
    
 

Het Thomas-evangelie toegelicht met Zen, Tao en Theosofie 

Het Thomas-evangelie komt uit de Nag Hammadi geschriften, die bijna 19 

eeuwen verscholen lagen in een grot in Egypte.  

Het bevat honderd veertien uitspraken, die vaak vraag en antwoord zijn     

tussen Meester Jezus en leerlingen. Bij het lezen ervan, ontvang je esoterisch 

onderricht, waardoor je innerlijk weten (Gnosis) aangeraakt wordt of wakker 

geschud. Je begrijpt dan zonder religieuze dogma’s wat er echt toe doet, om 

een bevrijd mens te worden. Dit evangelie is een kroonjuweel van wijsheid,      

in directe en beeldende taal voor hoofd, hart en handen m.a.w. met bruikbare 

tips bij het studeren,  het mediteren en bij het zuiver handelen. 

Door linken te leggen met Zen, Tao en Theosofie zorg ik er voor dat je hiermee 

inzichtelijk en praktisch aan de slag kunt gaan. 

 

Wij zijn gekomen uit het licht,                                                                                   

daar waar het licht uit zichzelf ontstaan is.                                                             

Wij zijn de zonen ervan,                                                                                                                                                           

en het teken van de vader in ons,                                                                                  

is een beweging en een rust.                   Th. Ev. Logion 50 

 

Sta stil als een berg,                                                                                                       

en beweeg als een bergrivier                   Tai Chi  



 

Lezingen door Guido Lamot met LIVE en ZOOM 
  

Lezing op zondag 19 december 2021 om 11:00 uur                                                                  
met ZOOM bij Loge Witte Lotus Antwerpen 

Lezing op dinsdag 21 december 2021 om 20:00 uur                                                                  
met ZOOM bij Loge Rotterdam 

Het Thomas-evangelie toegelicht met Zen, Tao en Theosofie 

Het jaarlijks LICHTFEEST zal ook in deze beide online bijeenkomsten       
onze aandacht krijgen, door bewust stil te zijn en te vertoeven in het  
LICHT van de MEESTERS, zoals Jezus zei:  

   Ik ben het licht dat schijnt op alles.      Th. Ev. Logion 77 
 

Er is licht in de mens van licht                                                                   
en hij verlicht de hele wereld.               Th. Ev. Logion 24 
 

Wie wil kan een kaars en standaard klaarzetten, zodat we samen het 
uiterlijke licht mogen aansteken als symbool van innerlijke herkenning. 

 

Lezing op vrijdag 21 januari 2022 om 20:00 uur                                                               
met LIVE bij Loge Utrecht als de regels het toelaten 

De reis van de Ziel in functie van bewustwording 

Lezing op dinsdag 29 maart 2022 om 20:00 uur                                                               
met ZOOM bij Loge Rotterdam 

De kracht en eenvoud van één-zijn, kenmerken van het nieuwe               
bewustzijn 

Lezing op dinsdag 21 juni 2022 om 20:00 uur                                                               
met ZOOM bij Loge Rotterdam 

Synergie tussen spiritualiteit, wetenschap, kunst, heling en natuur. 

                                                                                                                                                                                   
Aanmelden bij de Host van Loge Rotterdam, Piet Peters: ppeters@lijbrandt.nl  

                    van loge Witte Lotus Antwerpen: Lieve: secretary@logewittelotus.be   
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