
GEOMETRIE EN RELIGIE 
___________________ 

Woensdag 7 september 2022 om 19:30 uur 
 
Voordracht door prof. Jozef Willem Haazen,   (Faculteit voor 
Kunsten, Staatsuniversiteit, Sint-Petersburg) 
 
Toegang : FVG leden € 6.00 – niet leden € 8.00 
 
Locatie : FVG, Goudenregenlaan 2, Wilrijk 

 
De geometrie ligt, samen met o.m. de wijsbegeerte en de theologie, aan de basis van de Westerse 
beschaving. De kennis ervan werd in de middeleeuwen aan Europa overgedragen door de Islam, 
die het oude Griekse wetenschappelijk erfgoed zeer waardeerde en Plato en Aristoteles zelfs tot 
heiligen canoniseerde. De meetkunde wordt in het algemeen beschouwd als een fysische 
wetenschap, in tegenstelling tot de filosofie en de theologie die gerekend worden tot de 
metafysische disciplines. De fysische wetenschappen houden zich immers bezig met de vormen, 
terwijl de metafysica zich toelegt op de geest, de inhoud en de zin ervan. Fysica en metafysica zijn 
echter onafscheidelijk met elkaar verbonden, als een eenheid tussen geest en materie. Alle 
confessies zijn dragers van bepaalde geometrische symbolen die de uitdrukking zijn van hun 
gedachtengoed. Met deze voordracht gaan wij op zoek naar verborgen aspecten van metaforen 
die een sleutel zijn om door te dringen tot de essentie elk religieus beleven.  
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
BLOEMENYOGA 
 
Woensdag 21 september 2022 om 19:30 uur: 
Voordracht met demonstraties door prof. Jozef Willem Haazen  
 
Locatie : FVG, Goudenregenlaan 2, Wilrijk 
Toegang : FVG leden € 6.00 – niet leden € 8.00 
 
Het woord yoga is afkomstig van het Sanskriet jug en betekent verenigen, verbinden, 
harmoniseren. Door sporen van het Sanskriet in de Indo-Europese talen treffen wij in het 
Nederlands nog het woord juk aan, een nek- of schouderstuk dat trekdieren met hun voerder 
verbindt. Vanuit de etymologie kan yoga dan ook beschouwd worden als een bindmiddel tussen 
het menselijk brein en het lichaam, tussen ruiter en rijdier. Het is een methode of een discipline 
die bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de mens, in harmonie met zijn omgeving en in het 
groeiend bewustzijn van zijn goddelijke oorsprong. Een recente, nieuwe methode is de 
bloemenyoga waarmee de discipel zich ontwikkelt als een bloem die door haar verlangen naar het 
volle leven open bloeit als een wonderbaar kunstwerk. In deze yoga wordt een bijzondere 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de chakra's, bovenzinnelijke verschijningsvormen, 
geometrische figuren, draaiende wielen of bloemen waarvan het centrum zich bevindt in de 
ruggengraat, meer bepaald in de knooppunten van het centraal zenuwstelsel. De voordracht 
wordt voorzien van praktische oefeningen.  
 
 
 


