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Het hiervolgende artikel is een synthese van
verschillende ideeen, die door Z.H. de 14e
Dalai l^ama, tijdens zijn rondreis in de V.S,
(sept/okt 1979) uiteen gezet zljn.

De basis voor hat verkrijgen van wederzijds
begrip berust op de ontwikkeling van een algemeen gevoel van liefde en mededogen. Dit
moet iedereen indlvldueel doen. Hoe kunnen
we zelf dit soort liefde en mededogen ont
wikkelen ? In de Boeddhistische methode die
bekend staat als " het verwisselen van het
bewustzljn van het Zelf voor het bewustzljn
Hissen zelf en anderen.
van de Anderen", begtnt men met het ovexwegen,
tioe alle wezens. een aangeboren begrip van het
De wereld wordt tegenwoordig steeds kleiner.
" Ik " hebben. Op basis van deze gedachten van
Daar coniminicatie en moblliteit alias in deze
" ik " blljkt, dat zij naar geluk verlangen
wereld In nauw contact met elkaar brengen,
en niet wlllen lijden: en net zoals men zelf
kcmen ook de geestelijlce culturen in de wereld
steeds dichterbij. Dlt is volgens mij erg goed, dit gevoel heeft, deze wens naar geluk, zo
heeft iedereen de behoefte en het recht op
want warmeer we elkaars maiuer van leven, den
geluk.
ken, filosofieen en geestelijke tradltles begrijpen, kan dit bijdragen tot wederztjds be
grip. Kunnen we elkaar begrijpen, dan zullen
Dan neemt men in overwegtng, hoe " Ik " maar
we automatisch respect voor elkaar ontwikkelen. een enkel wezen ben, terwijl anderen oneindig
Op basis hiervan kiHinen we echte harmonie ontin aantal zijn. De vraag is, wle is belangwlWcelen. Ik dank dat deze speciale innerlijke
rijker, Ikzelf of anderen ? Alle anderen zijn
ontwikkeling van het begrijpen van anderen
zoals ik ben; maar ik ben slechts een enkel
lets heel belangrijks is voor de mensheid.
wezen, terwijl anderen onbeperkt in aantal
Tegenwoordig wordt de mensheid geconfronteerd
zijn, Vanult dit oogpunt zijn " de anderen "
met vele emstlge problemen o.a. door een geoneindig veel belangrijker dan een " ik ". ^
brek aan wederzijds begrip. Maar als we een
In plaats van anderen te gebruiken voor ons
medevoelend begrip zouden ontwikkelen, zou er
eigen voordeel, zouden we onszelf moeten ge
een soort evenwlcht groeien, een bepaalde houbruiken on hen van dienst te zijn. Dit Is de
dlng, waarvan het resultaat de toekonstige
dernocratische manier, want de meerdeiiieid is
generaties positief zou beinvloeden.
veel Ixilangri jker dan de enkel ing.

Hier kunnen we een vtsualisatle aan verbinden. Wanneer het probleem met mededogen benaderd
Stel jezelf voor aan de ene kant van een 11jn
wordt, met een liefdevolle motivatle, zullen,
en dat er aan de andere kant onelndige aantal- hoewel de direkte resultaten misschien langlen wezens zitten. Verbeeld je dan veivolgens
zamer werken, de zaken uiteindelijk op een
een derde, onbevooroordeelde persoai, die zich voUediger wijze worden opgelost, zonder het
in het midden bevindt;
gevaar nog meer problemen te veroorzaken.
Vraag jezelf af: "Als ik diegene was in het
midden, voor wie zou ik dan werken - voor de
enkellng aan de ene kant of voor de ontelbare
Dit woord, liefde, mededogen, is lets zeer
wezens aan de andere kant ?" Natuurlijk voel
belangrijks tijdens het gehele leven. Het is
je je meer verbonden met de meerderheid. Dlt
niet alleen een woord dat in gebeden gezegd
Is een mogelijkheid om een andere hoviding ten
moet worden, maar een Icracht om in ons dageopzichte van anderen te ontwikkelen.
lijks leven toe te passen. We moeten het in
praktijk brengen. Ikzelf gebruik de bovengenoemde technieken ook, en door mijn eigen
ervaring ermee, kan ik de voordelen ervan
zien die zij opleveren. Ondat ik deze voor
Een tweede beschouwin^ beziet de praktische
mijzelf erg nuttig vond, leek het mij goed
aard van de op anderen gerichte geest. Hier
er hier over te spreken.
neemt men ter overweging, dat het onnx>gelijk
is om zonder anderen te bestaan, zonder enige
Vertaling tibetaans-engels: Prof. Jeffrey
kameraadschap of onderling menselijk contact.
Hopkins, universiteit van Virginia.
De aard van het menselijk bestaan is er een
Eerder verschenen in : The Tibet Journal.
van onderllnge afhankellJl<heid. We zijn allemaal samen op deze planeet. Dus, aangezien we
met elkaar moeten leven, waarom zouden we dan
geen goede houding, goede geest ten opzichte
van elkaar hebben ? Waarom haat en dergelijke
ten opzichte van elkaar laten toenemen; waarcm confllcten en onnodige problemen scheppen ?
Warmeer we mededogen voor anderen, respect
voor anderen, liefde voor anderen en een soort
Vragen en antwoorden.
van meevoelend bewistziju voor andex'en ztxiden
ontwikkelen, zouden onze levens onmiddellijk
Jeffrey Hopkins: Hoe ziet u de verwantschap
veel gelukkiger worden en zou dit veel meer
tussen onthechcing en het betrokken zijn in
voldoenlng geven. Waar we ocik zouden gaan, we
de
wereld vanraenselljkebehoefte en mense
zouden dan een soort vrede, een fijne atmoslijk conflict ?
feer met ons meedragen. Wanneer er nu b.v.
ianand in deze kamer kwaad zou worden en bel')alai l.ama: Waniieer je een mededogende levensginnen te schreeuwen, zoii de sfeer onmiddel
wijze nastreeft, kan dat incldenteel met zich
lijk gespannen worden. Daarentegen, wanneer
meebrengen, dat je je leven in eenzaantieid
iedereen een warm gevoel zou uitstralen naar
doorbrengt. Maar daar het doel van mededogen
elkaar, wordt de sfeer- echt vredig en liarmonihet helpen van anderen inhoudt, is cmCact
eus. Op deze manier vormen we onze uiterlijke
met anderen belangrijk. Alleen maar op een
om^ving. De hele sfeer cxn ons been is afafgelegen plek zitten te mediteren op het
hankelijk van de geestelijke htxiding die wij
onderwerp mededogen is niet genoeg.
projecteren. Wanneer onze mentale houding
Op de een of andere manier moet men prol^eren
CKijulst lb, zullen we zelfs al zijn de uiter
lijke conditles voor plezier en geluk aanwezig, de samenlevlng te dienen. Het is hier belang
rijk onderscheid te maken tussen mededogen en
deze niet als zodanig ervaren. Wanneer onze
gehechtheid. De liefde en het mededogen welke
geest verstoord is, zullen deze uiterlijke
de meeste mensen ten opzichte van elkaar lazaken helemaal niet helpen. Aan de andere
ten zien, is vermengd met gehechtheid en perkant, wanneer wij in onszelf een meevoelend
soonlljk onderscheid. Deze vorm van mededogen
bewjstzijn handhaven voor alles om ons been,
is erg beperkt en kan slechts in geringe mate
dan kunnen we ondanks moeili jkheden van buiuitgebreld worden. Echte liefde, echt mededo
tenaf aan veel problemen het hoofd bieden.
gen, echte syiTpathie: dat zijn zaken die zelfs
Op het ogenblik is b.v. geweld wijd verspreid
degenen die ons kwaad doen omvatten. Dit is
in de wereld, maar het is twijfelachtlg, of
erg belangrijk, omdat mensen die ons kwaad
welk probleem dan ook echt opgelost kan wor
doen of ons uitdagen een belangrijke rol speden door geweld. We kunnen een aspect of ni
len in ons geestelijk leven. Door deze mensen ,
veau van een probleon uit de weg ruimen door
leren we geduld, tolerantie en innerlijke
mlddel van geweld, maar uiteindelijk zai dit
kracht verkrijgen. We moeten proberen liefde
waarschijnlijk alleen maar meer problemen
en mededogen te ontwikkelen, die alle wezens
scheppen.
gelijkelijk a w a t .

