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TANTRA
NEUROBIOLOOG OP ZOEK NAAR GELUKZALIGHEID

TEKST JAN DEN BOER l ILLUSTRATIE DRAAX



HET GEVOEL VAN VERLANGEN NAAR EEN KOEKJE OF NAAR EEN SEKSUEEL AANTREKKELIJ-

KE PARTNER, WAT IS DAT EIGENLIJK? DAAR IS AL VEEL OVER GESCHREVEN EN OVER NAGE-

DACHT, MAAR DERGELIJKE GEVOELENS ZIJN NOG MAAR RECENT ONDERWERP VAN WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK. DE SCHRIJVER EN HOOGLERAAR NEUROLOGIE ANTONIO

DAMASIO NODIGT IN ZIJN NIEUWE BOEK HET GELIJK VAN SPINOZA, ONDERZOEKERS UIT

EEN NIEUWE TAK VAN ONDERZOEK OP TE RICHTEN. IN ZIJN BOEK BESCHRIJFT HIJ DE

MEEST RECENTE WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN EN HYPOTHESEN UIT DE NEUROBIOLO-

GIE OVER EMOTIES EN GEVOELENS. HIJ STELT VOOR DAT ZIJN HYPOTHESEN GETOETST

GAAN WORDEN AAN GEÏNTEGREERDE KENNIS UIT ANDERE

VAKGEBIEDEN. HET VERLANGEN IS AL LANG EEN ONDERWERP

VAN ONDERZOEK IN DE PSYCHOLOGIE, (ALTERNATIEVE) THE-

RAPIE EN SPIRITUALITEIT TANTRA IS EEN ONDERWERP

WAARIN HET (SEKSUELE) VERLANGEN VANUIT DEZE VAK-

GEBIEDEN CENTRAAL STAAT. OMDAT TANTRA SNEL

AAN POPULARITEIT WINT, IS HET BOEIEND OM

EEN AANTAL INZICHTEN UIT DE TANTRA TE

TOETSEN AAN HYPOTHESEN VAN DAMASIO.

In het najaar van 2003 wandelde ik in de bergen in
Oostenrijk met Joram, mijn zoon van 5. Op een zeker

moment verbood ik hem om te hard naar beneden te
lopen. Hij werd daar verdrietig van en zei dat het best goed

ging en hij niet zou vallen. Toen hij verdrietig bleef, realiseer-
de ik me dat er eigenlijk niet zoveel mis was met dat naar bene-

den rennen en zei: "ga maar weer." Hij bleef echter mokken en toen
ik vroeg waarom hij zo langzaam bleef lopen, zei hij: "maar ik mag niet

rennen." "Ik heb toch gezegd dat het wel mag?" "Ja, maar er is nog steeds
een stem in mijn hoofd van een papa die zegt dat het niet mag."

In dit eenvoudige voorbeeld wordt een aantal aspecten van het
gevoel van verlangen bijzonder duidelijk. Joram heeft een
gevoel van verlangen om te gaan rennen. Op het moment dat
ik dat verbied roept dat emoties in zijn lichaam op. In eerste
instantie vertalen deze emoties zich in een gevoel van verdriet
en vervolgens in een mentaal pleidooi om wel te mogen ren-
nen. Op het moment dat ik dit vervolgens toesta, zijn de

emoties nog steeds aanwezig in zijn lichaam. Joram is zich niet
bewust van deze emoties, maar ze sturen wel zijn gedrag. Hij

blijft mokken en gaat niet rennen. Wanneer ik hem vraag waarom
hij niet gaat rennen worden zijn emoties bewust als gevoelens van boos-

heid en realiseert hij zich vervolgens dat deze gevoelens verbonden zijn aan een stem in zijn
hoofd van een papa die zegt dat het niet mag. Bijzonder is dat hij de stem op dat moment heel
goed kan onderscheiden van de papa die later zegt dat het wel mag. Op het moment dat hij

zich dit onderscheid bewust wordt kan hij zijn blokkerende emotie loslaten, contact maken met zijn gevoel
van verlangen om te rennen en weer gaan rennen.
Joram kan zelf natuurlijk deze wisselwerking van emoties, gevoelens en gedachten nog niet verwoorden,
maar de meeste volwassen mensen kunnen het ook niet. Emoties, gevoelens, gedachten: er is nauwelijks
een helder onderscheid tussen deze drie en mensen laten zich min of meer onbewust leiden door datgene
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dat toevallig de boventoon voert. Ook in veel vormen van
therapie en in psychologische en zelfhulp boeken wordt
nauwelijks een duidelijk onderscheid gemaakt tussen emo-
ties en gevoelens en de manier waarop het bewustzijn
daarmee omgaat. De zogenaamde harde wetenschap heeft
zich tot nu toe nog nauwelijks met gevoelens bezig gehou-
den, maar daar komt nu heel snel verandering in. Met
name Antonio Damasio, hoogleraar neurologie uit de
Verenigde Staten, die internationaal beschouwd wordt als
de belangrijkste onderzoeker op neurologisch gebied, heeft
een drietal baanbrekende boeken gepubliceerd over de rol
van bewustzijn, gevoel en emotie en de wisselwerking
daarvan met het lichaam.

Wat z i jn gevoelens?
In zijn nieuwste boek, Het gelijk van Spinoza, stelt
Damasio dat de wetenschap tot voor kort angstvallig heeft
vermeden gevoelens onder te brengen in welk systeem van
de hersenen dan ook: gevoelens waren er gewoon, als
nevelige verschijnselen in of om de hersenen. Men heeft
eeuwenlang gedacht dat het niet mogelijk was een ant-
woord te geven op de vraag waarom we gevoelens hebben
en wat gevoelens voor ons tot stand brengen. Recent her-
senonderzoek zoals onder meer door Damasio uitgevoerd
heeft voor het eerst resultaten opgeleverd die het mogelijk
maken aan te geven wat emoties en gevoelens zijn. De ver-
houding tussen bewustzijn, emotie, gevoel en denken is
volgens Damasio als volgt: "Bewustzijn laat emoties door
de bemiddeling van gevoelens doordringen tot het denk-
proces."
Damasio ziet emotie, gevoel en denken als functies die ach-
tereenvolgens in de evolutie ontstaan zijn. Emotie is de
oudste functie, en is volgens Damasio gesitueerd in het
lichaam. Een emotie is een reactie op een object of een
gebeurtenis, waardoor in het lichaam neurale, hormonale
en andere reacties ontstaan. Deze reacties vertalen zich in
de hersenen als neurale kaarten, en worden bewust als
mentale beelden die we gevoelens noemen. Een gevoel is
dus een bewust geworden emotie, maar geen cognitief
denkproces. Een emotie stelt een organisme in staat om
effectief, maar niet creatief te reageren op een aantal
omstandigheden die heilzaam of bedreigend voor het leven
zijn. Het voelen introduceerde later in de evolutie een
mentale waakzaamheid ten aanzien van goede en slechte
omstandigheden en kan in combinatie met herinneringen,
verbeeldingskracht en verstandelijk redeneren leiden tot
vooruitzien en de creatie van nieuwe, niet stereotiepe
reacties.

Emoties en gevoelens in de p rak t i j k
Wanneer we de inzichten van Damasio vertalen naar het
voorbeeld van mijn zoon, dan zien we dat de emotie pri-
mair en onbewust is. Deze kan beïnvloed worden door
mijn verbod ter plekke, maar ook door conditioneringen
op basis van vroegere ervaringen. Wanneer we vanuit een
emotie reageren is dit onbewust. Deze conditionering is
bijzonder nuttig wanneer je aangevallen wordt door een

leeuw of bijna aangereden
door een auto. Maar dit
oude evolutionaire systeem
is veel minder geschikt voor
de complexe werkelijkheid
waarin wij tegenwoordig als
mensen leven. Als Joram zich
laat leiden door de onbewuste
emotie geconditioneerd door de
stem van de papa die zei dat het niet
mocht, wordt hij onvrij. In zijn geval is de conditionering
nog te achterhalen, dat maakt het voorbeeld zo intrige-
rend. Maar in de meeste gevallen is de conditionering niet
meer te achterhalen en laten we ons onbewust leiden door
onze emoties. Damasio stelt dat om dit te ondervangen een
van de belangrijkste doelstellingen van onze opvoeding en
ontwikkeling is om een niet-automatische, evaluatieve stap
in te voegen tussen objecten die emoties veroorzaken en de
emotionele reacties zelf. Daardoor kan de emotie bewust
worden als gevoel, en kun je in vrijheid gaan kiezen wat de
beste handeling is.
Om te komen tot een juist besluit dien je dus allereerst je
emoties bewust te maken als gevoelens. Mensen die het
onderscheid tussen emotie en gevoel niet maken laten zich
dikwijls leiden door primaire emoties die bijzonder schade-
lijk kunnen zijn terwijl ze denken vanuit hun gevoel te
leven. Maar ook gevoelens kun je niet zondermeer vertrou-
wen als juiste onderscheiding bij een keuze. Het gaat er
volgens Damasio om de omstandigheden te ontdekken
waarin gevoelens inderdaad als scheidsrechter kunnen die-
nen en de weloverwogen combinatie van omstandigheden
en gevoelens als richtlijn te gebruiken voor menselijk
gedrag.

Toetsing van u i tgangspun ten van t an t ra aan
de hypothesen van Damasio
Damasio legt in zijn boek bijzonder interessante verbindin-
gen tussen zijn wetenschappelijk onderzoek en gebieden
als ethiek, psychologie en spiritualiteit. Hij verbindt zijn
onderzoek aan de filosofie van Spinoza, en gaat in het laat-
ste hoofdstuk op zoek naar de neurologische aspecten van
gemoedsrust en gelukzaligheid. De internationaal belang-
rijkste onderzoeker op neurologisch gebied op zoek naar
gelukzaligheid, dat is een uiterst interessant gegeven.
Damasio is als wetenschapper natuurlijk wel voorzichtig.
Hij erkent zijn beperkingen en stelt voor dat zijn hypothe-
sen getoetst worden door deskundigen op andere vakge-
bieden. Ik heb mij de afgelopen jaren gespecialiseerd als
filosoof, therapeut en spirituele zoekende op het gebied
van het (seksuele-)verlangen: tantra. Ik wil proberen een
paar van de essentiële uitgangspunten van tantra te toetsen
aan hypothesen van Damasio.
Tantra wint in Nederland snel aan populariteit en wordt
dikwijls vereenzelvigd met een spirituele vorm van seksua-
liteit, waarbij het mogelijk is urenlang multi-orgastisch te
vrijen en hart en seksualiteit te verbinden. Dit is ook een
van de boeiende kanten van tantra, maar tantra is in het
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oorspronkelijke Tibetaanse boeddhisme bij-
voorbeeld veel meer een spiritueel onderzoek

naar het verlangen. Voor een Tibetaanse leraar
als lama Yeshe is tantra als onderzoek naar het

verlangen een weg naar gelukzaligheid. Het gaat
daarbij niet alleen om het seksuele verlangen. Je kunt een-

voudigweg beginnen met het verlangen naar een koekje te
onderzoeken. Wanneer je naar een koekje kijkt met de
emotie van een klein kind zoals mijn zoon, doet deze emo-

tie pijn tot je het koekje mag opeten. Wanneer je
kijkt vanuit de traditionele religieuze visie op

verlangen naar een koekje, dan denk je: laat
ik proberen het verlangen niet te voelen,
dan kan me dat ook niet verstoren.
Tantra nodigt uit om heel bewust naar
het koekje te kijken, waardoor de versto-
rende emotie kan transformeren in een

gevoel van verlangen. In dit gevoel van
verlangen kan uiteindelijk een rust en stilte

ontstaan waarin een vrije keuze mogelijk is om
het koekje wel of niet op te eten, en waarin vervol-

gens een gevoel van rust en vrijheid kan ontstaan, waarin
het verlangen kan uitdoven zonder strijd.
Wanneer we dit tantrische proces toetsen aan hypothesen
van Damasio, zien we dat hij de fase van emotie omschrijft
als aandrift (bijvoorbeeld om een koekje te eten). Op het
moment dat iemand zich bewust wordt van de aandrift,
ontstaat een gevoel van verlangen: "Het woord verlangen
verwijst naar het bewuste gevoel aan een aandrift onderhe-
vig te zijn en naar een uiteindelijk al dan niet toegeven aan
de aandrift." Wanneer de emotie bewust wordt als gevoel,
ontstaat meer keuzevrijheid in het handelen: "Gevoelens
staan op een hoger niveau. Ze stellen je in staat na te gaan
of een emotie goed of slecht voor je is."
Wat nu als het tantrische proces van kijken zonder hande-
len voortgezet wordt, is dan de transformatie en de verstil-
ling mogelijk volgens Damasio? Hij schrijft: "Als het pro-
ces een tijdje wordt opgeschort, in het verrukkelijke eldo-
rado van het dagdromen, zou het tenslotte stilletjes uitdo-
ven." Deze uitdoving lijkt veel op het tantrische proces van
uitdoven van het verlangen door bewuste aandacht aan het
gevoel te geven.

Tantrische s e k s u a l i t e i t
De essentie van tantrische seksualiteit is om niet doelge-
richt te zijn in het uitleven van de seksuele drift, maar aan-
wezig te zijn in het gevoel van verlangen, en dit gevoel in
het intiem contact te laten transformeren in een spirituele
gelukzaligheid. In principe is het proces van het seksuele
verlangen vergelijkbaar met het verlangen naar een koek-
je. In tantrische intimiteit kan seksualiteit dan een vorm
van meditatie worden, waarbij je seksueel contact met een
partner maakt, en vervolgens samen ontspant in de seksu-
ele opwinding van de intieme omhelzing. Ook hierin is het
mogelijk dat de emotie, de aandrift dan bewust wordt als
verlangen en vervolgens als het proces in de ontspanning
wordt opgeschort, stilletjes uitdooft. Volgens tantra wordt

daarin een gevoel van gemoedsrust en gelukzaligheid
mogelijk. Damasio verdiept zich in zijn boek ook in de
mogelijkheden van gemoedsrust en gelukzaligheid.
Aansluitend op Spinoza stelt hij dat het daarbij van belang
is een breuk te bewerkstelligen tussen emotie opwekkende
stimuli en mechanismen die de emotie ten uitvoer brengen.
Juist door het regelmatig opwekken van emotionele stimu-
li kun je leren hoe je steeds vrijer kunt worden in het ver-
talen daarvan in een handeling, door je bewust te worden
van de gevoelens en vervolgens te kunnen kiezen om deze
te laten uitdoven. De resultaten van de inspanningen om
een onderscheid te maken tussen emotie opwekkende sti-
muli en het in gang zetten van het mechanismen van de
emotie zijn volgens Damasio dat we vrijheid gaan ervaren,
de vermindering van afhankelijkheid van de behoefte aan
objecten en emoties waaraan we verslaafd raken. Dan kan
een intuïtief inzicht ontstaan en een gevoel van sereniteit
(gelukzaligheid), en op een zeker moment misschien zelfs
'een zuiver voelen, voor even vrijwel bevrijd van zijn onaf-
scheidelijke lichamelijke tegenhanger'(de emotie).
Dat heeft veel raakvlakken met het proces van tantra,
wanneer je de emotie van de aandrift opwekt en een onder-
scheid maakt met het uitleven daarvan. Juist door ont-
spannen en aanwezig te zijn in de aandrift, transformeert
deze naar bewust verlangen en vervolgens naar een bevrij-
ding van dit verlangen: gelukzaligheid. Dat is niet alleen
voorbehouden aan tantrische meesters. Momenten van een
ervaring van meditatie en gelukzaligheid zijn bereikbaar
voor een geoefende tantrist. In dit proces worden de
abstracte theorieën van Damasio op een bijzonder mooie
manier direct ervaarbaar.
Tantra is een eeuwenoud onderzoek naar het bewustzijn en
de plek van het gevoel van verlangen daarin. Damasio
voert een volkomen nieuw wetenschappelijk onderzoek uit
naar het bewustzijn, en het gevoel van verlangen is een
onderdeel van zijn onderzoek.
Een mogelijke overeenkomst tussen het onderzoek van
tantra en het onderzoek van Damasio is het belang van het
onderscheid tussen onbewuste emoties als ouder evolutio-
nair systeem en bewuste verlangens die kunnen leiden tot
een intuïtief inzicht in de juiste keuzes in je leven en ten
slotte tot een gevoel van vrijheid die je als gelukzaligheid
zou kunnen benoemen. Ondanks de wereld van verschil
tussen tantra en Damasio, lijkt er voor het eerst in de
wetenschap inzicht te rijpen over de mogelijkheden om
gelukzaligheid te bereiken in de wisselwerking van bewust-
zijn, lichaam, gevoel en emotie. Het onderzoek is nog maar
net begonnen, maar biedt belangrijke mogelijkheden voor
nieuwe inzichten om te komen tot een gelukkig leven.

Drs. Ir. Jan den Boer is filosoof, stedenbouwkundige,
tantra trainer en free lance schrijver. In oktober 2004
verscheen bij uitgeverij Bres zijn boek: Tantra, het ver-
langen naar verbinding. Info: weijboerfawxs.nl
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