De steen der wijzen is meer dan een fabel in een Harry Potter film
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De philosopher stone, oftewel de steen der wijzen, lijkt een fabel uit de film “Harry Potter en de
steen der wijzen”.
Als je nog nooit van deze steen hebt gehoord dan zou je denken dat het een verzinsel is van
de filmmakers, echter het verhaal van deze steen is interessanter dan de hele film.

Zoals eerder gezegd, hij is een tijdje druk geweest met andere zaken, maar nu weer terug,
occult specialist bij uitstek, Bert. Dank!
Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord
op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden
geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die
niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.
Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven
kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.
The philosopher stone.
De philosopher Stone, oftewel de steen der wijzen, lijkt een fabel uit de film “Harry Potter en
de steen der wijzen”. Als je nog nooit van deze steen hebt gehoord dan zou je denken dat het
een verzinsel is van de filmmakers, echter het verhaal van deze steen is interessanter dan de
hele film.
De steen der wijzen wordt gezien als een substantie welke in staat is om elk metaal om te
zetten in puur goud. Vele alchemisten hebben hun leven eraan gewijd om deze substantie te
vinden of te creëren om zo rijk te worden. De steen der wijzen opende echter ook een heel
andere wereld, het zou namelijk ook mogelijk zijn om controle uit te oefenen over tijd zelf, het
eeuwige leven lag binnen handbereik. De steen zou een energie verkrijgen uit het hele
universum, het zal de eigenaar een goddelijke macht geven.
Zelfs een Isaac Newton was geobsedeerd door de philosopher Stone en dit kwam mede
doordat Isaac de
emerald tablets heeft vertaald en daaruit
concludeerde dat deze emerald tablet het verhaal vertelde van de philosopher Stone en dat die
ervoor heeft gezorgd dat de aarde ontstond. Men beweert zelfs dat Isaac Newton de werking
van deze steen probeerde te doorgronden en zo op zijn zwaartekracht theorie kwam.
Er is echter ook een groep mensen die nu zeggen dat de philosopher Stone niet iets is van
materie maar moet worden gezien als een spiritueel iets. Goud staat voor volmaaktheid, een
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perfecte spirituele balans met de wereld is de echte philosopher Stone.
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