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Van Petra van der Wyle-Prins (naamgenoot dus), ontving ik een leuke brief met daarin een
door haar zelfgeschreven sjamanenmotto.
Ik laat het hier volgen als voorbeeld. Als jij ook iets dergelijks wel eens opschrijft, het zij een
gedicht, invocatie, gebed of motto: Stuur het dan eens aan ons op.
Laat je hart zijn als een zonnebloem
met vrolijke gele bloempjes en ontelbare zaden,
zaden om te planten
in jezelf en voor de natuur.
Zaden om te delen en te ruilen met anderen.
Zaden om weg te geven aan diegene
die het nodig hebben.
Petra van der Wyle-Prins
Nu we toch aan het schrijven zijn, soms is het leuk om verhaaltjes te improviseren ter
plekke, zoals in het stamcafé “de Bras” in Groningen.

Een paddenstoel verhaaltje
Hans en ik zitten in het stamcafé; de Brasserie in Groningen grapjes te maken. We lachen
heel wat af! Vandaag zijn we bezig al improviserend elkaar een paddenstoel verhaaltje te
vertellen.
We stellen ons voor, dat de ene paddenstoel iets tegen een andere zegt; dat ging toen
ongeveer zo:
Zegt de ene paddenstoel tegen de ander: “Ik ben wat moe van het lopen, ik ga even op een
elfenbankje zitten.” Zegt de ander: “Spoor je wel?” Antwoordt de ander: “Ik schrik me een
hoedje, als je dat zo plotseling zegt.” Komt er een voorbijganger langs (ook een paddenstoel)
die tegen de eerste paddenstoel zegt: “Ben jij altijd zo stipt dat je om het half uur op een
elfenbankje moet gaan zitten?” ”Ja, hoor,” zegt de vliegenzwam. “De wegbewijzering van
mijn netwerk is perfect in orde. Ze laat me altijd precies zien welke weg ik in moet slaan en
ook als er gevaar is.” De tweede paddenstoel zegt dan tegen de vliegenzwam: “Dan zou ik
toch maar eerst eens op je hoedje kijken, want daar zit kabouter Plop te wippen!”
De vliegenzwam kijkt op z’n eigen hoedje en zegt tegen de kabouter: “Hé kabouter Plop wat
doet u nu?” De kabouter wordt daarop heel boos en roept luid: “Zit toch niet zo te
zwammen!” Daar schrikt iedereen enorm van en daarna wordt het heel stil in het bos.
“Zullen we maar weer samen in een heksenkring gaan staan en elkaar een hand geven?”,
zegt de vliegenzwam. Iedereen komt in de kring staan en wordt heel rustig. Iemand roept
nog: “Zou je niet je hoed afdoen als je in de kerk bent?” Maar daarna gaat iedereen echt
slapen. De zon gaat onder, de avond valt en alle paddenstoelen slapen en dromen over verre
landen……
De sjamaan Searching Deer

