
Vertrouwen door geestkracht

Levensverhaal over vliegtuigen en dromen



Colofon

ISBN: 978 94 6365 298 8
1e druk 2020
© 2020, Berend Warrink

Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel 
of rechtstreeks bij de uitgeverij:
Uitgeverij Elikser
Ossekop 4
8911 LE Leeuwarden
www.elikser.nl

Vormgeving binnenwerk en omslag: Evelien Veenstra

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op wat voor 
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgeverij.

This book may not be reproduced by print, photoprint, microfilm or any other means, without 
written permission from the author and the publisher.



Vertrouwen door geestkracht

Levensverhaal over vliegtuigen en dromen

Berend Warrink





5

Inhoud

Introductie tot ‘Vertrouwen door geestkracht’ 11

1. Wie ben ik? 15

1.1 Ben ik een drakenjager? 15

1.1.1 Andere drakenjagers 16
1.1.2 Hoe kan ik draken temmen? 17

1.2 Jeugd 20

1.2.1 Geboorte 20
1.2.2 Oorlogsdreiging 21
1.2.3 Scholen 22

1.3 Familie 23

1.3.1 Mijn vader 23
1.3.2 Mijn moeder 27
1.3.3 Mantelzorg 30
1.3.4 Familiekarma 31
1.3.5 Familieopstelling 33

1.4 Gerwie 36

1.4.1 Gerwies jeugd 38
1.4.2 Eerdere levens samen 40
1.4.3 Vakanties met Gerwie 41
1.4.4 Cursussen samen met Gerwie 42

1.5 Kinderen 46

1.5.1 Oppassen kleinkinderen 51
1.6 Vrienden 52

2. Opleidingen en loopbaan 57

2.1 Opleidingen 57

2.1.1 Technische Universiteit Twente  57



6

2.1.2 Rijksluchtvaart School  58
2.1.3 Technische Universiteit Delft  61

2.2 Luchtmacht 1973-1975 62

2.3 Fokker 64

2.3.1 Research engineer 64
2.3.2 Groepsleider Besturing 69
2.3.3 Tweede hoofdconstructeur Fokker 100 73
2.3.4 Design assurance manager 78
2.3.5 Airworthiness director NH90  82
2.3.6 Gepensioneerde zzp’er 85

3. Levenslessen 86

3.1 Is er leven na de dood? 86

3.1.1 Kring der Verbondenen 86
3.1.2 Bde 2017 91
3.1.3 Mijn zielenmaatjes 93
3.1.4 Antwoord 96

3.2 Is er leven in de ruimte? 97

3.2.1 Universum Contact Genootschap 97
3.2.2 Ufo-bouwgroep 100
3.2.3 De verborgen kosmos 104
3.2.4 Antwoord 105

3.3 Is er een god? 106

3.3.1 Enki en de godsdiensten 107
3.3.2 Van de goden bevrijd 109
3.3.3 Antwoord 114

3.4 Hoe ga je om met het kwaad?  116

3.4.1 De antichrist? 116
3.4.2 Demonenjagerschool Romain 121
3.4.3 IK wil. IK kan. 123
3.4.4 Père Lachaisse 127



7

3.4.5 Zonsverduistering 129
3.4.6 Antwoord 133

3.5 Wat is de zin van mijn leven? 133

3.5.1 Moederplaneet 133
3.5.2 Boodschap Ashtrono 136
3.5.3 Akmon van Atlantis  138
3.5.4 Mijn karma 141
3.5.5 Antwoord 143

3.6 Komt er een apocalyps? 143

3.6.1 Van Apocalyps naar Aquarius 143
3.6.2 Antwoord 148

3.7 Zijn dromen bedrog? 148

3.7.1 Hoe werken dromen?  149
3.7.2 Mijn droomcoach 151
3.7.2 Antwoord 153

3.8 Waar komen we vandaan? 154

3.8.1 Atlantis herrijst 154
3.8.2 Antwoord 155

3.9 Hoe werkt geestkracht? 156

3.9.1 Oefenen met geestkracht bij Fokker 158
3.9.2 De theorie achter geestkracht 163
3.9.3 Antwoord 166

3.10 Waarom corona? 167

3.10.1 Waar komt het probleem vandaan? 168
3.10.2 Hoe helpt corona? 169
3.10.4 Positief denken 177
3.10.5  Antwoord 178

4. Geestkracht in de wereld 179

4.1 Rusland  180

4.1.1 Vredesbrieven 181



8

4.1.2 Russen op bezoek 185
4.1.3 Moskou en Samara 187
4.1.4 Poetin 192
4.1.5 Samenvatting Russische draak 193

4.2 Amerika en godsdiensten 195

4.2.1 9/11 en Istanbul 196
4.2.2 Vaticaan 198
4.2.3 Maltezerdraak 200
4.2.4 Californië 203
4.2.5 Washington 205
4.2.6 RAND 206
4.2.7 Trump 208
4.2.8 Samenvatting oorlogszuchtige draak 211

4.3 Europa  212

4.3.1 Internationaal overleg 213
4.3.2 Ingreep MDOA-feest 214
4.3.3 Samenvatting Europese draak 216

4.4 China 218

4.4.1 IJsmeester in China 218
4.4.2 COMAC in Sjanghai  221
4.4.3 Samenvatting Chinese draak 229

4.5 Fokker en Nederland  231

4.5.1 Jacht op de ijsdraak 232
4.5.2 Faillissement Fokker  233
4.5.3 Reptielen bij Fokker 237
4.5.4 Temmen van de Fokkerdraken 240
4.5.5 Tweede Kamer 241
4.5.6  Dorpsraad 244
4.5.7 Samenvatting Nederlandse draak 245

4.6 Macht en Royals 247

4.7 De Toekomst 247



9

5. Geestkracht in de onzichtbare wereld 249

5.1 Innerlijke drakenjacht 249

5.1.1 Draak Ahriman 249
5.1.2 Mijn reis door de onderwereld 254
5.1.3 Temmen van mijn innerlijke draken 257

5.2 De godendraak 258

5.2.1 De draak met de zeven koppen 258
5.2.2 Temmen van de godendraak 263

5.3 Nachtelijke drakenjacht 264

5.3.1 Archonten en demiurg 264
5.3.2 Arthur, Parsifal en de heilige graal 266
5.3.3 5D 272
5.3.4 Godsdienstige onderwerpen 273
5.3.5 Kosmische draak, ‘Prins van het Heelal’ 281
5.3.6 4D, complotten, reptielen, cabal 282

6. De overwinning 293

6.1 Pensioenperiode 293

6.2 Bevrijd, verlost, verlicht 295

6.2.1 Verlichting, einde karma 296
6.2.2 Vijfde inwijding? 299
6.2.3 Zesde inwijding? 304
6.2.4 Zevende inwijding? 308

6.3 Hoe nu verder? 311

6.3.1 Vrije vlucht 313

7. Samenvatting 317





11

Introductie tot ‘Vertrouwen door geestkracht’
Deze autobiografie is waarschijnlijk boeiend voor geïnteres-
seerden in:
Fokker.

Zie hoofdstukken ‘Luchtmacht’, ‘Fokker’, ‘Oefenen 
met geestkracht bij Fokker’, ‘Jacht op de ijsdraak’, 
‘Fokker faillissement’, ‘Reptielen bij Fokker’.

Politiek.
Zie hoofdstukken ‘Rusland’, ‘Amerika’, ‘Europa’, 
‘China’ en ‘Fokker en Nederland’.

Filosofie. 
Zie hoofdstukken ‘Is er leven na de dood?’, ‘Is er leven 
in de ruimte?’, ‘Is er een God?’, ‘Hoe ga je om met het 
kwaad’, ‘Wat is de zin van mijn leven’, ‘Waar komen 
we vandaan?’, ‘Waarom Corona?’

Spiritualiteit, leven na de dood, buitenaards leven, Atlantis 
en 5D bewustzijn. 
Zie hoofdstukken ‘Is er leven na de dood?’, ‘BDE’, 
‘Universum Contact Genootschap’, ‘Atlantis Herrijst’, 
‘Hoe werken dromen?’, ‘Hoe werkt Geestkracht?’, 
‘5D’.

Antroposofie, Graalsbeweging en Theosofie. 
Zie hoofdstukken ‘Demonenjagerschool Romain’, ‘IK 
wil. IK kan’, ‘Père Lachaisse’, ‘Zonsverduistering’, 
‘Archonten en Demiurg’, ‘Arthur, Parsifal en de 
Heilige Graal’, ‘Verlichting, einde karma’, ‘Vijfde in-
wijding’, ‘Zesde inwijding’.

Godsdienst.
Zie hoofdstukken ‘Enki en de godsdiensten’, ‘Van de 
goden bevrijd’, ‘Vaticaan’, ‘Dromen over godsdien-
stige onderwerpen’, ‘Zevende inwijding’.
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Apocalyps.
Zie hoofdstukken ‘De Antichrist?’, ‘Komt er een 
Apocalyps?’, ‘Van Apocalyps naar Aquarius’, ‘Draak 
met de zeven koppen’.

Complotten.
Zie hoofdstukken ‘Waarom Corona?’, ‘9/11 en 
Istanbul’, ‘4D, Complotten, Reptielen, Cabal’.

En in mij en mijn familie.
Zie hoofdstukken ‘Ben ik een drakenjager?’, ‘Jeugd’, 
‘Familie’, ‘Opleidingen’.

In het vijfduizend jaar oude heldendicht uit India, de Bhagavad 
Gita, is prins Arjuna de hoofdpersoon. Hij is goed opgeleid, 
maar heeft door een stomme fout de macht verloren aan zijn 
broers en moet die nu terugwinnen. De oorlog tussen twee 
grote legers van honderdduizenden strijders staat op het punt 
te beginnen. Hij is nerveus, bang om familieleden te doden 
en bang om zelf te sterven. Dan verschijnt Krishna als gids in 
zijn wagen. Krishna is een manifestatie uit de godenwereld 
en vertelt Arjuna hoe de onstoffelijke wereld en het univer-
sum in elkaar zitten. Arjuna wordt daardoor bevrijd van zijn 
angsten, krijgt verbinding met zijn IK (hogere zelf, atman), 
ervaart verlichting en kent de antwoorden op de grote le-
vensvragen. Vol energie en geestkracht gaat hij dan de strijd 
aan en kan de macht over zijn koninkrijk terugwinnen.

Zo’n reis heb ik ook gemaakt. In dit boek laat ik zien wie 
ik ben, wat mijn namen zijn en wat die betekenen, wat mijn 
familieachtergrond is en waarom ik de strijd moest aangaan. 

Het ontwikkelen van mijn geestkracht en gedachtekracht 
deed ik in de zichtbare wereld en in de spirituele wereld. 
In de luchtvaartwereld leerde ik het tijdens mijn opleiding 
tot verkeersvlieger, tot luchtvaart- en ruimtevaartingenieur 
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aan de universiteit en in militaire dienst. En later, tijdens 
mijn carrière van 35 jaar bij de vliegtuigfabriek Fokker, 
waar ik achtereenvolgens onderzoeker, ontwerper, tweede 
hoofdconstructeur Fokker 100, kwaliteitsmanager en lucht-
waardigheidsdirecteur NH90 was. Vooral tijdens de ontwik-
keling van de Fokker 50 en de Fokker 100 waren de energie 
en de geestkracht van de organisatie overweldigend, ‘als op 
vleugelen gedragen’. Bij ongevalsonderzoeken ging geest-
kracht vooral om het doorzettingsvermogen om oorzaken 
en oplossingen te vinden. Als ‘ijsmeester’ ging ik wereld-
wijd op jacht naar de ‘ijsdraak’, de oorzaak van ongevallen 
door ijs. Oefenen in het toepassen van geestkracht deed ik 
ook tijdens het faillissement van Fokker en bij het Europese 
helikopterprogramma NH90.

In de spirituele wereld leerde ik de theorie achter geest-
kracht en gedachtekracht kennen. Ik zal vertellen waar en 
hoe ik leerde om geestkracht in te zetten tegen tegenwerken-
de krachten, die ik ‘draken’ ben gaan noemen. Onderweg 
vond ik antwoorden op de grote levensvragen, zoals ‘is er 
leven na de dood?’, ‘is er een god?’, ‘wat is de zin van het 
leven?’, ‘hoe werkt geestkracht?’, ‘waarom gaat het zo slecht 
met de wereld?’ en ‘waarom corona?’. 

In dit leerproces ontdekte ik dat ik in een vorig leven een 
vreselijk stomme fout heb begaan, dat het universum er zo 
boos over was dat ik er krankzinnig van werd en waarom 
ik nu in dit leven zo’n zware taak op me heb genomen. Veel 
nieuwe inzichten kreeg ik tijdens mijn bijzondere dromen. 
Mijn ontdekkingen over de onzichtbare werelden heb ik na 
mijn pensionering opgeschreven in vier avontuurlijke spiri-
tuele romans. 

In de zichtbare wereld zijn draken de duistere kanten 
van het zakenleven, managers onder invloed van vreemde 
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krachten en onderdrukkende maatschappelijke systemen. 
Drakenjacht op de duistere kanten van godsdiensten deed 
ik in het Vaticaan, in Istanbul en op Malta. Drakenjacht op 
de draconische kanten van de politieke systemen deed ik in 
Amerika, China, Europa, Rusland en natuurlijk Nederland. 
Per draak zal ik vertellen hoe de jacht is afgelopen.

Tot de draken reken ik ook de tegenwerkende krachten 
uit de onzichtbare wereld, zoals de kosmische reptielen uit 
het sterrenstelsel Draak, en andere lugubere wezens die ik 
in mijn dromen tegenkwam. Geestkracht werkt daarbij uit-
stekend om vertrouwen te behouden.

Het verslag eindigt met de ontdekking van welke inwij-
dingen ik onderweg heb ondergaan, wat mijn staat van ver-
lichting nu is en in hoeverre het universum nog boos op me is.

Dit boek gaat wel erg over mij en lijkt op ego-klopperij, 
maar ik moet het kwijt in de nazomer van mijn leven. Ik heb 
het jarenlang voor me gehouden en zelfs mijn vrouw Gerwie 
en onze kinderen, Karen, Paulien en Vincent, kenden niet 
alle verhalen. In mijn eerdere boeken zijn mijn avonturen 
verpakt in romanvorm en daar werd de boodschap blijkbaar 
toch niet duidelijk genoeg door. Nu hopelijk wel. Voor me-
zelf bleek het schrijven belangrijk om alles op een rijtje te 
krijgen en zo te ontdekken wie ik ben en waar mijn leven in 
essentie over gaat.

PS Uit privacyoverwegingen zijn familieverhalen beperkt 
beschreven en worden de meeste mensen, zoals vrienden en 
ex-collega’s, alleen met hun voornaam aangeduid, tenzij ze 
toestemming hebben gegeven om in dit boek genoemd te 
worden. BN’ers, zoals Anthony Fokker, staan voluit, want 
die kent iedereen toch wel.
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1. Wie ben ik?
In dit hoofdstuk zal ik laten zien wie ik ben, wat mijn na-
men betekenen, hoe mijn huidige gezin is, wat mijn fami-
lieachtergrond is en waarom ik van hen de strijd moest 
aangaan. 

1.1 Ben ik een drakenjager?
Ik moest zeventig jaar oud worden om te ontdekken dat ik 
al jaren een drakenjager ben. Hoe kwam dat nu? Op een 
Engelse website vond ik dat alle drakendoders, dragon slay-
ers, óf Beer (zoals in Beo-Wulf), óf Ur (van Ursus, Latijn 
voor beer, zoals in ArthUR) in hun naam hebben. Ik heb 
beide, want mijn naam is BEREnd-Jan JÜRgen Warrink 
(Warrior). Ben ik echt een drakendoder? Mijn methode om 
antwoorden te krijgen op vragen die niemand kan beant-
woorden, is al vele jaren om mezelf een droomopdracht te 
geven. Verderop zullen we nog veel voorbeelden zien van 
opgeroepen dromen en daar zal ik uitleggen hoe ik dat doe.

Dus gaf ik mijn onderbewustzijn in 2020 de droomop-
dracht: “Ben ik een drakendoder?” Die nacht droomde ik 
het volgende:

Ik ben op een feest met veel drank, een soort studentenfeest. 
Het is lawaaierig, de studenten lijken dronken en hangen aan 
elkaars schouders. We hebben het over iets of iemand. “Als je 
hem in het licht zet en zijn ogen worden donkergrijs tot zelfs 
pikzwart, dan weet je het”, zegt een wat oudere man, zo te 
zien een hoogleraar. Dan verschijnt er, heel dreigend en vlak 
bij mijn gezicht, een enorm grote kop met twee effen grijze 
ogen, zo groot als schoteltjes. Na een korte aarzeling grijp ik 
hem resoluut bij zijn oren vast. Ik tem hem.
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De boodschap hieruit is: nee, ik ben geen drakendoder, maar 
een drakentemmer.

In de beschreven droom zei iemand: “Als je hem in het 
licht zet en zijn ogen worden donkergrijs tot zelfs pikzwart, 
dan weet je het.” De oplossing om draken te bedwingen is 
dus in het licht zetten, maar dat is niet altijd voldoende. Wat er 
naast ‘in het licht zetten’ nog meer nodig is, dat heb ik gaan-
deweg geleerd en dat wil ik graag delen, want er is behoefte 
aan meer drakenjagers. Daarbij is het me duidelijk geworden 
dat het temmen in drie stappen gaat: confronteren, onder-
danig maken en voor mijn karretje spannen. 

Waarom zijn er meer drakenjagers nodig? Het gaat niet 
goed met de mensheid en met het leven op aarde. We kennen 
de kolossale en urgente problemen en we kennen de oplos-
singen, maar we doen eigenlijk niets. Een van de oorzaken 
is dat we gevangenzitten in een matrix van belemmerende 
overtuigingen. Een andere oorzaak is dat we machteloos 
zijn doordat we gemanipuleerd worden door de draken van 
onderdrukkende systemen en duistere buitenaardse we-
zens. Voordat we het juiste kunnen doen ten aanzien van het 
klimaat, overbevolking, vervuiling, uitsterven van levens-
soorten en dergelijke, zullen we ons moeten bevrijden uit de 
matrix van onjuist denken en uit de klauwen van de draak.

1.1.1 Andere drakenjagers
De lezer zou kunnen denken: So what? Er bestaan toch he-
lemaal geen draken? Het is immers maar symboliek, mytho-
logie. Waar maak je je druk over? Nu is het interessant te 
weten dat er tegenwoordig veel gesproken wordt over bui-
tenaardse wezens die zich met de aarde bemoeien. Dat vind 
je zowel in boeken als websites over complotten, over ufo’s 
en over de overgang naar het nieuwe 5D-bewustzijn. Er zijn 
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buitenaardse helpers en tegenwerkers, zegt men. De belang-
rijkste antagonisten van de mens zijn de reptielen, een agres-
sieve soort die de mensheid beïnvloedt door sommige rijke 
en machtige mensen te manipuleren. Zij zouden afkomstig 
zijn uit het sterrenbeeld Draco, wat betekent Draak. Het 
sterrenbeeld Kleine Beer wentelt rond de Poolster en houdt 
de Draak op een afstand. Er zijn dus wel degelijk ‘draken’ en 
we merken de effecten van hun bemoeienis. 

Volgens Wikipedia zijn bekende drakendoders uit de 
mythologie: Sint-Michaël, Sint-Joris, Perseus, Herakles, 
Apollo, Siegfried, koning Arthur, Lancelot en Marduk. De 
laatste is een Anunnaki, die we in dit boek nog vaker zullen 
tegenkomen. Hebben die ook BEER of UR in hun naam? 
Arthur wel. Sint-Joris, Perseus en Lancelot niet. Met behulp 
van Google en Wikipedia vond ik pseudoniemen die wel UR 
hebben: Michaël - Ninurta, Heracles - Hurcules, Apollo - 
Apollo Epicurius, Siegfried - Siegurd. Marduk heeft het via 
zijn wapen Sar-Ur.

1.1.2 Hoe kan ik draken temmen?
In mijn boek ‘Atlantis herrijst’ wordt de draak niet verslagen 
maar getransformeerd, positief gemaakt. Ik schreef erover:

Als ze elkaar aanraken, gebeurt het, de draak transformeert. 
Hij wordt weer de prins, niet de Prins van het Heelal, maar 
gewoon Haran, de oudere broer van prinses Assa. Precies zoals 
hij was voordat hij in zijn overmoed naar de zon vloog en als 
kwaadaardige draak weer terugkwam.

“Ik zie nu in”, zegt de prins tegen zijn zuster, “dat het 
paranormale en het magische van de draak de negatieve versie 
is van jouw spiritualiteit en jouw liefde. Je hebt me bevrijd 
van mijn eigen boze dromen.”
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Belangrijk daarbij is om zelf in balans te blijven, want anders 
kun je niet winnen. Op de droomopdracht “Stop de invasie 
van evil aliens” kwamen de volgende beelden:

Alle fundamenten van gebouwen zijn verzwakt. De gebouwen 
schudden en staan op instorten. We moeten ze op tijd gaan 
herstellen. Iedereen moet zelf zijn basis in balans brengen. 
Dat is genoeg. 

Om de draken te kunnen temmen, is het belangrijk te weten 
met wie je te maken hebt. Daarom was eens mijn droomop-
dracht: “Wat zijn de duistere krachten achter de agressieve 
islam, jodendom, christendom, extreemrechts in Amerika, 
Rusland en China?”

Ik ben in gevecht met kosmische tijgers, die me in mijn han-
den bijten. Ik verzet me heftig en dan springen ze in zee en 
zwemmen de haven uit. Erik, een ex-collega, staat aan de 
kant van de tijgers, roept naar mij en vraagt waarom ik dat 
doe. Ik antwoord dat ik ze bestrijd omdat ik de duistere kos-
mische wezens ken, vanwege mijn UCG-achtergrond.

“Appels. Hesperiden”, zei iemand.
Ik ben op een bijeenkomst met veel mensen uit het on-

derwijs. Ik ging tekeer tegen kernwapens. Het systeem is in-
stabiel. Een kleine fout kan grote gevolgen hebben. Er zitten 
duistere krachten achter. Mijn kosmisch inzicht was: kernbe-
wapening is altijd fout!

Mijn interne dromer weet meer dan ik en vaak heb ik 
Wikipedia nodig als hulpbron. Die zei: “Hesperiden zijn 
figuren uit de Griekse mythologie. Het zijn drie of zeven 
nimfen, die in het land Hesperia de Boom met de Gouden 
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Appels bewaken, waarbij ze geholpen werden door de slang 
of draak Ladon.” Degenen die van de appels aten werden on-
sterfelijk. Hercules doodt de draak en pakt de appels.

Mijn conclusie van de dromen en de toelichting is dat er 
draken en andere oorlogszuchtige kosmische krachten ach-
ter de extreme politiek en achter de kernbewapening zitten. 
Doodgriezelig.

Het is niet altijd dat de beelden in dromen komen. Soms 
komen ze als ik bezig ben wakker te worden of als visioenen 
nog voordat ik slaap, zoals in het volgende geval. Nu we we-
ten dat er draken zijn, wie ze zijn en waar ze zijn, rest nog 
slechts één vraag: hoe kunnen we draken bestrijden?

Van bovenaf zie ik de splitsing van het continent Atlantis. 
Er komen kilometers diepe scheuren in de aardkorst, waar de 
zee in stroomt. Er ontstaan enorm grote hete stoomwolken. 
Duizenden mensen verdwijnen erin. Uit een scheur klimt een 
draak, die er sinds het ontstaan van de aarde in opgesloten 
zat.

Er verschijnen dreigende beelden van een draak, een slang 
en een geit met lange oren in een omgekeerd pentagram. 
Allemaal symbolen van duistere krachten. Ik herhaal mijn 
magische formule “IK wil. IK kan.” net zolang tot ik honderd 
procent zeker weet dat ik sterker ben dan zij. 

Vervolgens zie ik een zielige zwarte draak, die met een 
gebroken vleugel scheef op de grond ligt.

Hoe zit het met de drakendoder? Ja, soms ben ik een dra-
kendoder, zoals mijn naam al zegt, maar meestal een dra-
kentemmer.

Hoe kan zo’n simpele uitspraak als “IK wil. IK kan.” nu 
zoveel effect hebben? Ons IK is ons hogere zelf, of zoals 
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Krishna aan Arjuna uitlegt, ons atman. Met die uitspraak 
maken we verbinding met ons IK, ons onsterfelijke lichtwe-
zen dat we in essentie zijn. Dat is veel lichter, positiever en 
krachtiger dan het duistere van een draak. Voorwaarde is dat 
de verbinding tussen ik en IK open is, wat bij veel mensen nog 
niet het geval is, en je krijgt het open met: “IK wil. IK kan.” 
Als een wetenschapper zijn werk doet vanuit zijn ik, dan is hij 
een gevaarlijke nerd, maar als hij het doet in verbinding met 
zijn IK, dan is hij een tovenaar. 

Hoe ik van een nerd een tovenaar en een drakenjager werd, 
was een heel proces en dat zal ik in de volgende hoofdstukken 
vertellen.

1.2 Jeugd

1.2.1 Geboorte
Ik ben geboren op vrijdagavond 26 juni 1948, in Bornerbroek, 
gemeente Borne in Twente. De geboorte vond plaats in een 
prachtig houten huis in een bos, De Magneet. We zijn er later 
nog vaak heen geweest. De bevalling was eerder dan gepland 
en de verloskundige was vrij om naar de TT in Assen te gaan, 
want die was de volgende dag. Tante Femia, die wijkverpleeg-
ster was, begeleidde nu de bevalling, haar eerste keer. Daar 
was ik me niet zozeer van bewust, tot ik een halve eeuw later 
in het spirituele centrum Joia in Frankrijk een rebirthing-oefe-
ning deed. Daarbij moest ik heftig ademhalen en de bevalling 
visualiseren, waarbij iemand stevig op mijn hoofd drukte. De 
eerste die ik zag was een blije tante Femia. Zij heette me echt 
welkom op aarde. Dank je wel!

Het was de planning om die zaterdag te verhuizen en dat 
werd nu uitgesteld. Drie weken oud verhuisde ik naar Den 


