
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Uit het boek SFEREN van Peter Sloterdijk 
 

‘Geïsoleerde punten zijn alleen in de gehomogeni- 
seerde ruimte van de meetkunde en het verkeer 

 mogelijk, werkelijke geest daarentegen is altijd al  
geest in en tegenover geest, werkelijke ziel altijd al 
 ziel in en tegenover ziel. Het elementaire, primaire, 
eenvoudige doet zich in ons geval van begin af aan  

voor als resonantie tussen polaire instanties; het 
oorspronkelijke manifesteert zich van begin af aan  

als correlatieve dualiteit.’ (P.32) 
‘Zodoende zijn de mensen ten diepste en uitsluitend 
 de scheppingen van hun interieur en de producten 
van de werkzaamheden die ze verrichten aan de 

immanentievorm die hun onvervreemdbaar eigendom 
is. Ze gedijen enkel in de broeikas van hun autogene 

atmosfeer.’ (P.35) 
‘In de wereld van de twee-eenheid speelden getal 

nog weerstand een rol, want allen al het bewustzijn 
dater iets anders, iets telbaars, een derde iets be- 

staat, zou de aanvankelijke homeostase gecorrum- 
peerd hebben. De verdrijving uit het paradijs  

betekent het verlies van het gelukkige onvermogen  
om te tellen.’(P.40) 

‘In bijna alle etnopoëtische processen vervulde 
bruut geweld de rol van katalysator. Maar het zijn de  

taalspelen van de goden die effectieve garanties  
blijken te zijn voor langdurige etnosferische  

bezielingseffecten.’ (P.45) 

 
 

 

 

 

Hier en nU   
 

Er is ontstaan noch vergaan. 
Alles is veranderlijk en leeg. 

Overal is het nirwana, 
ook al is dit niet altijd gemakkelijk te zien.  

Je herkent het door je volledige bewust te zijn 
van de tijdelijkheid van alles, 

waardoor je geen last meer hebt 
van verstorende emoties of afleidende bezigheden. 

Oorzaken en gevolgen bestaan alleen in het 
denken. 

Geluk en lijden zijn als een droom. 
Toch is het functioneel om zaken 
zo goed mogelijk te benoemen. 

Ook ideeën bestaan noch vergaan. 
Tijd is slechts een veranderlijke gedachte 

en ook activiteiten zijn een illusie, 
net als het idee van een zelf. 

Als je gegrond vertrouwen hebt  
in deze zen leer over de leegte,  

dan is het goed deze aan anderen uit te leggen,  
zodat ook zij in het hier en nu 

het nirwana herkennen. 
 

Nagarjuna 
Korte eigentijdse samenvattingen van de  

70 verzen van Nagarjuna 
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