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De jonge monnik wilDe graag een goeDe monnik worDen, maar hij wist niet hoe 
Dat moest. al sinDs hij klein was DeeD hij zijn best, leerDe alle rituelen, 
las alle boeken en geschriften Die zijn leraren hem aanreikten en opgaven, 

meDiteerDe uren per Dag, was vrienDelijk tegen ieDereen en hielp waar hij maar 
kon, zover zijn kleine lijf hem toeliet. maar hoe goeD hij ook zijn best DeeD, het 
lukte hem niet De monnik te zijn Die hij wilDe. er was zoveel leeD, zoveel zieke, 
ongelukkige mensen en alle kwetsbare en gewonDe Dieren. hoe kon hij ooit genoeg 
Doen en voor allemaal zorgen? 
altijD als hij het even niet meer wist liep De jonge monnik naar De ranD van het 
Dorp, De open vlakte in. hier was niets en niemanD, alleen kilometers zanD, hier 
en Daar wat gras en stenen en heeel in De verte een klein tempelhuisje met nog 
verDer weg De bergen. hier vonDt hij altijD De rust om te beDenken wat hem te 
Doen stonD. 
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zo zat De jonge monnik Die Dag weer op De rotsen, ver weg van het Dorp, toen hij in-
eens een aDelaar in De lucht zag. het prachtige Dier hing Daar alsof hij stilstonD in 
De blauwe lucht. als gebiologeerD keek De jongen naar De aDelaar, hij was zo mooi, 

zo groot en sterk. zo vol focus en zeker van zijn zaak, hing hij in De lucht. turenD en alert 
en als hij Dan zijn prooi in het oog kreeg twijfelDe hij geen moment. trefzeker Dook hij op 
zijn prooi af en pakte hem op, alsof Dit het makkelijkste klusje van De werelD was. hoe kon 
het Dat Die aDelaar zo precies leek te weten wat hij moest Doen?
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op een Dag was De jonge monnik weer uit De tempel weggelopen. hij haD zitten uren 
meDiteren, maar zoals al zo vaak, ieDere keer als hij Dacht zijn geDachten onDer 
controle te krijgen, merkte hij Dat er weer nieuwe tevoorschijn plopten. er was 

zoveel om aan te Denken, hij werD er moeDeloos van. hoe kon hij ooit een goeD voorbeelD 
zijn voor anDeren en hoe kon hij ooit anDeren helpen hun weg te vinDen in Dit leven als hij 
het zelf allemaal niet eens wist?

De aDelaar haD De jongen ook gespot en gezien hoe hij hem bekeek en volgDe. maar hij 
haD ook De tranen in De ogen van De jongen gezien. hij vloog naar De jonge monnik toe en 
lanDDe op een rots vlak voor hem. hij keek De jongen recht aan en vroeg wat er was. De 
jonge monnik vertelDe zijn verhaal en barstte in tranen uit: hoe kan ik ooit zo groot en 
sterk en zeker worDen als u meneer De aDelaar? hoe kan ik ooit een goeDe monnik worDen 
en ieDereen helpen?
De aDelaar glimlachte. hij keek hem recht in De ogen en begon te vertellen:
jonge monnik, je hebt een groot en goeD hart. je zou ieDereen willen helpen en liefst ook 
nog allemaal tegelijk en er voor zorgen Dat er nooit meer iets of iemanD iets overkomt. 
maar Daar ben je te klein voor als mens. zelfs als je groot en volwassen en sterk bent, 
zul je niet alles en ieDereen overal tegelijk voor alles kunnen behoeDen. zie het als een 
jacht. als ik ga jagen zoek ik het hele lanDschap af naar een lekker Dier om te eten. maar 
als ik er meer Dan een tegelijk zie, kan ik ze niet allebei tegelijk vangen. ik moet kiezen en 
van te voren weet ik nooit of een poging ze te vangen zal lukken. soms is De muis sneller 
Dan ik en hebben mijn jongen en ik niets te eten.
wat ik Daarom Doe is focussen. ik hang heel stil heel hoog in De lucht, zoDat ik een goeD 
overzicht heb op alles. als ik Dan een of meer mooie prooien zie lopen kijk ik welke heel stil 
zit en probeer ik in te schatten hoe snel ik moet zijn om te zorgen Dat hij niet zal ontsnap-
pen. Dan richt ik al mijn aanDacht Daarop. ik zie in mijn hoofD al helemaal wat ik moet Doen 
en wacht tot ik met mijn hele wezen voel Dat het moment goeD is, Dat ik De snelheiD kan 
halen Die ik noDig heb, Dat ik weet welke kant hij op zal ontsnappen en Dan... ga ik er voor.
en soms mis ik toch, want niets is 100% zeker in Dit leven, maar Dan weet ik in ieDer geval 
Dat ik alles heb geDaan wat ik kon en wacht ik op het volgenDe moment, een volgenDe kans.
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De jonge monnik haD De woorDen van De aDelaar goeD in zich opgenomen en 
begon te begrijpen wat hij moest Doen: afstanD nemen en kijken wat zich 
aanDienDe, Dan zich richten op wat zijn aanDacht vroeg en Dat met volle 

overgave en volleDige toewijDing Doen. hij zou zich helemaal in het moment storten 
en met hart en ziel zich wijDen aan wat en wie hij voor zich haD. Dat was het enige 
wat hij kon Doen en Dat was genoeg. in De meDitatie zou hij net als De aDelaar zich 
openen voor De werelD om hem heen, hij zou er zijn krachten bunDelen Door zich af 
te stemmen op wat zich aanDienDe en er Dan met een open hart en geest in gaan en 
Doen wat hij kon. Dat was hoe hij een goeDe monnik kon zijn. De enige en beste Die 
hij was.
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en zo zag De aDelaar De jonge monnik vanaf Dat moment in volleDige rust 
en concentratie zijn plek in het lanDschap innemen. hij wist nu hoe hij zich 
moest focussen en zijn waar hij was. en als hij weer eens twijfelDe of 

overwelDigD raakte Door alle leeD in De werelD? Dan kon hij erop vertrouwen Dat 
De aDelaar op zijn plaats in De lucht hing om hem aan zijn les te herinneren. zo zie 
je maar. van alles en ieDereen in Deze werelD valt iets belangrijks te leren!
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