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EEN MINDFULNESS
GEDACHTENBOEK

Dit boekje is een gids door het leven, vol vreugde,
verdriet en geluk. Het is gratis want vreugde kost

niets en geven brengt vreugde.
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O P  V � S � T E
P O Ë T I C U R E  M A G A Z I N E

Met  dit  boekje  kom  ik  even  bij  je  op  visite .  Het  is  een  kleine  bundeling
van  gedachten  die  ik  graag  met  anderen  deel, soms  om  te  troosten,

soms  om  uit  te  dagen, soms  gewoon  zomaar .  Vind  je  het  leuk,
check  dan  mijn  website  even  .  Daar  is  nog  meer  te  zien .  

www.emilypuck.be



JE BENT GENOEG

je bent... het is niet meer of niet minder
precies zoals je bent

en dat is min of meer altijd genoeg
...
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het waren de zondagen waarop de zon 
donkere schaduwen wierp
op het bankje onder de lindeboom
dat bankje tegen de muur
wachtte elke zondag op ons
terwijl wij luisterden
hoe god de wereld schiep
het licht en de duisternis
de hemel die bronwater van de regen scheidde
hij schiep het land, de planten en bomen
de lichten aan de hemel, de zon, 
de maan en de sterren
hij schiep de zeedieren en de vogels
en hij schiep de landdieren en de mens
die over de dieren en planten heerste
op zaterdag had hij het paradijs gebouwd
en op zondag schiep god het Gemis.
Het Grote Gemis
Het was het gemis dat de mens 
doet streven en creëren
om het gemis draaglijk te maken
Het werd de bron van creativiteit,
alle menselijk streven komt voort
uit een gemis
Dat had god goed begrepen
ook ik schrijf omdat ik 
dat bankje, dat bankje 
onder de lindeboom mis
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ik  liep  met  mijn  hoofd  
in  de  wolken  

zwevend  over  de  straat
de  vogels  zongen  niet  meer  gewoon,

ze  floten  perfect  in  de  maat
 

de  bloemen  lachten  mee
en  het  geluk  ging  dansen
het  danste  opeens  zo  blij

ik  kon  het  niet  geloven
wat  er  gebeurde  met  mij

 
de  zon  begon  te  schijnen

en  de  hemel  werd  zomers  felblauw   
mijn  hart  begon  te  fluiten

en  joelde: er  houdt  iemand  van  jou!
in  één  klap  had  ik  alles

 
de  wereld  leek  vrolijk  en  vrij

het  heeft  lang  geduurd  in  mijn  leven
voor  ik  mezelf  graag  zag

maar  sinds  die  bewuste  avond
zingen  de  vogels  wat  af



Mooier  nog  dan  de  l iefde

is  de  hoop

want  ze  leeft  in  de  donkerste  dieptes

en  op  eenzame  hoogtes

vl iegt  ze

de  zachte  bries  die  je  meevoert

op  het  strand

ze  is  de  zon  die  l icht  werpt

op  zware  momenten

onuitputtel i jk  en  

nooit  te  verslaan

mooier  nog  is  ze  dan  de  l iefde

want  ze  is  veel  naïever

ik  wens  je  een  tuin  

vol  hoop
 

PROJECT

HOOP



Vlucht

Je kan je niet veilig denken
Hoe ver ook je weg zou gaan

dat wat jou aan me bindt
reist veel verder, 

verder dan de zon en de maan
geen plek op de wereld 

beschermt je 
 

tegen dat wat je bang 
van me maakt

overal zal  het jou achtervolgen
overal ben je naakter dan naakt

De held die je ooit 
zal redden,

schuilt niet aan de evenaar
 

Geloofde je dat nu maar,.
maar je reist verder 

en verder
weg van jezelf

en verder
weg

van elkaar 



in jouw hoofd is er iets dat zegt
ik wil dat jij altijd vecht
en ook al dans je met een ander
de ander danst altijd verkeerd
want elk ander is een ander
een vijand blijft hij, zonder meer
zolang je jezelf niet kan vertrouwen
omdat men je vertrouwen brak
blijf je wanhopig jezelf zoeken
voel je je nooit op je gemak
telkens weer komt er wel iemand
die de wonden openrijt
tot op de dag dat je kan zeggen
ik omarm mezelf zonder spijt
ik ben het waard om hier te wezen
wie ik ook ben, het is oké
dan dans je samen met de ander
de dans van samen
de dans van twee

ve i l i g



'Dan rende het als een bliksemschicht het woud weer in en verdween in het

donkere struikgewas. Met grote ogen wendde de jongen zich tot de oude

man.

‘Dat kind troostte zijn dode moeder in haar graf,’ zei hij ontdaan.

‘Zo hoort het,’ mompelde de ouderling. 

‘De sterkere moet de zwakkere helpen want het leven is voor niemand

gemakkelijk. De meest bittere tranen boven een graf zijn die van hen die dit

te laat begrepen.’

Zwijgend zetten ze hun tocht verder. Ze waren tot het hart van de berg door-

gedrongen. Waar ze de rivier zouden kruisen, zouden ze de grens van het

vierde rijk naderen. Een roze papegaai vloog voorbij, hij danste op zijn vleugels

en stopte bruusk. Krauwend ging hij voor hen zitten.

‘Het mensenkind!’ kraste hij. 

‘Ben je er nog steeds? Wees maar voorzichtig want voor je het beseft, ben je

er niet meer. Je bent hier vlakbij de rivier des overgangs. Je moet altijd

rechtdoor en op tijd afdraaien, dan vind je het wel. Maar vergeet de trappen

niet te nemen. Je zal moeten kruipen om omhoog te raken, denk eraan.’

‘Is het zo eenvoudig, papegaai? Dank je wel!’

Graag gedaan, kerel, maar vergeet me niet!’ 

De jongen zag hoe de oude man zich met veel moeite naar boven sleepte en

stak hem zijn hand toe. De trappen die uit de rotsen gehouwen waren, leken

eindeloos te klimmen. Hoe hoger ze kwamen, hoe woester de omgeving

werd. De wind gierde om hen heen en het pad werd haast onbegaanbaar.

Moeizaam bleven ze volharden en strompelden voorovergebogen tegen de

windvlagen in. Uiteindelijk werden ze beloond.

‘Na de zwaarste klim komt altijd de mooiste beloning,’ hijgde de oude man

terwijl ze in een enorme mergelgrot naar adem stonden te happen. Het was

er fris en een zachte bries streelde zijn haren. Ook al hing er een lage nevel, de

lucht was er ijl. Als ze heel goed luisterden, hoorden ze in de verte het geklater

van water, de rivier kon niet meer veraf zijn.

 

 

 
 

Uit 'Orbit Express'

een f ilosof ische levensli jn



‘We naderen,’ zei de oude man.

Het kind knikte en legde zijn hand tegen de rotswand. De koude, gele

structuur schuurde onder zijn vingers en hij dacht aan het verhaal over de

monniken met de afgesleten nagels. De wand was ruw, in dikke plooien

strekte het gesteente zich voor hen uit. In het licht van de fakkels zag hij

dansende, grote schaduwen en honderden glimwormen met hen mee

gaan. Vanuit de verte lokte het water hen verleidelijk.

‘Zou u durven overgaan, mijnheer?’

‘Dat weet ik nog niet,’ antwoordde de oude man. ‘Ik heb geen angst om

naar het dodenland te gaan want voor mij zal de dood nooit voor altijd zijn. 

Voor een kind als jij daarentegen hoort het leven nog eeuwig te zijn. Een

kind hoort in het rijk der eeuwigheid en eindeloze dromen.’

‘Maar als ik niet probeer dan weet ik nooit of Fenguan nog leeft! Het was

mijn opdracht om hem mee te brengen naar Zuidonder. Als ik faal, dan zit

ik hier gevangen.’

De man knikte en richtte zijn blik op de grot.

‘We zetten allemaal onszelf gevangen om een ongekende, innerlijke reden.

Maar ik weet niet of iemand uit het geestenrijk mee kan naar de gewone

wereld, jongen. Dat stuk moet je alleen doen, niemand kan je helpen op het

pad naar de dood. De laatste stappen zijn voor jou alleen net zoals je op de

wereld kwam.’

‘Moet ik bang zijn?’ vroeg de knaap.

‘Waarvoor zou je bang moeten zijn?’ antwoordde de man.

‘De dood is onze toekomst. Als je voorbij die volgende bocht komt, zal je de

veerman wel zien. Hij kan je verder helpen, dit is zijn rijk.’ ....



Geen enkele
bloem zit, 
zoals bij de
mensen,

haar eigen
groei in de weg

dank je voor het lezen
meer proeven?

CHECK WWW.EMILYPUCK.BE
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