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De beer en de kolibrie
28 dagen solo in de wilde natuur

Annemieke Wiercx, december 2017

Daar zat ik dan, met ‘Me, myself and I’ op 
de berg, in Crestone, Colorado. Of preciezer 
omschreven, op een lieflijk weitje hoog ge-
legen tussen imposante bergtoppen van de 
bergketen Sangre De Christo. Letterlijk op de 
bodem van een U-vorm. 28 dagen solo, dus 
deze plek zou 28 dagen lang mijn thuis zijn. 
En 28 nachten lang. Daar zag ik vooraf het 
meeste tegenop, tegen het donker. En ik was 
bang voor beren. Want die zaten ook in dat 
gebied, wist ik. Gelukkig geen Grizzly’s, die 
naar het schijnt agressief kunnen zijn naar 
mensen, maar alleen maar zwarte en bruine 
beren. Waarom toch dit avontuur aangaan, 
terwijl ik bang ben? Wat doe ik hier? Deze 
vraag heb ik mezelf veel gesteld. Ik voelde 
alle vrijheid om de berg weer af te lopen, en 
uiteindelijk weer in de bewoonde wereld aan 
te komen. En toch bleef ik. Waarom? Steeds 
kwam ik weer uit op dat verlangen dat ik al 
heel lang ken: een verlangen naar het mys-
terie, een verlangen naar het ervaren van 
Source. 

Op de bodem van de U

De eerste week gebeurde er niks. Ja, de 
schemer kwam iedere avond en heel traag 
transformeerde deze dan naar donkerte, 
pikzwarte donkerte. De zwarte nacht voelde 
steeds meer als een comfortabele mantel die 
alles omhulde. Soms bekleed met prachtige 
sterren en een stralende maan, soms ook 
effenzwart. En ik was eigenlijk niet echt bang, 
moest ik constateren. Ik ontdekte in deze 
week ook mijn favoriete uitje; naar het berg–
riviertje met al z’n watervallen, om water te 
halen en te wassen. Wat voelde ik me levend 
na zo’n ijskoude onderdompeling.

En ik wist ook dat dit mijn volgende stap was 
als ik door wil met Way of Nature, en dat wil 
ik. Om beter te kunnen gidsen en anderen 
hun verbinding met natuur te laten ervaren, 
moest ik zelf weer meer weten over Natuur 
met een hoofdletter; over die Sacred Nature 
waar innerlijke en uiterlijke natuur in samen-
komen.   

Niks? 
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De enige uitzondering op de 28 dagen 
solitude was een wekelijks gesprekje met 
John Milton, founding father van Way of 
Nature en spirituele leraar. Toen ik na een 
week vertelde dat er niks gebeurde moest 
hij hartelijk lachen. En tussen neus en lip-
pen zei hij dat ik misschien wel iets met de 
Healing Sounds kon doen; een oefening 
uit de Taoïstische traditie. Dit deed ik, en 
ik deed nog iets anders, een ‘laat-al-het-
geluid-er-maar-uitkomen-sessie’ met me-
zelf, bij de beek. Ik realiseerde me dat ik in 
de oefening om emoties te transformeren 
nooit de 1ste stap had gedaan; de emotie 
eruit laten komen; uiten. Mijn belangrijkste 
emotie was angst, maar die nacht met vol-

le maan overwon 
ik ‘m door mid-
den in de nacht - 
toen het eindelijk 
droog was – op te 
staan en te gaan 
dansen, onder 
de ronde maan. 
Ineens hoorde ik 
een luid geluid, 

een brekende tak. Ik 
pakte mijn staf (gekregen van een aantal 
vrouwen die voor mij ook een 28-daagse 
hadden gedaan) en danste verder.  

“Let it all out”

Alleen?

De dag erna, bij het dagelijkse afsluitings-
ritueel van mijn cirkel, hoorde en zag ik 
ineens een luid, groot, bruin, bewegend, 
donderend gevaarte van de helling afrollen. 

Het duurde een paar fracties van een  
seconde eer ik realiseerde wat het was: 
een beer, die recht om me af kwam. Het 
duurde nog een paar fracties van secon-
des om te bedenken wat ik dan ook al 
weer moest doen: oh ja, uit elkaars route 
wegblijven en lawaai maken. In die split 
seconde draaide ik een halve slag, be-
gon het 1ste lied te zingen dat in me op 
kwam: het Avé Maria, en vervolgde rustig 
m’n weg. Heb natuurlijk niet omgekeken 
om te zien wat de beer deed, maar een 
tijdje later merkte ik vanzelf dat ie nog 
niet weg was. Nu van de noordwestelij-
ke kant, kwam weer een grote bol bruin 
vacht de helling afdonderen, precies in 
de richting van waar ik rustig onder mijn 
lievelingsboom zat. Weer een impulsbe-
slissing, weer het Avé Maria ingezet en 
me weggedraaid en weggelopen, weg van 
de beer. Toen even later op een andere 

plek in mijn cirkel plotse-
ling precies achter me 

een immens lawaai 
naderde – en ik 
wederom zin-
gend wegliep 
– wist ik dat die 
beer (beren?) 
niet een een-
malige toeval-
lige passant 
was geweest. 
Ik zou ermee 
moeten dealen. 

Er volgde nog 
een paar ont-

moetingen waarbij 
ik steeds op eenzelf-

de manier reageerde.
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Tot die avond dat ik in de tent lag en 
de deep relaxation oefening aan het 
doen was. Ineens hoorde ik weer een 
luid, groot, snel naderend iets van de 
helling afdenderen, vergezeld door het 
geluid van rollende stenen en hout, 
steeds dichterbij en recht op mijn tent 
af. Ik scande in mijn hoofd razendsnel 
mijn opties: ik kon de staf pakken, ik 
kon gaan zingen, ik kon beerspray pak-
ken, ik kon uit de tent wegrennen… en 
besloot niets te doen. Me over te ge-
ven aan wat er was en wat er zou gaan 
gebeuren. Ik wilde niet meer hoeven te 
reageren, ik wilde ontspannen zijn. Ik 
vervolgde mijn deep relaxation into the 
fear. Het geluid stopte vlak voor mijn 
tent, even bleef het stil en daarna volg-
de, een stukje verderop, het geluid van 
iets massiefs dat een vermolmde boom 
omduwde. Het klonk intimiderend. Ik 
bleef nog een lange tijd m’n deep re-
laxation doen en viel in slaap.

De dagen erna was het rustig. Ik bleef 
mijn geluiden maken en zingen, zowel 
bij de beek als met de healing sounds 
oefening en als ik mijn cirkel ’s ochtends 
en ‘s avonds rondliep om te bedanken. 
De belangrijkste emotie was niet langer 
angst maar een diep verdriet en een ge-
voel van eenzaamheid. Beiden kende ik 
ergens heel goed, maar ze waren diep 
weggestopt geweest. 

Overgave Wie beslist er nu? 

Die ogenschijnlijke rust verdween toen ik 
aan het eind van een middag terugkwam 
van de rivier en zag dat mijn tentje uit z’n 
model was.  Dichterbij zag ik beter wat er 
aan de hand was: berenklauwen en – tan-
den op verschillende plekken in het tentzeil, 
en verderop was er met mijn beerproef 
etenstonnen gespeeld. Op dat moment 
kwam het verdriet omhoog golven: ik was 
zo verdrietig dat die beer me niet met 
rust liet, ik wilde geen angst meer, ik wilde 
zachtheid, gemak. De volgende dag was 
mijn wekelijks gesprek met John en ik be-
dacht alvast wat ik zou willen. En alhoewel 
ik kon voelen dat een ‘hoger / vrij gedeelte’ 
van mij wilde blijven, besloot ik dat ik de 
volgende dag terug naar het dorp wilde. 
Het gesprek met John was ontspannen en 
blij en toen ik daarna weer de berg terug 
omhoog liep, was ik totaal verwonderd: ik 
had toch besloten dat ik zou vertrekken? 
Maar verder dan die gedachte bleek niets in 
mij dat van plan te zijn, dus ik bleef simpel-
weg. Een vertrek was niet aan de orde, dus 
de beslissing daarover blijkbaar ook niet.           



De dagen daarna waren rustig, makkelijk, 
en ontspannen. De nadrukkelijke aanwe-
zigheid van de beer was er niet meer en 
een ander dier dat de communicatie met 
me zocht kwam meer in de picture; de 
kolibrie. Vanuit het niks kon dat beestje 
ineens voor me hangen, minutenlang, 
zo leek het. En door z’n onverwachtheid 
en door z’n lawaai (die snel bewegende 
vleugels maken veel geluid, zo dichtbij), 
leken de ontmoetingen met een koli-
brie en een beer vreemd genoeg veel op 
elkaar. Beiden triggerde een schrikreactie. 
Met als groot verschil de daaropvolgende 
emotie; van de kolibrie werd ik erg blij. En 
was er teveel angst in mijn systeem om de 
schoonheid en speelsheid van de beer op 
het moment zelf te kunnen waarderen.

Oog voor de kolibrie

Vrouwelijke kracht

Mijn vrouwenlichaam reageerde ook en 
mijn maandcyclus kwam in volle glorie 
terug. Ik voelde me op en top vrouw, 
vruchtbaar en krachtig. Eerdere Sacred 
Passages hebben me zeer bewust ge-
maakt van de relatie tussen de wilde na-
tuur en het natuurlijke vrouwelijke bloed 
en lichaam en ik was blij ook nu weer 
deze connectie te ervaren.   
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De laatste week richtte ik me vooral op 
de oefeningen om source-awareness te 
kunnen ervaren. Eén ervan is de oefe-
ning om via de zintuigen contact te ma-
ken met de omgeving en daarna de per-
ceptie weer helemaal terug te volgen tot 
waar deze in jezelf ontspringt. Het was 
de combinatie van de oefeningen, de qi 
gong en tai chi die ik deed, het alleen 
zijn, de bijzondere plek en de teachings 
en transmissie van John die me naar 
een ervaring van stilte en simpelheid 
bracht. Op het laatst werd zelfs m’n uitje 
naar de beek bijna overbodig, ik wilde 
simpelweg alleen ‘zijn’ en had eigenlijk 
niks nodig; een staat van heel simpel en 
diep content zijn. Ook gevoed door de 
ervaring dat mijn gedachten weliswaar 
een entertainende afleiding konden 
bieden, maar niet meer of minder waren 
dan die andere percepties. En wat echt 
de moeite van het verkennen waard is, 
is de bron van die percepties, waar ze 
steeds weer in terugkeren en ook weer 
uit ontstaan. Of de andere analogie; 
niet de vormen die ik zag in de spiegel 
waren zozeer interessant, maar meer de 
spiegel zelf; dat wat de vorm weergeeft.

Meer spiegel minder vorm  

een dag voor zijn zelfverkozen moment 
van doodgaan een paar gedichtregels 
opschreef: .. “Laat mij nog éénmaal zeg-
gen hoe dankbaar ik ben, …… om iedere 
ochtend de dag in te drinken als morgen-
wijn….”, zo herinnerde ik me die regels uit 
het gedicht van Anton van Duinkerken. 
Ik heb die laatste paar dagen te pas en te 
onpas tegen alle en iedereen deze regels 
uitgesproken en ontdekte dat het me ging 
om die dankbaarheid te ervaren én hier-
van uiting te geven. En toen de dag voor 
vertrek de kolibrie een cirkel om me heen 
vloog was voor mij ook de cirkel rond.         

Toen het einde van de 28 dagen naderde 
was ik heel erg gewaar van het op hand 
zijnde afscheid. Ik wilde heel bewust af-
scheid nemen van alles waarmee ik me op 
die plek zo verbonden heb gevoeld en ik 
wilde mijn dankbaarheid tonen. Een herin-
nering aan mijn vader kwam op; hoe hij

Thuis, een paar maanden later, ervaar ik 
dit avontuur als een kraampakket voor het 
leven, een doos waarin zoveel verschillende 
presentjes zitten, die ik steeds weer kan op-
pakken, uitpakken, toepassen en weer kan 
bewaren om verder te laten rijpen, in mij en 
voor mijn omgeving. Waarbij de dankbaar-
heid en tevredenheid twee stromen zijn die 
mij hopelijk nog heel lang dragen.      

Kraampakket voor het leven

Laat me nog éénmaal zeggen


