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Filosofie op zondag 

 Grote denkers in Oost en West 
 
In dit seizoen Filosofie op zondag komen verschillende grote filosofen uit India en uit de westerse wereld 
aan bod. Wat hebben zij bijgedragen aan de filosofie en de spiritualiteit in hun tijd en in onze tijd? Wat 
kunnen wij ook nu nog van hun denkbeelden leren? 
De Saswitha Opleiding nodigt één zondag per maand een gastspreker uit die vanuit zijn vakgebied een 
lezing geeft over een wijsgerig onderwerp in relatie tot yoga en de yogafilosofie (docenten en hoogleraren 
Indologie, religiewetenschappen, kunstgeschiedenis, westerse en oosterse filosofie). Elke lesdag begint 
met yoga en meditatie door onze eigen docenten, geïnspireerd op het onderwerp van de dag, waardoor je 
de kennis niet alleen mentaal maar ook op een dieper gevoelsniveau kunt ervaren. 
 
De kracht van de waarheid: Mahatma Gandhi – prof. dr. Paul van der Velde 
Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) is een van de grote denkers van het 20e eeuwse India. Hij was 
het die het land waardigheid gaf, de grote waarden van de Indiase cultuur wist bloot te leggen. De 
inspiratie hiertoe vond hij merkwaardigerwijze juist in het gedachtegoed van de Engelsen. Dit maakte zijn 
leven heel paradoxaal. Het leidde ertoe dat hij uitspraken tegen de Engelsen deed als: ‘Ik hou van jullie 
Jezus, maar ik hou niet van jullie christenen. Jullie christenen lijken helemaal niet op jullie Jezus!’. Gandhi 
vond inspiratie in Indiase teksten als de Bhagavad Gita, maar net zo goed in de Bergrede uit de Bijbel en de 
werken van de Russische schrijver Tolstoj. Gandhi noemde zijn weg ‘karma-marga’ of ‘karma-yoga’ de 
‘weg van handelen’, maar daarbij stonden bij hem ‘ahimsa’ en ‘satyagraha’ centraal: ‘geweldloosheid’ en 
de ‘kracht van de waarheid’. De waarheid reist te voet op eenvoudige sandalen, maar bereikt haar doel. 
Gandhi’s weg was een weg van geestelijke verdieping, van studie, van eenvoud, maar vooral ook een weg 
om de hieruit voortkomende ontdekkingen om te zetten in acties tot heil van de mensheid. 
 
Dag en tijd zondag 1 nov 2020 van 11.00-16.00 uur 
Adres  Prof. Bronkhorstlaan 10-54, Bilthoven 
Kosten   € 85,- per lesdag 
Meer info https://www.yoga-saswitha.nl/workshop/filosofie-op-zondag/  
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