LEVEN & WERKEN

Van hard
naar hart
Boven op de rotsen, aan het meer van Lago d’Orta in
Noord-Italië vonden drie bevlogen mensen de perfecte
locatie om de plek van hun dromen in te richten. Een
spiritueel centrum waar niet alleen zij, maar ook anderen
rust en stilte kunnen vinden.
TEKST EN FOTOGRAFIE TESSA JOL
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Cáli Ornelas

Wouter Tavecchio (41) en Wildrik Timmerman (41) liggen languit
in een lounge chair en kijken uit over de vallei en het meer. Het
contrast van de serene kalmte in deze mystieke omgeving en het
buitensporige en uitzonderlijk leven dat ze jaren geleden leidden
kon niet groter zijn. In hun tienerjaren stuiterden ze samen door
Nederland op gabber, house en Spa Blauw. Ze waren anti-alles:
roken, drinken en drugs al helemaal. ‘Let the music be your drug’,
was hun motto. Al jong werden ze miljonair met de organisatie
van feesten zoals Sensation en Mystery Land. Eind 2006 fuseerde hun bedrijf Q-dance met het succesvolle bedrijf ID&T van
Duncan Stuttenheim en het dansfestival Sensation ging internationaal. “Van 2006 tot 2013 was the sky the limit,” zegt Wouter.
“We hadden alles. Alles was lachen, leuk, in de lift. Feesten geven,
rijk doen, veel plezier, vriendschappen, mooie auto’s, leuke
vrouwen, we vlogen de wereld over van Tokyo naar
New York. We had it all, zeg maar - en toch niet. We misten iets,
het waarom van dingen. Waarom doen we wat we doen?
We bereikten nooit de horizon, want die verlegden we steeds.
We waren onverzadigbaar, het moest altijd weer meer, groter,
beter. Er zat zo’n onrust in ons, we waren rupsjes-nooit- genoeg.”

Het uitzicht over
het meer is magnifiek

EEN ANDER SPOOR
Wanneer ze vertellen over de beginjaren in de muziek en de
kleinschalige feesten waarvan alleen de echte incrowd op de
hoogte was, beginnen hun ogen te stralen. “Dat waren gouden
tijden, het ging ons echt om de muziek en het organiseren van
de beste feesten. We waren wars van commercie, maar werden
steeds groter en groter en dat viel op, ook in het buitenland. Toen
er op een dag in 2012 een Amerikaanse miljardair aan de deur
klopte die zei dat hij ons bedrijf, Sensation en alle merknamen
wilde kopen voor 40 miljoen dollar, was mijn eerste reactie: “We
are not for sale!” aldus Wouter. “Onze feesten zijn onze kindjes,
daar blijft iedereen van af. Toen na anderhalf jaar het bedrag was
opgelopen tot 100 miljoen dollar keken we elkaar opnieuw aan.
Wij hadden genoeg verdiend om er goed van te kunnen leven,
maar we waren niet alleen in deze business. Er waren 20 aandeelhouders, ook vrienden van vroeger die ons ooit steunden door
een of twee procent van onze aandelen te kopen. Als wij ja zeiden,
werden zij miljonair en voor sommigen betekende dit dat ze
eindelijk hun eigen dromen konden verwezenlijken. Dat gaf voor
ons de doorslag. In 2012 tekenden we het contract, ID&T ging zelfs
naar de beurs, we werden met een privéhelikopter naar de
boardroom gevlogen. Alles was luxe, alles was mooi, maar het
voelde alsof we onze ziel aan de duivel verkochten. Het was kapitalisme ten top. Dat stond lijnrecht tegenover onze principes.”
Want in de jaren voorafgaand aan de verkoop waren beiden

‘We hadden alles,
maar het moest altijd
weer meer, groter
en beter. We waren
rupsjes-nooit-genoeg’
anders in het leven komen te staan. Wouter was in aanraking
gekomen met het Tibetaans boeddhisme. Hij bezocht verscheidene keren het klooster van Rinpoche Sogyal, las zijn
boek ‘Het Tibetaanse boek van Leven en Sterven’ en bezocht
de boeddhistische sangha van Rigpa in Amsterdam. Hij was verrast over wat meditatie hem kon geven. Die verstilling, die zijn
geest tot rust bracht. Ook Wildrik maakte een verandering door.
Als gevolg van de jarenlange ratrace belandde hij in 2008 in
een burn-out. “In die tijd las ik het boek ‘De Nieuwe Aarde’ van
Eckhart Tolle. Ik begon op een andere manier naar mijzelf en de
wereld te kijken. Ik ben christelijk opgevoed, maar kon niets met
dat veroordelende en dat God een persoon is; een soort ouder die
je vertelt wat je wel en niet mag doen. Waar Eckhart over schrijft
is veel meer een spirituele levens beschouwing, hoe je in verbinding kunt zijn met jezelf en anderen. Dat raakte me, dat je
vanuit jezelf, je eigen hart, van binnenuit een verschil kan maken.”
BEWUST EN DUURZAAM
De verandering die beiden ondergingen voedde het idee dat ze
dingen anders wilden gaan doen. “We voelden de noodzaak om
bewuster te leven en iets terug te geven aan de maatschappij,”
zegt Wildrik. “Vanaf 2010 runden we onze festivals dan ook
zoveel mogelijk duurzaam. Wij waren de eerste in de festival
industrie die een Green Team opzetten voor de plastic recycling, met biodiesel 20% minder brandstof verbruikten en gratis
kraanwater aanboden om flesjes bij te vullen.” Wouter: “Maar
we wilden meer bijdragen. Via onze feesten en festivals bereikten we miljoenen jongeren. Dat bereik besloten we te gebruiken
om een positieve boodschap in de wereld te brengen met vrolijker en vriendelijker muziek dan voorheen. Een universele
boodschap over het belang van vriendschap en liefde, maar
vooral to celebrate life. Ik begon spirituele teksten te schrijven en
mixte die tussen de verschillende dj-acts en dance-beats door,
zoals Power of Mind, Source of Light en Innerspace. We dachten
dat als van de 60.000 duizend bezoekers er maar 1000 waren die
er iets van opvingen, dat we dan in elk geval iets hadden bereikt. >
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‘Mandali komt van het
Sanskriet woord mandala,
wat cirkel, verbinding en
gemeenschap betekent’
Deze plek heeft alles om tot rust te komen
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Wat we probeerden te creëren was verbondenheid, eenheid,
vieren van vriendschap, van mooie momenten en geluk. Het
gevoel van: Vier het leven!”
Door al deze positieve veranderingen en inzichten besloten ze
in 2009 ook binnen ID&T en Q-Dance een nieuwe koers te gaan
varen. Maar toen ze de wens uitspraken om dat eveneens op de
werkvloer te introduceren, keek de rest van het team hen vreemd
aan. Ze gingen op zoek naar iemand die hen op leiderschapsvlak
kon trainen en zo kwamen ze in contact met Cáli, de vrouw met
wie ze tot op de dag van vandaag een hechte band hebben en
samenwerken.

Een van de gerieflijke gastenkamers

Yoga en meditatie zijn belangrijke
pijlers van de Yossum methode

TRANSFORMATIE
De jonge jaren van de Braziliaanse psycho-spiritueel leraar
Cáli Ornelas (53) hebben veel raakvlakken met die van Wouter
en Wildrik. Zij zette een fashion label op en was al op haar vierentwintigste miljonair. Ze leefde een kosmopolitisch leven in
het mondaine Sao Paolo, maar was niet gelukkig. Vele
omzwervingen over de wereld brachten haar uiteindelijk naar
India, naar de ashram van Osho, waar zij als leerling zijn laatste
jaar meemaakte. Ze verbleef zestien jaar in Azië, waarvan zeven
jaar vrijwel in stilte in de Himalaya, en ontving leringen van drie
verschillende goeroes.
Wildrik: “De keuze voor Cáli was achteraf gezien de beste zet
ooit. Cáli, die zowel een achtergrond heeft in psychologie als in
de meditatie en yoga, werkt vanuit haar zelfontwikkelde Yossum
methode. Yossum staat voor Yoga, Silence, Self Understanding en
Meditation. Via deze pilaren, die al vele duizenden jaren bestaan,
maar die zij op een unieke wijze heeft samengevoegd, weet Cáli
diepe en blijvende transformaties bij mensen in gang te zetten.
De persoonlijke trajecten die zij met ieder van ons aanging hadden grote invloed op ons en op het team. Zij weet mensen weer
in contact te brengen met hun hart en verbinding te maken met
iets groters, dat zij het universele hart noemt. Dat geeft enorm
veel kracht en vertrouwen in jezelf en het leven.”
Wouter vertelt verder: “We raakten steeds meer geïnteresseerd
in The Work, zoals Cáli het pad van zelfontwikkeling noemt en
besloten deel te nemen aan haar retraite ‘Return to the Heart’ in
Lamayru, het oudste klooster van Ladakh in de Himalaya. Toen
we daar in een jeep heen gingen, werd het voor ons alle drie
steeds duidelijker dat we niet voor niets hier samen door de
bergen reden. We hadden echt een klik en waren meer dan
geïnteresseerd in elkaars levensloop. Cáli heeft zelfs een
herinnering uit een vorig leven waarbij zij en ik samen in dat
klooster woonden en elkaar beloofden om ooit zelf een klooster
op te richten. Ik heb die herinnering niet, maar de sterke band

die ik heb met Cáli, al vanaf het begin, voelt wel als heel bijzonder. Inderdaad alsof we elkaar al heel lang kennen. En het was
duidelijk dat we elkaar iets te bieden hadden: zij met haar
wijsheid over persoonlijke ontwikkeling en wij met onze event-,
communicatie- en marketingervaring. En zo ontstond de Yossum
Foundation, onze eerste samenwerkingsvorm, waarmee we
hoopten om zoveel mogelijk mensen met het werk van Cáli in
aanraking te brengen. We begonnen retraites te organiseren en
zochten naar bijzondere stilteplekken met een mooie en liefst
duurzaam gebouwde accommodatie, waar meer dan twintig
mensen konden overnachten. Maar dat bleek moeilijk te vinden
in Europa en daarom besloten we zelf zo’n plek te creëren, een
meditatie- en retraitecentrum voor spirituele en innerlijke groei.
We hebben lang gezocht, bezochten vele oude landhuizen,
kastelen, prachtige natuurlocaties in Frankrijk, Spanje, Italië en
ook in Nederland. Maar vonden het niet tot Cali voor een bezoek
aan een retraitecentrum bij dit prachtige Lago d’Orta kwam.”
VISIOEN
De omgeving is hier zo mooi, echt magisch. Er hangt iets mystieks
in de lucht. Niet voor niets zijn er door de eeuwen heen vele
kloosters en kerken gebouwd en streken er rond de elfde eeuw
Benedictijnse nonnen neer op het kleine eilandje San Giulio in
het hart van het meer, om daar te leven in stilte en zich te richten
op spirituele ontwikkeling. Cáli had zo’n goed gevoel bij deze
omgeving dat ze Wouter en Wildrik vroeg om snel te komen.
Met een makelaar en hun wensenlijstje gingen ze op pad. Maar
ook nu vonden ze geen geschikte plek om hun droom te verwezenlijken. Prachtige natuur, veel oude gebouwen, maar niet dat
wat ze zochten. Cáli bleef echter benadrukken dat ze toch echt
hier moesten zijn, ze voelde het. En dat gevoel bleek te kloppen,
zegt Wouter. “We waren nog net niet vertrokken toen we werden
gebeld door de makelaar. Hij had een oud hotel in de verkoop
gekregen, boven op de berg bij het dorpje Quarna Sopra. We
gingen erheen en het viel in eerste instantie eigenlijk best tegen...
Het hotel was oud, zeer vervallen en ook niet mooi. Maar toen
we vanaf het balkon het uitzicht zagen over het Lago d’Orta,
wisten we dat we onze plek hadden gevonden.”
Helaas bleek een verbouwing van het oude hotel veel te duur,
dus met spijt in het hart lieten ze het aanbod voor wat het was
en ging hun zoektocht verder. Maar Lago d’Orta bleef aan hen
trekken. Ze gingen terug en bij dit tweede bezoek had Cáli zelfs
een bijzonder visioen, waarin de gestalte van Maria aan de hemel
verscheen die haar streng toesprak dat ze niet langer moesten
treuzelen, maar het gewoon moesten doen. En toen wisten ze
nog niets van de Maria pelgrimswandelroute die naast Mandali
begint met een Madonnabeeld dat naar Mandali wijst. Hoezo
toevallig? Puur op gevoel besloten ze het toch te doen: geld te
lenen en de grond te kopen, dan hadden ze in elk geval deze
plek. Desnoods zouden ze er tijdelijk tipi’s neerzetten, ze zouden

Wildrik, Cali en Wouter, een hecht trio

‘We voelen nu
meer dan ooit
dat geven veel
gelukkiger maakt
dan nemen’
wel zien. Het bleek een topbeslissing, want een half jaar later, in
2012, verkochten ze hun bedrijf en kwam er meer dan genoeg
geld beschikbaar. Het oude hotel werd afgebroken en er zou een
geheel nieuw spiritueel centrum worden gebouwd: Mandali.
NOT FOR PROFIT
“We waren zo blij, alles leek mee te zitten, maar we juichten te
vroeg,” zegt Wildrik. “Een architect vinden die precies aanvoelde
wat wij wilden, bleek niet gemakkelijk. De man met wie we uiteindelijk in zee gingen bleek meer bezig te zijn met zijn ego dan
met onze wensen en behoefte aan puurheid en verbinding. Vlak
voordat het definitieve ontwerp er lag, bliezen we de boel af inmiddels bijna een jaar en veel geld verder, maar het voelde
gewoon niet goed.” Inmiddels had Cáli tijdens lange wandelingen in de omgeving kennisgemaakt met de lokale bevolking.
>
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Alles is met veel smaak en
oog voor detail ingericht

‘De omgeving is zo
mooi, er hangt iets
mystieks in de lucht’
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‘De gebouwen zijn nieuw,
maar door de gebruikte
materialen lijkt het alsof
alles er al jaren staat’

Iemand wees haar op een mooi hotel aan het meer, dat bleek
gebouwd door de broers Gian Carlo en Matteo, architecten met
een voorliefde voor organische vormen en duurzaam, authentiek materiaal. Ze bleken nota bene vlakbij te wonen. Hun visie
en gevoel voor esthetiek en architectuur paste precies bij wat
de drie voor ogen hadden.
Wouter: “De gebouwen zijn nieuw, maar door het gebruik van
oude en lokale materialen ervaar je het alsof alles er al jaren
staat. Sommige gasten spreken zelfs over een waar klooster
gevoel door de grof geleemstucte muren en de robuuste
marmeren plavuizen. Maar ook door de ligging zo hoog boven
op de rotsen en natuurlijk door de kalmte en rust.”
Sinds maart dit jaar is Mandali open. Wildrik, Wouter en Cáli zijn
trots, maar vooral ook dankbaar dat ze deze bijzondere spirituele
plek samen hebben kunnen creëren. “Mandali komt van het
Sanskriet woord mandala, wat cirkel, verbinding en gemeenschap
betekent en dat is precies wat wij hier willen aanbieden. Onze
droom is om zoveel mogelijk mensen de ruimte te geven zichzelf
terug te vinden, te helen en op te laden in de diepste zin van
het woord. We willen mensen helpen om het optimale uit hun
leven te halen door ervaringen mee te geven die het geloof in
jezelf en de liefde voor het leven versterken. Die helpen om
in je kracht te staan en het mogelijk maken om het leven ten
volste te leven,” zegt Wildrik.
Mandali is bewust ondergebracht in een ‘not for profit’ orga
nisatie, de stichting Yossum. Wouter: “We hebben in het testament van Mandali vast laten leggen dat het centrum niet als
commercieel hotel mag worden gebruikt en nooit mag worden
verkocht. Tegen alle financiële adviezen in hebben wij Mandali
volledig uit eigen zak betaald. Met als hoger doel het verspreiden
van bewustzijn en het toegankelijk maken van deze magische
plek voor iedereen. Ook voor minder bedeelden, die na speciale
aanvraag, met een korting kunnen deelnemen. We voelen nu
meer dan ooit dat geven vele malen gelukkiger maakt dan
nemen!”
Bij Mandali worden yoga, meditatie, stilte, persoon
lijke ontwikkeling en body care retraites gegeven
door verschillende teachers, zoals Cáli Ornelas,
Skadi van Paasschen, Eric Dowsett, Chantal Soeters,
René Hug, Richard Schwartz, Siân Griffith en
Kaypacha. Voor wie liever niet meedoet aan een
retraite, maar behoefte heeft aan rust en wil genieten
van de locatie, yoga, meditatie, de spa en massages
kan de Mandali Experience volgen van 3, 5 tot 8
dagen. Informatie: mandali.org
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Hier kun je jezelf opladen in
de diepste zin van het woord

