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Het is belangrijk dat we deze richtingloosheid beleven, dit 
niet-weten, dit wachten zonder ergens op te wachten. Het werkt 
door op je cellen, op je psychosomatisch ‘lichaam’, en ze worden 
daardoor ruimer en meer in harmonie. Wat over blijft is enkel 
jouw gewaar zijn. Wees gewoon maar in deze toestand van ‘zijn’, 
in totale afwezigheid van jezelf. Dit is de drempel. Jij staat volle-
dig open, open voor het niets, vrij van alle denkbeelden), vrij van 
alle hoop of verwachting. En dan, wanneer je volkomen transpa-
rant bent, open staat voor openheid, word je één met de Waarheid, 
de Genade. Dat staat vast.

Jean Klein, The Book of Listening
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INLEIDING 
 

 
In dit boek beschrijf ik een traditionele yoga methode, Kashmir 
Yoga genaamd, zoals ik deze zelf ervaren heb in de samenwer-
king met Jean Klein. Jean was degene die deze benadering in de 
jaren ’50 naar het westen bracht, en die hij de jaren daarna verder 
uitwerkte en verfijnde.

Jean Klein was een leermeester in de Advaita Vedanta (non-du-
aliteit) volgens de traditie van Ramana Maharshi en Sri Atmanan-
da (Krishna Menon); daarbij had hij wel een heel eigen, unieke 
benadering.

Ik ontmoette Jean Klein voor het eerst in 1982, toen hij een 
serie lezingen gaf in Londen. Hij was een leraar vanuit de Advai-
ta-traditie, en ik kende intussen al twee van zijn boeken. Ik was 
diep onder de indruk van zijn manier van spreken, en na afloop 
vertelde hij dat hij ook yoga gaf tijdens zijn retraites. Dat intri-
geerde mij bijzonder omdat ikzelf ook yogaleraar was.

Jean zou mijn leraar en meester worden, en de daaropvolgen-
de veertien jaar nam ik deel aan zijn retraites, luisterde ik naar 
zijn lezingen in Nederland, Engeland, Frankrijk en de VS, terwijl 
ik ook privéles kreeg. De retraites bestonden uit gesprekken, vra-
gen en antwoorden, stille en begeleide meditatie en yogabeoefe-
ning. Hij noemde deze benadering van lichaamswerk ‘Yoga in de 
Kashmirtraditie’, ofwel ‘Kashmiryoga’.

In dit boek ligt de nadruk op zijn yoga-onderricht, maar om-
dat zijn benaderingen – zelfonderzoek, meditatie, lichaamswerk 
– overal met elkaar verweven zijn komen al die verschillende as-
pecten door het hele boek aan de orde.

Jean studeerde medicijnen en was tevens ook musicoloog. In 


