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Dolk te zien met bovennatuurlijke
krachten
11/03/2011 om 05:00 door Piet Lesage, (pli)

Filip Vandelanotte heeft de rituele dolk uit de speciale verpakking gehaald. Die diende om het energieveld errond niet
te beschadigen.pli
Foto: © Piet Lesage

IEPER - Een mysterieuze dolk van twee meter hoog met bovennatuurlijke krachten is de

blikvanger tijdens de opendeur zaterdag in het Spiritueel Centrum.

Filip Vandelanotte van het Spiritueel Centrum in de Tempelstraat 17 is doordrongen van het boeddhisme.
Onlangs bezocht hij nog maar eens Tibet en Nepal om er in diverse kloosters een opleiding te volgen en om
er religieuze voorwerpen en symbolen aan te kopen. Die werden met de container overgebracht naar Europa.
Gisteren kon Vandelanotte een en ander uitpakken. De beelden, wierook en andere voorwerpen staan
voorlopig gestapeld in zijn woning in Loker. Eén object springt er meteen uit: een mysterieuze dolk van twee
meter hoog, waarvan gezegd wordt dat hij over bovennatuurlijke krachten beschikt.
Filip Vandelanotte: 'Er bestaan slechts twee dergelijke rituele dolken. Eén ervan is ginder gebleven en
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verhuist geregeld van klooster naar klooster. Het heeft me heel wat moeite gekost, onder andere met het
Archeologisch Instituut van Nepal, om deze dolk naar Europa te kunnen overbrengen. Vooraleer ze ingepakt
werd, is ze 108 dagen lang dag en nacht belezen en gezegend geweest in verschillende kloosters. Deze dolk
is één groot energieveld vol symboliek, die negatieve energie omzet in positieve. Het is de eerste keer dat
zo'n groot ritueel voorwerp uit de Himalaya naar Europa komt. We zijn trots dat het naar vredesstad Ieper kan
komen.'
De rituele dolk werd heel speciaal verpakt vooraleer ze in de container werd geladen om het energieveld
errond niet te beschadigen.
De mysterieuze dolk wordt zaterdag tentoongesteld in het Spiritueel Centrum, Tempelstraat 17 in Ieper,
tijdens de gratis meditaties om 14 en om 16uur met infosessie over het boeddhisme.
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