De dans van de elementen

Een tijdje geleden vroeg een professionele danser aan mij of ik, na de regenboogmens,
nog een verhaal wilde schrijven en wel over de vier elementen: aarde, water, vuur en
lucht. En daarbij de vraag: ”Wat verbindt deze vier? Dat was een heerlijke uitdaging.
Hieronder een beknopte weergave van het resultaat. Je kunt het in verschillende lagen lezen.
Ik kijk uit naar wat de dansers/choreografen ervan zullen maken!!!
Wij zijn aarde, water, vuur en lucht, van waaruit alles is opgebouwd. Je kunt ons terugvinden
in de natuur, waar jij ook deel van uitmaakt…lief mensenkind.
Maar je kunt ons ook terugvinden in jouzelf!!!!!
aarde is dan lichaam…materie,
water is dan gevoel, liefde,
Lucht is dan geest, verstand,
Vuur is dan daadkracht en energie
Wij bevinden ons dus buiten jou….en wij zitten in jou!!!! Zo dichtbij….zo verweven….zo
wonderlijk…zo krachtig!!!!
Soms heeft vuur water nodig als ze te sterk is.
Soms heeft water aarde nodig om in goede banen te kunnen leiden, zodat je jezelf niet
verliest….niet overstroomt…als het ware
Soms heeft water lucht nodig om het liefdesverdriet wat minder te maken , weer een beetje
lucht te krijgen.
Soms heeft lucht water nodig om het verstand te kunnen verlaten en af te dalen naar het hart,
want lucht kan een wolk worden, vol met druppels, waaruit de liefde stroomt!!!
En alle elementen hebben de aarde nodig. Terugvallen op het fundament, grond onder je
voeten… even weer in de structuur. Stevig op beide benen blijven staan. Wat mooi!

Maar wat is nou voor dreigende muziek? Ik krijg er kippenvel van! Waarom moet dat nu?
Wat mooi is…nu…op dit moment verstoren? Wat belachelijk! Daar zitten we toch niet op te
wachten?..... Hee!!!!! Zet eens wat andere muziek op!! Dit heeft toch geen zin???? O
boy…Wat voor engerd komt daar dan aan? Hij wil ook wat zeggen…nou ja…je moet niet te
snel oordelen…misschien valt het mee…..(Tipota (het niets) verschijnt ten tonele)
Mijn naam is Tipota
Ik geloof niet in iets
Want ik ben het niets
Er is geen schepper
geen reden

geen bedoeling of doel
Waar het op aankomt
is het gevoel
om te erkennen dat alles toeval is
waaruit jij bent geboren
en niet om bij een hogere macht te horen
Geloof is gebaseerd op angst
Maar de logica duurt toch het langst
En ja…geniet van de elementen
Zij zorgen voor zomer, herfst, winter en lente
Maar net als jij
gaan zij voorbij
Het vuur voor eeuwig gedoofd
voor niets zo uitgesloofd
De wind…zo roerloos stil
terwijl zij dat eigenlijk niet wil
De lucht die tegen het einde aanhikt
Maar onontkoombaar door het noodlot wordt verstikt
En dan de aarde…
al die tijd gedacht…ik ben van waarde
door de liefde, de hoop en de geest
Maar als je voorbijgaat
en alles is niets
Ben je er dan wel geweest?
Geloof niet in iets
want alles gaat op in mij
gaat voorbij…in mij!!!
IN MIJ!!!!!!! IN MIJ!!!!!!
in het niets……..(dreigend fluisterend)
in het NIEEEEEEEEEETTTTSSSSS!!! (schreeuwend)
Na dit absolute, verwoestende niets
schreeuwt het vuur het uit:
“Hoe vurig kan ik nog zijn, als ik
uiteindelijk volledig wordt uitgedoofd?”
Het water huilt:” Hoe liefdevol kan ik
voor altijd zijn, als er geen altijd is?”
De lucht stamelt:” Waarom zou ik blijven stromen,
als ik en mijn denken in het absolute niets verdwijnt?
Wie zal mij herinneren?”
En de aarde draait door
en roept in paniek:” Als alles draait vanuit het niets
en uiteindelijk opgaat in het niets….
wat is dan de zin en betekenis van ons bestaan?”
Protasi! Protasi! Waar ben je nu? Of ben je nep? Fakenews???
Er komt geen antwoord. De vier elementen verliezen, hun bestemming, hun zingeving, hun
zelfwaarde en hun betekenis.
Zij storten in. Alles lijkt verloren. Gevoelens van wanhoop, verdriet, angst en je zo ontzettend
eenzaam voelen…..vreten het geluk langzaam…maar zeker…op……

Vanuit het ineengestorte vuur, water, lucht en aarde
hoor ik een stem….als je stil bent en als je wilt, kun je hem horen…..
Mijn naam is Protasi…dat betekent…zin
“Ik ben het krachtige vuur als het leven jou heeft opgebrand
Ik ben het helende water om jouw dorst… naar het zinvol er mogen zijn…….. te lessen
Ik ben de bevrijdende lucht als het leven jou de adem beneemt
Ik ben de betrouwbare aarde, waarop jij kan blijven staan,
als verdriet en angst je verlammen.
want…..
Ik ben het oog dat jou zal blijven zien, waardevol zoals je bent
Ik ben het oor dat zal blijven luisteren naar jouw diepste, prachtige verlangens
Ik ben de stem die jouw unieke naam voor altijd zal blijven uitspreken
Ik ben de krachtige, lieve handen die zich teder naar jou uitstrekken en jou
onvoorwaardelijk zullen blijven dragen, dwars door alles heen
Ik ben
Ik ben het hart
Ik ben het hart van de elementen
Jouw hart in mijn hart
Jouw ziel in mijn ziel
Zorg voor het vuur als ze te verwoestend is
Zorg voor het water als ze teveel van het goede is
Zorg voor de lucht als ze te verstikkend wordt
Zorgt voor de aarde als ze te warm wordt
Zorg voor elkaar!!”

