
 

KAVINDRA 

Van poetsende poet in de dop naar, drie decennia later, zelfbenoemd ‘poet’  

Swami Anand Kavindra (‘Dichtkunst’).  
Geboren in 1955 in IJmuiden. 
Ontving sannyas in 1979, nam afscheid in 1989.  

Voorjaar 1979 volgde ik een studie die me aanzette ‘Wie is van hout?’ van (later) 
Amrito te lezen en zo werd de stap naar ‘Oorspronkelijk Gezicht’ een kleine, maar 
ook beslissende. In juli vertrok ik naar India, alwaar eind augustus geïnitieerd door de 
meester. ‘Do few groups’ zei hij nog. In december begon het werken in de ashram: 
poets, poets, poets...  

Begin 1981 maakte vooral de celebration rond de overleden Swami Vimalkirti grote 
indruk, op een of andere manier een bevestiging van een vaag vermoeden, ontstaan 
in mijn jeugd, dat de dood anders kon worden beleefd; ik had het geluk de ochtend –
10 januari– vrij vooraan te zitten.  

In de 90er jaren gelezen over andere geestelijke leraren, hun werk, leven, verhaal. 
Zo kwam de vraag op wat de relatie is tussen het bewustzijn van leraren als Osho, J. 
Krishnamurti, Eckhart Tolle etc. en het universum waarin we leven. Eind 90er jaren 
ontdekte ik beeldschone plaatjes van de oudste sterrenstelsels, die inmiddels echter 
zijn verdwenen uit de literatuur. Gestaag begon ik te begrijpen, ook door studie te 
maken van het in het interbellum ‘doorgegeven’ Urantia Boek (verwoordt mooi de 
‘geestelijke werkelijkheid’ van het heelal), dat wetenschappers fantastisch werk doen, 
echter toch soms – vooralsnog – zaken laten liggen. Zaken die raken aan de 
suggestie dat ‘er meer is tussen hemel en aarde’, die refereren aan schoonheid, 
goedheid, kortom aan de woorden van geestelijke leraren als Osho.  

Zo kwamen zomer 2002 ook de fenomenale graancirkels in beeld, en aldus 
aanverwante verschijnselen, zoals de immense Sri Yantra, die in augustus 1990 
verscheen in een droge rivierbedding in zuidoost Oregon (Youtube). Een elegant 
eerbetoon, als je het mij vraagt, aan een van de meest speelse, charismatische 
geestelijke leraren ooit, die zeven maanden eerder op zo’n onnavolgbare manier ‘de 
geest gaf’ in zijn geboorteland India.  



Zomer 2007..., vrijwel exact 25 jaar nadat ik de naam ‘Dichtkunst’ ontving in juni 
1982, gaf ik in eigen beheer een naar aanleiding van mijn studie ontstaan boek uit, 
‘Urantia is onze naam’.  
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