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 Volgens Kant kun je hoogtevrees het beste overwinnen door gewoon de toren  

op te gaan, en dan elke dag een trede hoger. Dat is gedragstherapie. 

Pag. 29 

 Nu-causaliteit is dat in dit moment de oorzaak te vinden is van wat zich nu als 

gevolg voordoet. In het nu zit de oorzaak van deze zin, waarvan ik het einde  

nog niet kende toen ik eraan begon. 
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 De meeste extreme vorm van nu-causaliteit is geen causaliteit. Want oorzaak  

en gevolg zijn tegelijk aanwezig. Ze zijn één. 

 Bij het aanschouwen van de ochtendster realiseerde Boeddha zich de  

samenhang der dingen en zag en ervoer: wij zijn één. Dat was zijn realisatie.  

Daar is het idee van non-dualiteit en nu-causaliteit voor het eerst door hem  

gevoeld en daarna ontstaan gedachten in gewone causale relaties. 

Pag. 33 

 Dus door te vertrouwen op nu-causaliteit durf je rustig een zin te beginnen  

zonder te weten waar die eindigt. Want dat weet je nooit. Daar hoef je je geen 

zorgen over te maken. Als je voldoende vertrouwen hebt, dan eindigen de  

meeste zinnen goed. Als je daar niet op vertrouwt, als je denkt dat je al had  

moeten weten hoe een zin eindigt voordat je eraan begint, struikel je over elke  

zin.  

 

Uit:  Non-dualiteit in de praktijk 
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