
34	 de Kantlijn

Gezondheid en balans

De olifant
Kent u het parabel over een groep blinden en de olifant? Het is een soefisch verhaal 
uit de 12e eeuw. Ik zal het u vertellen.

‘Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag 
kwam er een koning met zijn hofhouding en zijn leger naar deze stad en zette 
daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag af 
te dwingen bij de mensen. De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en 
sommige blinden renden vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen 
idee hadden wat de vorm of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze infor-
matie door een gedeelte van de olifant te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets 
begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had. Toen ze met het 
nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten, werden ze onmiddellijk omgeven door 
mensen, die nauwelijks konden wachten om van hen – die het zelf verkeerd begre-
pen hadden – te horen wat ze dachten dat de waarheid was. Ze stelden vragen over 
de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd 
verteld. De man die het oor had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de 
olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.” 
Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het is. Het is een rechte en 
holle pijp, vreselijk en vernietigend.” Degene die een poot had onderzocht zei: “Het 
is krachtig en stevig, zoals een pilaar.” Ieder van hen had op de tast een gedeelte 
van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een 
juist beeld van het gehele lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal 
hun eigen beeld van het geheel.’

Wat wil dit verhaal ons nu vertellen? Juist ja, dat we allemaal, te allen tijde, ons een 
eigen beeld, mening en waarheid vormen. Een leraar van mij zei ooit: ‘Wij mensen 
zijn sleutelgatkijkers’. Onze zintuiglijke waarneming is beperkt en terwijl we dit 
voor waar aannemen, is het slechts één en al illusie. Ons lichaam doet pijn, is ziek 
of verkouden, en we vereenzelvigen ons met ons lichaam. Ook nemen we onze 
gevoelens en gedachten voor waar aan en klampen ons daar aan vast. We ont-
lenen hier zelfs onze identiteit aan. We zijn niet bang, maar we worden de angst 
en we denken ook nog eens dat deze angst reeël is. We be- en veroordelen de 
ander omdat hij/zij anders denkt, zich anders voelt, zich anders gedraagt. En ook 
hier ontlenen we ons onze identiteit aan. Want kinderachtig hoor, dat Mientje zich 
zo jaloers gedraagt. En wat heerlijk dat we ons koesteren in de gedachte dat wij in 
ieder geval niet zo zijn als Mientje. 

Majanka	Keijer

Yogadocente

Maar ons lichaam, onze gedachten, onze emoties: ze zijn niet wat we wer-
kelijk zijn. Wij zijn veel meer dan dat. Wij zijn de afzonderlijke delen van de 
olifant, maar we zijn ook de olifant in zijn totaliteit: intelligent, groots, ge-
voelig, sterk. Laten we ons dan ook zo gedragen en het kinderachtige ge-
drag overlaten aan hen die kinderachtig mogen zijn: onze kinderen. Laten 
we respect hebben voor onszelf, voor elkaar, voor elkaars meningen, nei-
gingen, patronen, gedachtengangen, emoties. Laten we niet gelijk gaan 
tetteren als het ons niet zint, maar de olifant in onszelf, in elkaar, in zijn 
waarde laten. We zijn ten slotte allemaal uniek en ergens toch ook weer 
hetzelfde; een wonderschone creatie van de natuur. Net als de olifant.


