
Ontmoeting 

 

Op een van de bloemen van onze vlinderstruik is een Atalanta geland. 

Onmiddellijk trekt ze de aandacht van Poes. 

Ook mijn blik houdt ze voor even in een stevige greep gevangen.  

Poes had kort daarvoor haar favoriete plekje opgezocht in de tuin en 

ik ben ‘toevallig’ ter plaatse. 

 

Op dit moment vindt in bewustzijn een ontmoeting plaats van drie door haarzelf gecreëerde 

vormen. Toekomst en verleden wijken voor dit ene moment van ZIJN. 

 

Poes heeft inmiddels haar kansen ingeschat en een aanvalshouding aangenomen.  

Vlinder volgt eveneens haar natuur en is ogenschijnlijk zorgeloos op zoek naar de goddelijke 

nectar, die volop aanwezig blijkt te zijn in de paar bloemen die de vlinderstruik na haar 

uitbundige bloeiperiode nog telt.  

Zo te zien, doet Vlinder wat ze moet doen, ze ‘vlindert’.  

Poes, die naar haar aard ‘poest’, wordt door haar jachtinstinct in beweging gebracht.  

Zij ziet slechts beweging, en wat beweegt is misschien wel vang- en eetbaar. 

 

Rond deze eenvoudige, tijdloze ontmoeting, blijk ik allerlei gedachten te spinnen. 

Ik beschik over woorden, waarmee ik de waargenomen vormen een naam geef. Op die manier 

begrens ik, zonder het zelf door te hebben, dat wat deelneemt aan dit moment en plaats dat 

bovendien nog in de tijd. Met behulp van eerdere ervaringen, die ergens in mij(n geheugen) 

liggen opgeslagen, beoordeel ik de situatie en tezelfdertijd zorgt de opkomende gedachte,   

‘Als Poes Vlinder straks maar geen kwaad doet!’, moeiteloos voor een toekomst.  

In plaats van op dat moment (gewoon) te ZIJN, plaats ik me in een oogwenk in de doe-modus. 

Het gevolg is, dat Poes tot de orde wordt geroepen en Vlinder daarmee voor mogelijk kwaad 

wordt behoed. Als ik later deze dag terugblik op deze ervaring, heeft deze in mijn beleving 

plaatsgevonden en zo creëer ik een verleden (tijd). 

Moeiteloos waren Poes en Vlinder totaal aanwezig in het eeuwige nu-moment, als puur 

Bewustzijn. Kennelijk heb ik zelf het moment anders beleefd. 

Het extra gereedschap, dat ik als mens heb meegekregen, moge aan deze afwijkende beleving 

weliswaar debet zijn geweest, het heeft er wél voor gezorgd dat Poes Vlinder niets kon aandoen. 

Met zo’n stuk gereedschap kan ik dus eigenlijk best blij zijn! 

 

Er was vandaag een ontmoeting.  

Geen van ons drieën had zich hieraan kunnen onttrekken.  

Bewustzijn had deze ontmoeting immers zo geregeld.  

Ik maak een fout door nu te concluderen, dat ik als enige niet in het moment ben geweest.  

In dat geval zou ik immers de ontmoeting hebben gemist, nog sterker, dan zou deze ontmoeting 

helemaal niet hebben plaatsgevonden. Eigenlijk ben ik nooit niet in het moment geweest.  

Het enige wat onmiskenbaar ontbrak, was het besef van die aanwezigheid.  


