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antra is de a毎elopen句d geregeld

a狐de orde gekomen in朋!C. Ⅵ)血g

jaaェd○○k tan廿a twee keel op血de

皿b血ek `Ve重dienen en uitgeven',血-

%
∽

善

1ebei b増血amendie w狐en gestopt met een

goedbetaalde ba狐en ta皿壮a hadden onト

dekt. De een had mede da虹d○○重,,een per･

持寄e b血ans''gevonden, de ander was ,,mee重

in contact met hoe ik mij voel’’. Ook was in

bet nieuws dat een tant重amasseu喜werd ver-

○○rdeeld tot de轟ig maandenぐel wegens o皿-

tucht met zes vrouwelijke di�蹤V篦�V��F�@

bij Meldpunt Tan章ra Misbru並b血nen een

pa虹maanden bij na honderd皿eldingen

b血nen w虹en gekomen. Ma祉wat t狐調a壬s,

is l劃喝血et iedereen helema血duide増k.

Niet gek, zegt Jam den Boer. ,,冒an廿a is een

verwarrend begrip omdat bet een heel spec一

億umbesla加:'Den 8°e重gee慮samen met

zij n partner caroline van wijngaarden tan一

億acursussen, ze hebben boeken over t狐章ra

gesc血even en doen nu s劃en via Z○○m een

inteⅣiew ,,Aa皿de ene k狐t staa皿zeer con-

seⅣadeve Tibeta狐se geeste坤ken die v血･

den ddt t弧tra租置een is v〇〇〇 mensen髄e heel

ver zijn op net spirituele pad. Helemaal aan

de ande重e k狐t sta狐westerlimgen die劃e〇･

lei seksuele activiteiten ondeme血en, van

pr諾轟認諾嵩藷慧zi｡h

蒜詰離農詫諾祭器er"
volgens膝皿hee債het n批s met ta皿壮a te

maken. ,,Het gaat over心血is, dus ○○k in de

wereld v孤de tan也a, v○○でal血s seks niet

mee重wordt gekoppeld a温血editatie :'

OV害R S各KS MⅡou van Rossum voegt het w○○rd坤

de daad. Deze week: t狐亡ra v○○r begimers

川ust｢ati e Merel co細duwene営

Ⅵ申n ｣ e verlangen

Want meditatie is de ken vm t劃寄a,血dus

Den Boer. ,,De leeris 1.2○○ja虹geleden ont-

staan. U主tge廿eden boedd址s也s血e mon血･

ken enno皿en zochten een皿狐ier om坤-

dens bet dage増ks leven血meditade te zijn.

Andere vomen van medi章atie gaan over s章山

te, rust, wierook, een kaarsje. Tantra-

medita章iekunjebe°e鰹nenterw却je血de坤

v○○r de kassa sta虹en geむ血tee重d be競omdat

degene achterj e niet voldoende afstand

houdt." Watje dan moet doen, zegtvanwijn-

gaa重den, is j e bewus章zijn v○○重steuen血s een

畑epe zee van pure lie組e, met goⅣen v狐

emoties en gedachten. Alsj e vastzit in zo’n

gol亀benje血etmeerv坤. Je kan die g°1ven

〇°keⅣ祉en zonder e重iets皿ee te doen, en te

貼ezen v○○r膿e餌e :'V○○重wie d虹te zweve轟g

klinkt: probeer eens niet naar voren ofnaar

achte重te hellen, ma狐precies in bet midden -

in b血ans - te b噌ven s書aan, ofzi慣en.

Goed, nu de seks. Ookdaarbij geldt:je niet

overgeven aan de golven, maar observeren. ¥

Den Boer; ,Tan廿a bij seks is een onderzoek

m狐verlangen. pe meeste mensen wⅢen

ri:` )

dat onde重dmkken, ofzo snel moge坤k beⅥe -

d屯en. E重is een derde weg: ge血etvan dat

verl狐gen, zonder d靴j e e重iets nee meet.

Daardoor kunje op elk moment beginnen

met seks, en e此mome競ophouden. Op don-

derdag wa重en c狐ol血e en披aan bet v噌en,

en opeens realiseerde ze zich ddt ze de kliko

nog血et aan de s億aat hadgezet. Ze stapte ui書

bed, deed haar badjas aan en gingnaar bui-

ten. v○○r ons was n址s ve重pest.I Het ve坤1aat-

senvan de m孜o高e重d deelvan de me雌ta髄e:'

Een zaadloz血合hee債Den Boer血iss(担en

vijfkeerperjaar,zegthij, ,,terwijlikelkedag ``-` I

met mijzelfvrij. Alsj e geen zaadlozingen

hebt en dus geen energie kwijtraakt, kom j e

op een puntdatje altijd zou kumenvrijen

maar nooit hoeft. Als ik opgewonden in bed

stap, en c祉○○血e welte皿sten zegt en zich

om血aait, is ern敗s aan de hand. D○○重d虹批

in balans ben, hoeft zij niet aan nrij n behoef-

ten te voldoen :'

Voor vie a deux wh oefenen met tantra-

seks hebben W鵡ngaⅢden en Den Boer twee

oefeningen. Ga tegenover elkaar zitten, en

raak jezel鮎en minuten aan zo血s je door de

孤de重wil worden a狐喝eraakt en laat hem of

ha狐da章vervolgens doen. Zo leer je zelfver-

狐tw○○重de坤kheid te皿e血en v○○rje genot.

De tweede, v○○r heteroste皿e隊ga ,,genita血

in ekaar", blijfstilliggen en kijk wat er ge-　? `

bern. G坤皿王ddel ka皿helpen血s e重geen op-

winding is. Stoppen mag, maar, zegt Van

Wijngaarden :�ｶ岬ｲ�VW'7B�譁WWw6v妨&睦���� 

wa祉omje d靴w皿t:'

Meep｢aten? ideeen? Mail naa｢ seks@n｢c.ni


