
 

 
 

Non-dualiteit is heel praktisch 
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 Zen gaat ook uit van Boeddha’s vier edele waarheden, maar legt net wat  

andere (meer praktische) accenten dan andere stromingen in het boeddhisme. 
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 Non-dualiteit in de praktijk is een hedendaagse vertolking van de dharma, de  

leer van Boeddha. Het straalt de krachtige boodschap uit dat duurzaam geluk 

mogelijk is voor iedereen die in staat is haar of zijn vage gevoelens van onbe- 

hagen, ontevredenheid, angst en fragmentatie te ontraadselen. Als we de  

kwaliteit van ons leven willen verbeteren en gelukkig willen worden, dienen  

we de kwaliteit van onze geest te verbeteren. En het gelukkigst worden we  

door het geluk van anderen te faciliteren. 
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 Hoe beter je kunt switchen van het absolute naar het relatieve niveau, hoe 

verlichter je bent. Dit boek lezende, raak je daar meer en 

meer geoefend in. Je mentale flexibiliteit wordt vergroot, je 

denken vrijer en je handelen spontaner. We leggen de 

stappen die we maken steeds goed uit, en zo raak je het 

spoor niet bijster. Het beter leren herkennen van de 

verschillende niveaus is heel praktisch voor het dagelijks 

leven, want je leert zaken gemakkelijker te doorzien en waar 

nodig te relativeren, zonder dat ze aan betekenis verliezen. 

 

Uit:  Non-dualiteit in de praktijk 
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