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Voorwoord
Verhalen kunnen op een wonderbaarlijke manier diepe 
waarheden en wijze kennis in woorden vatten. Ze geven 
onze ziel moed en onze fantasie vleugels, ze toveren een 
glimlach om onze mond en sporen ons aan net even anders 
tegen de dingen aan te kijken dan we gewoonlijk doen.

Ze zetten gewone voorvallen in een ander licht en schep-
pen een positieve speelruimte, waarin je hart en je geest 
kunnen openbloeien als een bloem. Vandaar dat ik ver-
halen zo belangrijk vind en ze veel gebruik wanneer ik les 
geef.

Uiteindelijk heeft ieder mens zijn persoonlijke geschiede-
nis, schrijft ieder mens zijn eigen levensverhaal. Zoals dat 
met vrijwel alle verhalen het geval is worden ook die indi-
viduele verhalen beïnvloed door andere mensen en hun 
ervaringen, en worden ze door je eigen waarneming, jouw 
interpretatie van wat je meemaakt – door het leven zelf dus 
– gekleurd en gevormd.

Zo is het ook gegaan met de verhalen in dit boekje: de 
vrucht van noeste arbeid van vele creatieve geesten, wak-
kere ogen, goede oren en vlijtige handen. Zolang verhalen 
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van generatie op generatie mondeling of schriftelijk wor-
den overgeleverd, blijven ze voortleven.

Veel van deze verhalen werden mij aangereikt door leerlin-
gen, vrienden en bekenden; andere anekdotes heb ik op 
mijn talloze reizen door Azië zelf opgepikt.

De bronnen van deze verhalen heb ik vaak niet kunnen ach-
terhalen, maar wel wil ik de onbekenden die ze oorspron-
kelijk hebben bedacht en doorgegeven uit het diepst van 
mijn hart bedanken.

Het stemt me gelukkig dat ik deze schat nu met mijn eigen 
woorden en in mijn eigen taal – het Duits – vanbinnen uit 
kan navertellen en zo op bescheiden wijze tot het behoud 
van deze juweeltjes mag bijdragen.

Ik wens je van ganser harte veel leesplezier, vol vreugde en 
herkenning toe, waarbij je zowel je hart als je geest op een 
heilzame manier laat raken en verrijken.

Sandy Taikyu Kuhn Shimu
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 De barst 
        in de waterkruik

Lang geleden woonde er in India een arme vrouw. 
Haar bescheiden hutje was niet op de waterlei-
ding aangesloten. Ze ging dus elke dag naar de 
dichtstbijzijnde bron, die ruim een half uur lopen 
bij haar huisje vandaan lag. Om meer water uit de 
bron te kunnen putten nam de vrouw altijd twee 
waterkruiken mee. Zo liep ze dag in dag uit steeds 
weer dezelfde moeilijke weg van haar huisje naar 
de bron en terug. Een van die twee kruiken was 
trouwens al een hele tijd kapot. De klei was ge-
scheurd en er zat in de kruik zo’n grote barst, dat 
altijd de helft van het water terechtkwam op de 
weg die terug naar huis voerde.
Er verstreken enkele jaren en toen richtte de kruik 
met de barst treurig maar vastberaden het woord 
tot de vrouw: ‘Ik schaam me diep. Ik deug niet. 
Sinds jaren verspilt u met mij de helft van het wa-
ter. Ik ben nergens goed voor. Gooi me alstublieft 
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weg en neem voor 
mij in de plaats een 
kruik die wel goed is.’
De oude vrouw glimlachte 
en zei vol medeleven: ‘Ik weet 
toch al heel lang dat jij een barst 
hebt. En precies daarom heb ik aan de kant van 
de weg waar jij vaak de helft van het water ver-
liest bloemenzaadjes uitgestrooid. Is het je nooit 
opgevallen dat er aan de ene kant van de weg al 
jaren de mooiste bloemen staan en aan de andere 
kant niet? Ik geniet er elke dag van om al die bloe-
men met hun prachtige kleuren te zien. Dat maakt 
de inspannende, moeilijke weg gemakkelijker voor 
me. Nee, ik ga jou beslist niet omruilen. Jij bent 
precies goed zoals je bent!’
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Kalmte  alleen 

            kan je redden
In een chique restaurant vroeg een oudere dame 
de kelner vriendelijk of hij de airco wat lager wilde 
zetten. De kelner kwam graag aan de wens van 
de gast tegemoet. Het duurde echter niet lang of 
de dame begon zich met het menu koelte toe te 
wuiven en verzocht de kelner de airco toch maar 
weer wat hoger te zetten. Ook aan dit verzoek vol-
deed de kelner meteen. Na het voorgerecht deed 
de dame haar sjaal om en riep de kelner weer 
aan haar tafeltje: ‘Ik begin het een beetje koud te 
krijgen. Kunt u de airco misschien weer wat lager 
zetten?’ – ‘Maar natuurlijk, mevrouw!’ zei de kelner 
vriendelijk. 
Hierop wenkte een gast aan een van de andere ta-
feltjes de kelner naderbij en wilde weten: ‘Zeg me 
eens eerlijk, vindt u dat nou niet vervelend? Die 
mevrouw weet immers echt niet wat ze wil. Dan 
heeft ze het te heet, dan weer te koud! En u maar 
lopen! Dat u daar zo rustig bij blijft! Krijgt u daar 
niet het heen en weer van?’ De kelner antwoordde 
met een glimlach: ‘Nee, want wij hebben helemaal 
geen airco!’
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