheersen, in de verhalen die we onszelf 
vertellen, beginnen we onze motivaties te zien, 
het scala van gedachten en emoties die we heb-
ben gecultiveerd. En we zien ze, in een ruimte die 
liefdevol en mededogend is, en we bevrijden ze, 
omdat, zoals een goede vriend van mij zegt, "ook 
zij verlangen vrij te zijn". En aan de andere kant, 
zien we ook een stabieler centrum van vrede dui-
delijker worden, een liefdevolle kwaliteit die on-
ze innerlijke wereld en onze acties doordringt, 
een grotere behoefte aan stilte, een groeiend ver-
langen brandend in onze harten die ons dwingt 
om ons over te geven, om onszelf volledig aan te 
bieden, vertrouwend op het proces. 

Er was een Christelijke mystica, met de naam 
Bernadette Roberts, die diepgaande fasen van 
Communie heeft ervaren, en ze schreef dat, om 
de wil van God te kennen, we alleen maar stil 
hoeven te blijven, in het stille centrum blijven dat 
ze noemt de volmaakte aanvaarding van het hui-
dige moment, en wat we op dit moment zijn. 
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Bernadette Roberts 
(1931-2017) 

https://
westernmys-
tics.wordpress.com/2015/04
/26/bernadette-roberts/ 
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Weet je, toen ze de meest verontrustende erva-
ringen doormaakte, was ze wanhopig op zoek 
naar aanknopingspunten van buitenaf, totdat ze 
zich op een dag realiseerde dat al dit intellectu-
ele zoeken dat ze deed, niets meer was dan de 
weigering om het huidige moment te aanvaar-
den, en haar huidige staat, die zich constant 
ontvouwde. Zij zag toen dat het geheim van het 
eenmakende leven, naar ze zei, het genadevolle 
vermogen was om te leven in een passieve stilte 
van de wil, een stilte die altijd hier en nu is, en 
altijd e e n met God. Uiteindelijk, kwam ze tot 
een weten dat vele anderen ook zijn aangeko-
men, voor en na haar, dat de ware communica-
tie met God absolute, totale stilte is en dat er 
geen enkel woord is dat deze communicatie kan 
overbrengen. 

Een laatste bemerking: ik zou graag een raadge-
ving willen toevoegen afkomstig van de Heilige 
Teresa van Avila. Zij zegt dat alle moeilijkheden 
in het gebed kunnen worden herleid tot e e n 
oorzaak, slechts e e n oorzaak, en dat is, bidden 
alsof God afwezig is. 

Ik voel dat dat niet alleen waar is voor gebed, of 
voor meditatie, maar ook voor het leven. Alleen 
hier zitten, is niet gewoon hier zitten, het is zit-
ten in de aanwezigheid van het Goddelijke. 
Luisteren naar iemand is niet alleen luisteren 
naar iemand, maar luisteren naar een fragment 

van het Goddelijke Leven. Het snijden van de 
groenten is niet alleen het snijden van groenten, 
maar zijn in de aanwezigheid van het Goddelijke. 
Er is geen klein of groot, alles is even heilig. 

Het natuurlijke gevolg van dit begrip is de reali-
satie dat er geen anderen zijn en met dat bloeit, 
moeiteloos, de verantwoordelijkheid om het lij-
den van iedereen te verminderen. Dus, de mate 
van dat begrip zal de mate bepalen van onze on-
voorwaardelijkheid en onze toewijding. 

En, om te eindigen deel ik met jullie een gedicht 
van David Whyte: dat zegt:  

 

Genoeg.  

Deze paar woorden zijn genoeg.  

Als het niet deze woorden zijn,  

dan deze ademhaling.  

Zo niet deze ademhaling,  

dan dit hier zitten.  

Deze openheid tot het leven  

dat we steeds weer hebben geweigerd  

tot nu.  

Tot nu.  

The Theosophist Juni 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=eD55bl3x6oA 
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Loge Witte Lotus 

in samenwerking met  

                                                         Loge Antwerpen 

De voorbije maanden waren moeilijk en het was niet steeds eenvoudig om fysieke bijeenkomsten te 
organiseren en/of bij te wonen. Toch denken en hopen we dat de toekomst er iets rooskleuriger zal 
uitzien. Daarom nodigen we u vriendelijk uit om aanwezig te zijn bij de eerste voordracht van het 
nieuwe activiteitenjaar 2022-2023. Deze gaat door op  

Zondag 18 september 2022 om 11.00u. 

Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 

In september 2022 kijken we even naar wat de voorbije maanden brachten en werpen we ook een 
blik op de toekomst. We sluiten af met een geleide Meditatie voor de Vrede 

Iedereen van harte welkom! 

Deze bijeenkomst, alsook de geleide Meditatie kunnen, indien in de onmogelijkheid om zich naar de 
loge te begeven, ook gevolgd worden per Zoom - Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/87310764840  

 
Wie meer informatie wenst, kan deze bekomen via mail:  

loge.witte.lotus@ts-belgium.be of loge.antwerpen@ts-belgium.be  

  

https://www.youtube.com/watch?v=eD55bl3x6oA
https://us02web.zoom.us/j/87310764840
mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be
mailto:loge.antwerpen@ts-belgium.be
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Loge Witte Lotus 
September 2022 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 
Thema-avonden gaan  

fysiek door in de Milisstraat 22  
te 2018 Antwerpen  

&  
kunnen ook gevolgd worden via Zoom  

 

15/09: Het proces van Zelf-transformatie 

Vanaf het moment dat we geboren 
worden tot de dag dat we sterven wor-
den we allemaal geconfronteerd met 
problemen als zich ongelukkig voelen, 
angst, zorgen, emotionele pijn, ziekte 
en duizenden andere zaken die een 
bedreiging vormen voor rust, sereni-

teit, zingeving en geluk in het leven.  
In dit boek vinden we beproefde manieren die be-
schikbaar zijn om te leren hoe men om moet gaan 
met al deze problemen. 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/88415199739  

 

22/09: 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 lief-
de, dat in het Sanskriet Bhakti marga 
heet, wordt meestal gezien als een alter-
natief 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 treffen-
de kenmerken van het pad van toewijding of liefde 
worden geschetst. 

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

 

 

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 Theosophical Order of Service kan u terecht op  
GSM +32 476 879 968 of  email: tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender September 2022 

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 & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
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Loge Witte Lotus &  

                Loge Antwerpen 

Zondag 18/09  om 11u  

Algemene Vergadering 

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

THEOSOFISCHE ORDE VAN DIENST 

 

 

Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

Donderdag 22/09 om 21u 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85236396778  
 

Meditatie voor de Vrede 

(enkel via Zoom) 

Donderdag 29/09 om 20u 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83479426100  

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88415199739
https://us02web.zoom.us/j/85236396778
mailto:info@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:info@logewittelotus.be
mailto:loge.witte.lotus@ts-belgium.be
https://us02web.zoom.us/j/87310764840
https://us02web.zoom.us/j/85236396778
https://us02web.zoom.us/j/83479426100


Loge Antwerpen 

Programma 

SEPTEMBER 2022 

 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen in de  

Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  

 

Dinsdagen 06 & 20/09 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 gebie-

den 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 student 

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

vermogen 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. 

 

Dinsdag 13 & 27/09 van 11.00u. Tot 15.00u.:   

Stof om na te denken van A.A. Bailey 

Stof om na te denken is geen origineel geschrift van Alice Ann Bailey, maar een 

compilatie van al haar werken, geordend per thema, zoals De Samenstelling van 
de Mens, het Stoffelijk Lichaam, het Etherisch Lichaam, Centra – ‘kracht’, de Aura, 
het Astraal Gebied, het Astraal Lichaam, Devachan, het Denkvermogen, het Oorza-

kelijk Lichaam, Antakarana, het Ego, de Ziel en de Geest. 

 

 

Tijdens onze bijeenkomsten lezen en bespreken we een stukje tekst uit het betreffende boek. 

Iedereen van harte welkom! 

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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Belgische Theosofische Vereniging vzw 
 

Uitnodiging 
 

Nationale Opening activiteitenjaar 2022-2023 
 

De voorbije jaren waren voor iedereen een moeilijke tijd. Heel wat activiteiten dienden, ten gevolge 
van de maatregelen Covid-19 virtueel door te gaan. Voor iedereen was het een hele aanpassing.  Toch 
waren dergelijke contacten ook heel belangrijk. 

Nu de zomermaanden 2022 voorbij zijn, is het tijd om dat fysieke contact, dat samenkomen, dat sa-
men verder uitdiepen van de Tijdloze Wijsheid weer op gang te trekken. 

Net als vroeger nodigt de Belgische Theosofische Vereniging vzw alle leden en sympathisanten dan 
ook uit op de 

Nationale opening van het activiteitenjaar 2022-2023   

Deze zal doorgaan op                zaterdag 10 september 2022 om 15.00u 

Geuzenplein 8 te 1000 Brussel 

We hopen u talrijk te kunnen verwelkomen tijdens deze Nationale activiteit en we wensen u nog heel 
fijne dagen. 
Raad van Bestuur 
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Theosofische Orde van Dienst 

Meditaties september 2022 

 

Zondag 18/09: aansluitend aan de Algemene Vergadering: Meditatie voor de Vrede 

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

 

Donderdag 22/09 om 21:00u: Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

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

 

Zaterdag 24/09 om 15.00u: Nationaal: Meditatie voor de Vrede 

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

 

Donderdag 29/09 om 20.00u: Meditatie voor de Vrede 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83479426100 

 

We hopen u talrijk op een van deze meditaties te kunnen verwelkomen, zodat we samen ons steentje 
kunnen bijdragen voor het welzijn van alle levende wezens en de gehele wereld. 

Wie meer informatie wenst, kan dit bekomen via mail: tos@ts-belgium.be of via GSM 0473 820 806 
en 0476 879 968. 

Informatie over de Theosofische Orde van Dienst is te vinden op de website: https://ts-belgium.be 
en op de Internationale TOS-website: https://international.theoservice.org/ 
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