
 

Autobiografie van een niet yogi. 

Ik ben geboren in 1966 en tot mijn 18e opgegroeid in Heelsum (veluwe). Ik heb het grootste 

deel van mijn jeugd bij mijn oma gewoond. Veel buiten en elke dag aan het sporten. Na de 

mavo en de havo ben ik gaan studeren aan de Hogere Landbouwschool in Deventer. Na deze 

school en enkele reizen door de tropen en het Oostblok kwam ik op een psychiatrische 

verpleegkundige opleiding terecht. Sindsdien werk ik met dakloze mensen. 

Tijdens een reis in India (2000) kom ik in aanraking met meditatie en verbonden ademen. 

Eenmaal terug in Nederland kom ik via iemand bij een spiritueel leraar terecht; Isaac Shapiro. 

Toen ik deze man met zijn dikke buik en kleurig hawai shirt zag zitten op een bureaustoel 

wist ik het; dat wat hij had wilde ik ook. Het geval wilde dat hij slechts eenmaal per jaar in 

Nederland kwam. Gefocust als ik was zocht ik een leraar in Nederland waar ik elke week 

heen kon gaan om te leren over Zelfrealisatie en Verlichting. Ik was er inmiddels achter 

gekomen dat dat was wat ik zocht. Deze leraar, Prajnaparamita had een geheel andere stijl, 

maar precies wat ik nodig had. Streng en focus. En elk jaar ging ik naar de stilte retraites – 

also known as the not so silent retraites – van Isaac Shapiro. Beide leraren hadden veel humor 

en waren stevig gevestigd in de staat van Zijn waarin ik mij wilde bevinden. 

Ondertussen deed ik de gekste dingen van ayuhuasca drinken, zweethutten, drugs gebruiken 

en allerlei soorten lichaamswerk. Waarom? Ik weet het niet, alles ging vanzelf. Er was in 

ieder geval iets in mij wat het lichaam in verband bracht met de zoektocht naar geluk en 

ruimere staten van aanwezig zijn. Na een jaar of 4-5 intensief bij deze leraren te zijn geweest 

stopte het verlangen om bij hen te zijn en daar stond ik dan. Veel kennis en ervaringen en 

geen verlichting. Het leven was nog steeds aangenaam en misschien zelfs wel iets beter. Ik 

begon te schrijven en te studeren. Ik haalde overal informatie vandaan, vooral internet was 

natuurlijk een godsgeschenk. Alles uitzoeken met vragen zoals; wie ben ik, wat is bewustzijn, 

wat is het begin van psychologie, wat is verlichting, hoe werkt het lichaam en het waarnemen.  

Totdat ik het boek van Ik Ben Zijn van Nisargadatta in handen kreeg. Ik kon niet stoppen met 

lezen en ik snapte er niets van. Uiteindelijk gaf het denken toe aan het feit dat er iets anders 

nodig was en stopte het met zoeken. Dit was de uiteindelijke stap naar het besef ‘wat ik 

werkelijk ben’. 

Ondertussen woon ik met mijn vrouw en twee kinderen in Amsterdam, werk ik nog steeds 

met dakloze mensen en onderzoek ik in kleine groepjes wat het mens zijn kan inhouden. Ik 

werk nauw samen met Anja van den Berg die een unieke en efficiënte lichamelijke methode 

heeft ontwikkeld om vrij te worden. Ze noemt het Vlinderwerk (…van pop tot vlinder). 

Mijn passie is Samen Doordringen in Liefde en ik zoek hierbij steeds weer naar de eenvoud 

van het leven. Hoe kunnen we samen met weinig gelukkig zijn.  

 


