VEDANTISCHE BEGRIPPENLIJST – c
Introductie in Vedantisch zelfonderzoek

Verklaring van veelgebruikte Vedanta begrippen
Informatie uit de klassieke Vedanta traditie doorgegeven door Adi Shankaracharya – Swami Chinmayananda, Swami Dayananda Saraswati, en Swami
Paramarthananda (traditionele sanyassis in de Saraswati orde), en James Swartz, Ted Schmidt. Samengesteld, bewerkt en vertaald uit het Engels door Jivan
Rethmeier. Vedanta is gebaseerd op de ca. drieduizend
jaar oude Indiase Vedische Geschriften, met name op
belangrijke bronteksten als de Bhagavad Gita, Upanishads, en Brahma Sutras. Het is een “brahma vidya”,
een bewustzijnswetenschap, waarin het vrij zijn van
beperkingen – ultieme innerlijke vrijheid – als hoogste
menselijke doel gezien wordt.

Causaal lichaam ——————————————————————————————
Datgene wat de verschijning van het manifeste universum veroorzaakt (Isvara). Het is de
bron van de vasanas, conditioneringen, gedachtepatronen en gewoontepatronen, onze voorkeuren en weerstanden die daar uit voortvloeien (en die ons karakter vormen en onze acties
beïnvloeden). Zie: lichamen (drie) – aspecten van het individu.

Causale materie ——————————————————————————————
Zie prakriti en pradhana.

Chidabhasa ————————————————————————————————
Ook pratibimba genoemd, synoniem voor het schijnbare individu. Chid: puur bewustzijn.
Abasa: reflectie. Het is de reflectie van het Zelf in een sattvische (heldere) mind; gereflecteerd
bewustzijn dat objecten belicht, inclusief het meest subtiele object, de levensenergie.

Chitta ——————————————————————————————————
(1) De subtiele energie, het principe van licht; puur bewustzijn in een specifieke subtiele vorm
die de substantie vormt waaruit de mind bestaat, en wat daardoor de mind zelf is. (2) Het is
een naam voor de mind in al zijn aspecten (manas – buddhi – en ahamkara), het veld van de
mind, het veld van bewustzijn. (3) Chitta wordt ook gebruikt als verwijzing naar het geheugendeel van de mind waar onderbewuste indrukken opgeslagen worden.

Cognitie

—————————————————————————————————

(1) Denkvermogen; vermogen tot kennisverwerving door het denken, door middel van waarneming en het verwerken van de daarmee opgedane informatie. (2) Denkpatroon; geheel van

gedachten en interpretaties.

Conditionering

—————————————————————————————————
Zie: geheugen (vs. leren).
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