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Of je nu een veertiger bent van wie seksleven is ingedi

of een twintiger met experimenteerdriftl wie zijn vrijpartij

wil pimpen; volgt een cursus tantra. Want urTllld1 ïs trendy

en vooral: onmiddellijk beschikbaar ter verbetering van je

seksleven, zo lijkt het. Maar dat was nou net niet de bedoeling.

Schrijver en tantratrainer Jan den Boer over tantra als levens-

wijze.

S
eks is niet alleen
in letterlijke zin
vaak een partijtje
sumoworstelen.

Sinds de oude dogma's over
seks - het hoort thuis binnen

het huwelijk en dient uitsluitend
de instandhouding van de soort

- zijn vervangen door nieuwe,
schijnbaar minder beper-
kende, lijken we één ultieme
vraag te hebben: hoe hou-
den we de spanning erin?
Minimaal drie keer per week
een zinderende vrijpartij
is de norm. En worden die
vrijages minder spectacu-
lair, dan zorg je via schaam-
lipcorrectie of tepelpiercing
datje in parenclub of swin-
gerscircuit goed beslagen ten

ijs komt. Of je begint opnieuw
met een andere partner onder
het mom van seriële monoga-

mie. Alles voorde kick.
Wie zich afvraagt of het

niet ooit was begon-

nen met liefde en verbondenheid, en
waar die begrippen zijn gebleven in de
discussie rondom seks, wordt versleten
voor onverbeterlijke romanticus en in
het ergste geval voor zweverige spiritu-
eel.

Het seksuele probleem
In zijn boek Het is tijd vooreen liefdesre-
volutie stelt Jan den Boer dat 2500 jaar
filosoferen over seks door grote filo-
sofen als Plato en Kant nog altijd geen
oplossing heeft opgeleverd voor wat hij
'het seksuele probleem' noemt.
"Seks binnen een relatie is óf spannend
óf veilig", schri jft hij. "Een middenweg
lijkt er niet te zijn. Veel stellen kiezen
voor het veilige en accepteren dat seks
een steeds kleinere rol in hun leven
speelt. Anderen zoeken de spanning
buiten de relatie. Als je beiden voorde-
zelfde oplossing kiest, kun je daarbij nog
langere tijd samen in relatie zijn. Maar
in veel relaties kiest de ene partner voor
spannend en de andere voor veilig, wat
leidt tot strijd en verwijdering."
Volgens Den Boer zit de kiem van het

37



T R E N D Y T A N T R A

38

Seks binnen een relatie is óf
spannend óf veilig
probleem in de traditionele manier van
vrijen. Wie vrijt metde verwachting
een orgasme te krijgen, is uiteindelijk
doelgericht bezig. En die doelgerichtheid
zorgt ervoor dat naarmate de vrijpartij
vordert, de verbondenheid verdwijnt.
Herkenbaar: naarmate de opwinding
stijgt, ben je meer op jezel f betrokken en
raakt de verbinding met je partner op de
achtergrond. Alsof je tijdens een Grand
Prix met hoge snelheid op de finish af
dendert. En in een Formule i-wagen zit
nu eenmaal maar één coureur.
Volgens Den Boer leidtdoelmatigheid
in seksertoe dat je je partner gebruikt.
"Daarin schuilt het grote gevaar. Kant
wist dat al. Hij bedacht een ingewik-
kelde filosofie over hoe je elkaar op een
positieve manier zou kunnen gebruiken.
Ik geloof daar niet in. Op het moment
datje iemand voor je eigen doeleinden
gebruikt, heb je gewoon een probleem."
Het is de belangrijkste oorzaak van
het verschil in verlangen dat vaak
tussen partners ontstaat als ze
wat langer bij elkaar zijn. Zodra
de spanning plaatsmaakt voor
veiligheid en een van de partners
er bewust of onbewust genoeg van
krijgt de ander ter wille te zijn, is
het seksuele probleem geboren.

Orgasme of spierkrampr

Wist je dat er een belangrijk verschil is tussen het mannelijk orgasme en de ejaculatie? Het
orgasme is een heerlijk gevoel dat ontstaat vlak voor de ejaculatie. Die ejaculatie is eigen-
lijk alleen een spierspasmedie het zaad naar buiten stuwt. De kunst is het onderscheid
te maken tussen orgasme en ejaculatie. Als dat je lukt, kun je als man meerdere orgasmen
krijgen zonder dat de seksuele lust vermindert. Ook vrouwen kennen een piek-en dalorgas-
me. Het piekorgasme is puur genitaal en veroorzaakt een verlies aan energie en seksuele
lust ter wijl het dalorgasme meer verspreid is over het hele lichaam.
Tantra pleit voor een liefdevolle vorm van seksualiteit waarbij het bewustzijn tijdens het
vrijen op het contact met je partner is gericht en niet op doelgerichte bewegingen. Op die
manier transformeer je seksuele energie in liefde en harmonie. En dan komen de dalorgas-
men vanzelf.



Dopamineverslaving
En de natuur werkt ook al niet mee.
Wie seksueel opgewonden wordt, krijgt
namelijk een beloning in de vorm van
een shot dopamine. Dopamine is een
stof in de hersenen die belangrijk is voor
het ervaren van genot. Of je nu verslaafd
bent aan drank, drugs of chocola, in feite
is het niet het stimulerende middel waar
je de kick van krijgt, maar het extraatje
dopamine dat het gebruik daarvan je
oplevert. Vervelend alleen datje voor

dezelfde seksuele kick steeds
heftiger prikkels nodig hebt. En
daarbij komt: wie vreemd gaat,

wordt nog eens extra beloond.
Een nieuwe partner laat het dopa-

minegehalte namelijk sneller stijgen,
waardoor die ander altijd seksueel aan-
trekkeli jker lijkt.
Zo'n trucje van de natuur mag dan goed
zijn voor de verspreiding van genen, het
houdt ons seksuele wezens ook gevan-
gen in een emotionele achtbaan van aan-
vankelijke begeerte, kortstondig genot
en uiteindelijk een kater. Den Boer: "De
vraag is of je dat wil t. Je kunt onder die

dopamineverslaving uit door
„«•»««»,, een andere weg te kiezen

waardoor je vri jer bent."
m

Vo lg je gevoel, niet
je emotie

Die andere weg heet tantra.
Van oorsprong is tantra een

hoofdstroom binnen
het boeddhisme.

Volgens die leer
veroorzaakt alle

||. verlangen onte-
jjm vredenheiden

JHf lijden. Dat buig
*^j^^r j e o m d o o r v i a
"^ meditatie verlan-

gen te transforme-
I

Schrijver en tantratrainer]an den Boer

ren in l iefdevolle energie. Dan word je te-
vreden en gelukkig. Zo bezien is seksuele
begeerte heel geschikt om te gebruiken
als voertuig richting verlichting.
"De essentie van tantra zit in hoe je
omgaat met verlangen. Verlangen heeft
de neiging om meteen te willen grijpen.
Als je een koekje aan een driejarig kind
geeft, zal hij dat onmiddellijk willen op-
eten. Maar je kunt ook leren het gevoel
van verlangen zelf als prettig te ervaren
zonder meteen hetobject van verlangen
te grijpen. Je kunt het koekje laten liggen
waar het ligt en er toch van genieten."
Volgens Den Boer begint hetallemaal
met onderscheid te leren maken tussen
emotie en gevoel. Voel je een emotie, dan
schreeuwt je hele wezen om onmiddel-
lijke bevrediging van datgene waarnaar
je verlangt. En gebeurt dat niet, dan
klinkt een dissonant akkoord en voel je
je ongelukkig. Terwi j l je dieper liggende
gevoel juist een rustige en zuivere grond-
toon heeft, die harmonieus samenklinkt
met die van jezelf. "Seksuele begeerte
is een emotie. Maar als je leert volledig
aanwezig te zijn in je seksuele verlangen
en daarin te ontspannen, dan ben je met
je gevoel bezig. En dat is inderdaad een
weg naar verlichting."
Tijdens zij n trainingen laat Den Boer zijn
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I I
cursisten intensief op
datverlangen medite-
ren, zonder dat er seksu-
ele handelingen aan te pas
komen. Die zijn voor thuis.
Zo krijgen zijn leerlingen de
opdracht een maand lang zo
vaak mogelijk te vrijen, maar
geen piekorgasme te hebben. Dat
is vooral voorde mannelijke aspirant-
tantristen een pittige opgave.
"Na die maand komen de mannen soms
watzorgelijk binnen. Om de vrouwen
eens te laten ervaren wat een man
voelt, zeg ik altijd dat ze moeten
proberen een nies tegen te hou-
den door je op het moment dat
je die voelt opkomen, vol ledig te
ontspannen. Als dat lukt, vloeit het
gevoel te moeten niezen vanzelf
weg." Zo gaat dat ook met het voorko-
men van een ejaculatie. En gelukkig
genoeg is er een bonus voor wie het lukt
die doelgerichtheid los te laten. Er komt
namelijk iets anders voor in de plaats:
het dalorgasme. Ook een fijn gevoel,
maar nu een waardoor je je energie en je
seksuele lust niet verliest.

Cultiveer je relatie
Wie denkt dat tantra iets is voor over-
tuigde polyamoristen en notoire vreemd-
gangers, heeft het mis. Toegegeven: het
begrip tantra werd in de jaren zestig en
zeventig van de vorige eeuw op de kaart
gezet door goeroes als Osho. Hij introdu-
ceerde tantra als een manier om je seksu-
ele lusten uit te leven zodat ze daarna
konden uitdoven. Dat daar ongelukken
van kwamen, is inmiddels bekend. Niet
voor niets was de weg van tantra een
geheime weg binnen het boeddhisme.
Wilde je tantra beoefenen, dan moest je
je ego grotendeels hebben los gelaten,
zodat je niet de neiging had je uit te le-
ve n in seksualiteit. Ook Jan den Boer pleit

Mediteren op seksuele energie

Adem een aantal maal diep in en uit of doe de me-

ditatie dieje ge wend bent te doen. Leg vervolgens

kerhand op je geslachtsdeel. Adem langzaam

.. beweeg tegelijkertijd je rechterhand omhoo»

Raak daarbij alle chakra's licht aan.Alsje bovet

je hoofd bent aangekomen, hou je adem dan een

seconde in voor je je weer ontspant. Be weeg dan op

je uitademing je rechterhand langzaam weer naar

beneden, richting je geslachtsdeel. Herhaal dit. Voel

hoe de seksuele energie door je lichaam stroomt.

^

ervoor om
voordat je met
tantra bezig
gaat, eerst je ego
onderde loep te
nemen.
"Er komen hier man-
nen die vertellen dat
ze drie vriendinnen
hebben maar er niet geluk-
kig van worden .Houerdan gewoon mee
op, antwoord ik dan. Mijn uitgangspunt
is dat tantrisch vrijen helpt om een
monogame relatie op een mooie manier
in stand te houden. Want daar gaat het
uiteindeli jk om: het cultiveren van lief-
devolle vriendeli jkheid, ook in je relatie.
Maar het mag natuurlijk wel lekker zijn."

Meer tantra?
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Tantrisch vrijen helpt om een monogame relatie
op een mooie manier in stand te houden
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