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De Lotus bloem
De heilige lotus (Nelumbo nucifera) is een waterplant uit de familie Nelumbonaceae. De plant
heeft roze bloemen en een vrucht in de vorm van een doorgesneden kegel. De plant wortelt in
een moerasachtige bodem, echter zonder dat de bladeren en de bloemen er ooit modderig
uitzien. Daarom is de lotus een symbool van zuiverheid in het hindoeïsme en het boeddhisme.
Het zelfreinigend vermogen van de bladeren wordt wel het lotuseffect genoemd.
Lotus en spiritualiteit:
De lotus heeft in het Hindoeïsme en het Boeddhisme grote betekenis. De bloem symboliseert
goddelijke geboorte en zuiverheid. De lotus is het attribuut van de bodhisattva Samantabhadra. Ook de hindoe God Vishnoe wordt meestal afgebeeld met een lotusbloem. Godinnen
voorgesteld als goedgunstige partner van een god houden vaak een lotus vast. Godheden,
boeddha's en bodhisattva's staan of zitten meestal op een lotustroon: een voetstuk in de vorm
van een open lotusbloem. De lotusbloem werd ook in de Perzische oudheid gebruikt. Er zijn
verschillende afbeeldingen van Darius I en Xerxes I waarop zij afgebeeld staan met een
lotusbloem.
De Capiz schelp:
De Capiz schelp is een platte, oesterachtige schelp, die in grote hoeveelheden voorkomt in de
wateren rond de Filipijnse eilanden. De schelp is vrij rond en plat. In de Spaanse koloniale tijd
werden de schelpen door hun lichtdoorlatend karakter vooral gebruikt voor ramen in huizen.
Tegenwoordig is de schelp zeer geliefd om te gebruiken in lichtdoorlatende objecten zoals
kandelaars en raamdecoratie. Alle blaadjes van de schelp worden met de hand uitgezaagd
en de Capiz industrie biedt werk aan ongeveer 3000 mensen
wat weer heel goed is voor het herstel van de eilanden na de
vele rampen van afgelopen jaren.

timmersgems.com

Verkrijgbaar in 6 kleuren waaronder
corresponderende chakra kleuren.

LOTUS CANDLE
FROM CAPIZ SHELL
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The Lotus flower
The holy lotus (Nelumbo nucifera) is a water plant from the Nelumbonaceae family. The plant
has nice pink flowers and a fruit in the shape of a sliced cone. The plant has it roots in swamp
soil without the fact that the flowers and leafs never ever look swampy. That’s why the lotus is
a symbol of pureness and cleanliness in Buddhism. The power from the lotus to clean it’s own
leafs is sometimes called the Lotus effect.
Lotus and spirituality:
The lotus has in Hinduism and Buddhism great meaning. The flower symbolizes divine birth
and purity. The lotus is the attribute from the bodhisattva Samantabhadra. Also the Hindu God
Vishnu is often displayed together with a lotus flower. Goddesses displayed as benevolent
partners of God are often holding a lotus. Gods, Buddha's and Bodhisattva's standing or sitting
often on a lotus throne: A pedestal in the shape of an open lotus flower. The lotus flower was
also used in ancient Persia. There are many images of Darius I and Xerxes I where you can
see them together with a lotus flower or on a lotus throne.
The Capiz shell:
The Capiz shell is a flat, oyster like shell, that is found in huge quantities in the waters around
the Philippine islands. The shell is rather large and flat. In the Spanish colonial time the shells
were because of there transparent character often used as windows in houses. Nowadays the
shell is loved because of it’s transparency to make objects like candles or other objects of art.
used as decoration in front of a window. All leafs are cut by hand from the shell and only the
Capiz industry provides work for at least 3000. This is of cause very good to support the built
up of the islands after past years of disasters.
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