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 Het is algemeen boeddhistisch gedachtegoed dat de wereld waarin we leven tot 

stand komt en wordt bepaald door onze eigen geest. Elk ‘probleem’ wordt in wezen 

veroorzaakt door onze eigen geest. 

 De fundamentele vertekening via onze geest is de dualiteit tussen een ik, of subject, 

dat een van de geest onafhankelijke, objectieve buitenwereld ervaart: de dualiteit 

tussen subject en object. 
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 De oorzaak en het gevolg van deze zin zijn alleen te vinden in dit moment.  

 Het switchen van het absolute en relatieve niveau. Hoe beter je kunt switchen hoe 

verlichter je bent. 
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 Spiritueel ontwikkeld zijn betekent het absolute en het relatieve in jezelf optimaal 

geïntegreerd hebben. 

Pag. 13 

 Elk woord schiet tekort, maar kan richting geven. 

 Het beste is zo goed mogelijk weten waar je naar toe wilt in dit leven, om 

vervolgens dat doel los te kunnen laten en je helemaal op het nu te concentreren. 

Dat is mentale flexibiliteit, de spirituele oefening van de zenbeoefenaar. 

 

 

Uit:  Non-dualiteit in de praktijk 
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