Milde zonnestralen.

Respectvol stelde de regen zijn donder uit. In plaats daarvan bood de zon mild haar
zonnestralen aan. In een cirkel waren ze bij hem verzameld. En bij haar. De groep,
verzameld uit alle hoeken van het land, bijeen voor hetgeen hen verbond. Familie. Ze
zagen elkaar niet zo vaak en dit maakte elke ontmoeting dan ook intens. Wie
dagelijks kreeft eet, verliest het gevoel van een verfijnde smaak.
De mildheid van de zon vertaalde zich in de mildheid van het gesprek. Reacties met
een kleine vertraging. Gelukkig elkaar te zien, begaan met elkaars gevoel, zoekend in
een poging om te weten. Omdat we denken dat we het eerst moeten begrijpen.
Zittend aan de rand van de cirkel was hij het centrum. Onbewust. Het gekende
bewustzijn, waar allen mee vertrouwd waren, had bij hem plaats gemaakt voor een
natuurlijke onwetendheid. Dat was bevreemdend voor de cirkel. Wie in de stad
woont, moet wennen als hij met de natuur geconfronteerd wordt. Het gemak en
comfort van een geplaveide straat is vaak de referentie voor het beoordelen van het
moeilijker te bewandelen bospad. Ze liepen op het bospad en waren allen geroerd
door de kwetsbaarheid van de natuur. De natuur heeft het weten niet nodig.
Ik zocht naar het bewustzijn maar keek verkeerd op de verkeerde plaats. Hij toonde
mij zijn natuur, zijn kwetsbaarheid. Zijn ‘nu’. Een heldere en toonvaste stem. Zelfs nu
gaf hij zijn natuurlijke aandacht aan wie hem omringde. Zijn bewustzijn zat in de
groep. Zijn vrouw, zijn kinderen, zij waren nu de veruitwendiging van zijn visie op de
wereld. Zorg en aandacht. Liefde en mededogen. Maitri en Karuna. De familiecirkel
herkende de signatuur. Zijn aandacht al die jaren voor iedereen, werd
vermenigvuldigd door zijn naasten en werd door ons ontvangen. Een heel weekend
lang. Een feest, een gesprek, een lied, een ontbijt. We genoten van de gastvrijheid.
De cirkel beantwoordde zijn immer uitgestoken hand, hem groetend. Liefde en
mededogen voor hem en zijn gezin. Hij riep mijn naam en gaf me zijn diepe blauwe
blik. Schijnbaar onderzoekend en ontegensprekelijk zachtmoedig. Het kostbaarste
geschenk.

