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 Dankbaarheid kan heel goed in verband worden gebracht met nu-causaliteit,  
want het is bewust zijn van je onverdiend gezien of gedragen voelen. 

Pag. 48 
 Dankbaarheid ervaar je op de grens van causaliteit en nu-causaliteit. 

Pag. 50 
 Een groter doel dan je eigenbelang, dat verlengt je leven met zeven jaar 

Pag. 51 
 Als je niet zelf je doel kiest dan word je ingepakt door de doelen van de ander  

en dat is vaak de commercie. 
Pag. 53 

 Dat je goed nadenkt over het doel is belangrijker dan dat je het goede antwoord 
vindt. Dat geldt ook voor nadenken over levenskunst, geluk en wijsheid. 

Pag. 54 
 Door je voorouders te herdenken ervaar je deel van het geheel te zijn. 

Pag. 63 
 Ouders ervaren die dankbaarheid niet meer. Ouders kunnen daardoor niet het  

voorbeeld geven van dankbaar zijn. 
Pag. 64 

 We hebben niet goed geleerd dankbaar te zijn, en zijn daardoor al te vaak  
ongelukkig, ondanks dat we ‘alles’ hebben. 

 

Uit:  Non-dualiteit in de praktijk 
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