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 Non-dualiteit in de praktijk beoogt de vaardigheid te trainen om de spanning  

tussen de tegendelen optimaal te gebruiken om zo een goed en gezond leven  

te leiden. 

 Al glijden woorden van de ene betekenis in de andere, het is functioneel ze  

goed te definiëren. 

 Je zou kunnen zeggen dat menszijn een woordenspel is, dat vaak tot op de  

grens van leven en dood gespeeld wordt. 

Pag. 17 

 Alles is oorzaak en alles is gevolg. Alles is heden, alles is nu, alles is toekomst  

en de oorzaak hiervan ligt in het nu. Dat is nu-causaliteit. Dat komt omdat zaken 

niet van elkaar gescheiden zijn. Alles is met alles verbonden en dat is non- 

dualiteit. Nu-causaliteit en non-dualiteit zijn twee zijden van eenzelfde munt, 

waarbij de eerste betrekking heeft op de tijd en de tweede op eigenschappen  

van de realiteit. 
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 Zodra we perfectie meemaken, dringt in ons duale denken de imperfectie zich  

op, veronderstellen we imperfectie. 

Pag. 21 

 Het is altijd zo dat de kwaliteit van iets wordt bepaald door degene die ernaar  

kijkt. 

 

Uit:  Non-dualiteit in de praktijk 
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