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Waarlijk, ik zeg u:
de eerbiedwaardige heiligen,
die waren, zijn of zullen zijn,

allen zeggen, spreken, verkondigen,
verklaren het volgende:

geen enkel dier,
geen enkele plant,

geen enkel hoogontwikkeld wezen,
geen ander levend wezen,

mag geslagen, overheerst, overmeesterd,
uitgeput of vernietigd worden.

Dat is de zuivere, duurzame, eeuwige leer,
verkondigd door hen die wéten,
omdat ze de wereld begrijpen.

Mahavira (ca. 550 v.C.)
(foto 8)
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1) Kwan Yin (ca.2600 v.C.) Chinese kluizenares die als ‘goddelijke moeder van de levensenergie’ geëerd wordt.
2) Achnaton / Amenhotep IV (ca.1366-1333 v.C.). Op filosofie, theologie en kunst gerichte Egyptische farao die de zonnegod Aton, bron van

alle leven (de milde God van goedheid en vrede), tot hoofdgod van het Egyptische volk verhief. 
3) Mozes (ca 1250 v. C.). Profeet, en leider van de Israëlieten bij de uittocht uit Egypte, via wie de Tien Geboden (o.a. “Gij zult niet doden”)

doorgegeven werden.
4) Jesaja / Isaiah (765-695 v.C.). Oudtestamentisch Israëlitische profeet. “Zij (de volken) zullen de oorlog niet meer leren.”
5) Lao Tse / Laozi (ca.604-507 v.C.). Chinees filosoof. Zag ‘vrede’ als grond en doel van alle dingen: een universeel-scheppend en harmonisch

ritme, door alle schijnbare harmonieën en disharmonieën héén. Hij verachtte de oorlog en zijn onontkoombare cirkelgang; stelde o.a. dat
kwaad met goed vergolden dient te worden en dat het zachte het harde overwint. 

6) Pythagoras (ca. 570 – ca. 507 v.C.). Grieks wiskundige, wijsgeer en hervormer.
7) Boeddha (ca. 560 – ca. 480 v.C.). Stichter, uit India, van het Boeddhisme dat zich o.a. richt op ieders eigen proces naar verlossing van lijden

en geweld, en zich o.a. baseert op innerlijke kracht, geestelijke weerbaarheid, mededogen en geweldloosheid. 
8) Mahavira (ca. 550 v.C.). Stichter, uit India, van de Jain-religie die geen enkel leven wil beschadigen.
9) Confucius  (ca. 551-479 v.C.). Denker en sociaal filosoof uit het oude China.
10) Mo Tzu / Mo Zi / Mo Ti / Motius (ca.470-ca.391 v.C.).  Sociaal filosoof en ethicus uit het oude China. Benadrukte vrede, universele liefde,

gelijkwaardigheid van alle mensen, en de taak van alle instituties om zich voor ieders welzijn in te zetten.
11) Socrates (470 – 399 v.C.). Grieks filosoof die nadruk legde op de innerlijke wereld van de mens.   
12)Meng Tse / Mengzi / Mencius (372-289 v.C.). Chinese wijsgeer die de goedheid van de menselijke natuur benadrukte. De vier hoofddeug-

den waren: (mede)menselijkheid, plichtsbetrachting, ceremonieel gedrag en inzicht.
13)Keizer Asoka (304-232 v.C.). Indiase vorst, aanvankelijk een wrede overheerser, die zich na zijn bekering tot het Boeddhisme op grootste

wijze inzette voor sociale gerechtigheid, vrede en welzijn voor ieder.
14) Jezus van Nazareth (0 – 33). Stichter, uit Palestina, van het Christendom. Zijn Evangelie, als boodschap van bevrijding, met o.a. de Bergrede

is nog altijd van grote invloed.


