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Wereldvrede door innerlijke vrede

Op donderdag 12 november vonden tientallen mensen de dood bij een terroristische aanslag in 
Beiroet. De dag erop werden we massaal opgeschrikt door de aanslagen in Parijs, waarbij 130 
mensen het leven lieten. In heel Europa werd dat weekend over bijna niets anders gepraat. 
Gesprekken doorspekt met ongeloof, woede en vooral angst. Het was dan ook een zegen op 
zaterdagavond erna in een uitverkocht Beurs van Berlage bij een meeting met spiritueel leider 
Sri Sri Ravi Shankar te mogen zitten. Vooral vanwege het thema die avond: wereldvrede door 
innerlijke vrede. 

The Art of Living
Sri Sri Ravi Shankar (India, 1956), door zijn volgelingen liefdevol ‘Sri Sri’ of ‘Guruji’ genoemd, is 
leider van The Art of Living, een non-profit organisatie. Deze is actief in 151 landen en biedt 
uiteenlopende programma’s aan, die alle als leidraad Sri Sri's filosofie van vrede hebben: ‘Als we geen 
stressvrije geest en geweldloze samenleving hebben, kunnen we geen wereldvrede bereiken.’

Een reis van geluid naar stilte
Na twee promotiefilms over The Art of Living komt Sri Sri achterin de zaal binnen. Langs de 
bezoekers loopt hij naar het podium. Het is een kleine man, maar zijn ogen schitteren groots en een 
brede glimlach doet zijn hele gezicht oplichten. Een prettige verschijning, die met zijn Indiase Engels 
het hele publiek weet te charmeren. Hij legt uit dat hij normaal met een praatje begint, maar nu kiest 
voor direct de meditatie. Zou hij de angst voelen van de mensen in de zaal? Hij besluit ter plekke dat 
we eerst twee minuten stilte zullen houden voor Parijs. Het is een beladen stilte. 
Dan is het tijd voor de meditatie. Op zijn vraag wie er nog nooit gemediteerd heeft gaan tientallen 
vingers de lucht in. Hij vraagt ons rechtop te gaan zitten en onze handen los te schudden. We zeggen 
hardop ‘Ahhhhh’ en later ‘Ohm’ en hij vraagt ons de vibraties van het geluid waar te nemen in ons 
lichaam. ‘Je lichaam is een waardevol geschenk van de natuur,’ zegt hij en neemt ons mee op reis door 
ons lijf, van onze voeten naar het puntje van ons hoofd. Hij vraagt ons het hele lichaam waar te nemen, 
de spieren écht te voelen en laat ons bewust, rustig en diep ademhalen. Langzaamaan ontspant de zaal. 
Even vergeten we het geweld in de buitenwereld, vergeten we de slachtoffers van de brute aanslagen. 
Vergeten we de vluchtelingen, de oorlogen, het onrecht. Uiteindelijk blijkt dat we zesentwintig 
minuten in stilte gezeten hebben. Ze vlogen voorbij. 

Stress
Na afloop benoemt Sri Sri dat veel problemen in de wereld ontstaan door stress. Elke twee seconden 
sterven er zeven mensen aan stress. Doordat zoveel mensen te gestresst zijn, doen ze zichzelf en 
anderen pijn. Hij legt uit dat het onze verantwoordelijkheid en ons doel is in dit leven om geluk te 
verspreiden om ons heen. De enige manier om stress te verminderen is meditatie, zegt hij. We moeten 
met wijsheid naar de wereld kijken en deze wereld vanuit een breder perspectief zien. Sri Sri vertelt dat 
hij deze zomer werd uitgenodigd om te bemiddelen tussen de rebellenbeweging FARC en de 
Colombiaanse regering. De rebellen waren in eerste instantie afwachtend, maar deden toch drie dagen 
meditatie met Sri Sri. Hij heeft over kunnen brengen dat ze hun doel - sociale gelijkheid - nooit zullen 
bereiken met geweld. Dat er nog een andere manier is om te strijden, een vreedzame manier, zoals 
Ghandi dat deed. Uiteindelijk hebben de rebellen het Ghandiaanse principe van geweldloosheid 
omarmd. Een doorbraak, na al die jaren van geweld. 

De vragen
Aan het begin van de avond kon het publiek vragen opschrijven en inleveren. Een voor een worden ze 
voorgelezen en geeft Sri Sri antwoord. Een greep uit de vragen van die avond:

Guruji, de wereld wordt geregeerd door mannen en het is een zootje. Zou de wereld er mooier uitzien 
als vrouwen aan de macht zouden zijn?
De zaal begint hard te klappen na deze vraag, maar Sri Sri heeft meteen een antwoord klaar: ‘Het is 
waar dat vooral mannen de wereld regeren. Maar al deze mannen worden geregeerd door vrouwen!’ 
Hilariteit alom. 

Hoe leg ik alle onrust in de wereld uit aan mijn kinderen?
‘Er is geen reden om dit uit te leggen aan kinderen. Weet je, er zijn genoeg dingen die we niet uitleggen 
aan onze kinderen. Bijvoorbeeld, als een kind vraagt waar baby’s vandaan komen, komen we met een 
verhaal over de ooievaar of andere fabels. Waarom zou je dit wel uitleggen? Het brein van een kind 
kan dit niet verwerken. Blijf rustig, blijf glimlachen.’

De mensheid maakt de wereld kapot. Ik probeer duurzame beslissingen te nemen, maar het voelt als 
niet genoeg. Wat kunnen we nog meer doen om de wereld te redden?
‘Ik kan je geruststellen, het gaat al veel beter. Mensen zijn tegenwoordig veel bewuster van het milieu. 
Twintig jaar geleden was er geen regering die het over klimaatveranderingen had. Nu staat het overal 
op de agenda.’

Wat voor kleins kan iemand doen om vrede te brengen op de wereld?
Sri Sri begint hartelijk en aanstekelijk te lachen als hij deze vraag hoort. ‘Waarom zou je iets kleins 
doen? Doe iets groots!’ De zaal lacht mee. Hij vervolgt: ‘Er zijn drie belangrijke dingen die je kunt 
doen. Het eerste is: breng vrede in jezelf. Het tweede is: verspreid harmonie. Het laatste is: leer anderen 
te leven in harmonie. Hoe vrede te brengen in jezelf? Mediteer! Al is het maar een paar minuten per 
dag.’

Als God en Allah het beste voor hebben met de mensheid, wat is dan de les die we moeten leren van al 
het geweld op de wereld op dit moment? 
‘Geweld komt niet van God of Allah. Zij willen ons geen lessen leren door middel van geweld. En God 
of Allah vraagt ons niet geweld te gebruiken. Mensen die dat denken, hebben een soort geestesziekte.’

U heeft een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen met de FARC. Heeft u ooit geprobeerd 
met IS te praten?
‘Ik was in Irak vanwege een vredesconferentie en wilde zeker met IS praten. Hun antwoord: een 
doodsbedreiging. Ik kreeg een foto toegestuurd van iemand die onthoofd werd. Je kunt dus wel stellen 
dat ze geen interesse hadden in een dialoog... Ik heb ook bedreigingen gehad toen ik een groot 
evenement organiseerde in Maleisië. We zouden met 10.000 mensen mediteren en kregen een 
dreigbrief, maar besloten het toch door te laten gaan. Ook al begonnen we anderhalf uur te laat, omdat 
iedereen langs een metaaldetector moest, we hébben gemediteerd. Hun bedreiging is geenszins van 
invloed geweest.’

Wordt u nooit moe van de hele wereld afreizen om uw leringen te delen?
‘Nee, het enige waar ik moe van word, is het terrorisme. Het is niet alleen Parijs of Beiroet, het gebeurt 
dagelijks over de hele wereld. In India, Pakistan, Syrië. De mensheid creëert rampen. Dáár word ik 
moe van.’

Hoe kan ik omgaan met geweld in mijn mind?
‘Geweld in je hoofd ontstaat doordat je te perfectionistisch bent. Laat wat ruimte over voor imperfectie. 
Dan komt er meer geduld en wordt je boosheid vanzelf minder.’ 

Een simpele, maar krachtige boodschap
Er zijn nog meer vragen die avond. De meeste gaan over het geweld in de wereld en in onszelf. En Sri 
Sri geeft steeds hetzelfde soort antwoord waarbij het om slechts één woordje draait, en dat ene woord 
ziet hij als oplossing voor alle soorten geweld. Het is iets dat iedereen kan en maar een paar minuten 
per dag hoeft te duren. Iets kleins, met een groot effect in de wereld als we het allemaal zouden doen: 
mediteren. <<
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* Meer interviews, o.a. met Marjanne Huising, Oscar Munoz, Deva Premal, Bertie Hendriks, Maria van 
Heeswijk, Krishna Prem, Marthe van der Noordaa, Praful, Kareem Raihani en Ali B lees je hier.
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