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Voorwoord

“…onze relatie met elkaar is beschadigd door de
materialistische levensstijl waarvoor we hebben gekozen.
Het heeft ons zo egoïstisch en egocentrisch gemaakt dat we
alleen maar aan onszelf denken, en niet aan onze relatie
met elkaar. We kunnen alleen vrede hebben als we aan de
ander denken.”
Graag begin ik mijn boek met een fragment uit de
toespraak van Mahatma Gandhi op het Festival of Faith in
Louisville, Kentucky. (Overgenomen uit Ode, Mei/Juni
2017). Gandhi vertelt hierin op een mooie manier over het
belang om alles van waarde met elkaar te delen.
Vervolg van de toespraak: “Mijn grootvader vertelde ons
graag een verhaal over een oude Indiase koning die op zoek
was naar de betekenis van vrede. Hij nodigde alle geleerden
in zijn Koninkrijk uit om hem uit te komen leggen wat de
betekenis van vrede was. Iedereen kwam en deed zijn best,
maar niemand kon de koning overtuigen.
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Tot er op een dag een geleerde uit een andere stad op
bezoek was. De koning vroeg hem om de betekenis van
vrede te verklaren. En hij zei: ‘de enige persoon die u een
overtuigend antwoord kan geven, is een oude man die
buiten het koninkrijk woont, maar hij is zo oud dat hij niet
naar u toe kan komen. U zult zelf naar hem toe moeten
gaan en hem deze vraag stellen.’
De volgende dag ging de koning naar deze wijze en vroeg
hem de betekenis van vrede. Zonder iets te zeggen ging de
wijze naar de achterkant van zijn huis om een graankorrel
te pakken. Hij legde deze in de hand van de koning en zei:
‘Hier is uw antwoord’.
De koning had geen idee wat een graankorrel met vrede te
maken had. Maar hij wilde zijn onwetendheid niet laten
zien, dus nam hij stilletjes de graankorrel en ging terug
naar zijn paleis, waar hij die korrel in een gouden doos
legde. En elke ochtend opende hij de doos om het antwoord
te zoeken, maar hij kon het niet vinden.
Toen de geleerde hem een volgende keer nog eens bezocht,
vroeg de koning hem om het uit te leggen: ‘Je stuurde me
naar de wijze en hij gaf me deze graankorrel. Maar ik weet
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niet wat de graankorrel met vrede te maken heeft, dus leg
me dat alsjeblieft uit’.
De geleerde zei: ‘Het is heel eenvoudig. Zolang je deze
graankorrel in de doos houdt, zal er niets gebeuren.
Uiteindelijk zal hij gaan rotten en vergaan en dan is het
verhaal afgelopen. Maar als je deze graankorrel in contact
brengt met alle elementen, als je hem in de bodem plant,
dan zal hij ontkiemen en gaan groeien. Al snel zal je een
heel veld vol tarwe hebben. Dat is de betekenis van vrede.’
‘Als we vrede in ons hart vinden en haar voor ons eigen
gewin opgesloten houden, zal ze met ons vergaan. Maar als
we haar met alle elementen laten communiceren, zal ze
ontkiemen en groeien en al zeer snel hebben we een wereld
vol vredestichters en dat is de betekenis van vrede.”
Dit boek is mijn graankorrel.
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