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EEN AANDACHTSOEFENING VOOR VREDE OP AARDE 

Br. Pháp Ấn, EIAB, 31/12/2021 

vertaling: Maria Moonlion en Eric Eliel 

Bewust van het lijden dat wordt veroorzaakt door de mogelijkheid van onze wereldwijde menselijke familie 

zichzelf te vernietigen en - door onachtzaam of roekeloos handelen – al het leven op aarde uit te roeien, 

zijn wij vastbesloten een manier van leven te ontwikkelen en te koesteren waarin we het heilige levensweb 

eren dat ons bestaan mogelijk maakt.  We zullen dit doen door ons als gemeenschap te wijden aan het 

beoefenen van mindfulness en door een leven te leiden van geweldloosheid en vrede, gebaseerd op ons 

inzicht in de onderlinge verbondenheid, de onderlinge afhankelijkheid en het interzijn van alle vormen van 

leven op Aarde. 

Wij zullen zowel gemeenschappelijk, als ook individueel, zo beoefenen dat we een einde maken aan al het 

handelen en gedrag dat bijdraagt aan de vernietiging van onze menselijke familie, andere soorten uit het 

dieren- en plantenrijk, en onze planeet.  Deze destructieve handelingen zijn o.a. de ontwikkeling en 

productie van wapens, zoals nucleaire en biochemische wapens, en geavanceerde technologieën voor het 

voeren van oorlog in cyberspace en in de ruimte.  Onder de destructieve acties waaraan we een eind willen 

maken valt ook het misbruik van sociale en andere media waarmee de menselijke geest en emoties worden 

gemanipuleerd om verwarring, wantrouwen, woede, haat en geweld te zaaien binnen onze menselijke 

familie, en wreedheid jegens andere soorten uit het dieren- en plantenrijk aan te jagen. 

Wij zullen de energie, materiële rijkdom en spirituele bronnen van de mensheid als geheel richten op 

positieve, heilzame acties die mensen helpen elkaar diep te leren kennen, te begrijpen en te vertrouwen, 

de mogelijkheid ondersteunen om als één menselijke familie temidden van vele soorten te leven, en onze 

heilige Moeder Aarde beschermen.  Met openheid en nederigheid zullen wij leren elkaar in 

rechtvaardigheid te omarmen, in cultureel, politiek, en sociaal opzicht.  Wij zullen diversiteit in etniciteit, 

geslacht, en leeftijd en in religieuze of andere overtuigingen respecteren, zodat wij op aarde een menselijke 

familie kunnen verwezenlijken en koesteren, een familie die in vrede leeft met zichzelf, met alle levende 

wezens en met de planeet. 
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