
 

De enige straf die ooit zal werken is 

liefde, volgens de Babema stam in Z-A 

Elke mooie gebeurtenis en elke positieve ervaring worden in detail en met 

nauwkeurigheid opgeroepen en verteld. 

De beschuldigde wordt gewezen op zijn positieve eigenschappen, op zijn goede daden 

en sterke punten en zijn vriendelijkheid en behulpzaamheid worden zorgvuldig en 

uitvoerig gereciteerd. 

De healing ceremonie duurt een langere tijd en houdt niet op totdat iedereen is uitverteld 

over alle positieve opmerkingen die hij over de persoon in kwestie kan verzamelen. Tot 

besluit volgt nog een vreugdevolle viering en wordt de persoon symbolisch en letterlijk 

terug verwelkomd in de stam. 

— — — — 

De enige straf die ooit zal werken, is liefde. 

— — — — 

Deze stam gelooft dat elke mens geboren wordt als een inherent goed en liefdevol 

wezen. Maar ze weten ook dat mensen ‘fouten’ kunnen maken in het nastreven van 

geluk, liefde, vrede en veiligheid. Deze stam ziet deze fouten niet als ‘slecht’, maar als 

een schreeuw om hulp. Ze verenigen zich om die persoon te helen en hem opnieuw te 

verbinden met zijn ware aard, die hij tijdelijk vergeten was. 

Sawabona betekent : Ik zie jou. 

De stamleden begroeten elkaar ook door ‘Sawabona’ te zeggen, wat letterlijk betekent ‘Ik 

zie jou’. 



Het is hun manier om te zeggen: ‘Ik respecteer je, ik waardeer je, je bent belangrijk voor 

me’. 

De reactie en wedergroet luidt ‘Sikhona’ en dat betekent ‘Ik ben hier’ waarmee bedoeld 

wordt ‘Enkel als jij mij echt ziet, besta ik voor jou’. 

Sikhona betekent : Enkel als jij mij 

echt ziet besta ik voor jou. 

Deze traditie erkent de verbinding die we 

delen als menselijke wezens en verwoordt via deze groet de wederzijdse dankbaarheid 

naar elkaar toe. ‘Zolang je mij niet ziet, besta ik niet’ en ‘Wanneer je mij ziet, breng je me 

tot leven’. 

Deze groet en daad van herkenning helpt de persoon die onrecht heeft gedaan door 

hem te laten weten dat hij geliefd en gewaardeerd wordt. Op deze manier, 

gebruikmakend van de taal van de liefde, herinnert deze stam zich dat ze allemaal 

speciaal zijn en dat ze van binnen goed zijn, ook al handelen ze soms niet op de juiste 

manier. En dat het nooit te laat is om te zijn wie je echt bent en wilt zijn. Mijn intentie is 

dan ook om deze gedachte goed iedere dag mee te nemen in het dagelijks leven. Hoe 

zou de wereld eruit zien als we anderen gaan insluiten in plaats van uitsluiten. Hoe zou 

jou wereld eruit zien als je jezelf ziet, waardeert en lief hebt? Hoe zou de wereld eruit 

zien als we onze kinderen op deze manier gaan opvoeden? 

Dit is een Metta meditatie die past bij bovenstaand geschreven stuk. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZTVWDivO2w 

https://www.youtube.com/watch?v=CZTVWDivO2w

