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Geloof jij in reïncarnatie?

Results  Locations  Participants  Devices  Data    

Result Details

Question

03 Ruimte voor een eventuele toelichting (niet verplicht)

Answers

26
48%

Skips

28
52%

45,815,633

Reïncarnatie Ja of Nee

Hemel, Nirvana, eeuwige jachtvelden, reïncarnatie, enz. zijn verbeelde uitingen voortkomend uit een diepe existentie

angst (in dit geval expliciet doodsangst) en homocentrisme. Beiden zijn gegrond in egocentrie en binding aan verlangede

bestaansvormen. Beiden dus in tegenspraak met de boeddhistische beginselen van geen zelf, veranderlijkheid, geen

gehechtheid. Het zijn geestconstructies, welke de existentie angst kunnen beteugelen, maar daarmee ook zichzelf in

stand houden. Bovendien is het vanuit de logica beschouwd niet aannemelijk dat het stofje aarde de plek is in het

universum, waar het leven in zijn unieke verschijning zou reïncarneren.

Nee, boeddhistisch en mystiek beschouwd is er wel voortzetting in een veranderings- en verschijningsproces. De

essentiële wezensgrond van wat is, gaat in het universum en wellicht daarbuiten nooit verloren. In welke

verschijningsvorm het zijnde zich transcendeert, is vanuit onze menselijke maat niet te meten of te verbeelden.

De rangschikking van de moleculen die mijn huidige lijf vormen, zijn al op vele verschillende wijzen gerangschikt en in

vele vormen verschenen. Wat ik eet transformeert zich tijdelijk in mijn lijf. Deze geest is levend geworden in dit lichaam,

ge-in-carneerd.

De geest die mij doet leven heeft een zelfde soort (ondoorgrondelijke) ontstaansgeschiedenis, zij is gevoed, gegroeid en

voed ook anderen. Hoe haar verschijningsvorm zich voortzet, is in diepe wezensgrond niet relevant. Dat haar

wezensgrond ook niet verloren gaat is relevant. Op deze aarde zichtbaar (voorlopig) in de vorm van invloed die de geest

heeft op haar relaties.

Het is een hele diepe bevrijding als men afstand durft te nemen van het verlangen naar reïncarneren. Het aanvaarden

van voortzetting en veranderen is bevrijden van verlangen en gehechtheid. Helaas zal het de existentie angst niet direct

stillen. Maar die angst is een mooie poort om verder te doorgronden wat je beweegt.

Leo van Vegchel info@leovanvegchel.nl

Wednesday, May 1st

4:03AM

45,627,351

Mijn benadering is eerder rationeel dan geloven.

Ik vind de filosofische argumenten die aangedragen worden door bijv. de Dalai Lama om reincarnatie te staven

voldoende overtuigend.

Wel merk ik dat naast een soort diepe intuitie over het doorgaan van bewustzijn in zijn essentieelste vorm ik ook een

soort emotionele neiging heb om in reincarnatie te geloven, maar dat is omdat het de illusie schept dat je als individu

doorgaat (waarvan ik denk dat het niet zo is) en ook vanuit een behoefte aan een soort van universele gerechtigheid

(karma). Ik ben me ervan bewust dat het geloven in reincarnatie dan dus meer een uiting zou kunnen zijn van een

(spirituele) behoefte dan een werkelijkheid. In het opzicht van reincarnatie zou ik me dus het liefst agnostisch willen

opstellen om autosuggestie uit te kunnen sluiten. Ik denk dus wel dat het zo is en ook dat het in moreel spiritueel opzicht

gezond is om in reincarnatie te geloven, maar ik zal er pas werkelijk achter komen als ik sterf....

Friday, Apr 26th

7:48AM

45,602,747

Maar hoe geloof ik in reïncarnatie? Wat is eigenlijk reïncarnatie?

Ik zie reïncarnatie als het leven op zich. Ik geloof niet in losse zielen. Als er geen reïncarnatie was was er helemaal niks.

Ik weet niet precies wie het zei een of andere natuurkundige:er gaat in het universum geen energie verloren. Of iets in

die strekking.

Alle stof en energie wordt weer hergebruikt. Ken je die energie bollen waar je je vinger op kunt leggen dan gaat er een

stroompje naartoe. als je loslaat gaat het weer naar de kern. een andere vinger krijgt weer een stroompje etc.

Paddenstoelen hebben ondergrondse schimmel-draden die wezenlijk de schimmel zijn. Paddenstoelen zijn slechts de

voortplantingsorganen en lijken net als ons mensen zelfstandige wezens te zijn maar zijn onderling verbonden en 1

paddenstoel. Sterrenstof wij zijn allen sterrenstof. Wij zijn niet alleen of los, ook onze 'ziel' niet, wij zijn 1 ziel en ervaren

onszelf als apart. Zolang er leven is is het de herschikking/reïncarnatie van de elementen.

Thursday, Apr 25th

4:30PM

45,586,646

Reïncarnatie geeft mij houvast om positief in het leven te staan.
Thursday, Apr 25th

11:57AM

45,555,252

en in de wet van oorzaak en gevolg.
Wednesday, Apr 24th

4:55PM

Ben het boeddhisme aan het onderzoeken
Wednesday, Apr 24th

8:55AM
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45,534,822
8:55AM

45,534,816

Ben het boeddhisme aan het onderzoeken
Wednesday, Apr 24th

8:55AM

45,531,494

Boeddhisme is een praktische methode om onszelf van dukkha te bevrijden d.m.v. het zich bewust worden van de ware

natuur der dingen. Metafysische of religieuze pietpraat en nog minder het blind geloven in iets leiden maar af van waar

het werkelijk om gaat.

Wednesday, Apr 24th

7:12AM

45,362,503

Een ja als reincarnatie als een ruim begrip wordt beschouwd waar inhouden van bewustzijn, in wisselende vormen,

onderdeel van zijn. Een spiraalvormige beweging gaande houdend die een universele taal en functie heeft

Sunday, Apr 21st

6:39AM

45,357,325

Religie is een westers gedachtengoed. Het woord is zelfs westers. Ik verhoud me tot dit soort zaken vanuit een deels

Hindoeïstisch perspectief, de afstand naar het Boeddhisme is dus niet zo groot maar verschil is er zeker.

De inbedding van meditaties, riten en sacramenten in het dagelijks leven is voor mij natuurlijk, reïncarnatie ook. Ik voel

me meer verwant met het Hindoe denken en handelen op dit gebied.

Sunday, Apr 21st

3:38AM

45,275,331

Ik geloof dat we hier zijn om te leren en dat we net zo vaak als ziel terugkomen in een ander lichaam totdat we uitgeleerd

zijn. We zijn ons (meestal) niet bewust van die andere levens die we geleefd hebben, al zijn er mensen die zeggen wel te

weten wie ze vroeger waren.

Friday, Apr 19th

3:42PM

45,228,277

het is geen geloof, maar een helder gevoel, weten
Friday, Apr 19th

8:12AM

45,158,359

bij vraag 1

ben ik geen boeddhist omdat ik mijzelf niet zo noem?

bij vraag 2

in abstracte zin geloof ik zeker in reincarnatie, maar zeker niet in de voorstelling van een soort van essentie die naar een

ander nieuw lichaam vliegt wanneer het het oude verlaat.

Thursday, Apr 18th

10:59AM

45,109,232

Ik denk niet dat het ooit mogelijk zal zijn om aan te tonen dat reïncarnatie wel bestaat of niet bestaat (net zoals het

bestaan van een zelf of het bestaan van God).

Ik denk echter wel dat _geloof_ in reïncarnatie de diepe, subtiele, voor een groot deel onbewuste gehechtheid aan het

bestaan van een zelf of identiteit voedt (ook als er wordt geloofd dat er geen zelf is dat reïncarneert). En volgens mij is de

essentie van anatta om die diepe gehechtheid, die zielsangst, los te leren laten.

Een idee die deze gehechtheid juist voedt, ook al is het idee zeer plausibel, zou altijd verworpen moeten worden. Niet

omdat het (niet) waar zou kunnen zijn, maar omdat het de zielsangst sust en ons van het rechte pad afleidt. ;-)

Wednesday, Apr 17th

3:25PM

45,078,737

Alleen in wedergeboorte (van het door mij opgebouwde karma); niet in reincarnatie want dat impliceert een ongewijzigde

persona/ziel.

Wednesday, Apr 17th

7:25AM

45,072,758

Er zijn meer opvattingen over reïncarnatie waar ik niet in geloof dan waar ik wel een mogelijkheid in zie.
Wednesday, Apr 17th

4:27AM

45,071,634

Tijdens een lezing gaf Geshe Thubten Sherab een - voor mij - logische redenering voor het bestaan van re-incarnatie.

Hierbij maakte hij o.a. gebruik van de uitgangspunten mbt Karma.

Wednesday, Apr 17th

3:43AM

45,068,248

Niets is zeker.
Wednesday, Apr 17th

1:15AM

45,036,911

Ik geloof in de wet van karma maar niet 'persoons gebonden' mijn doen en laten heeft gevolgen voor de wereld maar

niet voor 'mijn' specifieke weder geboorte

Tuesday, Apr 16th

1:40PM

45,030,835

Niet in reïncarnatie, maar in wedergeboorte. Reïncarnatie is te nauw: impliceert iets dat reïncarneert en dat het alleen

vleselijk kan, dus als mens of dier. Quod non.

Christenen geloven daar ook in hoor. Alleen denken die dat een hemelse of een helse geboorte eeuwig is. Quod non.

Tuesday, Apr 16th

12:35PM

Er zijn veel wetenschappelijke studies die aantonen dat het brein in staat is om de complexe narratieven, beelden,

geluiden, herinneringen, enz., die door sommige mensen als bewijs worden aangedragen voor het bestaan van 'vorige

levens', te genereren. Ook persoonlijke ervaringen met lucide dromen en psychedelica suggereren voor mij dat het brein

de oorzaak is van deze zaken. Indien het brein de oorzaak is van 'het bewijs' voor vorige levens zie ik niet in wat er nog

overblijft om metafysische theorieën te ondersteunen. Een moderne interpretatie (de deeltjes die ons lichaam, en
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45,028,367

overblijft om metafysische theorieën te ondersteunen. Een moderne interpretatie (de deeltjes die ons lichaam, en

daarmee hersenen en daarmee geest, opmaken, vallen uit elkaar en worden weer opgenomen in andere

(levens)vormen) van reïncarnatie lijkt mij mogelijk maar tevens overbodig.

Waarom geen vrede hebben met de idee dat het leven met de dood tot een einde komt en dat deze transitie van zelf-loze

materie de laatste is voor hetgeen wij 'bewustzijn' noemen?

Ik noem mijzelf overigens geen boeddhist omdat ik geen toevlucht heb genomen noch de vier edele waarheden

onderschrijf. Tevens denk ik dat de identiteit 'boeddhist' onnodig afleid van de methoden en analyses die het boeddhisme

rijk is. Daar ik deze wel beoefen en bestudeer.

Mijn docent, een leraar binnen het Mizhong Boeddhisme, identificeert zichzelf -indien gevraagd- als lid van de

boeddhistische gemeenschap maar verwerpt zowel de doctrines van karma, reïncarnatie als de vier edele waarheden.

In navolging van auteurs als Ted Meissner en Stephan Bachelor denk ik overigens dat concepten als reïncarnatie en

karma overblijfselen zijn van een andere tijdsgeest en plaats. Zij maken mijns inziens een dogmatisch religieus

boeddhisme op dat mensen kan afleiden van wat -en ik erken dat dit een interpretatie is die gebonden is aan deze

historische context- de kern van de boeddhistische methoden en analyse opmaakt.

Ik vind het trouwens prima als je mijn ideeën deelt met anderen. Of als je ze juist niet deelt. Either way, ik hoop dat dit je

een beetje helpt in je onderzoek naar het geloof in reïncarnatie binnen (en buiten?) de boeddhistische gemeenschap (in

Nederland?).

Met vriendelijke groet!

Tuesday, Apr 16th

11:48AM

45,025,232

Ik geloof in karma en als dat onder de definitie van reïncarnatie valt dan geloof ik wel in reïncarnatie, maar ik geloof niet

in zielsreïncarnatie.

Tuesday, Apr 16th

11:30AM

45,024,633

eigenlijk houd ik me helemaal niet met die vraag bezig en vind ik hem ook niet "nodig" binnen mijn beoefening.Voor mij is

het een in wezen onbeantwoordbare vraag, ik weet het gewoon niet en hoef het niet te weten. (zie mijn vraag om

toelichting :-))

Tuesday, Apr 16th

11:21AM

45,018,883

Vroeger maakte ik me zorgen om deze cognitieve dissonantie (boeddhist zijn en niet in reïncarnatie geloven)maar het is

nu eenmaal zo.

Tuesday, Apr 16th

10:09AM

45,016,669

Als het zelf is een illusie wat moet er dan reïncarneren ?
Tuesday, Apr 16th

9:44AM

45,014,487

Ik denk dat het 'ik' verdwijnt met de dood van het lichaam dat het 'ik' creëerde.
Tuesday, Apr 16th

9:16AM

https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45028367
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45028367
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45025232
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45025232
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45024633
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45024633
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45018883
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45018883
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45016669
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45016669
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45014487
https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/45014487


07-05-13 'Geloof jij in reïncar…' Reports |  Polldaddy.com

https://polldaddy.com/surveys/1972081/report/results/3603954 1/2

Geloof jij in reïncarnatie?

Results  Locations  Participants  Devices  Data    

Result Details

Question

04 Noem s.v.p. het goede doel van jouw keuze (niet verplicht)

Answers

28
52%

Skips

26
48%

45,636,453

amnesty international
Friday, Apr 26th

11:16AM

45,627,351

avaaz
Friday, Apr 26th

7:48AM

45,534,822

Kankerfonds
Wednesday, Apr 24th

8:55AM

45,534,816

Kankerfonds
Wednesday, Apr 24th

8:55AM

45,461,010

Vluchtelingenwerk
Tuesday, Apr 23rd

1:40AM

45,362,503

een doel waar in de media en door ons als doorsnee mens, het minste aandacht voor is .
Sunday, Apr 21st

6:39AM

45,357,325

Empowerment Foundation in Den Haag en dan met name het Headwind project dat aandacht geeft aan de Bhutaanse

slachtoffers van het Boeddhisme in Bhutan.

Sunday, Apr 21st

3:38AM

45,274,760

Aidsfonds voor weeskinderen in Afrika
Friday, Apr 19th

3:37PM

45,228,277

amnesty international, greenpeace
Friday, Apr 19th

8:12AM

45,158,359

artsen zonder grenzen
Thursday, Apr 18th

10:59AM

45,078,737

Stichting 'Tibet naar School'
Wednesday, Apr 17th

7:25AM

45,072,879

Artsen zonder grenzen
Wednesday, Apr 17th

4:34AM

45,070,337

PETA
Wednesday, Apr 17th

2:56AM

45,025,232

Boeddhistisch Hospice de Liefde
Tuesday, Apr 16th

11:30AM

45,019,223

Wakker dier
Tuesday, Apr 16th

10:15AM

zen.nl ;-)
Tuesday, Apr 16th
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45,016,669

zen.nl ;-)
Tuesday, Apr 16th

9:44AM

45,016,077

stichting vrienden van zen.nl
Tuesday, Apr 16th

9:36AM

45,008,183

Liliane Stichting
Tuesday, Apr 16th

8:07AM

45,007,882

Save the Children
Tuesday, Apr 16th

8:02AM

45,006,575

Stichting ambulance wens
Tuesday, Apr 16th

7:47AM

45,006,273

Wakker dier
Tuesday, Apr 16th

7:43AM

45,006,205

doe wat je goed lijkt
Tuesday, Apr 16th

7:42AM

45,005,678

Er is nog een derde mogelijkheid: geloof je in het geloof in reïncarnatie? Ik niet.
Tuesday, Apr 16th

7:33AM

45,004,765

Amnesty International
Tuesday, Apr 16th

7:23AM

45,003,653

Amnesty International
Tuesday, Apr 16th

7:10AM

45,003,075

UAF
Tuesday, Apr 16th

7:03AM

45,002,515

Artsen zonder Grenzen
Tuesday, Apr 16th

6:57AM

45,001,026

Amnesty International
Tuesday, Apr 16th

6:37AM
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Geloof jij in reïncarnatie?

Tijdens een retraite in een boeddhistisch meditatiecentrum in het buitenland vroeg een gastspreker
een keer wie van de vijftien deelnemers geloofden in reïncarnatie. Er ging één hand direct en
vastberaden de lucht in, en een andere aarzelend.

Naar aanleiding van deze ervaring vraag ik mij af hoeveel mensen in Nederland, boeddhist of niet,
geloven in reïncarnatie.

Vandaar dat ik hier een kleine peiling over organiseer. Bezoekers van deze website zou ik graag
willen vragen om anoniem antwoord te geven op twee simpele vragen. Als er voldoende respons is
om deze peiling kritische massa te verlenen, zal ik de uitslag in een blogartikel publiceren.

Bij vijftig reacties of meer zal ik vijftig euro overmaken aan een goed doel naar keuze van de
deelnemers aan de peiling (aan het meest genoemde goede doel). De peiling biedt de mogelijkheid
het goede doel van jouw keuze in te vullen.

* De beide vragen gemarkeerd met een asterisk moeten worden beantwoord. Klik als je klaar bent
op de knop ‘Verstuur’ om de peiling af te ronden en je antwoorden in te dienen

Klik hier (http://jules1prast.polldaddy.com/s/geloof-jij-in-reïncarnatie) om mee te doen

Update d.d. 7 mei 2013: de peiling is afgesloten, uitkomsten worden binnenkort
gepubliceerd

Bij voorbaat dank voor je medewerking!

7 reacties op “Geloof jij in reïncarnatie?”

1. teska Seligmann zegt: 16 april 2013 om 13:35 (bewerken)
Wat bedoel je met reïncarnatie, Jules?

Jules Prast zegt: 16 april 2013 om 14:25 (bewerken)
Een meer dan uitstekende vraag! In de geest van de oude Boeddha ga ik mezelf echter niet
verliezen in speculatie over hetgeen zich buiten het veld van onze normale kennis zou
kunnen bevinden. Onder dat voorbehoud wil ik wel opmerken dat voor het doel van deze
peiling onder ‘reïncarnatie’ mede wordt verstaan de opvatting van sommige boeddhisten dat
er op enigerlei wijze een indirecte connectie bestaat tussen twee levens ook al is er geen ‘zelf’
dat verhuist en zijn de betrokken personen niet één en dezelfde in achtereenvolgende levens.
Hopelijk is dit in dit bestek voldoende antwoord?

teska Seligmann zegt: 16 april 2013 om 16:01 (bewerken)

daar zeg je een prachtig iets: dat je jezelf niet wilt verliezen in speculaties. Kan ik dat ook
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daar zeg je een prachtig iets: dat je jezelf niet wilt verliezen in speculaties. Kan ik dat ook
als antwoord op de enquete geven? Vind je dat vallen onder “niet zeker”? Ik neem kennis
van verhalen van mensen over hun vorige levens en ik denk: mooi, interessant, en IK
WEET HET NIET !!! Dat is voor mij voldoende

Jules Prast zegt: 16 april 2013 om 16:17 (bewerken)
Je kunt dit zeker als antwoord geven. Op verzoek van een lezer heb ik inmiddels de
mogelijkheid gecreëerd voor een toelichting. Dus je hebt meerdere opties. Dank voor je
belangstelling!

2. Alice Anna Verheij zegt: 21 april 2013 om 09:44 (bewerken)
Mooie vraag. Interessant genoeg een vraag die in het Hindoeïsme al aan de orde werd gesteld
voordat de Boeddha er was.

3. Pjotr Bos zegt: 25 april 2013 om 22:51 (bewerken)

Maar hoe geloof ik in reïncarnatie? Wat is eigenlijk reïncarnatie?
Ik zie reïncarnatie als het leven op zich. Ik geloof niet in losse zielen. Als er geen reïncarnatie was
was er helemaal niks.
Ik weet niet precies wie het zei een of andere natuurkundige: er gaat in het universum geen
energie verloren. Of iets in die strekking.
Alle stof en energie wordt weer hergebruikt. Ken je die energie bollen waar je je vinger op kunt
leggen dan gaat er een stroompje naartoe. als je loslaat gaat het weer naar de kern. een andere
vinger krijgt weer een stroompje etc. Paddenstoelen hebben ondergrondse schimmel-draden die
wezenlijk de schimmel zijn. Paddenstoelen zijn slechts de voortplantingsorganen en lijken net als
ons mensen zelfstandige wezens te zijn maar zijn onderling verbonden en 1 ‘paddenstoel’.
Sterrenstof wij zijn allen sterrenstof. Wij zijn niet alleen of los, ook onze ziel niet, wij zijn 1 ziel en
ervaren onszelf gewoon als apart. Zolang er leven of een universum is is het de
herschikking/reïncarnatie van de elementen.

4. Jules Prast zegt: 7 mei 2013 om 14:13 (bewerken)
Update d.d. 7 mei 2013: de peiling is afgesloten, uitkomsten worden binnenkort gepubliceerd

Reacties zijn gesloten.
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Geloof jij in reïncarnatie? Geef je mening!
Geloof jij in reïncarnatie? Doe anoniem mee aan een korte online peiling! Iedereen mag
meedoen

Geloof jij in reïncarnatie? site.boeddhaweg.nl

Tijdens een retraite in een boeddhistisch meditatiecentrum in het buitenland
vroeg een gastspreker een keer wie van de vijftien deelnemers geloofden in
reïncarnatie. Er ging één hand direct en vast...

Like Comment Unfollow Flag More

• Unlike20 days ago 1

Paula Kuitenbrouwer • Done.

• Unlike20 days ago 1

Robert Keurntjes • Ik heb je peiling ingevuld omdat ik wel erg benieuwd ben naar de
uitkomst in het geheel. 
Ik vind de vraag 'geloof je in reïncarnatie?' wel wat erg open. Je zou het bijna kunnen
vervangen door 'geloof je ergens in?' 
Er zijn heel veel ideeën over reïncarnatie, ook binnen het boeddhisme. Als je zou vragen of
ik van mening ben dat wat ik nu doe in relatie tot mijn mind ook effecten heeft op het
geheel nadat ik dood ben dan zou ik daar positief op antwoorden. Daarentegen meen ik
dat de opvatting dat mijn persoonlijke bewustzijnsstroom continueert in een volgend leven
zeer onwaarschijnlijk is.

• Unlike20 days ago 1

Peter Plat • Ja daar geloof ik in. Maar ik bedoel dat als individu niet als per se als mens.

20 days ago

Jules Prast • Dank voor jullie reacties. Veel mensen geven ook een toelichting in het
online enqueteformulier. Erg interessant. Zal ik in mijn artikel vermelden.

Rob Hogendoorn • Ik denk -à la Daniel Dennett- dat naast het geloof in reïncarnatie nog
een mogelijkheid bestaat: het geloof in het geloof in reïncarnatie.

Dat wil zeggen, mensen geloven in het geloof in reïncarnatie omdat ze (op gezag van
anderen) aannemen dat dit goed voor hen is, of er gewoon bij hoort.

Het lijkt me zinvol naast 'ja' en 'nee' ook die mogelijkheid onder de loep te nemen.

Zelf heb ik nog nooit een boeddhist ontmoet die zijn geloof in reïncarnatie kon
onderbouwen zonder het gezag van anderen in te roepen.

Om voor mijzelf te spreken: ik denk dat het leerstuk reïncarnatie overbodig is. Ik
beschouw het als kinderlijke bangmakerij en een ijdel geloof.

Dat de gevolgen van mijn handelen zich uitstrekken voorbij mijn dood, en dat deze altijd
door iemand zullen worden ervaren lijkt me een open deur. Dat moet genoeg zijn.

Volgens mij is het leerstuk 'alle levende wezens' om eenzelfde soort reden overbodig.

Wie zich alleen om de levende wezens in zijn of haar omgeving bekommert stelt zichzelf
een veel concreter doel, en loopt minder kans zich in abstracties verliezen.
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• Like19 days ago

Omdat het ons lot is altijd ergens te zijn, en daar altijd door levende wezens te worden
omringd komt die houding praktisch op hetzelfde neer.

• Like18 days ago 1

Wouter van Eldik • ik noem het nooit geloven, het is veel meer een weten vanuit eigen en
andermans ervaringen en voelen.

• Like16 days ago

Rob Hogendoorn • Geef nog eens een ander voorbeeld van dat 'weten', Wouter? 

Wat weet je nog meer op diezelfde manier?

• Like14 days ago 1

Klaas Vos • Persoonlijk geloof ik er niet in. Ik denk dat zo'n geloof gevoed wordt door het
ontbreken van een rechtsstaat. Ik denk wel dat er iets van mij blijft voortbestaan: alles
gaat voorbij, niets gaat verloren.

• Like14 days ago 2

Alice Anna Verheij • Ik geloof zeker in reïncarnatie. Niet alleen vanuit mijn verbinding
met het Hindoeïsme maar ook vanuit eigen ervaringnen.

• Like14 days ago

elze schollema • we kunnen ook spreken dat het lichaam na de dood slechts van vorm
verandert, zou dit ook een vorm van reïncarnatie wezen? en ook wanneer er aanwijzingen
zijn dat er mensen zijn die iets uit een vorig leven herinneren, wie zijn wij dan om dit te
negeren?

• Like11 days ago 1

Eric Soyeux • Mijn benadering is eerder rationeel dan geloven.
Ik vind de filosofische argumenten die aangedragen worden door bijv. de Dalai Lama om
reincarnatie te staven voldoende overtuigend.
Wel merk ik dat naast een soort diepe intuitie over het doorgaan van bewustzijn in zijn
essentieelste vorm ik ook een soort emotionele neiging heb om in reincarnatie te geloven,
maar dat is omdat het de illusie schept dat je als individu doorgaat (waarvan ik denk dat
het niet zo is) en ook vanuit een behoefte aan een soort van universele gerechtigheid
(karma). Ik ben me ervan bewust dat het geloven in reincarnatie dan dus meer een uiting
zou kunnen zijn van een (spirituele) behoefte dan een werkelijkheid. In het opzicht van
reincarnatie zou ik me dus het liefst agnostisch willen opstellen om autosuggestie uit te
kunnen sluiten. Ik denk dus wel dat het zo is en ook dat het in moreel spiritueel opzicht
gezond is om in reincarnatie te geloven (apres nous le deluge), maar ik zal er pas
werkelijk achter komen als ik sterf....

• Like6 days ago

Wouter van Eldik • Hallo Rob Hogendoorn,

Een ander voorbeeld is waarom ik daar geboren ben waar ik geboren ben. Dat was zo'n
helder visioen, dat raakt en voelt zo diep. Als zaken helder worden raakt het van binnen,
rationeel en emotioneel. Dat zijn zaken die ook niet in een testscene rationeel op te
roepen zijn.

hartgroet

Wouter

• Like6 days ago

Rob Hogendoorn • Waarom doet dat ertoe, Wouter? 

Hoe bepaal je of wat 'helder' wordt ook waar (dat wil zeggen, feitelijk juist) is?

Wouter van Eldik • waarom doet wat er toe ? 

je vraagt een voorbeeld, ik geef het je. that's it. 

wat waar is of juist, is altijd relatief, 
bewijs bestaat niet absoluut, want er is zoveel wat we niet waar-nemen 
als je het waar-neemt is het toch waar (genomen)? :-) 
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• Like5 days ago

feiten kunnen wij niet waarnemen, alleen de interpretatie ervan, 
hoe objectief wij ook proberen te zijn. 

dus ...................:-)

1 second ago

Jules Prast • Update d.d. 7 mei 2013: de peiling is afgesloten, uitkomsten worden
binnenkort gepubliceerd op mijn blog, www.boeddhaweg.nl. De commentaren tot nu toe in
deze groep neem ik mee in de publicatie. Nieuwe commentaren niet.
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