
 
 

 
 

Nu is eeuwig 
 
Pag. 142 

 Juist het denken dat wij helemaal voor onszelf houden heeft grote invloed op wie 
we zijn, wat we doen. 

Pag. 143 
 Niet-zijn is in die zin de beste manifestatie van zijn. 

Pag. 144 
 Genen blijken bijna net zo veranderlijk te zijn als de rest van het leven. Genen 

kunnen aan en uit gaan en raad eens wat? Dat blijkt vooral van de 
omstandigheden af te hangen. Dit noemen we epigenetica. 

Pag. 146 
 Nu-causaliteit in de zin van dat wat jij nu denkt nu invloed heeft, al manifesteert 

het zich dan pas op de langere termijn. 
Pag. 154 

 Het ene handelen dient om een doel te bereiken, bijvoorbeeld geld verdienen om 
met het geld eten te kunnen kopen. Het tweede is handelen om het handelen zelf, 
waarbij het geluk in het handelen ligt. Bij het handelen om de actie zelf zien we de 
non-dualiteit oftewel nu-causaliteit. 

Pag. 155 
 Het nu is de eeuwigheid.  

Pag. 157 
 Het kunnen uitstellen en het hebben van een doel, en 

daardoor niet te gefixeerd zijn op het nu, is gewoon heel 
slim. 

 

Uit:  Non-dualiteit in de praktijk 
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