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Mind in Harmony
door Subhuti;
een vrije presentatie van de Abidharma (gedetailleerde uitwerking van de
'boeddhistische psychologie') en aanvulling op Know Your Mind door
Sangharakshita.

samengevat door Dhammavedin, november 2016
Deze samenvatting is ook bedoeld als hulp bij het lezen van het origineel,
daarom staan ook veel Engelse termen naast de Nederlandse. En als vurige
aanmoediging het origineel ook te lezen en de inhoud actief te gebruiken.
Pagina 37 tot 39 bevatten notities van de retraite over dit thema in
Padmaloka, november-december 2016.
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Woord vooraf (p. XV tot XX)

Doel: boeddhistische psychologie zoals uitgewerkt in de Abidharma als
praktisch bruikbaar instrument voorstellen.
Het boek is een aanvulling op Know Your Mind door Sangharakshita.
Het boek is ontstaan na een retraite in India, waarbij de deelnemers de
Abidharma gebruikten om hun eigen ervaringen in meditatie te
onderzoeken.
Het boek zal het meest behulpzaam zijn voor wie het boeddhisme
geëngageerd en systematisch beoefent in het kader van een Sangha.
Uiteindelijk is de bedoeling het lijden en alle hechtingen geleidelijk achter te
laten en een gelukkiger en meer vervullend leven te leiden.

Het materiaal praktisch gebruiken
Het doel van studie is conceptueel begrip te ontwikkelen om dit in de
praktijk om te zetten.  Het boeddhisme onderscheidt daarin drie fasen:
1. Horen: duidelijk begrijpen wat er gezegd (geschreven) wordt.
2. Nadenken, reflecteren: de theorie toetsen aan onze ervaring.
3. Contemplatie: wat we geleerd hebben diep laten doordringen. De

waarheid werkelijk (proberen) zien.
Om het materiaal van het boek te verwerken moet je het met vrienden
bespreken: kijken welke geestestoestanden je bij jezelf ontdekt. Confessie
kan daarbij behulpzaam zijn. (Dus bijvoorbeeld met vrienden bespreken in
welke concrete omstandigheden dat je vrijgevig, vol vertrouwen of net
egoïstisch of vertwijfelt bent. Je spijt uitdrukken over onvaardig handelen,
spreken, denken.) De nadruk moet liggen op de positieve mentale
gebeurtenissen.

Deel 1: de kunst van het observeren van de geest

Hoofdstuk 1: Dieper gaan (p. 3)

Inleiding
We maken kennis met het boeddhistisch pad en beginnen het te
onderzoeken. Dat kan lang of minder lang duren.
Dan zien we dat dit is wat we willen. We engageren ons in een beweging.
Vaak wordt het dan lastiger. We zien hoe lang, ingewikkeld en moeilijk het
pad is. We begrijpen dat een systematische training nodig is. Dat we die
voor onszelf moeten opzetten. Dit boek biedt daartoe instrumenten.
De auteur  ervoer de nood aan psychologische inzichten
▪ om in staat te zijn dieper te gaan in meditatie; vriendelijker en met meer

geduld met anderen om te gaan;
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▪ toen hij zag dat ook anderen met dezelfde moeilijkheden worstelden;
▪ toen hij zich realiseerde hoe belangrijk de harmonie is binnen de spirituele

gemeenschap.
De moraliteit van dit moment (p. 5)

De auteur zag in zichzelf af en toe geestestoestanden die niet in
overeenstemming waren met zijn boeddhistische visie (bijvoorbeeld; zich
willen afleiden met computerspelletjes). Hij voelde de behoefte om zijn geest
beter te bewaken. Hij vond in de Abidharma daartoe hulpmiddelen.

Het persoonlijk maken
De auteur merkte dat ook zijn vrienden in de beweging vaak niet duidelijk
zagen hoe ze hun persoonlijke praktijk concreet vorm moesten geven.
Bijvoorbeeld: dagelijks leven en retraites op elkaar afstemmen, een efficiënte
meditatiepraktijk opzetten en volhouden, vriendschap ontwikkelen.

Leren uit onenigheid (p. 7)
Er ontstaat steeds wel eens onenigheid in een Sangha. In India gebeurt het
dat één groep vindt dat een andere hen gezichtsverlies doet lijden. In het
Westen zijn het vaker "moeilijke" individuen die het oneens zijn met anderen
in een chapter.
De auteur vindt het van fundamenteel belang disharmonie weg te werken.
Hij ondervond dat in conflicten mensen altijd kijken naar de motieven en het
gedrag van anderen en niet naar zichzelf. Als ze daar wel toe in staat zijn
kan de ruzie vaak worden bijgelegd. In India legt men erg de nadruk op
sociale normen, in het Westen op individuele vrijheid.
De auteur ziet de uitweg in een samengaan van psychologie en ethiek: je
eigen mentale leven bekijken vanuit een ethische hoek. Dat leren noemt hij
dieper gaan: een eerlijk maar abstract ideaal omzetten in bruikbare
technieken om je mentale staten te transformeren. Hij noemt het spirituele
technologie.
▪ een volgehouden inspanning;
▪ een spirituele landkaart en kompas.

De vreugde van de inspanning (p. 10)
Inspanning = de vier volkomen inspanningen:
1. stoppen van onvaardige staten
2. onvaardige staten vermijden
3. vaardige staten ontwikkelen
4. vaardige staten volhouden
De Boeddha wees vaak op de dringendheid van inspanning. Het leven is
kort, de kans om de Dharma te beoefenen is zeldzaam. Zijn laatste woorden:
Span je verder in met mindfulness.
Men kan dit ongemakkelijk vinden en niet in overeenstemming met loslaten.
Hoe kunnen we inspanning rijmen met ontspanning? De sleutel is met
mindfulness. De inspanning vind haar oorsprong niet in angstige
gedrevenheid maar in vertrouwen (śraddhā), houden van de dagelijkse
meditatie en sangha-activiteiten, met zicht op het groter ideaal maar met
wijs geduld. Wellicht zijn we nog niet in staat deze inspanning constant te
leveren omdat we niet genoeg vertrouwen hebben. Dat geeft niet. Begin
met leren hoe je zo'n inspanning levert en leren dat te willen.
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Een manier kan zijn: in plaats van het dagelijks leven te zien als een
verlenging van je meditatie, je meditatie zien als een ontspanning waarin je
geniet van je dagelijkse inspanning.
Hoe meer we in het gewone leven vaardige staten ontwikkelen, hoe
gemakkelijker onze meditatie wordt.

Een spirituele kaart en kompas
Om te begrijpen wat er in onze geest gebeurt moeten we het kunnen
benoemen. We hebben een kader nodig. De Abidharma is zo'n kader. De
auteur distilleerde daaruit een eigen praktisch schema, een interpretatie
zonder academische pretenties. Hij steunt op de visie van Sangharakshita.
Hij onderscheidt vijf groepen van mentale gebeurtenissen.
1. De vijf constanten, waarvan de andere afgeleiden zijn. Komen overeen

met de skandha's.
2. De vijf versterkers.
3. De elf positieve mentale gebeurtenissen. (Daarmee werken is de basis

van het Dharmaleven.)
4. De zes aandoeningen (afflictions) (negatieve factoren achter alle

onethische daden)
5. Vier variabelen: kunnen neutraal zijn of  tot positieve of negatieve staten

leiden.

Hoofdstuk 2: de geest gadeslaan (Mind Watching) (p.19)

De drie grote ideeën
1. De geest is de basis van elke ervaring. (De externe wereld bestaat ook, is

geen illusie of luchtspiegeling.) Maar: elke situatie waarin we ons
bevinden is het gevolg van ons gedrag; dit gedrag vindt zijn oorsprong in
onze geest (dus in gedachten en verlangens.)

2. Er zijn zuivere en onzuivere staten; achter onze handelingen liggen deze
staten. Vanuit zuivere staten verrichten we "goede" daden
(behulpzaam); vanuit onzuiver staten "slechte" daden (niet behulpzaam).

3. Het geluk ontstaat door een zuivere geest, lijden door een onzuivere
geest.

Hoe zuiveren we de geest? Daartoe is een methode nodig. De methode
bestaat erin
▪ de geest gade te slaan
▪ de staten te onderscheiden
▪ de staten te verbeteren

Twee soorten gedachten (p. 21)
In de woorden van de Boeddha:

Niet behulpzaam: gedachten uit zintuiglijk verlangen, kwade wil,
wreedheid.
Behulpzaam: gedachten uit  verzaken (renunciation), geen-kwade
wil, geen-wreedheid.

Dit kunnen we gemakkelijk verkeerd begrijpen.
1. We kunnen gemakkelijk denken dat we slecht, schuldig zijn en dat God

ons daarvoor zal straffen. Daardoor kunnen we het raar vinden dat ook
boeddhisten ons bang maken met goed en kwaad. De Boeddha
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bedoelt goed en kwaad echter niet als absoluut, opgelegd maar als iets
wat je kunt ervaren. Behulpzaam  (goed) betekent: wat leidt tot
welbevinden. Niet behulpzaam (slecht) leidt tot lijden. Onze geest
gadeslaan komt dus hierop neer: gewaarworden dat bepaalde
toestanden ons gelukkiger maken dan andere: we voelen ons meer
ontspannen als we niet toegeven aan  onrealistische verlangens en
gespannen vijandigheid. (Het gaat niet over gestraft of beloond
worden.)

2. Zintuiglijk verlangen, verlangen naar genot is niet verkeerd. Plezier is
plezierig. Daarnaar verlangen is gezond. Het probleem is dat we er
gemakkelijk door geobsedeerd geraken, dat we geluk gaan najagen en
gefrustreerd raken als we het niet onmiddellijk krijgen. De auteur zal
voortaan  begeerte, hunkering, hartstochtelijk verlangen (craving)
gebruiken.

3. De negatieve formuleringen verzaken, geen-kwade wil, geen-wreedheid
verwijzen ook naar een zeer positieve realiteit: metta, karuna. Verzaken
verwijst ook naar aantrekking tot iets hogers.

Niet-behulpzame staten en lijden (p.22)

De Boeddha ontdekte dus dat negatieve staten wijsheid en Ontwaken in de
weg staan, moeilijkheden veroorzaken.
Niet behulpzame staten
▪ hebben negatieve gevolgen
▪ zijn op zich onaangenaam
Negatieve gevolgen
Uit gedachten ontstaan daden. Die leiden tot moeilijkheden: we krijgen niet
wat we willen, we verliezen weer wat we kregen, we maken vijanden, die
zorgen voor gevaar. De gevolgen zijn ook schadelijk voor anderen.
De onaangenaamheid van de staten zelf
Kwade wil of wreedheid zijn zonder meer onaangenaam om te ervaren. Ook
begeerte (craving) is onaangenaam. Dat weten we misschien wel, maar we
vergeten het gemakkelijk. Het is een ongemakkelijk, gespannen gevoel, een
gevoel van ontbering.
De Boeddha voegt eraan toe: het leidt ons weg van Ontwaken. Dat
betekent: steeds maar uitsluitend verlangen naar zintuiglijk genot leidt ons
weg van het hoger geluk dat we ervaren in de spirituele praktijk.
Bijvoorbeeld de absorptie in meditatie die ons een voorsmaakje geeft van
Bevrijding.
De Boeddha slaagde erin de negatieve verlangens te kalmeren. Hij vergelijkt
dit met koeien weghouden van de gewassen door tikjes met een stok.

Gezonde geestestoestanden en geluk (p. 25)
Gezonde gedachten (verbonden met geïnspireerd verzaken, liefdevolle
vriendelijkheid en mededogen) hebben prettige gevolgen. Maar ook op
zichzelf zijn ze aangenaam: de zegen van verzaking, een gevoel van
zuiverheid. Als we in plaats van kwade wil liefde kunnen brengen en
begeerte kunnen loslaten ontstaat innerlijke vrede. We zijn verlost van de
dwang te jagen op bronnen van geluk buiten onszelf.
We kunnen echter niet voortdurend nadenken. We verfrissen de geest door
gewoon te zitten in een vredige meditatieve toestand.
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De kracht van de gewoonte (p. 26)
Door telkens opnieuw positief te denken wordt de kracht ervan groter, het
wordt een gewoonte. Dat is karma.  Het is geen vastgelegde beloning of
straf voor een daad, maar een volkomen natuurlijk proces. De meeste
daden die ons maken tot wat we zijn zijn kleine en veelvuldig herhaalde
handelingen. Eerder uitzonderlijk ook grote, gewichtige beslissingen. Het
spirituele leven bestaat erin stap voor stap de niet-behulpzame patronen in
ons gedrag af te bouwen.

Mind-watching voor beginners (p. 27)
Het vaardige en het onvaardige herkennen is niet gemakkelijk. We moeten
het leren, onder meer door er een gepaste woordenschat voor te gebruiken.
Zo'n woordenschat bestaat, als een reeks maatstaven. (4 Dyaden.)
1. vaardig of onvaardig
2. lovenswaardig of afkeurenswaardig
3. hoog of laag
4. licht of donker
Vaardig of onvaardig
We zien ethiek als een vaardigheid, niet als gehoorzaamheid aan regels. Dat
impliceert verantwoordelijkheid nemen en trainen. We gaan dus
systematisch naar onze gedachten kijken en ons afvragen: wat leidt tot
begeerte, kwade wil en wreedheid en hun tegendeel? We moeten dus
voortdurende aandacht schenken aan onze ervaringen, om met verstand,
oefening en een lange praktijk de geest te zuiveren.
Lovenswaardig of afkeurenswaardig (p. 29)

We gaan onderzoeken hoe anderen ons zien, in het bijzonder onze
mentoren, wier oordeel we op prijs stellen, niet omwille van autoriteit of
status, maar om hun ervaring.
Hoog of laag
Mooi kan nog mooier. We proberen zo subtiel mogelijk het positieve verder
te verfijnen. Niet krampachtig, maar met het blij gevoel dat we in staat zijn
steeds hoger en hoger te klimmen.
Licht of donker (p. 30)
We kunnen ons volledig verliezen in een zeer onaangename of zeer
aangename stemming, dwz ze zonder gewaarzijn beleven. Dat noemen we
donker. Als je daarentegen beseft dat het een (on)aangename stemming is
en dat die weer voorbij zal gaan, kun je er efficiënt mee omgaan. Dit wil niet
zeggen dat we stemmingen per se moeten veranderen.
De dyaden gebruiken (p. 31)
We moeten een geschikte middenweg vinden tussen te krampachtig ons
best doen en alles maar te laten gebeuren. (Vastberadenheid -
gelijkmoedigheid, actief - receptief).

De aard van de geest (p. 33)
De geest is zeer moeilijk te definiëren. We kunnen drie kenmerken
onderscheiden:
1. transparant: vergelijk hem met een perfect doorzichtige ruit; je ziet er

alles door, maar de ruit zelf zie je niet. De wetenschap doorziet meer en
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meer aspecten van de werking van de hersenen, maar onze ervaring
van binnenuit is iets anders. Je kunt de geest ook vergelijken met de
ruimte. Je kunt die niet zien, horen, ruiken, voelen, meten. We kunnen de
geest niet beschrijven met concepten. Want concepten zijn zelf
producten van de geest. We kunnen alleen over de geest spreken vanuit
wat hij doet;

2. cognitie: hiermee bedoelen we niet alleen kennen, maar ook gevoelens
en emoties over het object van de cognitie; een object kan een ding zijn
maar ook een situatie, stemming, abstract idee... alles wat we iets
noemen. Er is dus steeds zowel een object als een subject;

3. kortstondig: door naar de geest te kijken als een razendsnelle
opeenvolging van momenten bouwen we onze normale gewoonte af
dat we een vaststaand zelf hebben. Er is dus een constante flow van
ervaringen. Maar door van een flow te spreken zetten we die flow vast
als iets bestaands. We kunnen geest-momenten onderscheiden, die zijn
alle gelijk; we noemen ze mentale gebeurtenissen, dus geen dingen. De
Yogachara onderscheidt 51 mentale gebeurtenissen.

Deel 2: hoe de geest werkt

Hoofdstuk 3: de constanten (p. 39)

De basisfuncties van de geest
In totaal onderscheiden we 51 mentale gebeurtenissen. 5 ervan zijn
fundamenteel: ze zijn steeds aanwezig.  constanten, 5 hopen. De geest is
geen ding maar een activiteit die we kunnen onderverdelen in
onderactiviteiten. Zonder die 5 constanten is er geen geest.
1. Contact (sparsa) van een zintuig met een object 'er is daar iets'.
2. Gevoel (vedana): aangenaam, onaangenaam, neutraal
3. Interpretatie (samjna): 'dit is een perzik, kan smakelijk zijn'.
4. Wil (cetana): bijvoorbeeld het verlangen in de perzik te bijten (of je het al

dan niet doet). De wil leidt ons over het algemeen naar of van het object
weg naargelang het aangenaam of onaangenaam is. Wil omvat
emotie, verlangen...

5. Aandacht (manaskara): onze aandacht richten op iets bepaalds; maar
ook het geheel van de andere vier constanten in een volledige
bewustzijns-activiteit. Dus bijvoorbeeld 'Ik ben nu heerlijk een perzik aan
het eten'. Of wat dan ook dat beantwoordt aan de structuur 'ik in relatie
tot iets.'

Soms worden de constanten voorgesteld als opeenvolgend, soms als
gelijktijdig. Beide voorstellingen zijn nodig. Als opeenvolgende noten van een
akkoord op een harp: ze komen na elkaar maar hangen samen in ons oor.
De constanten zijn de geest. Er zit niets achter of boven. Dus geen
vaststaand  zelf. De overige van de 51 gebeurtenissen zijn er aspecten van.
De vijf constanten zijn ethisch neutraal. Ze zijn niet scherp van elkaar te
onderscheiden, vloeien in elkaar over. Toch is het onderscheiden essentieel
om de werking van de geest te onderzoeken en te trainen.
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Contact (sparsa) (p. 41)
Via de 6 zintuigen (ook de geest). Elk zintuig brengt een stroom
gebeurtenissen voort.

Gevoel (vedana):
Een gebeurtenis classificeren als aangenaam, onaangenaam, neutraal.
Neutraal kunnen we definiëren als het ontbreken van een reactie. Maar het
ontbreken van een reactie is ook een reactie. Afwezigheid van pijn is ook
een gebeurtenis. We kunnen neutraal omschrijven als niet geïnteresseerd of
niet geprikkeld.
We maken een onderscheid tussen lichamelijk en mentaal gevoel.
▪ Lichamelijk: plezier en pijn. (Pijnreactie van het lichaam). Komt uit

contact voort. Is gebonden aan het huidige moment.
▪ Mentaal: vreugde en verdriet. (Identificatie van wespensteek --> mentale

onaangename stroom.)  Deze komen voort uit interpretatie van de
lichamelijke prikkels.  Is verbonden met tijd, eerdere ervaringen,
verwachtingen.

Ook mentale gevoelens hebben een lichamelijk effect
Interpretatie (samjna)

Interpretatie verandert ruwe zintuiglijke prikkels tot een object. We herkennen
een bewegend object als een dwarrelend blad omdat de kenmerken ervan
opgeslagen zijn in de geest. Dus eerst labelen we, maar doorheen ons leven
combineren we allerlei labels tot conceptuele structuren, opvattingen,
afhankelijk van onze omgeving. Godsdiensten, filosofieën,
levensbeschouwingen zijn interpretaties.

Wil (cetana) (p.45)
Wil is geen automatische reactie op prikkels. De geest springt actief de
wereld binnen, grotendeels instinctief en onbewust. De wil is een energie die
het bewustzijn aanzet tot activiteit. De geest heeft steeds honger.
Deze honger is in wezen neutraal; hij kan gericht worden op behulpzame of
niet-behulpzame objecten.

Aandacht (manaskara)
Heeft 2 aspecten:
1. specifieke mentale functie als de andere;
2. de structuur van de geest die alle functies verbindt.
▪ Het functionele: bijvoorbeeld je aandacht vestigen op de partij van de

klarinet, terwijl je je ook  gewaar bent van het hele ruimere plaatje; de wil
richt je aandacht op één iets;

▪ De totale confrontatie met de wereld; het totaal van het 'geest-moment':
o het waargenomene: de zaal, de muziek, bekende gezichten...
o het waarnemen zelf: je zit daar, hebt een respons op wat er
gebeurt; genieten van de muziek, verbijstering over de
complexiteit ervan...

In die laatste betekenis is aandacht de som van het het subject (de geest)
dat aanwezig is bij het object. Dit is een feit. (Terwijl je focussen op één iets
een daad is.) Aanwezig zijn bij (Attending in het Engels) is de ware aard van
de geest.
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De geest heeft een naar binnen kijkende  en een naar buiten kijkende
dimensie. Als niet-verlichte personen zijn we gewoon die verkeerd te
begrijpen en elke dimensie te bestempelen als een afzonderlijk  iets. We
onderscheiden dat daar buiten van dit hier binnen.
De geest schenkt nu aandacht aan dit, dan aan iets anders. Die aandacht
kan korter of langer duren. Maar er is altijd aandacht voor iets. Nu en dan
duurt de aandacht iets langer. (Subhuti: bursts of coherence.) De een kan
zijn aandacht langer bij iets houden dan de ander. We kunnen allen leren
het te doen. Absorptie (=opgeslorpt zijn, geheel bij het object zijn, zonder
hindernissen.) is uiteindelijk nodig voor het spirituele leven.

Hoofdstuk 4: de constanten en karma (p. 49)

Karma scheppen en het gevolg van karma
Met karma geven we onze toekomst vorm door onze geest vorm te geven.
Niet alles wat ons overkomt is het resultaat van karma. Alle soorten oorzaken
zijn samengevat in de vijf niyama's.
1. fysiek
2. organisch
3. perceptueel
4. karmisch
5. dharmisch
Ieder moment ervaren we de gevolgen van vroegere daden en
veroorzaken onze daden nieuwe gevolgen. Om onze geest te observeren
moeten we die twee aspecten kunnen onderscheiden. De maatstaf om ze
te (h)erkennen is: onzuivere geestestoestanden leiden tot lijden; zuivere tot
geluk. Dus alles wat met morele keuze samenhangt is karma-scheppen.

Contact, gevoel en wil
Contact en gevoel zijn gevolg van karma. Ze zijn ontstaan uit vroegere
daden. (Wat we direct gewaarworden als AA Gent scoort in de laatste
minuut hangt af van wat eerder gebeurde; we kiezen niet voor aangenaam
/ onaangenaam. We kunnen wel ons toekomstig gevoel beïnvloeden.
Wil is in feite tot de daad overgaan, fysiek of mentaal (wat we zeggen,
welke fantasieën en gedachten we oproepen; hier kunnen we kiezen. We
kunnen in zekere mate van richting veranderen, kiezen hoe we op contact
en gevoel reageren. (Met geduld of met razernij...)

Verstandige en onverstandige aandacht (p. 51)
De aandacht ergens op richten is een daad van de wil. Door bijvoorbeeld
iets wat binnenkomt leuk of afschuwelijk te vinden richten we de aandacht
erop. Je zou kunnen zeggen dat aandacht als daad (zie vorig hoofdstuk)
een aspect van de wil is. We kunnen min of meer kiezen waarop we de
aandacht richten. Zelfs als iets zich opdringt kunnen we kiezen hoe we
reageren. Bijvoorbeeld:
Je bent juist naar een DVD beginnen kijken. Je baas belt en vraagt je direct
een rapport te schrijven.
Mogelijke reacties:
▪ boos worden op je baas, denken dat hij je avond wil bederven, dat hij je

verwijt je werk niet goed te doen; je kan dan weigeren het te doen; het
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tegen je zin doen. Beide reacties leiden tot onaangename gevolgen
voor je avond en de volgende ochtend;

▪ je vindt dit onaangenaam, maar beseft dat boos reageren niet
behulpzaam is,  je stelt je baas een aantal vragen om te weten te komen
of diens vraag echt verantwoord is. Dus je maakt van je zelf geen
deurmat maar bekijkt de zaak redelijk. Dan beslis je ofwel dat je aan het
werk gaat, ofwel antwoord je dat dit echt niet zo dringend is. In beide
gevallen zul je je beter voelen.

We noemen verstandige aandacht: de geest in harmonie houden met de
werkelijkheid en ze leidt tot geluk; onverstandige aandacht gaat teveel naar
bepaalde aspecten en ontkent andere. Het is in wezen de dingen als
permanent zien.
Beter dan verstandige en onverstandige aandacht zou zijn: grondige en
slordige aandacht.

Oppervlakkige en diepe interpretatie (p. 54))
Een eerste snelle reactie op wat binnenkomt levert waarschijnlijk een
interpretatie op gesteund op vroegere ervaringen (op karma-resultaat).
Door beter te onderzoeken en te overwegen kun je een meer behulpzame
interpretatie vormen die tot behulpzame wils-actie kan leiden. Dan
scheppen we karma.

Samenvatting van de diverse stappen (p. 57)
▪ Wil: de geest reikt steeds uit naar objecten. (Karma scheppen.)
▪ Aandacht: vastgrijpen (verstandig of onverstandig, dus objectief of

vanuit een eng gezichtspunt; daaruit volgt hoe contact, gevoel en
interpretatie zullen zijn. (Karma scheppen.)

▪ Gevoelsindrukken (sense impressions) ontstaan in overeenstemming met
aard van wil en aandacht. (Karma-resultaat.)

▪ Interpretatie
a) eerste <-- automatisch (karma-gevolg)
b) dieper, creatief (karma scheppen)

▪ Gevoel: plezier, pijn, onverschilligheid (<-- begeerte, dus karma-gevolg)
Dit gevoel kan later veranderen, als je beter interpreteert.

▪ Gevoel (gevormd door onze begeerten) is geneigd de begeerten te
versterken (aantrekken, wegduwen). Interpretatie kan het gevoel volgen
of meerdere opties scheppen.

▪ Na interpretatie maken we een keuze (behulpzaam of niet behulpzaam);
daardoor reikt de wil weer uit naar de wereld en de cyclus begint
opnieuw.

Het probleem van keuzevrijheid
Van vrije keuze spreken zou kunnen impliceren dat er een ik is dat boven de
diverse constanten staat. In werkelijkheid is onze morele ruimte altijd min of
meer beperkt door het bestaande landschap van conditioneringen. We
kunnen het stap voor stap vorm geven.

Hoofdstuk 5: modi (= wijzen, hoedanigheden, vormen) van gevoel en
interpretatie (p. 61)

Er is altijd gevoel. Maar we sluiten er ons vaak van af omdat ze gevaarlijk
lijken. Dat is niet behulpzaam. Willen we  contact  krijgen met met de ruimere
realiteit mogen we ons niet afsluiten van onszelf. De geest observeren
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betekent onder meer: de gevoelens meer bewust maken. Ook de kwaliteit
van de gevoelens. Bijvoorbeeld: inzien dat gevoelens karma-resultaat zijn,
dat we er ons dus niet schuldig over hoeven te voelen.
Toch kunnen gevoelens moreel en spiritueel beladen zijn. (Niet) van perziken
houden is ethisch neutraal maar ervan houden anderen pijn te doen of een
hekel te hebben aan zwarte mensen is dat niet.
De boeddhistische strategie is daarom: aan de wil werken, ons trainen
vaardige en onvaardige  verlangens te versterken / verzwakken. Dat is maar
mogelijk door onze gevoelens van dichterbij te leren kennen.  Door onze
gevoelens in het oog te houden vernemen we meer over onze verborgen
verlangens. We kunnen ook merken dat onze beoefening werkt.
Gevoelens kunnen ofwel overeenkomen met de realiteit (waardering van
schoonheid in een schilderij) of het gevolg zijn van willekeurige associaties
(angst of geen angst voor een hond).
De meest complexe gevoelens komen voort uit contact met mensen. Een
stem of de vorm van een neus kunnen een aantrekking of weerzin
opwekken.
Gevoelens kunnen
▪ besmet of onbesmet
▪ egoïstisch of bovenpersoonlijk zijn.
Besmette gevoelens (p. 63)
Milarepa voelt verdriet over het vertrek van zijn leerling Rechungpa. Hoe kan
een verlichte pijn ervaren? Zijn gevoel is zuiver: er is iets positiefs, creatiefs
weggevallen voor hemzelf, Rechungpa en de wereld. De pijn daarvan leidt
echter niet tot klagen of verwijten maar zelfs tot een rijker inzicht in de aard
van de dingen.
Gevoelens kunnen dus zuiver zijn of besmet door negatieve wilsuitingen en
emoties. (Verstoringen.) Die komen voort uit onverstandige aandacht. Dus
enkel aandacht hebben voor de plezierige of onplezierige aspecten van
een object. (Hals over kop verliefd worden en later het object obsessief
haten.)
Je kunt onbesmette gevoelens hebben. Bijvoorbeeld: dyana.
Gevoelens en ik (p. 65)
Gevoel is egoïstisch als het verbonden is met de idee van een onveranderlijk
zelf. Zolang we niet verlicht zijn is elk gevoel (ook onbesmet) egoïstisch. Maar
er zijn graden in. We kunnen ons meer of minder inleven in de gevoelens van
anderen en ons daarin trainen. Uiteindelijk kunnen we op een positieve
manier met het lijden omgaan, ongeacht of het dat van anderen of onszelf
is. Het kalme medevoelen met het lijden is mededogen.
Onbesmet gevoel trainen is kalmte of samata.
Egoïstisch gevoel omvormen in bovenpersoonlijk gevoel is inzicht of
vipasyana.
Gevoel wordt niet alleen besmet door onbehulpzame wil, maar ook
vervormd door misleide interpretatie. We moeten dus zowel de wil als de
interpretatie zuiveren.
Niveaus van interpretatie (p. 67)
1. Etiket plakken (labeling): "Dat is een bedelaar." Dit voegt iets corrects toe

maar gaat niet erg diep.
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2. Reflectieve interpretatie: we zien iets dieper; de tijdelijkheid, het
veranderlijke, de oorzaken en omstandigheden...

3. De vergankelijkheid en relativiteit  nog radicaler direct en intuïtief
doorgronden. (Zie hst 6: doordringen (penetration)

De boeddhistische kosmologie classificeert deze drie niveaus als werelden.
1. De wereld van de zintuigen (sense world)
2. De archetypische wereld
3. De vormeloze wereld
Deze werelden worden beschouwd als objectief.
Of nog:
1. We kijken naar de wereld vanuit het lichaam, bepaald door voorkeuren,

overlevingsdrang, geldingsdrang. We zien een paard als een hooi-etend
middel om ons te verplaatsen, een statussymbool, iets om op te wedden.

2. We zien de schoonheid van het paard, dringen door tot zij essentie,
natuurkracht.

3. De vorm wordt nog verder uitgezuiverd, het mysterie komt aan het licht.
In meditatie kunnen we het gewaarzijn van de adem geleidelijk verfijnen. Dit
beschrijven we met woorden: weg van de hindernissen,
toegangsconcentratie, dhyana. De wereld van het vormloze drukken we uit
met woorden als oneindige ruimte, oneindig bewustzijn, niet-ding-heid,
noch-waarneming-noch-niet-waarneming.
Als we alleen met onszelf bezig zijn is onze wereld eng. Zoeken we naar de
schoonheid in de dingen, dan komen we in een prachtige wereld.

Deel 3: hoe de geest geabsorbeerd wordt

Hoofdstuk 6: de versterkers (intensifiers) (p. 73)

De 5 versterkers (intensifiers) geven de geest diepte, terwijl de constanten
hem breedte geven.
1. Emotionele betrokkenheid: een sterkere en meer stabiele vorm van wil. Ze

richt de geest op het object.
2. Vastberadenheid, beslissing (resolve): de neiging verandert in wilsuiting.

Bevat een emotioneel en een denkend element (er komt interpretatie bij
kijken). 'Als ik dit doe, leidt het tot dat.'

3. Oplettendheid (attentiveness): beslissing richt ons op een taak, maar er
komen voortdurend nieuwe beslissingen; om een langere opdracht vol te
houden is oplettendheid nodig.

4. Absorptie: een stabiele, vrij onwankelbare, volgehouden aandacht.
Doelbewustheid (single-mindedness).

5. Penetratie: een analytisch begrip van iets, doordringen tot de kern, de
schijn doorbreken.

(Deze termen worden hier niet gebruikt als vormen van diepe concentratie
maar in een meer algemene zin, toepasselijk op de normaal werkende
geest.)
De constanten zijn altijd aanwezig. Er zijn zeer veel momenten dat de
intensifiers niet aanwezig zijn. Maar we hebben ze nodig om te functioneren,
om iets te bereiken. In het Dharma-leven moeten we ze veel verder
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ontwikkelen.  Dat vraagt een bovenmenselijke inspanning. Meditatie dient
om de intensifiers te ontwikkelen. Het hele spirituele leven kunnen we zien als
intensifiers ontwikkelen.
We bespreken nu de intensifiers in het Dharma-leven.
De basis is emotionele betrokkenheid. De andere zijn het verder rijpen ervan.

Emotionele betrokkenheid (p. 76)
Het is de betrokkenheid van onze verlangens: iets aantrekkelijk, fascinerend
vinden en er diep bij betrokken willen zijn.  (Dus niet alleen inzien dat de
Dharma klopt, maar er je levensdoel van willen maken.)
Ze kan ook negatief zijn: niets willen te maken hebben met negatieve,
onbehulpzame, onwerkelijke dingen, ze opgeven. Dat kan leiden tot een
afkeer van wat we vroeger aantrekkelijk vonden.
Positieve betrokkenheid is natuurlijk zeer essentieel: van het einddoel van de
beoefening houden, geïnspireerd zijn door beelden van Boeddha's, de ware
aard van de dingen werkelijk willen (met een existentieel verlangen)
doorgronden, Sangha willen scheppen, vriendschap willen uitbouwen,
ethisch willen leven...
Aantrekking willen door de objecten van onze meditatie. Bijvoorbeeld bij de
adem willen zijn. Er fascinatie voor willen.
Maar wat als je de adem niet interessant vindt? Het verstandelijk begrip
omvormen in een emotionele houding is een moeilijke opdracht en
veronderstelt een grote zelfkennis. Daartoe moeten we goede
omstandigheden scheppen, o.m. omgeving en  levenswijze (lifestyle).
Omgeving
Mooie meditatieruimte, rustige plek.
Levenswijze
▪ Prikkels en afleiding vermijden. Dit vereist discipline. Maar niet te abrupt

en veeleisend: dat verwekt alleen afkeer.
▪ Vriendschap ondersteunt ons krachtig. Je hebt gemeenschappelijke

toewijding en belangstelling. Je hebt genoegen van elkaar, ook als je
zonder bepaalde reden samen bent.

▪ Geestelijke verfijning: je minder richten op grove, krachtige
gewaarwordingen. Dit kan eenvoudig zijn: een paar dagen naar buiten
gaan, in de schoonheid van de natuur. Kunst beoefenen of ervan
genieten is ook een krachtig hulpmiddel. Esthetisch gevoel moeten we
ontwikkelen.

▪ Lichaamsoefening (die aandacht naar binnen vereist) is ook
behulpzaam. Yoga, dans, gevechtssport.

▪ Kijken naar thema's die ons erg boeien: van deze belangstelling gebruik
maken. We bestuderen onze emotionele betrokkenheid om ze sterker te
betrekken bij onze idealen. Als we niets voor goden voelen hebben we
misschien engelen nodig. Zo kunnen we onszelf subtiel en langzaam
verleiden om onze emotionele betrokkenheid in meditatie te brengen.

▪ We zijn van nature aangetrokken tot plezier (per definitie). Dus we
moeten proberen plezier te vinden in meditatie. Dus onze aandacht
vanuit een esthetische houding op de adem vestigen. Het gevoel van de
adem is aangenaam; we zijn ons daarvan meestal niet bewust. Dat
plezier, de schoonheid voelen we, denken we niet. Door de aandacht
voor wat we voelen, komen we dichter bij de ervaring van objecten voor
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ze aangetast zijn door interpretatie. Er bestaat een hiërarchie in plezier.
We kunnen pas plezier vinden in het meer verfijnde nadat we echt plezier
ervaren in het minder verfijnde. De grootste verrukking ligt in Nirvana. Ons
lager plezier ontzeggen in afwachting van het hogere leidt alleen tot
frustratie. We beginnen bij zintuiglijk plezier.

Vastberadenheid, beslissing (resolve) (p. 82)
Hier zit overtuiging (inzichtelijk, denkend) en betrokkenheid, engagement
(commitment) in. Uit een sterke overtuiging volgt engagement bijna vanzelf.
Overtuiging
Dit is het krachtige geloof dat iets de moeite waard is. Er is geen ongezonde
twijfel meer: 'Misschien heeft het toch geen zin.'
We moeten onze twijfels zien en erkennen.
Komt hij gewoon van een emotioneel patroon? Nooit kunnen beslissen, alles
liever vaag houden uit angst dat het misloopt... Dit moet je aanpakken.
Of zit er een reële twijfelachtigheid achter? Dan moet je niet proberen je
twijfel hardhandig te onderdrukken maar er wel zorgvuldig naar te kijken, zo
mogelijk met vrienden.
Als we in meditatie merken dat er geen vastberadenheid is om te oefenen
kunnen we met onszelf overleggen over het nut van de oefening. En
beslissen aan de slag te gaan.
Dus twijfel overwinnen, jezelf overtuigen en tot actie overgaan.

Oplettendheid (attentiveness) (p. 84)
We laten ons vaak te gemakkelijk afleiden. Daarom hebben we
oplettendheid nodig. Zich herinneren, niet vergeten.
Onze aandacht en concentratie bij het werken (op computer bv) ligt vaak
op een smalle bandbreedte, los van de ruimere context.
Om in meditatie geconcentreerd te geraken is belangrijk wat we doen
buiten meditatie: vermijd afleiding, zorg voor genoeg eenzaamheid, tijd om
na te denken, zorg voor aangenaam gezelschap, wees speels. Structuur is
nodig, maar ook ongestructureerde tijd.
Ethisch handelen is misschien het belangrijkst, anders blijft er een soort afkeer
van jezelf.
In deze fase van oplettendheid zijn we nog onderscheiden van het object: ik
hier, het object daar. In deze fase kun je jezelf afvragen:
▪ Heb ik genoeg vastberadenheid? Ben ik voldoende overtuigd?
▪ Heb ik genoeg emotionele betrokkenheid?
We kunnen de intensifiers dus bewust gebruiken, in meditatie en in het
dagelijks leven. Het principe is: als een factor zwak is, controleer de vorige.

Absorptie (p. 88)
Object en subject worden subtieler; staan dichter bij elkaar. De geest
verhuist van de wereld van de zinnen (kamaloka) naar de meditatieve
wereld van gezuiverde vorm (rupaloka). Alle energie van de geest (ook
onderbewuste) is betrokken. In deze staat kunnen we reflecteren en
contempleren.
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Penetratie (prajna) (p. 89)
In absorptie blijft er een scheiding tussen subject en object, als een glazen
ruit. Prajna is een analytisch verstand, waarin we de ware natuur van het
object doorzien in het licht van de drie laksanas.

Het object verschijnt, afhankelijk van condities, is dus vergankelijk;
heeft geen eigen bestaan, kan geen enkele subjectieve emotionele
nood bevredigen, dus is het absurd het te haten of begeren.

Dat noemen we transcendente penetratie van het object, ze overstijgt de
besmetting van het object en de egoïstische interpretatie.

De adem is annica (vergankelijk).
Er is niet iets als adem (anatta), alleen een stroom gevoelens.
De adem zal stoppen en ik sterf, zich aan het leven vastklampen
veroorzaakt lijden. (Dukkha.)

Elk van deze kenmerken heeft een positieve tegenhanger. (Poorten naar
Bevrijding.)

De adem zien als tekenloos, onnoembaar, de rijkdom ervan ervaren.
De adem ervaren als leeg (sunya): open, onbegrensd.
De afwezigheid van dukkha ervaren als geen behoefte hebben, niets
om  na te jagen.

Transcendente wijsheid is het zwaard dat de sluier van de opvattingen
doorklieft, de waan dat dat er een onafhankelijk object en subject zijn. Ze is
het hoogtepunt van het proces van de versterkers (intensifiers) dat begint bij
emotionele betrokkenheid.
Meestal  besteden we niet echt aandacht onze werkelijke ervaring. Het
object is altijd besmet, verwrongen door haat en begeerte. Zelfs als we die
twee besmettingen kunnen stoppen blijft het object nog in zekere mate een
egoïstisch of onwerkelijk object, niet het object zelf maar ons idee ervan,
vervalst door opvattingen van duurzaamheid, vastheid en bevredigendheid.
Door de vijf versterkers te oefenen verwijderen we stap voor stap de de twee
sluiers die de werkelijkheid verbergen voor het niet-verlichte oog:
▪ de sluier van onzuiverheden: onvaardige emoties (begeerte en haat
▪ de sluier van opvattingen: verkeerd begrijpen van de aard van de

werkelijkheid.
De eerste vier versterkers (intensifiers) verwijderen de sluier van
onzuiverheden. De tweede sluier verwijderen we pas in transcendente
wijsheid.
In werkelijkheid verloopt het spirituele leven niet zo netjes gestructureerd.
Toch is dit schema behulpzaam. We kunnen in meditatie elk van versterkers
oefenen. De meest fundamentele is emotionele betrokkenheid.
Dat penetratie de top uitmaakt kan ons motiveren. We kunnen in elke
meditatie, ook geraken we niet erg geabsorbeerd, reflectie inlassen over
één van de kenmerken van het geconditioneerde bestaan:
vergankelijkheid, zelfloosheid en lijden, zowel over het negatieve als het
positieve aspect ervan.
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Hoofdstuk 7: de variabelen (p. 93)

Slaperigheid
Slaperigheid is een normale toestand voor het slapen en dus niet goed of
slecht. We hebben slaap nog en het kan dus niet nuttig zijn voor ons
gewaarzijn te weinig te slapen. Maar vandaag zijn veel mensen zo intens
bezig met prikkels na te jagen, dat ze slecht slapen en zelden echt alert en
aandachtig zijn.
Slaperigheid kan nauwelijks behulpzaam zijn. We gaan ons gemakkelijker
laten gaan en minder goed beslissingen nemen. Het kan ook een gewoonte
worden: saaiheid, lusteloosheid, dan wordt het luiheid (sloth). We gaan dan
geen energie meer steken in de versterkers (intensifiers). Het kan zo erg
worden dat je helemaal afgestompt geraakt en niets nog doelgericht doet.

Onrust (p. 96)
Dit is het gevoel iets verkeerds gedaan te hebben. Angst, gepieker, berouw.
Ethische onrust
Die is positief: je realiseren dat je bot geweest bent  bijvoorbeeld en dat dat
achter je onaangenaam gevoel ligt. Dus dit (onaangenaam) gevoel kan
vaardig zijn. Het kan zelfs de aanzet zijn om wat dieper te gaan nadenken
over je eigen karakter en je gedrag in de toekomst aan te passen. Je kunt er
met vrienden over praten.
De vier aspecten van confessie komen hieruit voort:
▪ spijt
▪ confessie
▪ het goed maken
▪ voornemens maken
Elke onrust is onplezierig. Dus er niets aan doen helpt niet. We gaan het
gevoel dan onderdrukken maar niet wegnemen. Het blijft aanwezig als
cynisme, luiheid, depressie, zelf-haat en verwijten aan anderen.
Dus ethische onrust is zeer vaardig (behulpzaam).
Andere vormen van onrust zijn onvaardig.
Valse onrust
Onrust over iets wat in feite geen ethisch thema is: uit angst om veroordeeld
te worden, waardering te verliezen...
Functionele onrust
Bijvoorbeeld: je afvragen of je de deur wel op slot gedaan hebt. Dit kan
nuttig zijn maar kan wel erg hinderlijk worden als ze voortdurend optreedt. Ze
kan diverse oorzaken hebben in wat je meegemaakt hebt.  ZE kan je
gezondheid schaden en leiden tot ongewenst gedrag. We moeten ze
erkennen en er zo goed mogelijk mee omgaan om onethisch gedrag te
beperken.
Angst is heel algemeen. We kunnen ze analyseren volgens bovenstaand
schema en onze praktijk erop afstemmen.

Denken aan en denken over (p. 101)
Het tweede is een mogelijk, maar niet noodzakelijk) gevolg van het eerste.
Het eerste betekent: je aandacht op iets richten en het herkennen als iets
bepaalds (er een concept op plakken). Erover nadenken is dan dit concept
naast andere concepten plaatsen, toetsen aan onze ervaringen, toepassen



F:\Mind in Harmony.docx Pagina 18 van 42

op de situatie... Deze capaciteit (reflecteren) is de basis voor het
Dharmaleven.
Beide gebeuren voortdurend en kunnen zowel behulpzaam als niet
behulpzaam zijn, naargelang de geestestoestanden die ze begeleiden.
Meestal zijn we ons niet bewust van hoe de gedachten verlopen, van het
een naar het ander springen (prapañca): in het wilde weg allerlei dingen
met elkaar verbinden in een egoïstisch netwerk; theorieën en interpretaties
over de wereld, opinies.
Me moeten leren onze denkwijzen onderzoeken en herkennen, leren
wanneer we wel en niet moeten denken, leren duidelijk, accuraat en
verantwoordelijk te denken. Dat doen we door degelijke boeken te lezen en
te luisteren naar mensen die duidelijk denken.
Meestal denken we binnen één minuut aan veel verschillende dingen. Bij de
meeste dingen staan we niet stil en we gaan weer naar iets anders. In
meditatie proberen we er controle over te krijgen. We denken bijvoorbeeld
telkens opnieuw aan de adem. Dan geraken we misschien geïnteresseerd
en kan de geest erbij blijven. Zo kunnen we geabsorbeerd geraken.

Deel 4: de geest transformeren

Hoofdstuk 8: geloof of vertrouwen (faith) en schaamte (shame) (p.107)

Vooraf
De auteur wil telkens een niet-behulpzame (unskillful) toestand naast zijn
behulpzame (skillful) tegenhanger bespreken. Omdat we ze in onze
beoefening ook samen tegenkomen.
Elke behulpzame toestand wordt in feite steeds vergezeld door vele andere,
soms ver op de achtergrond.
We zijn van nature al vertrouwd met de positieve toestanden, al is het in
verdunde vorm.

Vertrouwen (faith, śraddhā) (p. 108)
Het komt af en toe vanzelf op: een natuurlijke respons op wat goed en
bewonderenswaardig is. We moeten het bewust bevorderen en oproepen
als we tot cynisme neigen.
Śraddhā wordt ook wel vertrouwen genoemd, terwijl ook een slechterik
vertrouwen kan hebben. Geloof (faith) is beter maar het mag geen blind
religieus geloof  zijn.
Geloof kennen we allen buiten enige religieuze context: als we iemands
goedheid zien, iemand de waarheid (ook de simpele alledaagse waarheid)
horen spreken, goede kwaliteiten in iemand herkennen.
We voelen het geloof nog sterker als het betrekking heeft op een diepere
waarheid; bij het horen van de Dharma als die met overgave en begrip
meegedeeld wordt, zichtbaar is in mensen, voorgesteld wordt in symbolen,
sutra's, legenden; ook kan het van binnen komen bij diepe ervaringen.
Xuanzang (7de eeuw) ziet drie soorten faith
▪ in werkelijkheden (fundamentele existentiële waarheden: afhankelijk

ontstaan, karma...). De respons op deze kostbare waarheden is niet
alleen kalme erkenning maar onverdeelde, enthousiaste instemming;
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▪ in kwaliteiten: bij het zien van de schoonheid van de goedheid van
boeddha's, ook van levende mensen.

▪ in capaciteiten in onszelf; Verlichting is niet voor speciale mensen maar
binnen ons bereik.

Vóór Xuangzang bestond al de traditie śraddhā in te delen in
▪ diep: de kwaliteit van interpreteren;
▪ helder: een vreugdevolle respons, een aangenaam gevoel;
▪ verlangend: een wilscapaciteit.
De vijf constanten (contact, gevoel, interpretatie, wil en aandacht) moeten
deel uitmaken van śraddhā.
Diepe śraddhā
Dit is meer dan een intellectueel begrijpen: een intuïtief begrip en
overtuiging van de waarheid van de lering; werkelijk zien waarover het gaat
wat we moeten doen.
Het spirituele eindigt met inzicht maar begint er ook mee: geen blind geloof
maar een beginnend weten dat de drie kenmerken van het bestaan
kloppen, het herkennen van vaardige en onvaardige toestanden... Faith sluit
kritisch onderzoek niet uit maar is intuïtief; de geest raakt de waarheid aan,
maar krijgt ze niet vast. Faith houdt dankbaarheid en verrukking in.
Heldere śraddhā
Die is als een esthetische respons. Een helderheid. De drie juwelen brengen
vreugde. vertrouwen, evenwicht, ontspanning, omdat we zien wat wil willen
en hoe we er zullen geraken. De Boeddha als zon die de duisternis verdrijft.
Verlangende śraddhā (p. 112)
De meest vaardige vorm van willen. De drang het geopenbaarde potentieel
in onszelf te vervullen. Geloven dat Ontwaken voor jou mogelijk is.
Śraddhā is niet zomaar een prettig gevoel. Het heeft een cognitief en een
wilsaspect. Misschien voel je je niet geïnspireerd , al mediteer je dagelijks en
probeer je de trainingsregels toe te passen. Dan blijft het een sterke kracht.
Devotionele stemmingen zijn niet de enige maatstaf voor śraddhā.

Gebrek aan śraddhā (p. 114)
Het is het tegendeel van elk aspect van śraddhā.
▪ Ontkennen van spirituele werkelijkheid;
▪ helderheid wordt teniet gedaan, je bent in de duisternis; kracht is gericht

op macht en geld; geluk wordt gezocht in plezier en comfort;
▪ er is enkel egoïstisch verlangen.
Zachtere vormen van gebrek aan śraddhā zijn dagelijkse kost: goedpraten
van lichtere vormen van onethisch gedrag. Ook al geloof je in de principes
van de Dharma, je kunt gemakkelijk geloven dat je ze toch niet helemaal
kunt waarmaken. Dat kan een pijnlijk conflict worden, tot wanhoop leiden.
Het is een vorm van groot gebrek aan zelfzekerheid.
Een gebrek aan śraddhā en zelfvertrouwen leidt tot een botte, luie geest,
zelfs tot cynisme: een afkeer van waarden, een nihilistisch ontkennen ervan.
Śraddhā en gebrek eraan zijn ook sociaal: in een omgeving waar śraddhā
aanwezig is steun je elkaar.
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Twee soorten schaamte (p. 116)
Śraddhā is waarden hebben. Iedereen zal soms merken dat hij tekort schiet
in wat hij wil. Dat voelt ongemakkelijk: schaamte. Dit merken is positief: je wil
voortaan weer vaardig handelen.
Zorgvuldigheid (scrupulousness)
Komt uit onszelf: natuurlijk geven om het lijden van jezelf en anderen.
Zorgvuldigheid kan ook voortkomen uit je respect voor de Dharma,
bijvoorbeeld de trainingsregels.
Eerbiedige schaamte (reverential shame)
We zien bepaalde personen als  diep doordrongen van ons hoger ideaal.
We ervaren een deel van onze śraddhā doorheen hen. Doen we iets
onvaardigs, voelen we schaamte ten opzichte van hen. Dat wordt angst
voor blaam door de wijzen genoemd. Het is meer behulpzaam niet van
angst uit te gaan maar van dankbaarheid en respect.
Vaak verwarren we neurotisch schuldgevoel met schaamte. Maar we
moeten niet zomaar alle schuldgevoel wegwuiven door het authenticiteit te
noemen.
Eerbiedige schaamte is een krachtiger middel dan zorgvuldigheid. In het
westen zeggen we graag I do it my way. We kunnen echter zelf ervaren dat
eerbiedige schaamte een krachtig hulpmiddel is.
Schaamte is een onprettig gevoel. Toch zijn ze positieve mentale
gebeurtenissen. We moeten ze oefenen door middel van confessie.

Onzorgvuldigheid en schaamteloosheid (p. 120)
We kunnen opstandigheid voelen tegen morele waarden en ons negatief
gedrag verantwoorden met rationalisaties, beweren dat dit  goed is voor
onze ontwikkeling. Bijvoorbeeld: drinken om schuldgevoelens te stoppen. We
kunnen genoegen scheppen in het doorbreken van de regels, in het
schokken van superieuren. Trots zeggen 'Ik was gisteren zo  zat als een
patat'.) In onze geest vechten voortdurend twee krachten: doen wat
geschikt is en doen wat directe bevrediging geeft.
Kleinere onvaardigheden zijn soms het moeilijkst af te bouwen. De
Abidharma kan ons helpen de mentale processen erachter duidelijk te
maken.
Confessie is de beste manier om ze af te bouwern.

Hoofdstuk 9: tevredenheid, welwillendheid en mededogen (contentment,
goodwill and compassion) (p. 123)

Tegengestelden: begeerte (craving), haat (hatred) en kwade wil (malice).
Positieve toestanden begrijpen we vaak beter vanuit hun tegendeel.

Begeerte (craving)
Gehechtheid (clinging) aan objecten (= wat het subject, dus de geest
ervaart). Het heeft twee vormen: verlangen (longing) naar wat je nog niet
hebt en vasthangen (clinging) aan wat je al hebt: voorwerpen, gevoelens,
ervaringen  (herinneringen of fantasieën), ideeën, opvattingen over onszelf,
Ze geven ons een veilig gevoel. Er is geen duidelijk verschil tussen
voorwerpen en mentale toestanden. Verlangen naar een object is in feite
verlangen naar een zelfgeschapen, illusoir mentaal object.
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▪ We vertellen onszelf voortdurend verhaaltjes om het negatieve  te
verbloemen of het positief geachte mooier voor te stellen.

▪ We stellen ons voor dat het hebben van een object ons ik versterkt, onze
existentiële ontoereikendheid zal doen weggaan.

Niet elk verlangen is begeerte. We hebben natuurlijke verlangens als honger,
seksueel verlangen, sociale aanvaarding, welbevinden. Die verlangens
kunnen omslaan in begeerte.
In begeerte zit dus altijd de drang onze identiteit veilig te stellen. We
besteden dus nauwelijks aandacht aan de kale zintuiglijke effecten van de
objecten. We creëren een besmet, onwerkelijk object. En we hangen vast
aan de matrix waarin we de dingen ervaren (de zintuiglijke wereld =
kamaloka). Daaraan vasthangen noemen we begeerte naar bestaan.
Daarnaast loopt begeerte naar niet-bestaan. De wereld beu zijn is is echter
een vorm van gefrustreerde wereldsheid.
De krachtigste vorm van begeerte is waarschijnlijk begeerte voor mensen.
Wat we liefde noemen is meestal de geliefde zien als de oplossing voor onze
innerlijke leegheid en onveiligheid. We zien de onaangename aspecten en
de vergankelijkheid van de persoon niet.
We zijn ook gehecht aan opvattingen.

Tevredenheid (contentment) (p. 127)
We kunnen weerzin ervaren voor onze begeerte, vernedering, dat we
verslaafd zijn. Dan begint verzaken, opgeven (renunciation). We ervaren
dan vrede en voldaanheid (satisfaction). De tegenstelling tussen begeerte
en tevredenheid is asymmetrisch: het negatieve is eng, duister, het positieve
licht, ruim. Het positieve biedt mogelijkheid tot eindeloze vooruitgang. Onze
opvattingen opgeven geeft ruimte, soepelheid, creativiteit. We ervaren nog
het prettige en het onprettige maar we overdrijven ze niet.

Tevredenheid (contentment) en de drie keer (p. 129)
De drie keer loslaten: heden (prestige, aanzien), verleden (nostalgie),
toekomst (verlangen naar prestige, rijkdom...)
Tevredenheid is niet begeerte tegengaan maar geen aantrekking meer
voelen. Je begint met je te oefenen de begeerte los te laten, dan kan
tevredenheid groeien; je ondersteunt ze door niets te doen, door diepe
communicatie, kunst, natuur.

Bijkomende aandoeningen (secondary afflictions) van begeerte (p. 130)
Gierigheid (avarice)
Ze brengt nooit geluk want je bent altijd bang wat je hebt te verliezen. Een
vorm van gierigheid zou kunnen zijn: steeds meer Dharmakennis willen
opstapelen en die niet delen.
Het tegengif is vrijgevigheid.
Verhulling, bedrog, voorwenden (Concealment, deceit, pretence)
Deze zijn achtereenvolgende stadia van van angst jezelf bloot te geven, je
fouten te verbergen voor anderen. In de sangha kan zich dit uiten door er
prat op te gaan dagelijks te mediteren etc.: de schijn hoog houden dat je
goed bezig bent.
Verhullen (concealment) is niet liegen, maar dingen verzwijgen: waar je mee
bezig bent... Vaak zijn de dingen die we verbergen zelf niet erg maar door
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ze te verhullen komen we niet tot diepe communicatie. Het is ook
vermoeiend.
Voorwenden (pretence) is een vals beeld van je zelf ophangen.
Bedrog (deceit) is regelrechte leugens vertellen.
Het tegengif tegen deze drie is je privéleven openstellen voor vrienden. Juist
die dingen vertellen waarvan je denkt: daarmee moet ik hen niet lastig
vallen.

Welwillendheid en haat  (p. 134)
Haat is een reactie op lijden. We reageren op de veronderstelde oorzaken
van het lijden: de mensen wier schuld het is. Met wraak willen herhaling
voorkomen en ons ego herstellen. Haat verwijdert de positieve aspecten van
een object en versterkt de negatieve; het schept altijd een besmet,
onwerkelijk object.
Haat is geestelijk en lichamelijk pijnlijk, meer dan begeerte omdat in
begeerte het aangename de pijn verlicht.

Secundaire uitvloeiselen van haat  (p. 135)
Woede, wrevel, wrok, afgunst (rage, resentment, spite, envy).
Woede: willen aanvallen, je verliest alle controle; een stok oprapen. Woede
is heel schadelijk: je weet nooit wanneer ze gaat komen en maakt je
onzeker.
Wrevel: je haat opsparen om ze te kunnen uitwerken. Dat kan jaren duren.
Hij  kan gericht zijn op een klasse of ras.
Wrok: een boosaardige ingesteldheid tegen bijna alles.
Afgunst: het geluk van een ander niet kunnen verdragen en die naar
beneden halen. Ze komt voort uit ontevredenheid over je eigen falen. Het
tegengif is mudita of medevreugde.
Negatieve energie moeten we herkennen en ze in een positiev richting
sturen.

Welwillendheid (goodwill) (p. 138)
In het Sanskriet heet het niet-haat, dus het heeft niets te maken met de wens
datgene uit te sluiten, vernietigen, uitwissen dat ons ego bedreigt; het heeft
niets te maken met woede, wrevel, wrok, afgunst... Wat is het dan wel?
Haat en begeerte komen voort uit onze fundamentele onzekerheid,
(onveiligheid)  over ons bestaan als zelfstandig ik. Haat is onze poging om
die onzekerheid op te lossen door alles te verwijderen dat ons bedreigt en
begeerte om datgene in onze identiteit op te nemen waarvan we denken
dat het ons ik zal beschermen en verstevigen.
Welwillendheid komt niet voort uit deze onzekerheid maar uit een  blij
verzwakken van het gevoel afgescheiden te zijn, van een verbondenheid en
een verruiming  van onze bezorgdheid over het welzijn van anderen. We
voelen dat we deel uitmaken van anderen en zij van ons.
Welwillendheid begint bij een gemoedelijk gevoel van samenhorigheid dat
we allen kennen. Maar dat is maar de onderste sport van een gouden
ladder die leidt naar totale zelfloosheid en volmaakt mededogen.
We kunnen verschillende sporten van die ladder onderscheiden.
▪ Ontdekken dat we anderen niet moeten schaden, gevoelig worden voor

de pijn van anderen.
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▪ Erop gericht zijn anderen actief te helpen maar ook nog op het
versterken van onze eigen identiteit.

▪ Meer en meer identificatie met het leven als zodanig; een verzwakte
identificatie met een afgescheiden ik.

▪ Overstijgen van van de gehechtheid aan ons zelf. Totale metta van
bodhisattva's en boeddha's.

Boosaardigheid en mededogen (p. 140)
Boosaardigheid is niet alleen schade berokkenen maar er plezier in vinden.
Het is een stap verder dan andere uitingen van haat, meer dan alleen maar
een bedreiging afwenden. Dit kan fysisch of verbaal zijn.
▪ Ze versterkt je macht; verdrijft het gevoel van onbeduidendheid en

machteloosheid tegenover de dood. De voldoening is kort en moet
telkens worden herhaald.

▪ Ze komt voort uit een diep gevoel het slachtoffer te zijn van onrecht. Dat
gevoel kan tijdelijk worden verlicht door het lijden van anderen.

Boosaardigheid is niet alleen geen empathie, maar actieve dis-empathie.
Niet-kwaad is het tegendeel: je wil niet schaden, niet terugslaan, je voelt
meer en meer weerzin tegen zulke daden. Je wil actief anderen steunen. Je
komt los van het zelf en wordt identiek met het leven zelf.
Hoe hoger we op de ladder geraken, hoe dieper we de welwillendheid
identificeren met inzicht in de oorzaken van lijden: begeerte en haat. De
hoogste vorm van helpen is dan de Dharma geven.
Als anderen negatief en met kwade wil op onze positiviteit reageren is het
antwoord gelijkmoedigheid (Upekśā): kalm niet-reageren, totale solidariteit.
Dit wordt geïllustreerd in de houding van de Boeddha op de pijlen van
Mara.
Elke brahma vihara heeft een dichte vijand:
Welwillendheid:  egoïstische vriendschap gecamoufleerd door bezorgdheid
om de ander.
▪ Mededogen: sentimenteel medelijden.
▪ Medevreugde: schijnheiligheid (hypocrisy), vleierij (sycophancy).
▪ Gelijkmoedigheid: onverschilligheid

Hoewel compassie wordt beschouwd als een vorm van welwillendheid in
sommige tradities, is het  zo'n een belangrijke mentale staat dat het is terecht
een aparte status heeft in deze lijst van de Abhidharma. Anderen lief te
hebben, de zorg voor hen, tot het punt dat men bereid is om zichzelf op te
offeren voor hun welzijn kunnen we niet anders dan als  hoogste manifestatie
van de menselijke geest beschouwen, en in compassie in haar hoogste vorm
gebeurt dit  offer volledig spontaan en natuurlijk, niet als een plicht of een
praktijk. Men heeft de hechting aan het zelf overstegen en zich
geïdentificeerd met het leven als zodanig, in een dergelijke mate dat het
even natuurlijk is te proberen het lijden van anderen te verlichten als het is
om te proberen  het eigen lijden te verlichten. Dergelijk mededogen
ontstaat slechts op basis van volledige duidelijkheid die onwetendheid
resoluut heeft verslagen.  Dit mededogen wordt belichaamd door  de figuur
van de Bodhisattva, het wezen dat het pad van de Dharma niet langer
bewandelt vanuit een strikt persoonlijk standpunt, maar voor het grotere



F:\Mind in Harmony.docx Pagina 24 van 42

goed van alle leven, omdat er geen afgescheiden zelf niet meer wordt
herkend.

Even though compassion is considered as a form of goodwill in some
traditions, it is such a significant mental state that it has rightly been awarded
a separate status in this Abhidharma list. Loving others, caring for them, to
the point that one  is willing to sacrifice oneself for their wellbeing cannot be
but the highest manifestation of the human spirit, and in compassion at its
fullest this sacrifice is made completely spontaneously and naturally, not as a
duty or a practice. One has transcended self-attachment and identified with
all life to such an extent that it is as natural for one to try to relieve the
suffering of others as it is to try to relieve one's own suffering. Such
compassion only comes about on the basis of complete clarity that has
decisively defeated ignorance. This is embodied in the figure of the
Bodhisattva, the being who persues the path of the Dharma no longer from
a narrowly personal point of view but for the greater good of all life, because
no separate self is no longer recognized.

Hoofdstuk 10: helderheid en onwetendheid (p. 145)

Onwetendheid is de meest fundamentele aandoening: niet-werkelijke
objecten waarnemen. Tot aan de rand van de Verlichting blijft er een zekere
onwetendheid bestaan: een subtiele hindernis om te zien wat er echt is.
Onwetendheid is de wortel van een giftige plant:
1. Een scheut van onder de grond: zienswijze van het zelf;
2. bladeren van begeerte, haat en verwaandheid;
3. bloemen van zienswijzen;
4. de giftige stank van vaagheid drogeert de geest, doodt de ziel, we

dwalen slechts rond, verloren en lijdend.
Onwetendheid is de basis, ze zit in alle vier de stadia. Opruimen van
wilsuitingen (vorige hoofdstukken) is niet voldoende. In feite zijn we
onwetendheid. Fout interpreteren  is een gewoonte.
De boeddhistische traditie legt de oorzaak van onwetendheid in vorige
levens. Geboorte komt door onwetendheid.
Men kan de oorzaak ook zoeken in de biologische evolutie. Dit is niet
noodzakelijk in tegenstrijd met het voorgaande. De mogelijkheid om de
werkelijk te beheersen door middel van concepten (met ik in het centrum)
stelde de menselijke soort in staat te overleven. Het concept ik beantwoordt
aan geen realiteit en is alleen een gereedschap om te overleven. Door dit
niet in te zien worden we de slaaf ervan. Onwetendheid is aangeboren.
Zolang er geen helderheid is blijven we lijden.

Aangeboren zelf-opvatting (p. 147)
We vormen allerlei opvattingen via onze ouders, de maatschappij en de
media. Van aangeboren opvattingen zijn we ons slechts vaag bewust: dat
het bestaan bestaat uit zelf en de ander, ik en de wereld. Dat er iets is als ik
dat mijn gedachten heeft etc.. We zien niet duidelijk wat dit ik eigenlijk is.
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Verwaandheid (conceit) (p. 149)
Arrogantie, trots.
Als we classificeren is het normaal dat we vergelijken. Onszelf met anderen.
We gaan zien dat we meer, minder of gelijk zijn. Alle drie bevatten
verwaandheid. We willen altijd beter zijn, ook als we ons minder voelen.
Kalm erkennen dat anderen kwaliteiten hebben die je zelf niet hebt is geen
verwaandheid. Het is zelfs het tegendeel: nederigheid. Daardoor ga je deze
mensen respecteren en ook mensen die jouw kwaliteiten niet hebben
ondersteunen. We moeten dus onderzoeken waarin we goed en minder
goed zijn. Zo kunnen we ook dingen laten doen door wie er best in is.
Vergelijken is dus onvermijdelijk maar wordt hinderlijk als het zelfverheerlijking
wordt.
Niet erkennen van superioriteit is in feite spirituele groei ontkennen.
We moeten verwaandheid afbouwen maar we moeten ook erkennen dat
we spontaan en natuurlijk van onszelf houden. Een hoeveelheid trots is
gezond. We zijn belangrijk voor onszelf.  We vinden allemaal dat we op een
of andere manier speciaal zijn. Dat is gezond. Het stelt ons in staat om ook te
zien: anderen hebben dat ook; zo krijgen we sympathie voor ze.

Verworven opvattingen (p. 151)
Ze maken deel uit van een bepaalde interpretatiestructuur, een ideologie of
filosofie, al dan niet expliciet uitgewerkt. Bijvoorbeeld in vooroordelen, foute
veronderstellingen... Ze verschillen naargelang temperament en allerlei
condities.

Verworven (acquired) zelf-opvatting (p. 152)
Bijvoorbeeld:
▪ Het ik zien in termen van lichaam en zintuigen.
▪ Het omgekeerde: geest los zien van lichaam.
▪ De geest bestaat alleen uit elektrische reacties in de hersenen.
Deze opvattingen kunnen we rangschikken als eternalistisch - nihilistisch.

Eenzijdigheid
Boeddhistische filosofie kent in feite geen zijn, alleen komen en gaan. Dat is
vrij gemakkelijk te begrijpen van dingen. Van onszelf hebben we de illusie
dat er iets is, anders dan dingen, een vaste kern. We vestigen onze blik op
ontstaan (eternalisme), dan op vergaan (nihilisme).
Eternalisten denken in termen van absoluut bestaan. Dat er een
onveranderlijke wereld is of misschien later  komt. Ze willen nu dingen
opgeven om later beloond te worden.
Nihilisten zien alleen het vergankelijke. Dat kan leiden tot geen doel hebben,
alleen plezier en comfort zoeken.
We schommelen altijd tussen die twee. Streven we naar een evenwicht
kunnen we pessimistische optimisten of optimistische pessimisten worden.
Eenzijdigheid is de werkelijkheid fout interpreteren. Werkelijk is noch zijn, noch
niet-zijn  maar het proces van ontstaan en ophouden, afhankelijk van
voorwaarden.

Foute voorstellingen over moraliteit (p. 155)
Deze kunnen - en moeten - we opruimen.
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Het Dharmaleven steunt op de erkenning dat we zelfstandig onze morele
richting kunnen kiezen. Deze morele keuzes leiden systematisch tot een
resultaat: vaardige tot aangename, onvaardige tot onaangename
resultaten. We moeten dus geloven in een proces van vooruitgang, van in
spiraalvorm vooruitgaan. Eerst op het niveau van Karma, dan van Dharma.
Dit brengt ons als het ware voorbij ons zelf.
Foute voorstellingen over moraliteit komen neer op het ontkennen van
afhankelijk ontstaan.
▪ Als een goddelijke macht de kosmos bestuurt steunt het morele leven

niet op eigen kracht.
▪ Materialistische visie: bewustzijn is een nevenproduct van de materie.

Genot zoeken is het enig mogelijke.
Consumentisme is een uitvloeisel hiervan.
Als we deze foute voorstellingen hardnekkig blijven hanteren zijn we niet
echt menselijk, ontkennen we de realiteit. Het is belangrijk goed bij onszelf te
kijken: hoe diep ben ik hiervan overtuigd?

Dogmatisme (p. 159)
Heel sterk geloven dat één opvatting absoluut alles uitlegt. Marxisme,
fascisme, christendom.
We mogen ons niet vastklampen aan het Boeddhisme, noch kwaad worden
als het bestreden wordt, noch opgewonden worden als het opgehemeld
wordt.

Religieus formalisme
Regels en rituelen zien als meerderwaardig, behulpzaam op zichzelf.

Vaagheid
De stap niet zetten van belangstelling naar vastberadenheid. Over en weer
bewegen onder verschillende opvattingen. Vaagheid is geen twijfel.
Gezonde twijfel is nodig om iets goed te onderzoeken. Heb je dat gedaan,
neem je resoluut besluiten.
Bijvoorbeeld eraan twijfelen dat je leraar je de weg kan wijzen is heel nefast.
Of dat je Sangha effectief is.
Vaagheid moeten we erkennen en aanpakken met de steun van spirituele
vrienden.

Helderheid (clarity)
Helderheid is het tegendeel van onwetendheid. Volledige helderheid is
Verlichting. Het is een soort kennis maar ze kan niet geleerd worden.  Ze
wordt onthuld binnen het bewustzijn, er niet aan toegevoegd. De geest is
helder maar wordt verduisterd door onzuiverheden. Door de geest te
zuiveren (dharma-praktijk) voegen we niets toe maar brengen we de
kwaliteit naar voren die hij altijd al had.
Om dat te doen is een mate van helderheid al nodig. Dus helderheid is niet
alleen potentieel maar ook actueel. We zitten ergens tussen volkomen
duister en helder verlicht. Zelfs op de donkerste momenten is er nog enig
licht.
We hebben allen een vrij vaste kijk op ons zelf. Als we er van overtuigd zijn
dat we niets kunnen veranderen maken we geen vooruitgang. Een intense
gebeurtenis kan dit doen omslaan: van een crimineel een eerlijk mens
maken.
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Het Dharmaleven is een systematische ontwikkeling van helderheid: door de
systematische ontwikkeling van penetratie:
▪ luisteren: correct begrijpen, kernwoorden leren; (kennis)
▪ reflecteren: verteren, toepassen op eigen situatie, vragen stellen; de

belangrijkste kwesties van het leven beschouwen; er ontstaat een soort
overtuiging dat het klopt; (begrijpen)

▪ cultiveren (trad. contempleren) (Eng.: cultivation): je hele wezen in deze
overtuiging leggen. In meditatie moeten we letten op de overgang
tussen reflectie en cultiveren; als het cultiveren niet meer lult reflecteren
we voort. (wijsheid)

Eerst komen we vaagheid te boven, dan laten we onze opvattingen los(ser)
en kunnen we echt begeerte, haat en verwaandheid  verzwakken en de
opvatting van het zelf aanpakken. Dan verandert ons leven en dat van allen
met wie we in aanraking komen.

Hoofdstuk 11: energie / ijver, sereniteit en gelijkmoedigheid (ardour, serenity
and equanimity) (p. 173)

Energie / ijver en traagheid (ardour and inertia)
Energie / ijver (virya)
Ze ontstaat als verlangend vertrouwen (longing faith) sterk genoeg is. Je
moet jezelf ook genoeg richting kunnen geven (sturen, self-governance) en
wegblijven van condities die niet behulpzaam zijn.
Energie is de geest naar positieve staten leiden. Bijvoorbeeld in meditatie
merken dat je afdwaalt, dan śraddhā oproepen en je terug richten op je
meditatieobject. Dus van het onvaardige naar het vaardige, naar het nog
vaardiger bewegen.
De auteur vindt het woord energie of energie bij het streven naar het goede
niet geschikt, te algemeen.
Virya kunnen we ook begrijpen via haar tegendeel: traagheid, je laten
meeslepen door onvaardige neigingen. Het is niet alleen luiheid maar ook
een neiging naar het onvaardige of het middelmatige. Streven naar geld,
macht, plezier zijn dus vormen van traagheid.
▪ luie traagheid: zin om te gaan luieren;
▪ bezige traagheid: je bent je bewust van het goede, maar laat je

meeslepen (--> macht, bezit, plezier...)
▪ traagheid van je zelf verontschuldigen: 'Ik weet dat het ideaal mooi is,

maar wat zou ik verlicht kunnen worden?' De slachtofferrol spelen. Het
onderdrukken van verlangend vertrouwen (longing faith) of het intrinsieke
geloof dat je je kunt ontwikkelen.

Nog een indeling: traagheid als negativiteit tegenover het spirituele leven.
▪ Cynisme: ziet morele regels als vogelverschrikkers en troosters voor de

dommen.
▪ Talmen (procrastinate): je ziet het wel in maar zegt: 'Nu even niet.'

Wedergeboorte zou dit aantrekkelijk kunnen maken: 'Ik zorg voor een
goede wedergeboorte en dan zien we wel.'

▪ Destructieve traagheid. Bijvoorbeeld blijven bidden maar het kwaad niet
goedmaken. Toegeven aan kwade wil, weten dat je zou moeten
mediteren maar ander plezier zoeken.

Een mate van heldhaftigheid is nodig.
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Soorten ijver:
▪ Beschermende ijver: een harnas aantrekken tegen onvaardige staten. Je

kunt niet beoefenen (vgl. een oorlog winnen) tussen negen en vijf.
Waakzaamheid (zie hst 12).

▪ Ijver van toegepaste inspanning; cultiveren en volhouden in alle
omstandiheden. We zijn eigenlijk permanent in een te lage graad van
bewustzijn. Met een bescheiden inspanning zouden we dit kunnen
verbeteren. (Sangharakshita: in een lichte vorm van dyana zijn.)

▪ Onverschrokken (undaunted) ijver: 'Ik heb mijn zwakheden maar ik doe
de inspanning.'Het ideaal van de Verlichting of het Bodhisattva-ideaal
kunnen gegigantisch en onbereikbaar lijken, maar je vindt er verrukking in
en gaat in die richting.

▪ Ijver vol zelfvertrouwen, ijver die zich niet omkeert: we hebben momenten
dat we vinden dat we traag vorderen, we ontdekken dat we naïef zijn
geweest. Dan hebben we moed nodig. Er lijkt vandaag een flauwheid,
softheid te heersen: niet tegen ongemak kunnen. De auteur ziet in India
meer doorzettingsvermogen.

▪ Ijver die nooit tevreden is: geen vakantie nemen na een bescheiden
inspanning. (Het goede als vijand van het beste.) We kunnen door te
beoefenen gelukkiger en populairder worden en op onze lauweren
rusten.

▪ Mededogende ijver: het Bodhisattva-ideaal als kader. Het positieve
bestaat er juist in zelf-opvatting los te laten.

Sereniteit en stilstand (stagnation) (p. 180)
Stagnatie vinden we in meditatie in luiheid en slaperigheid (sloth and
thorpor). 
Stagnatie is verwant met traagheid. Maar ze is meer specifiek: een
emotionele stijfheid, depressie:
▪ geen fysieke energie;
▪ een gevoel vast te zitten, geen enthousiasme
▪ geen plooibaarheid, soepelheid (pliancy)
Je neemt niet echt waar, bent geen meester over je gedachten; je emoties
zitten vast. Kan door gebrek aan lichaamsbeweging zijn. Maar in wezen is
het een mentaal conflict: je zou liever wat anders doen dan wat je doet. Het
wordt vanzelf een blijvende houding.
Sereniteit drijft stagnatie uit. In zijn hoogste vorm komt ze voor in de derde
dyana. Kenmerken:
▪ Lichamelijke lichtheid, gemak, geen spanning, subtiel, elastisch, zweven

als pluisjes in de wind.
▪ Kalmte, de kracht van de geest wordt geïntegreerd. In de eerste twee

dyana's voel je intens plezier (rapture) in lichaam en geest (priti); als dit
kalmeert kom je in de derde dyana. Er is geen geblokkeerde energie
maar. De priti verdwijnt en er komt sereniteit.

▪ Mentale plooibaarheid (pliancy) en aanpassingsvermogen (adaptability)
komt in de plaats van vaste overtuigingen en dofheid. Je kunt de geest
richten op totaal nieuwe dingen. Dat is nodig voor transcendente
wijsheid.  Ook in normale staten zijn we dichter bij sereniteit of er verder
af. We moeten aandachtig onderzoeken waar we staan en sereniteit
ontwikkelen.
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Gelijkmoedigheid (upekśā), rusteloosheid en afleiding (equanimity,
restlessness and distraction) (p.183)

Afleiding komt in de geest die geen intensifiers heeft ontwikkeld. Afleiding is
niet alleen een afwezigheid, het is ook iets dat er is. We doen het om te
vermijden de dingen te zien zoals ze zijn.
Rusteloosheid is zoeken naar een aangenaam effect van het object zonder
precies te weten waar dat zit, een vorm van begeerte. Subtieler dan
afleiding; je verwacht plezier. Je ontwikkelt ideeën, verwaandheid kan
ontstaan.
Afleiding en rusteloosheid bestrijden:
▪ onze geest leren bij één object te blijven (ademhalingsmeditatie)
▪ onze houding tegenover het object stabiliseren. (Metta Bhavana: een

consequente houding van vriendelijkheid t.o.v. alle levende wezens
ontwikkelen.

Ook  het dagelijks leven proberen we  te richten op één enkel doel en alles
wat daarvan afleidt te vermijden. Dat is gelijkmoedigheid.
In de eerste en tweede dyana is er priti (rapure = vervoering) en sukha (bliss
= geluk), deze blijft in de derde dyana maar verdwijnt in de vierde; dan is er
gelijkmoedigheid, een geluk voorbij fysisch plezier en vreugde en verdriet,
een kalmte die normaal geluk doet verbleken. Er is geen enkele opwinding.
Maar er zijn ook meer bescheiden vormen van gelijkmoedigheid: je ego niet
meer bedreigd voelen, niet reactief zijn. Je kunt het oefenen door bij
onaangename ervaringen tegenover anderen rustig te blijven, ook al voel je
je reactief. Je ziet dat datgene in je zelf dat bedreigd lijkt slechts een
constructie is.
Gelijkmoedigheid is ijver (ardour, virya) gecombineerd met tevredenheid,
goede wil en helderheid. Je kunt je inspannen om jezelf te doordringen van
deze positieve toestanden. Je reageert niet en bent niet afgeleid door wat
mensen begeren. Je bent in evenwicht.
▪ Gelijkmoedigheid van de geest in evenwicht (je moet je inspannen om

dit evenwicht te bewaren).
▪ Gelijkmoedigheid van de geest in rust: je moet niet veel moeite meer

doen, alleen wat aanpassen nu en dan.
▪ Gelijkmoedigheid van de spontane geest, je hebt helemaal niets meer

met onvaardige dingen. Niets brengt je uit je evenwicht.
We kunnen het positieve versterken door ook het tegendeel te zien. De
sleutel is virya trainen. Niet zo zeer door er meer te produceren, maar door te
ontwikkelen wat we al hebben.

Hoofdstuk 12: mindfulness en de geest (p.189)

Wat is mindfulness?
We kunnen ermee bedoelen de staat of het proces  dat tot de staat leidt.
Het is alleszins een staat van grote helderheid .De auteur herneemt hier de
structuur van de geest zoals eerder uitgelegd.

De vijf constanten
Contact (sparśa): ieder moment komt er vanalles binnen via zintuigen (ook
geest).
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Vedana (gevoel): aangenaam - onaangenaam -neutraal (= weinig
stimulatie)
Interpretatie (samnja): organiseert de zintuiglijke prikkels in een begrijpbare
wereld.
Wil (cetana): naar of weg van het object bewegen. Kan keuze zijn maar is
vaak instinctief en onbewust.
Aandacht (manaskara): de andere constanten verbinden, het subject
besteedt aandacht aan het object.
De constanten zijn per definitie aanwezig in elk geest- moment.
De auteur brengt de vijf constanten in verband met karma.
Contact en gevoel zijn karma-resultaat, geen karma.
Wil is karma: we zijn verantwoordelijk. Soms lijkt het dat we er niet kunnen
aan doen maar dat is luiheid. We kunnen de pijn van een bijensteek niet
aangenaam maken en chocolade onaangenaam maar we kunnen
vermijden verslaafd te raken aan de effecten.
Interpretatie bevat zowel karma-resultaat als karma. Een deel komt van ons
zenuwstelsel en gebeurt net als bij dieren. Maar een deel hangt af van
gevolgtrekkingen (inferences) en oordelen. Dit is niet neutraal. Wat we
interpreteren kan compleet fout zijn ('Ze lachen me uit.') Zulke interpretatie is
karmisch.
Aandacht is een actief proces en dus karmisch.
Mindfulness kent drie aspecten:
(Opm. van Dhammavedin: ik weet niet goed welke Nederlandse woorden
te gebruiken en gebruik hieronder awareness)
▪ Smrti: aandacht (attentiveness)
▪ samprajanya: bewustheid (awareness
▪ apramada: waakzaamheid (vigilance)

Aandacht (attentiveness) (Pali: sati)
Geheugen, herinnering. Aanwezig zijn bij de gegevens in hun ruwe vorm,
voor de interpretatie of de wil tussenkomen. Bewust zijn van wat je zintuigen
meedelen + in contact zijn met je gevoel (voelt je lichaam comfortabel
aan?) Het is moeilijk dit apart te zien van de latere fasen van interpretatie en
wil. Wat we denken te horen is vaak heel verschillend van wat we horen.
In de ademhalingsmeditatie focussen we op dit allerprimairste aspect van
de waarneming.
(= de aandacht op alledaagse dingen brengen, nieuwheid en esthetisch
plezier in de ervaring brengen.)

Bewustheid (awareness)
Alleen aandacht is niet genoeg om te functioneren; er is ook een ruimer,
intelligent kader nodig. Awareness wordt vertaald als: geïnformeerd,
kennend, bewust, verstandig. Awareness is gericht op interpretatie.
▪ functionele awareness: iets een etiket geven volgens de conventies;
▪ awareness van doel: duidelijk voor ogen hebben waarmee je bezig bent

en wat je wil bereiken;
▪ awareness van middelen (of van geschiktheid): zijn we bezig met

geschikte middelen?
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▪ awareness van de praktijk: een spiritueel doel (en de middelen daartoe)
voor ogen hebben en houden; je hebt op één tijdstip een concreet  doel
en later een ander, maar er is ook iets constants in je bewustzijn.
Traditioneel noemen we dit begrijpen van het meditatiesubject. Je
probeert dus niet alleen bv je op de adem te concentreren maar je ook
te herinneren waarom. Zulk doel moet een aspect zijn van awareness
van de werkelijkheid. Bij Stroombetreding wordt dit direct, intuïtief, niet-
conceptueel. Zo'n awareness is een stel ideeën, een stel symbolen of een
combinatie van de twee. Deze vijfde vorm doordringt de vorige vier.

Awareness ontwikkelen doe je op veel manieren. De auteur noemt er
enkele.
▪ Studie van de Dharma en reflectie om een kijk op de werkelijkheid te

ontwikkelen;
▪ geregeld je eigen spirituele doelen onderzoeken;
▪ er met vrienden over spreken;
▪ triggers gebruiken om awareness in je leven te houden / brengen.
(= de cognitieve dimensie van mindfulness, interpretatie zuiveren,
onwetendheid vervangen door wijsheid)

Waakzaamheid (vigilance) (p. 200)
Je ogen open houden voor de morele kwaliteit van je wil en voor de
onzuiverheden. Deze verschalken ons soms.
▪ Confessie is een goed hulpmiddel om waakzaamheid te cultiveren.
▪ Ook jezelf af te vragen: 'Wat is de morele kwaliteit van de

geestestoestand die nu opkomt?'
(= de wil bewaken; haat en begeerte vervangen door mededogen)
Als we deze drie aspecten van mindfulness ontwikkeld hebben is heel de
bovenstaande analyse van de geest niet meer nodig; hebben we een
helderheid voorbij ons normaal begrip.

Deel 5 de Verlichte geest

Hoofdstuk 13: de psychologie van bevrijding (p. 205)

De negatieve aandoeningen zijn niet mogelijk in de Verlichte geest, de
positieve in hun hoogste vorm nog ontoereikend.
De Boeddha zei over de Verlichte geest:

Er is geen maatstaf voor de mens
Die het doel bereikte, waarbij ze zouden zeggen
Hij is zo of zo groot: dat is op hem niet van toepassing;
Als alle condities verwijderd zijn
Zijn alle manieren om er iets over te zeggen weg

Om toch een idee te krijgen van de Verlichte geest gaat de auteur terug
naar de niet-verlichte geest.
Zoals hierboven beschreven is elk geest-moment oorzaak en gevolg van de
constanten en de aandoeningen. Elk moment is verwrongen door haat,
begeerte en onwetendheid. Hoe is het dan mogelijk daar aan te
ontsnappen?



F:\Mind in Harmony.docx Pagina 32 van 42

De auteur behandelt drie evoluties van de geest. Dat is slechts een
metafoor. De taal spreekt over objecten. De geest is niet-object. We praten
over de geest als over een machine.
De drie evoluties
1. Eerst is er een onbevlekte vonk gewaarzijn (niet cognitief

verduisterd,noch goed, noch kwaad (Deze geest is lichtgevend, hij wordt
aangedaan door aandoeningen.). De auteur vergelijkt het met een
ontwaken uit een diepe slaap. Er is alleen puur gewaarzijn.

2. Ik onderscheid ik van de omgeving. Dat is niet alleen cognitief: er
ontstaat een krachtig grijpen naar het zelf. Er is nog geen sprake van
vaardig of onvaardig.

3. We gaan de wereld bevolken met duizend dingen. Zo besmetten we het
vanwege ons onwetend hechten. Nu komen de 26 aandoeningen er.
Niet alles is negatief: ook de 11 positieve komen aan bod.

In de bovenstaande hoofdstukken hebben we voornamelijk  in de derde
evolutie verbleven

Een ui pellen
Vanuit deze drie evoluties benadert de auteur Verlichting:
We kunnen niet in één sprong in de  onbesmette eerste evolutie komen.
Onze voorbije onwetendheid is te groot.
We moeten de ui pellen: dan worden we misschien enkele ogenblikken
wakker, zien dat er een uitgang is. De eerste stap is opkomen van śraddhā.
Dan gaan we aan de slag met de aandoeningen.
Zo keren we de drie evoluties om.

De vijf constanten en de vijf gnoses
In de Verlichte geest lossen de constanten op. De zintuiglijke waarnemingen
blijven komen maar de vervormingen door het zelf-hechten zijn er niet.
De auteur gebruikt gnosis om duidelijk te maken dat het niet zomaar om
kennis gaat. Hij maakt de vergelijking met de vijf constanten.
1. Contact: spiegel-gnosis: weerspiegelt zonder vervorming. De structuur

van de waarneming wordt niet verward met de werkelijkheid.
2. Gevoel (vedana): gelijkheidsgnosis: de niet-Verlichte geest linkt plezier en

pijn met zichzelf. De Verlichte geest maakt geen onderscheid tussen het
(on)aangename voor zichzelf of de andere. Gelijkheidsgnosois is als een
esthetische ervaring op het allerhoogste niveau.

3. Interpretatie: onderscheidende gnosis: interpreteren doen we vanuit
onze eigen programmering. Onderscheidende gnosis ziet de unieke
essentie zonder interpreteren of vragen naar toepassing of nut. Hij kijkt
met een liefhebbende blik. Des te meer als het om een levend wezen
gaat.

4. Wil: daadkrachtige gnosis: een spontane creatieve response.
5. Aandacht: gnosis van het rijk van de werkelijkheid.
Deze analyse brengt ons slechts een beetje dichter. Een andere methode is
de Mandala van de Vijf Boeddha's. Het voordeel van beelden, mythe en
symbool is dat ze tot de verbeelding spreken en ons bevrijden van de
beperkingen van het intellect. We kunnen proberen de Boeddha's te zien
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zonder interpretatie. We verbeelden ons de mandala in een oneinige
blauwe lucht.

Aksobhya
Oostelijk, opgaande zon, diep blauw, onverstoorbaar (imperturbable).
Spiegel-gnosis, de transformatie van contact. Raakt de aarde aan:
onwrikbare zekerheid. Vajra: onverwoestbare kracht. De Boeddha van de
Waarheid.

Ratnasambhava
Zuiden, als juweel geboren, zuiden, zon op haar hoogtepunt. Goudgeel, rijp
graan
Gelijkheidsgnosis. Gebaar van geven. Boeddha van schoonheid.

Amithaba
Westen. Oneindig Licht, dieprode gloed van ondergaande zon.
Onderscheidende gnosis, Meditatie. Boeddha van Liefde

Amoghasiddhi
Noorden. Groen. Onfeilbaar succes.
Daadkrachtige gnosis. Onbevreesdheid. Boeddha van creativiteit.

Vairocana
Midden. Wit. De Verlichter. Onderwijst de Waarheid.
Gnosis van het rijk van de werkelijkheid. Boeddha van Vervulling.
Het geheel is een beeld van de geest in ultieme harmonie.



F:\Mind in Harmony.docx Pagina 34 van 42

Schema van 51 Mental Events van retraite Padmaloka (Pali en Engels)
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Schema uit Mind in Harmony
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Nota's retraite nov-dec 2016, Padmaloka
Dhammadipa
Wat we doen in de geest is Dharma-beoefening.
Waar we bij zijn, worden we. (Dhammapada: de geest gaat vooraf.)
--> dringend: kijken naar de geest vanuit ethisch perspectief.
Om naar de geest te kijken moet hij kalm zijn.
Subhuti: ethiek van het privé-moment: wat denk / doe ik als niemand kijkt?
Verrukking van de inspanning. Initiatief nemen.
Kijken naar dingen waarin we niet willen geloven.
Welke mentale gebeurtenissen zijn karmisch relevant? (Iemand aardig
vinden is neutraal.)
Śraddhā
▪ Een diepe overtuiging over wat echt is: de wet van karma. (Eerder

intellectueel.)
▪ Verlangen naar wat mogelijk is. (Daar zit dukkha in omdat we niet

Verlicht zijn.)
Paraga
Begeerte
We willen alles wat aangename vedana veroorzaakt. We zien het object
niet realistisch.
Tevredenheid
Niet meer willen begeren: dit is veel meer dan de afwezigheid van begeerte.
Prajnaketu
Haat
Als begeerte tegengehouden wordt ontstaat haat. Het zelf wordt aangetast
door pijn. We denken dat we meesters van het heelal zijn. --> We willen het
object vernietigen.
Haat is het hard worden van de relatie subject - object. De pijn komt van het
polariseren. Ethiek is het verzachten van de polariteit. Verlichting is de
overstijging, de opheffing ervan.
Woede, razernij
Een explosieve wens te vernietigen. We verliezen de controle. Communicatie
wordt moeilijk.
Wrok (resentment)
Komt altijd terug. Ideologieën steunen erop. We geven een groep mensen
deschuld voor ons lijden.
Niet-haat
Afkeer van haat.
Verheugen in Verdienste is Gratis Plezier.
Gelijkmoedigheid is een diep begrip van van de onpersoonlijkheid van de
wet van karma.
Sona
Mindfulness
Mindfulness is een mysterie.
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We zijn ons besturingssysteem. Dat is gedeeltelijk aangeboren, gedeeltelijk
gevormd door omstandigheden. We kunnen geleidelijk de code
veranderen. Mindfulness is zien wat er binnenkomt en hoe we het
interpreteren. Ruwe gegevens scheiden van het verhaal. (Mijn opvattingen
zijn onzin voor anderen.)
Aandacht
We richten ze op de ruwe gegevens van het lichaam. De adem bestaat
niet. Wat gebeurt er in mijn lichaam?
Wijsheid - onwetendheid (Satyaraja)
Onwetendheid is een heel diep onderdeel van mezelf, een gewoonte. We
kiezen ervoor dingen te zien als

bevredigend
onveranderlijk
met een vaste kern

Aangeboren opvattingen
1. Onwetendheid: gevoel van een zelf
2. Opvatting van onszelf: ik t.a.v. de wereld (zie ik als iets vasts, dat ik

controleer.)
3. We willen het beste zelf zijn: beter, evenwaardig of minder dan een

ander. (= Verwaandheid.)
4. Hechting aan onszelf. Ik ben de belangrijkste.  (Jezelf koesteren is goed.

De Boeddha zegt: niets is me dierbaarden dan ikzelf. (Zien dat dit voor
anderen geldt = metta bhavana.)  We zijn belangrijk voor onszelf, zelfs als
we onszelf niet aardig vinden.
Sangharakshita: het is meer behulpzaam de taal van groei te gebruiken
dan de taal van niet-zelf. Identificeer je niet met een bepaald niveau
van ontwikkeling.

Verworven opvattingen
Er zijn er een hele boel, vaak tegenstrijdig.
Je ethische verantwoordelijkheid ontkennen.
De wet van Karma ontkennen.
...
Twijfel
▪ Over de Drie Juwelen.
▪ Over je leraar, de leer en de gemeenschap.
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Top-ideeën
▪ Waar we bij zijn, dat worden we. (Dhammapada: de geest gaat vooraf.)
▪ --> dringend: kijken naar de geest vanuit ethisch perspectief. Welke

mentale gebeurtenissen zijn karmisch relevant? [Iemand (niet) aardig
vinden is neutraal. We veroorzaken pas karma als we daar iets mee
willen.]

▪ Om naar de geest te kijken moet hij kalm zijn.
▪ Haat

Als begeerte tegengehouden wordt ontstaat haat. Het zelf wordt
aangetast door pijn. We denken dat we meesters van het heelal zijn.
--> We willen het object vernietigen.
Haat is het hard worden van de relatie subject - object. De pijn komt
van het polariseren. Ethiek is het verzachten van de polariteit.
Verlichting is de overstijging, de opheffing ervan.

▪ Woede, razernij
Een explosieve wens te vernietigen. We verliezen de controle.
Communicatie wordt moeilijk.

▪ Wrok (resentment)
Komt altijd terug. Ideologieën steunen erop. We geven een groep
mensen deschuld voor ons lijden.

▪ Niet-haat
Afkeer van haat.

▪ Verheugen in Verdienste is Gratis Plezier.
▪ Gelijkmoedigheid is een diep begrip van van de onpersoonlijkheid van

de wet van karma.
▪ Mindfulness is een mysterie (Sona).

We zijn ons besturingssysteem. Dat is gedeeltelijk aangeboren,
gedeeltelijk gevormd door omstandigheden. We kunnen geleidelijk
de code veranderen. Mindfulness is zien wat er binnenkomt en hoe
we het interpreteren. Ruwe gegevens scheiden van het verhaal. (Mijn
opvattingen zijn onzin voor anderen.)
Aandacht
We richten ze op de ruwe gegevens van het lichaam. De adem
bestaat niet. Wat gebeurt er in mijn lichaam?

▪ Wijsheid - onwetendheid
Onwetendheid is een heel diep onderdeel van mezelf, een
gewoonte. We kiezen ervoor dingen te zien als

bevredigend
onveranderlijk
met een vaste kern

▪ Aangeboren opvattingen
1. Onwetendheid: gevoel van een zelf
2. Opvatting van onszelf: ik t.a.v. de wereld (zie ik als iets vasts, dat ik

controleer.)
3. We willen het beste zelf zijn: beter, evenwaardig of minder dan een

ander. (= Verwaandheid.)
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4. Hechting aan onszelf. Ik ben de belangrijkste.  (Jezelf koesteren is goed.
De Boeddha zegt: niets is me dierbaarden dan ikzelf. (Zien dat dit voor
anderen geldt = metta bhavana.)  We zijn belangrijk voor onszelf, zelfs als
we onszelf niet aardig vinden.
Sangharakshita: het is meer behulpzaam de taal van groei te gebruiken
dan de taal van niet-zelf. Identificeer je niet met een bepaald niveau
van ontwikkeling.

▪ Verworven opvattingen
Er zijn er een hele boel, vaak tegenstrijdig.
Je ethische verantwoordelijkheid ontkennen.
De wet van Karma ontkennen....

▪ Twijfel
Over de Drie Juwelen.
Over je leraar, de leer en de gemeenschap.
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