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 de kunst van relaties

Wanneer de Chinese communistische regering in  
Beijing hoort dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama een 
uitnodiging heeft ontvangen om een land te bezoeken, 
dient ze onmiddellijk bezwaar in bij de leiders van dat 
land. Maar al te vaak komen die dan tot de ontdekking 
dat zijn bezoek niet goed uitkomt, of ze reduceren het 
belang van het bezoek, of ze maken het ‘persoonlijk’. 
Waar zijn de Chinese regeringsfunctionarissen bang 
voor? De Dalai Lama heeft geen leger, geen economi-
sche macht en geen politieke troeven in handen. Hij 
pleit voor geweldloosheid en mededogen. Waar zijn ze 
toch bang voor?

De Chinese communistische regering in Beijing 
heeft aangeboden te onderhandelen met Zijne Heilig-
heid waar en wanneer hij maar wil, zolang de Dalai 
Lama niet het onderwerp van Tibetaanse onafhan-
kelijkheid aan de orde stelt. Hij heeft dat onderwerp 
sinds 1978 niet meer ter sprake gebracht, maar nog 
steeds reageert Beijing door allerlei voorwaarden te 
stellen. Waar zijn ze toch bang voor?

Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft de wederop-
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VOORWOORD

bouw van Tibetaanse culturele instellingen buiten  
Tibet aangemoedigd. Hij heeft de religieuze en poli-
tieke leiders van de wereld gevraagd om voorbij hun 
kleingeestige belangen te kijken en zich te richten op 
het algemene belang. Hij heeft een pleidooi gehouden 
om aandacht te schenken aan de basisbehoeften van 
alle mensen, ongeacht religie of politiek – door nadruk 
te leggen op mededogen en vriendelijkheid. Is dit waar 
men bang voor is?

In tegenstelling tot Mao, die zei dat macht afkomstig 
is uit de loop van een geweer, stelt de Dalai Lama dat 
de grootste macht afkomstig is uit mededogen in je 
hart – het vermogen om geleidelijk harmonie en vrede 
in de hele wereld te scheppen. In het Tibetaans, en in 
toenemende mate in het Engels, spreekt hij met een 
breed georiënteerde diepgang, intelligentie, humor en 
oprechtheid, die inspireren tot inzicht en die mensen 
motiveren zich te wijden aan het welzijn van anderen. 
Ik geloof dat hij meer mensen heeft geïnspireerd om 
samen met hem boeken uit te geven dan enige andere 
leider in de geschiedenis van de wereld.

Dit kleine boekje bevat een verzameling zeer belang-
rijke lezingen van deze wereldberoemde leider, wiens 
boodschap – dat mededogen van wezenlijk belang is 
voor individuen en voor de wereld – even beroemd is 
als de boodschapper zelf. Wanneer we denken aan de 
Dalai Lama, denken we onmiddellijk aan het mededo-
gen dat hij belichaamt en waar hij zijn hele leven aan 
heeft gewijd.
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