De Groene Bijbel

Ik heb net, samen met mijn partner, een bijzonder mooie reis gemaakt naar Zuid-Afrika. Wij hebben
bijzonder genoten van de natuur in al zijn facetten. In het Kruger park hebben wij heel veel
verschillende dieren gezien waaronder leeuwen, olifanten, buffels, hyena’s, neushoorns, nijlpaarden
giraffes, zebra’s en vele soorten antilopen. Alleen de luipaard hebben wij niet gespot. Wij werden op
onze reis begeleid door een Afrikaanse gids, die veel van de natuur wist en ons aangaf dat zijn manier
van leven gebaseerd was op het naleven van de “Groene Bijbel”. Hij bedoelde daarmee dat als je de
natuur goed begrijpt je geen bijbel (of een ander boek) nodig hebt om te weten hoe de schepping in
elkaar zit.
Een week later begreep ik precies wat hij bedoelde. Wij waren te gast op een plek in de provincie
Limpopo, waar een Zweedse miljonair 10 grote ranges heeft opgekocht, de hekken heeft verwijderd
om het wild de ruimte te geven om overal naartoe te gaan waar dat gewenst is. Op deze plek werden
wij begeleid door een jonge Vlaamse onderzoekster die het gedrag van olifanten bestudeert.
Interessant om te weten is dat deze gebieden oorspronkelijk jachtgebied waren en dat de dieren zeer
alert zijn op de aanwezigheid van mensen. In dit gebied waren wij de enige toeristen. In een “vier
wiel drive” zijn wij 3 dagen op ontdekkingstocht geweest. Wij hebben daar twee zeer bijzondere
ervaringen gehad. Op de enige geasfalteerde weg tussen twee gebieden kwamen er plotsklaps
olifanten die de weg overstaken, hoeveel waren het 10, 20 of meer? Het bleek een enorme groep te
zijn van meer dan 100 olifanten! Volgens de onderzoekster waren het een aantal kuddes die zich
verzameld hadden. De dag hiervoor waren er vlakbij het beschermde gebied geweerschoten
gehoord. Het sterke vermoeden bestaat dat de leider van de groep (de matriarch) de groep opdracht
heeft gegeven naar veilig gebied te trekken.
In deze zelfde omgeving zijn afbeeldingen van de oorspronkelijke bevolking ontdekt (de bush man).
In een grot heb ik deze afbeeldingen mogen zien en fotograferen. Geen hek, geen toegangskaartje,
gewoon aanwezig in de natuur. Eeuwen geleden gemaakt, met bloed en urine. Ik heb mij nog nooit
zo één gevoeld met het universum, ik kon “de groene bijbel” lezen en begrijpen.
In de begeleiding van mijn cliënten probeer ik al jaren te laten zien hoe de hoogste vorm van
harmonie er uit ziet. Door de hierboven beschreven ervaringen heb ik een belangrijke stap in mijn
eigen persoonlijke ontwikkeling kunnen maken die ik weer wil doorgeven aan de mensen die op mijn
pad komen.

Bob Bendien

