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Sati- (u)patthana (B. Analayo)

= ‘aandachtig - nabij plaatsen’

• ‘erbij blijven met aandachtig gewaarzijn’ als begeleiding van 

elke willekeurige situatie van dat moment

• een specifieke ‘houding’/attitude, ontspannen aanwezig zijn

• niet zozeer een  ‘een grondslag, een fixatie of oorzaak’ van 

gewaarzijn

“Verblijven bij wat er is, van moment tot moment” (J.Goldstein)



Structuur Sutt(r)a 

Directe weg (ekayano magga) à Definitie à

• Lichaam (6)< Ademhaling à refrein à Houdingen à

refreinà Handelingen à refrein à anatomische delen à

refrein à Elementen à refrein àOntbinding à refrein à

• Gevoelens (vedana) à refrein à

• Geest/bewustzijn (mind) (citta)à refrein à

• ‘Dhamma’s’ (5) (hindernissen, zintuigen, …) met refrein 

àVoorspelling à Directe weg à Nibbana



Voortgang in de beschouwingen

Lichaam <

Adem

Houdingen ..

Gevoelens <

+/-/neutraal

Werelds of  niet

Geest <

Gewone

Hogere

(On)heilzame

Dhamma’s
Hindernissen

Zintuigen

à 4 EW  à Nibbana= zuivering/hoogste 
geluk/ultieme vrijheid/’gezondheid’



Directe weg (kern) met 7 
voordelen: de kern

• Zuivering (van wezens)/ont-dekken

• Overwinnen van verdriet

• Overwinnen van weeklagen/gejammer

• Overwinnen van pijn/dukkha

• Overwinnen van wanhoop/ongenoegen

• Vinden van het pad/juiste methode

• Bereiken van Nibbana, ‘hoogste innerlijke vrede’



Definitie: 5 kwaliteiten
• Beschouwen (anupassi) zonder ‘ik’ of ‘mijn’

• Toegewijd (atapi), intentie // energie

• Helder wetend (sam-pajana) // wijsheid

• Aandachtig (sati), ‘aanstippen’ // aandacht

• Vrij van hunkering en ongenoegen (samadhi) // 

concentratie (vanuit vreugde en ontspanning)



5 krachten 
(indriya)

Vertrouwen

Energie

Sati

Concentratie

Wijsheid

Edele 
Achtvoudige 

pad
Juiste zienswijze

Juiste denken

Juiste spreken

Juiste handelen

Juiste 
levensonderhoud

Juiste inspanning

Juiste sati

Juiste concentratie

7 factoren 
van 

ontwaken

Sati

Onderzoeken 
dhamma’s

Energie

Vreugde

Innerlijke rust

Concentratie

Gelijkmoedigheid



1e Satipatthana: Lichaam (kaya-
nupassi) (6)

ademhaling

houdingen

handelingen

anatomische delen

4 elementen

ontbinding

houdingen

handelingen

ademhaling

anatomische delen

4 elementen

ontbinding



2e Satipatthana. Gevoelens 
(vedana-nupassi)

• Aangenaam 

(prettig) 

• Onaangenaam 

(niet prettig)

• Neutraal

• Werelds ≈ 3 wortels

• Niet-werelds ≈ 

dana/metta/panna

3 ‘smaken’ met 2 lagen



Het refrein (13x), 4 cruciale 
aspecten: een proces!

• Innerlijk /uiterlijk: perspectief ruimte/ ander 

• Ontstaan/vergaan: perspectief tijd (anicca)

• Helder begrip (‘wéten’) en voortdurende 

aandachtzaamheid

• Onafhankelijk, zonder vasthouden : no clinging, 

geen dorst (tanha), vrij van afkeer/verlangen



3e Satipatthana: Geest (citta-
nupassi)

‘Gewone’  geestesgesteldheid

• (niet)-/begerig (raha)

• (niet)-/boos – afkerig (dosa)

• (niet)-/verward (moha)

• Verstrooid/samengetrokke

n (suf)

‘Hogere’ 

• Verheven/beperkt

• (on)-/overtrefbaar

• (on)-geconcentreerd

• (on)-bevrijd 

Heilzaam/onheilzaam



4e Satipatthana: Dhamma’s, 

‘inhoud van de geest’

Geleidelijke opbouw van onthechting naar ontwaken

• 5 hindernissen

• 5 geledingen (kandha’s)

• 6 zintuigsferen

• 7 factoren van ontwaken

• 4 Edele waarheden (en 8-voudige Pad)

Ontstaan en Opheffing, onderling afhankelijk ontstaan zien!



5 hindernissen

• Gekleurd niet helder waterZintuiglijk verlangen

• Verhit borrelend waterAfkeer/boosheid/irritatie/angst/verdriet

• Water met dikke groene algenSufheid (geest)/traagheid (lichaam

• Opgezweept waterRusteloosheid (lichaam)/gepieker (geest)

• Water met zinkende modder, drijfzandTwijfel/besluiteloosheid



5 geledingen, ‘hoopjes van 
vasthouden’ (khandha’s)

Rupa (lichaam, vorm) <fysieke/materiële, 4 
elementen en 
afgeleiden

Schuim

Nama (geest, bewust 
zijn)

• Gevoelstoon 
(vedana)

Bel, blaasje

• perceptie, ‘kader’ 
(sanna)

Luchtspiegeling

• Drijfveren, wilsuiting 
(sankhara)

Bananenboomstam

• Bewustzijn (vinnana) Illusie

‘Ik’ = samengesteld en voorbijgaand



6 zintuigsferen

• “Als je op tijd bent bij de poortjes van de 

zintuigen, kun je de hele sliert die opkomt 

tegenhouden”         Jotika Hermsen

• Zintuig/vormàbewustzijn = ‘contact’ (phassa)

• Binding verbreken geeft rust (sukkha)

• De basis van alles wat we kennen, 

verschijnt/verdwijnt van moment tot moment



7 Factoren van ontwaken

• De basis! stabiliteitSati

• Tegenhanger van twijfelOnderzoek van 
dhamma’s

• Tegenhanger van 
sufheid/traagheidEnergie  (Viriya)

• Tegenhanger van kwaadwillig-
/boosheidVreugde (piti)

• Tegenhanger van rusteloosheid 
en gepieker

Innerlijke rust 
(passadhi)

• Vaardigheid in beteugelen en 
ongemoeid laten van de geest

Concentratie 
(samadhi)

• Onafhankelijk, volkomen 
loslaten, vrede… doorbraak!

Gelijkmoedigheid
(upekkha)





4 Edele waarheden: medisch 
model

• ‘Er is lijden, pijn’(dukkha): klachten en symptomen 

• ‘Er is een oorzaak van ontstaan’ (diagnose) (triade): verlangen 

, ‘afkeer’, ‘onwetendheid’:  gehechtheid !

• ‘Mogelijkheid tot genezing (gezondheid)’:  4 Brahma Vihara’s

metta, karuna, mudita, upekkha. Keuze! Bevrijding! 

• ‘Er is een (uit)weg’ die leidt tot het ophouden 

(medicijn/preventie): 8-voudige Pad   ….





De directe weg tot zuivering, tot 
‘gezonde geest’, ‘hoogste geluk’. 

Moge alle levende wezens op hun gemak zijn!


