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'Tantra ió een zachte,
elende vorm van doorvoelde

aekd die niet gericht w op
een orgcwtne."



De tijd is rijp voor een
liefdesrevolutie
THERAPEUT JAN DEN BOER OVER LIEFDE, SEKS EN TANTRA

DE MEDIA EN DE WETENSCHAP REGISTREREN HET NAUWELIJKS.

TOCH VOELEN VELE MENSEN DE STILLE SEKSUELE REVOLUTIE DIE

ZICH IN H ET WESTEN VOLTREKT. "HET IS EEN LIEFDESREVOLUTIE/'

WEET DE NEDERLANDSETHERAPEUT-FILOSOOFJAN DEN BOER,

"EEN DIEP VERLANGEN NAAR SPIRITUELE SEKSUALITEIT."

Wereld Orgasme Dag, het wereldkampioenschap Gang Bang, de

kerk van'de Madonna van het Orgasme', Vagina Dag, Internationale

Swingers Dag... De seks- en pornovloed klotst wereldwijd steeds

hoger tegen de muren. Milten, lolita's, ladyboys, cougars, shemales,

tranniesen LBFM's hebben zich het afgelopen decennium

moeiteloos in de internationale woordenschat geparkeerd.

Vakliteratuur genoeg over wat je bestmetdecli toris, penis, g-plek,

partneren minnaardoet. Nochtans blijft het water tussen man en

vrouw erg diep. In zijn grensverleggende boek Liefde in tijden van

eenzaamheid beschreef de psychoanalyticus Paul Verhaeghe elf

jaar geleden al hoe het driftmatige de splijtzwam bij uitstek is

geworden in de man-vrouwverhouding. Wat als liefde gereduceerd

wordt tot seks en seks tot een behoefte?

"Het tij is aan het keren", zegt de Nederlandse therapeut Jan den

Boer (49). "De tijd is rijp voor een tegenbeweging. Heel wat mensen

zijn momenteel op zoek naar echte liefde. Naar seksuele vr i jheid

doordrenkt van spiritualiteit, betrokkenheid en liefdevolle

verbinding." Den Boer gebruikt hiervoor de term tantra. Sinds de

publicatie van zij n boek Het/s tijdvoor een liefdesrevolutie, vorig

jaar, ziet hij de contouren van het nieuwe liefdesparadigma steeds

duideli jker worden. Het gaat om een onbetreden pad, tussen conser-

vatieve burgerlijkheid en zweverige spiritualiteit in. Tussen de

bandeloze seksualiteit en haar preutse, preconciliaire tegenhanger.

Tussen ratio en emotie.

IG is
jan den Boer?

Studeerde stedenbouwkunde en filosofie,

en werkt ook als Postural Integration-

therapeut en tantratrainer. Zijn wortels liggen

in het Centrum voor Tantra in Amsterdam en in de

sexual grounding therapie. Jan den Boer geeft

individuele therapie, relatietherapie en tantratrai-

ningen. Hij publiceerde in een handvol vakbladen

en is auteur van onder andere Tantra, het verlangen

naar verbinding (2004), Boeddhisme (in de serie

Jonge denkers over grote religies, 2008) en Het is
tijd voor een liefdesrevolutie (2008). In zijn

workshops creëert hij een veilige en

warme sfeer waarin participanten de

liefde kunnen leren. Er vinden geen seksuele

handelingen plaats. Hij werkt met ademhalings-
technieken. Elk jaar organiseert Jan een

tantrafestival. Het zevende tantrafestival zal
doorgaan op 6 november 2010 in Rotterdam.



i EINDELIJK EEN ANDERE SEKSUALITEIT

Tantra ió meer een vorm van
meditatie dan van de uiïleving
van de primaire paóóie."

Welke kentering veroorzaakt deze liefdesrevolutie?

Jan: "Een niet mis te verstane reactie op de seksuele revolutie van beginjaren

zeventig. Die op haar beurt het gevolg was van een heel beperkte, religieuze kijk

op l iefde-met minimale aandacht voor het lichamelijke. Jammer genoeg is de

seksuele revolutie snel op hol geslagen en veroorzaakte ze in de media zelfs een

taboe op liefde. Die werd gezien als te zweverig en te kleverig.

Metals gevolg: een eenzijdige, haast cynische focus op lust. Die sex-in-your-

face-aanpak stoot steeds meer mensen tegen de borst. Ik presenteer hen een

middenweg die een tikje boeddhistisch geïnspireerd is. Waarin naast het

traditionele en hetalternatieveookde wetenschapeen rol speeltinde

zoektocht naar spirituele lichamelijkheid of seksuele spiritualiteit. Wetenschap

en geloof groeien trouwens naar elkaar toe .Heel belangrijk is dat om de grote

quatsch van de grote waarheden te onderscheiden."

Waaraan merkt u de aantrekking tussen beide polen?
Jan: "Tot vijf jaar geleden was tantra bij seksuologen nog een taboeonderwerp.

Ze mochten niets toepassen wat n iet wetenschappelijk bewezen was. Nu is de

horizon verruimd. Dit voorjaar heb ik op een studiedag een lezing gegeven aan

een honderdtal seksuologen. Vorige week heeft een aantal van hen een

workshop bij me gevolgd. Het besef groeit dat een groot deel van onze

innerlijke wereld niet wetenschappelijk te bewijzen is."

Voor het boek sprak u met 22 wetenschappers,
spirituele leiders, politici en mensen die hun
brood verdienen in de seksbusiness. Vond u
bij iedereen die zucht naar meer balans in de
liefde?
Jan: "Verwonderlijk genoeg wel. Het verlangen naar een

tegenbeweging is wijdverbreid. Ook in de kerk blijkt er een

beweging te zijn naar een liefdevolle combinatie van

spiritualiteit en seksualiteit. Zelfs de eigenaar van een

parenclub verzette zich tegen het'te veel doorslaan'van

seks in zijn zaak."

Geen commerciële tantra

Wat verstaat u onder tantrisch vrijen?
Jan: "Vrijen zonder het'ik wil', zonder'het grijpen'. Een

zachte, helende vorm van doorvoelde seks die niet gericht

is op een orgasme. Meer een vorm van meditatie dan van

de uitleving van de primaire passie. Watje zoekt, is

spirituele verbind ing van de passie en de liefde. Let wel:

tantra gaat niet enkel over seksualiteit, seks staat zelfs niet

centraal. Ik kan me hoegenaamd nietvinden inde

commerciële tantra. Hoewel ik het niet veroordeel omdat

het sommige mensen desondanks op een ander, bewuster

en spirituelerpad kan brengen. Maar ik leun ook nietaan

tegen het conservatieve tantrisme. U ziet dat er vele

ingangen zijn naar tantra. Daarom organiseer ik jaarlijks

ook een tantrafestival waar mensen van alle overtui-

gingen elkaar kunnen vinden."

Wetenschap moet vermijden dat er te veel
onzin wordt verkocht over liefde?
Jan: "Je kunt niet meer rond wetenschap heen. Voor mijn

boek heb ik twee wetenschappers geïnterviewd., o.a.

professorWillibrord WeijmarSchultz. Zijn collegajaniko

Georgiad is doet via MRI-scans onderzoek naar orgasmen,

uniek in de wereld. Beide wetenschappers bleken enorm

geïnteresseerd in wat een alternatieve vorm van seksualiteit

kan betekenen in hun werk en ook voor hun patiënten. De

patiënten van Schultzzijn vrouwen metpijnklachten of een

handicap. De traditionele manier van vrijen is hen te pijnlijk,

de tantrische manier van vrijen kan heel helend werken."

Hoe definieert u liefde?
Jan: "Een exacte definitie is moeilijk, maar het moet volgens

mij zeker bestaan uit vier woorden: verbinding, vertrouwen,

verantwoordelijkheid en keuze. Vooral dat laatste woord,

keuze, is belangrijk: liefde is naast een gevoel zeker ook

een keuze."



Mee met de onderstroom

In welke religieuze traditie vindt u de

meeste aanzetten voor een volwaardige

beleving van seksualiteit?

Jan: "Alle religies hebben een boven- en

onderstroom. De georganiseerde boven-

stroom gaat heel moeilijk om met seksualiteit.

Zoals je kunt vaststellen bij het christendom, het boed-

dhisme of de islam. De onderstroom, de esoterische vorm van

een religie, laat dan weer heel veel ruimte voorseksualiteit. Zowel het

soefisme, het tantrisme of de esoterische vormen van het christendom hieiden tot

voor kort de informatie daarover geheim. Enkel wie een bepaalde spirituele weg had

doorlopen, kon dat aan. Anders zou het toch alleen maar uitmonden in de platte

vorm ervan. De afgelopen decennia is al die oude wijsheid naar boven gekomen."

U maakt een belangrijk onderscheid tussen emotie en gevoel.

Jan: "ik baseer me op het boeddhisme en op recent wetenschappelijk onderzoek

van de Amerikaanse neuroloog Antonio Damasio. Emoties zijn de onderbuikge-

voelens, het ego. Liefde vanuitje hart, dat is gevoel. Het onderscheid leren maken

tussen beide is essentieel. Maar ook als je l iefdesgevoel n iet voel baar is, omdat je

geleid wordt door allerlei emoties, kan je nog steeds de mentale keuze maken

om te leven vanuit die liefde. Liefdevolle vriendelijkheid, noemt het boeddhisme

dat. Een heel belangrijk gegeven: volg niet altijd je emoties, dat is te gemakkelijk.

Je hebt ook je mentale kracht nodig om te kiezen voor liefde."

Zonder moeten, of willen grijpen .Dat leer i k mensen in

mijn workshops. Mijn motto: een opgewonden partner is

fantastisch, zolang je er maar niets mee moet. Ook

tantrisch vrijen moet niet. Voel je je liefdevol en

verbonden via de traditionele manier van vrijen: blijf dat

dan vooral doen."

Welke oefeningen gebruikt u?
Jan: "Voor koppels bijvoorbeeld de inner flute en de

gouden vallei meditatie, een oefening in afstand en

nabijheid en liefdevolle vriendelijkheid."
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Hormonaal niet altijd een makkelijke keuze.

Jan: "Passie in een relatie dooft altijd uit. Het is een wetenschappelijk feit, bewijst

Damasio, dat een nieuwe partner het niveau van het verslavingshormoon

dopamine sneller laat stijgen dan je eigen partner. Ons biologisch systeem richt

zich met andere woorden op promiscuïteit. Omdat we gewennen aan de

seksuele prikkel van het hormoon dopamine,zoeken we steeds sterkere prikkels

om in die rush te komen. Dat kan leiden tot het gebruiken van de partner als

object, of seksverslaving. Een reden waarom sommige religies masturbatie

beperken: het kan leiden tot verslaving."

Op welke manier kun je een zachtere seksualiteit leren?
Jan: "Ik heb daar een hypothese rond. Op hormonaal vlak moetje afkicken van

dedopamineafhankelijkheid viasubtielevormen van seksualiteit.Tantrisch

vrijen verhoogt het niveau van het liefdeshormoon oxytocine. Die zorgt voor

meerverbinding, speelt bijvoorbeeld een rol in de hechting tussen moederen

kind. Wetenschappelijk is het heel interessant om te onderzoeken of deze

helende maniervan vrijen ookop vlak van hersenactiviteiten hormoonproduc-

tie aangetoond kan worden."

Heb je voor een meditatie in je verlangen
altijd een partner nodig?
Jan: "Helemaal niet. Ik raad ook mensen meteen partner

aan om zoiets eerst alleen te doen. Zo kunnen

zeeën balans vinden tussen hun eigen lief de en hun

seksualiteit. Zo reduceren ze hun behoefte zonder dat

ze hun energie doven. Ze leren streven naar een hart-

orgasme, niet naar een genitaal orgasme."

Dat is geen gemakkelijke weg?
Jan: "Zeker niet, mannen hebben meer moeite met

iefdevolle vriendelijkheid dan vrouwen. Hetvraagteen

brede vorm van spirituele ontwikkeling. Mannen

worstelen echt met d ie doelgerichtheid. Die zit biolo-

gisch zo d iep verankerd in hun genen. Bovendien

projecteren ze niet zelden de angst voor hun eigen

begeerte in hun partner."

o
h-
o

J
K

H

En hoe vertaalt zich dat concreet in uw workshops?
Jan: "Leren dat niets moet. Heel veel seksualiteit wordt bepaald door de aan-of

afwezigheid van lust van een van de partners. Als je echt gaat mediteren in je

verlangen, ga je voelen dat verlangen op zich de ultieme vorm van geluk is. Meer info: www.tantratraining.nl


