VEDANTISCHE BEGRIPPENLIJST – F
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.

Framing ——————————————————————————————————
Een van de geneigdheden van het causale lichaam. Een “frame” is een denkraam. Framing
verwijst naar een overtuigingstechniek in communicatie. Woorden en beelden worden zo
gekozen, dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht. Deze
uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder meer in politiek, journalistiek en reclame wordt van framing bewust (en onbewust) gebruikgemaakt.
Bij framing als overtuigingstechniek wordt gekozen voor woorden en beelden die juist die
aspecten naar voren halen waarvoor de beoogde ontvangers het vatbaarst zijn. Zo kiest een
fabrikant van vruchtensappen, die begrippen als “gezond, natuurlijk, ambachtelijk, vers en
oprecht” met zijn merk wil associëren, voor een verpakking met dergelijke vermeldingen die
met opzet vaag zijn, om een overdreven positief beeld te geven van het sap.
Verdachtmakingen zijn ook “framing”, bijvoorbeeld door tegen een verdachte eerder begane
misstappen op te voeren die niet te maken hebben met dezelfde rechtszaak. De schijn wordt
gewekt dat de verdachte al vaker soortgelijke misdaden gepleegd heeft, maar dit is oneerlijk.
De bedoeling van de aanklager is: “Iemand die..”, daar kun je deze misdaad van verwachten.
Geen enkele communicatie is volstrekt objectief, en dus kent iedere uitspraak wel een zeker
frame van veronderstellingen dat eronder verborgen zit. Anders dan bij het gebruik van
argumenten als overtuigingsmiddel, gaat het bij framing vooral om de associaties bij het
beeld.

Fantasie ——————————————————————————————————
Een compenseringsmechanisme dat het individu in staat stelt om in zijn of haar mind voor
elkaar te krijgen wat in de echte wereld niet lukt door eigen luiheid en incompetentie.
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