
Boekentic 

Jaren geleden waren we in Frankrijk op vakantie. 

Wat me sterk is bijgebleven is het beeld van een heel kleurrijk 

rotsplantje, waarvan ik de naam niet weet, dat als enige 

groeide uit een voeg van een middeleeuwse stadswal.  

Het is me nu pas duidelijk waarom dit beeld zo’n sterkte 

uitwerking bij me had. 

In mijn spirituele hongerperiode wilde ik alles weten. Daarom studeerde ik, hetgeen de aanschaf van 

een enorme hoeveelheid boeken in mijn beleving volledig rechtvaardigde. Die honger moest immers 

gestild worden! 

Toen ik vanmorgen naar mijn poes Shanti keek, zoals ze daar tevreden opgekruld op haar kleedje lag, 

realiseerde ik me, dat zij, net als dat rotsplantje, totaal geen energie gaf aan een streven naar een 

verbetering van zichzelf of haar situatie. Ze streefde er niet naar om er aantrekkelijker uit te zien 

voor die knappe katers uit de buurt, noch miauwde ze de hele santenkraam bij elkaar om haar 

leefsituatie verbeterd te krijgen. Net zomin als dat dat plantje andere plantjes nodig scheen te 

hebben om te zijn, wat ze was. 

Daardoor komt het me voor, dat het voor dieren, planten en (niet te vergeten) jonge kinderen 

eenvoudiger is om dat wat ze zijn voor 100% ook te zijn. 

 

Terug naar mijn boekenarsenaal. 

De aanschaf van de meeste boeken werd voorafgegaan door een verlangen, een wens om het in 

bezit te krijgen. De gedachte die daarbij hoorde was: ‘Als ik dat boek eenmaal heb zal ik me na lezing 

ervan beter/rijker/ tevredener voelen. Dan weet ik beter, of misschien wel helemaal, hoe het zit!’ 

Dat was het argument dat mijn persoon wel aanstond en dat mijn omgeving moeiteloos kon 

accepteren.  

Via Internet ging het met de aanschaf de laatste jaren steeds gemakkelijker.  

Soms gebeurde het, dat een boek, nadat het was binnengekomen, even vluchtig werd 

doorgebladerd, waarna het in vergetelheid raakte, of op een stapel terechtkwam van ‘nog te lezen 

boeken’. En ondanks dat deze stapel groeide, bleef het aanschaffen van boeken maar doorgaan. 

 

Toen kwam de verhuizing. Je begrijpt dat ik toen al die boeken weer tegenkwam. 

Dozen vol staan op dit moment onder onze logeerbedden. Het  verlangen naar nóg meer boeken is 

tot onder het vriespunt gedaald, mede doordat ik die ongekende honger aan een grondig (zelf) 

onderzoek had onderworpen. 

De conclusie was uiteindelijk, dat ik een boek niet alleen had aangeschaft, omdat ik dacht dat ik het 

nodig had. Als ik dieper keek, dan kwam dat verlangen voort uit het idee, dat ik als ik het boek 

eenmaal in mijn bezit had, completer zou worden dan ik was op het moment waarop ik mijn order 

plaatste. 

‘Het verlangen naar heelheid’ was de uiteindelijke drijfveer! 

Mijn spirituele zoektocht was (dus)nog niet ten einde.  

Ik moest en zou op z’n minst nét zoveel weten als andere mij bekende spirituele leraren, of zo 

mogelijk nóg meer. 



Hier manifesteerde zich dat grote verschil tussen dier, plant en de mens. 

Het in ons ontwikkelde gevoel van afgescheidenheid heeft ervoor gezorgd, dat ons eenheids-, c.q. 

heelheidsgevoel teloorging.  

Om dát gevoel kwijt te raken, schafte ik me een boek aan. Het was mijn troost, mijn zakdoek. 

Even voelde ik me heel, euforisch. Een overzicht van data waarop de rekeningen aan Bol.com zijn 

voldaan liet me echter zien, dat een aantal weken daarna een ander boek me dezelfde troost moest 

bieden. 

 

Deze ontdekking heb ik uiterst waardevol gevonden. Niet alleen omdat ik er een hoop geld mee 

bespaar , maar ook omdat ik heb ingezien, hoe dit voor mij werkte en dat het nu niet meer nodig 

is. 

Is dan alles voor niets geweest? Dat denk ik niet. Ook deze ontwikkeling was ‘bewustzijn (=liefde) in 

actie’. Hoe had ik trouwens tot deze ontdekking kunnen komen, als het verschijnsel zich niet had 

voorgedaan? 

Nu ik dit allemaal weet, kan ik ook beter zien, wanneer hetzelfde fenomeen zich in andere situaties 

voordoet. 

En weet je, als ik me er dan tóch een keer aan over wil geven, gebeurt dat met het allergrootste 

plezier. Het verschil is, dat ik het nu besef. 

Zonder besef is Shanti Shanti en het rotsplantje het rotsplantje. 

Bij de mens werkt het dus anders, doordat er bij ons het denken tussen zit, dat voordat er beseft kan 

gaan worden, kennelijk eerst een korte herprogrammering nodig heeft. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


