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Voorwoord  

Een waarde zoals ahiṁsā (niet-kwetsen) is universeel, want ieder 
mens kent deze waarde met behulp van het gezond verstand. Een 
waarde prediken heeft daarom geen waarde. Maar het is nodig om 
elke waarde te verwerken zodat zij niet bezwijkt onder druk van 
hebzucht, trots, obsessies, etc. 

Dit boek geeft een aanzet tot het verwerken van bepaalde be-
langrijke waarden en gezonde denkwijzen die genoemd worden in 
de Bhagavad Gītā. Een goed verwerkte waarde wordt een deel van 
jezelf, zoals de waarde voor hygiëne. Het bewust naleven van een 
gekozen waarde is nodig om het proces van verwerking te voltooi-
en.  

Moge dit boek de lezer helpen bij zijn/haar ontwikkeling tot 
volledige zelfacceptatie.  
 
Swami Dayananda Saraswati 
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1. Amānitvam 

Amānitvam is de eerste waarde die genoemd wordt. Amānitvam 
komt van het Sanskrietwoord ‘mānaḥ’, wat zelfrespect betekent in 
de zin van eigendunk, trots, verwaandheid, hoogmoed, eigenwaan, 
ijdelheid. Dus mānaḥ betekent een overdreven denkbeeld over 
zichzelf. Mānaḥ houdt niet in dat men zonder goede eigenschappen 
is. Het betekent meer dat elke kwalificatie die iemand heeft, na-
drukkelijk in zijn eigen geest op de voorgrond komt te staan als 
waardevol om door anderen gerespecteerd en geacht te worden. 
Degene die mānaḥ heeft, is een mānī. De toevoeging ‘tvam’ aan 
mānī creëert het abstracte zelfstandige naamwoord mānitvam, wat 
staat voor de essentie van de eigenschap, dat wil zeggen overdre-
ven zelfrespect of zelfverheerlijking. Het voorvoegsel ‘a’ maakt 
het woord ontkennend, dus a-māni-tvam geeft de afwezigheid van 
zelfverheerlijking aan.  

Een eenvoudig feitelijk zelfrespect is geen schadelijke eigen-
schap van de geest. Het is in feite een goede eigenschap. Een pro-
bleem ontstaat alleen wanneer zelfrespect wordt overdreven tot 
zelfaanbidding. Wanneer zelfrespect overdreven wordt en tot ver-
waandheid leidt, dan tast dat niet alleen ongewenst mijn houding 
ten opzichte van mijzelf aan, maar het uit zich in mijn eis naar an-
deren toe, om mij het respect te betonen waarvan ik vind dat ik 
daar recht op heb. Wanneer ik respect van anderen opeis, dan is dat 
vragen om veel beroering in mijn geest. Opgeëist respect zal zel-
den op mijn voorwaarden gegeven worden, als het al gegeven 
wordt. De persoon van wie ik het respect eis kan wel eens helemaal 
niet reageren of hij reageert vanwege zijn eigen mānitvam met vij-
andigheid, of hij eist van mij een nog groter respect. Het resultaat 
kan wederzijdse pijn zijn, wrijving tussen ons, twee bezorgde gees-
ten.  
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Wat is de basis voor mānitvam?  

Wat veroorzaakt bij mij een verlangen tot respect van anderen? De 
oorzaak wordt niet gevonden in mijn solide respect voor mijn eigen 
goede eigenschappen, hoeveel ik er daarvan ook mag hebben. De 
oorzaak wordt wel gevonden in een diepe onderliggende twijfel in 
mijn geest over mijn eigen goede eigenschappen. Als ik er volledig 
van overtuigd ben dat ik de goede eigenschappen die ik claim, ook 
in volledige mate bezit, dan is er voor mij geen noodzaak om res-
pect van anderen voor deze goede eigenschappen te verlangen of te 
eisen. Hoe vreemd of meerlettergrepig mijn naam ook is, ik eis van 
niemand respect voor het feit dat ik in staat ben om mijn eigen 
naam te spellen. Eigenlijk zou het beledigend zijn als ik lof voor 
deze vaardigheid zou krijgen. Ik neem deze bekwaamheid als van-
zelfsprekendheid aan en ik hou me er niet mee bezig.  

Mānitvam rijst op omdat ik twijfel aan mijn goede eigenschap-
pen. Ik schijn mezelf niet te accepteren als iemand met goede ei-
genschappen. Het verlangen naar erkenning door anderen toont aan 
dat ik steun nodig heb om me te laten voelen dat ik ‘iemand’ ben. 
Dit verlangen komt voort uit een innerlijk gevoel van leegheid, een 
gebrek aan bereidheid om mijzelf te accepteren zoals ik ben, omdat 
ik heimelijk bang ben dat wat ik ben niet goed genoeg is. Hoewel 
ik mijn goede eigenschappen op de voorgrond stel, ben ik me ei-
genlijk maar al te bewust van mijn beperkingen. En ik ben bang 
mijn beperkingen te erkennen. Of ik ben bang dat ze door anderen 
herkend worden. Ik wil geen respons van anderen op mijn beper-
kingen, maar alleen op mijn goede eigenschappen en dan niet ge-
woon op mijn eigenschappen, maar op mijn eigenschappen in het 
glorieuze licht waarin ik ze zelf zie.  

Verlangen naar respect leidt tot pijn 

Mensen geven respect aan anderen om verschillende redenen. 
Soms wordt respect gegeven omdat de persoon aan wie het be-
toond wordt zich in een machtspositie bevindt. In dergelijke geval-


