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Vanwaarheid naar waarachtigheid

Uit het moerasvan
de coronadualiteit
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Mondkapjes, 1,5meter, lockdown en vaccineren…wat vind jĳ? En wat vinden
anderen in jouw omgeving? Kunnenjullie daar een ontspannen gesprek over
voeren of botsen de meningen en zoek je de veiligheid van je eigen groep? De
coronamaatregelen roepen heftige tegenstellingen op. Ook in de spirituelewereld
is liefde en verbinding somsver te zoeken en wordt het woord ʻliefdeʼzelfs gebruikt
om het eigen gelĳk te bevestigen. Kunnenwe wel blootsvoets blĳven dansen rond
het kampvuurvan de polarisatie, ook als we van meningverschillen?Jan den Boer
en Caroline van Wĳngaarden zĳnop onderzoek gegaan. Een oefening in denken,
voelen én ervaren. Doe je mee?

TEKST:JAN DEN BOER EN CAROLINEVANWIJNGAARDEN

Sander Donkersschreef op maandag 22 maart 2021de
volgende column op de voorpagina van de Volkskrant:ʻDe
afgelopen dagen landde bĳ veel lievehippie-achtigenhet
besef dat een flinkaantal van hun spirituelegeestverwan-
ten op ForumvoorDemocratie had gestemd, omdat ze
ʻvrĳheidʼwillen. Vrĳevogels die via peace, love en respect
voorMoeder Aarde uitkomenbĳ een extreemrechtse
klimaatontkenner - cynischerwordt het niet. Ik kan het
verkiezingsverdrietdaarover heel goed navoelen. Schrĳver
Roxanne van Iperen muntte de term ʻwellness-rechtsʼ,op
Facebook zong het prachtige woord ʻyogajesʼrond.De
rechtstreeksaangesprokenen voelden zich geenszinsaan-
gesproken.Sommigen mengden zich inde discussiesmet
passief agressieve hartjes en artikelen over ʻwat er echt
aan de hand is.ʼIntussenhoorde je oude vriendschappen
kraken.Mĳn advies: hou het yogajes uit je aura, er zit niets
anders op. Ik zal vrolĳktoekĳken hoe zĳ op Forum-feestjes
het formidabele klavierspel van de grote leider over-
stemmen met hun djembés en didgeridoos.Maar ikvrees
dat blootsvoetsdansen rond een kampvuur nooit meer
hetzelfde zal zĳn.ʼ

Verlangen naar verbinding
Ookwĳ hebben de afgelopen tĳd oude vriendschappen
horen kraken.Ook wĳ hebben ons somsboos gemaakt.
En de discussieover coronawaarheden iseen heftige en
kwetsbare discussie,het gaat immers ook over leven en
dood. Maar de columnvan Donkersmaakt duidelĳkdat
onder de hele coronadiscussieeen misschiennog wel
grotermaatschappelĳk probleemvoelbaar en zichtbaar
wordt: de polarisatie. De column roept bĳ ons een groot
verlangen op, het verlangen naar verbinding.Hoe kunnen
wĳ vanuit alleswat wĳ in ons leven geleerd hebben over
tantra, boeddhisme, filosofieen psychologie bĳdragen
aan die verbinding?We hebben de afgelopen jaren vele
gesprekkengevoerd over spannende onderwerpen, zoals
polyamore en #MeToo.Ook het begrip tantra kan al tot
veel verwarring leiden. Elke keer onderzoekenwe weer
hoe we vanuit een combinatie van wetenschap, spiritua-
liteit, zelfonderzoek en gesprekkenmet anderen kunnen

komen tot een verbinding van tegenstellingen. En elkekeer
ontdekten we dat de tegenstellingenontstaan dooreen
zeer onzorgvuldig gebruik van woorden als liefde, vrĳheid
en waarheid. Meestal ontstaat de strĳdals de één over-
tuigd isvan zĳnof haar rationele argumenten en de ander
vanuit een primaireemotie zĳnof haar waarheid uitleeft.
Onze ontdekking iseigenlĳk heel eenvoudig: beiden zĳn
niet waar. En je komt er zo nooit uit.We hebben te snel ons
antwoord klaar, en blĳvendat verdedigen. Daarom in dit
artikel van onsgeen antwoorden op de coronavragen.We
leven in een samenlevingwaarin je wetten en regelsmoet
volgen, zoals een avondklok, al kun je ze ter discussiestel-
len.Maar voorbelangrĳke vragen zoals vaccineren moet
je zelf een besluit nemen. Voorveel mensen een lastige
afweging tussenverschillendebelangen. We gaan onder-
zoekenhoe we tot een antwoord komen,en hoe we zo de
tegenstellingen kunnen leren overbruggen.Dat doen we
dooreen beweging te maken van de waarheid van gelĳk
hebben naar de nieuwsgierigheidvan waarachtigheid. Als
je dit artikel alleen leest, zal het weinig betekenis krĳgen in
je leven en zul je zeer waarschĳnlĳkalleen nog meer van je
eigen gelĳkovertuigd blĳven.Maar als je meedoet met de
dans en de meditatieoefeningen die we beschrĳven,kun
je misschiennieuwe mogelĳkheden in jezelf ontdekken.
En vervolgensisde uitdaging om ook de theorie goed te
lezen en te onderzoeken hoe dit jou meer helderheid kan
geven in deze lastige discussie. >

ʻAlsdenken en emotie van
elkaar afgesneden zĳn,

komenwe in een illusievan
onze eigen waarheidʼ
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Format
Alsde verschillendewaarheden tegenover elkaar gezet
worden, dan lĳktde tegenstelling bĳna onoverbrugbaar. In
recente artikelen van ParaVisie Magazine zĳnde verschil-
lende standpunten terug te lezen.Wĳ vroegen onsver-
volgens af: ishet ook mogelĳk om de lezersuit te dagen
om zélfop onderzoekte gaan, om met elkaar ingesprek
te gaan, begrip voorelkaar te hebben en verbindingte
ervaren terwĳl ze van mening (mogen) verschillen? Is het
mogelĳkom uit de polarisatie te stappen? Kunnenwe
samen blootsvoetsom het kampvuurblĳven dansen? Het
format van deze workshopishet resultaat van dertig jaar
wetenschappelĳk, spiritueel en praktisch onderzoek.De
onderbouwing kunje lezen inartikelen op onze website en
in onze boeken. Hier een korte samenvatting. Ons onder-
zoek ishoe ons bewustzĳn werkt en wat kennis,meditatie
en communicatie hierin kunnenbetekenen. Het stan-
daardmodel van onsbewustzĳngaat uit van een tweede-
ling tussendenken en emoties.Beiden maken aanspraak
op waarheid. En dat leidt tot strĳdtussentwee waarheden
en dus tot polarisatie. Op basis van recent neuroweten-
schappelĳk onderzoek en het boeddhisme maken wĳ een
driedeling in ons bewustzĳn: denken, voelen en emotie. Als
denken en emotie van elkaar afgesneden zĳn,komenwe
in een illusievan onze eigen waarheid. Veel psychologisch
onderzoekvan de laatste jaren laat zien dat als we daarin
opgesloten zĳn,het bĳna onmogelĳk isom van mening
te veranderen.Ook al denkenwe nog zo dat we open en
vrĳ zĳn,we zĳn het niet. Alsdenken en emotie, door onder
meer meditatie, verbondenworden met gevoel, dan gaat
het niet meer overwaarheid, maar over een gevoel van
waarachtigheid. Het handelen isdan niet om je mening te
verdedigen,maar om in communicatie een gezamenlĳk
standpunt en een gezamenlĳk handelen te onderzoeken.
Hier onderzoekenwe deze twee vormen: het strĳdmodel
van de waarheid en het verbindingsmodelvanwaarach-
tigheid. Je kuntde volgende oefeningen alleen doen, of
samen met anderen.

Het strĳdmodel
Je kuntnu zelf op onderzoekgaan. Vind jouw manier om
meer in contact met je lĳfen je emoties te komen.Ga dan-
sen op een prikkelendnummer,doe wat ademwerk, sla op
je boksbal,doe iets wat jouw emoties activeert. Vervol-

gens verdiep je je twintig minuten lang in verschillende
standpunten rondde coronamaatregelen, zoek bewust de
extremen op,bĳvoorbeeld op internet en sociale media.
Lees vanuit je eigen vooroordelen,vanuit je eigen mening,
vanuit je eigenwaarheid. Voelwaar je booswordt,waar
je het juisthelemaal eens bent, waar je in discussiewilt
gaan. Durf te oordelen en boosof betweterig te zĳn.Wees
nieuwsgierignaar al jouw emoties en bedenkingen. Ervaar
hoe dat denken en de emoties eindeloos in gevecht met
elkaar kunnenblĳven, zowel in jezelf als met een ander.
Neem vervolgens tĳd om heel eerlĳkop te schrĳvenwat je
voelt en ervaart, en wat nu jouw mening isover de corona-
problematiek.

Het verbindingsmodel:de oefeningen
De uitnodigingisnu om de beweging van de waarheid van
emotiesen gedachten naar de waarachtigheid van het
gevoel te maken. Van hoofd en buiknaar hart. Dat kunje
doen doornu de volgende driemeditaties te gaan doen.

GEVOEL, EMOTIE EN DENKENMEDITATIE
(ONGEVEER 15MINUTEN)

Ga ontspannen liggen,of zitten. Adem ontspannen
door je mond, iets dieper en snellerdan normaal. Leg
je handen op je hart.Adem naar je hart. Onderzoek
alleswat er te voelen isop het gebied van de liefde.
Maak een strelendebeweging naar je hoofd.Leg je
handen op je hoofd.Adem naar je hoofd.Onderzoek
nieuwsgierigal je gedachten. Maak weer een strelende
beweging naar je hart. Leg vervolgensje handen op je
hart. Adem naar je hart. Doorvoelje gedachten en ont-
vang ze in liefde.Ontspan, durf te voelen.Maak een
strelende beweging naar je buik.Leg dan je handen
op je onderbuik.Ademdaar naartoe. Laat alle daar
aanwezige emoties en energieopkomen.Maak weer
een strelendebeweging naar je hart. Leg dan weer je
handen op je hart.Ontvang alle emotie en energie in
liefde. Laat het zacht worden. Ontspan. Durf te voelen.

BALANS MEDITATIE

Ga staan en wieg licht naar vorenen naar achteren.
Naar voren isde emotie die er in een eventuele discus-
siebovenop zit en naar achteren de bedachtzaamheid
die ermeer boven gaat staan. Ergens iseen middel-
punt, het punt waar nietsmoet en alles mogelĳk is.
Dat punt zoekenwe in tantra. Voel de balans in je lĳf
en voel dat je nu kunt kiezenvoordie balans, wat er
verder ook in je beweegt.

LIEFDEVOLLE AANDACHTMEDITATIE

Je kuntje bewustzĳnvoorstellenals een diepe zee van
liefdevolleaandacht, daarin bewegen de golvenvan
emoties en gedachten. Alsje je volledig identificeert
met een emotie of gedachte, met een golf,dan ben
je niet meer vrĳ,dan kun je niet anders dan handelen
vanuit die emotie of gedachte. Op het moment dat

Emotionele waarheid (buik)
Fundamentalistisch gelĳk hebben (intuïtie, beelden)

Waarachtigheid (hart)
Nieuwsgierigonderzoekvanuit het gevoel van waar-
achtigheid

Rationele waarheid (hoofd)
Dogmatisch gelĳk hebben (logica, cĳfers)
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je je herinnert dat jouw essentieniet die golf is,maar
de diepe zee van liefdevolleaandacht, dan kunje
wisselenvan perspectief.Je hoeft nietste veranderen
aan de emotiesof gedachten. Je kuntnu kiezenom
aanwezig te zĳn in de diepe zee van liefdevolleaan-
dacht, waarin de golvenvan emoties en gedachten vrĳ
kunnenbewegen zonder dat die zee verstoordwordt.

De essentievan deze oefeningenwordt samengevat in de
volgende tekst van onze Tibetaanse leraar TulkuLobsang:
ʻLiefde iseigenlĳk vooral een beslissing.Of we nu goede
dingen zien of vervelende, we kunnen in beide gevallen
beslissenom liefde en compassie te voelen.ʼNéém nu dit
besluit over liefde en balans. Vervolgensdoe je de volgen-
de oefening om de liefde te verbinden:

1. Stel je een goede vriend of geliefde voor, en stel je voor
hoe je vanuit balans en liefdemet hem ofhaar het
gesprekover de coronamaatregelen voert.

2. Stel je een groep gelĳkgestemden voor,en stel je voor
hoe je vanuit balans en liefde met hun het gesprek
over de coronamaatregelen voert.

3. Kĳkterug naar de verschillende standpunten die je
eerder onderzocht hebt, wie roept bĳ jou de meeste
tegenstelling, irritatie of boosheid op? Stel je voor hoe
je vanuit balans en liefdemet hem ofhaar het gesprek
over de coronamaatregelen voert.

4. Stel je een groep voormet veel verschillendemenin-
gen, en stel je voorhoe je vanuit balans en liefde met
hen het gesprekover de coronamaatregelen voert.
Neem vervolgens de tĳd om heel eerlĳkop te schrĳven
wat je voelt en ervaart, en wat nu jouw mening isover
de coronaproblematiek.

Terugblikop de oefeningen
We hebben dit onderzoekook zelf gedaan. Alleen, samen,
in gesprekkende afgelopen tĳd. Soms met mensen die
we al lang kenden en waar ineens de meningsverschillen
toch heel groot bleken.En hoewel we deze meditaties al
heel lang doen, ontdekten we dat dit onderwerp onsook
wel sterk raakt. Toch ishet ons regelmatig gelukt om, al
ontstond er ook even strĳd,de verbindingaan te gaan,
en te voelen dat we ondanks alle meningsverschillen
een heel groot gedeeld belang hebben: in verbindingen
liefde blĳven.En op het moment dat we dat gezamenlĳk
konden voelen, werd het ineens veel minder belangrĳk om
elkaar ʻdewaarheidʼ te vertellen.We werden echt oprecht
nieuwsgierignaar elkaar. En daarin ontdekken we drie
heel belangrĳkestappen:

• De meeste mensen zoeken niet naar ʻgelĳkkrĳgenʼ,
maar naar erkenningvan wat zĳvoelen en ervaren.Het
wederzĳds erkennen van elkaars standpunten, nieuws-
gierig, onderzoekend, is een belangrĳke eerste stap om
in verbinding te blĳven.

• Begrip isgeen goedkeuring.Veel mensen halen min of
meer onbewust de begrippen begrip en goedkeuring
door elkaar.Als ik begrip heb voor een RIVM-deskundige
of een complotdenker,voor iemand met een mondkap-
je of iemand die protesteert op het Museumplein,dan
hoef ikdat gedrag nog niet goed te keuren.Maar be-
grip iswel een stap om samen op onderzoek te kunnen
gaan.

• De eigen emotionele of rationele 'waarheid' is eigenlĳk
altĳd een soort egoïstische patstelling. Alsde emoties
en gedachten in verbinding komen,komje in contact

ʻAllesbegint bĳ de erkenning
dat we de neiginghebben om
vast te houden aan onseigen
gelĳk,onze eigen waarheidʼ

>

Actueel
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Jan den Boer & CarolinevanWĳngaarden geven tantratrainingen en relatiecoaching.Jan sinds1994en Jan en
Caroline samen sinds2008. Zĳ publiceerden een aantal boeken, hun nieuwste boek isTantra, het geheim van de liefde.
Jan en Caroline geven in lockdown-tĳdenverrassende en verbindende online tantraworkshops, en als het mogelĳk is
weer inspirerendeen verbindende live tantra workshops,volgensde op dat moment geldende coronamaatregelen. Ze
zijnbeiden gevaccineerd.Meer informatie:WWW.TANTRATRAINING.NL

met een gevoel van waarachtigheid. En daarin kunje
juistsamen op onderzoekgaan naar antwoorden op
deze moeilĳkevragen. En samen op onderzoekgaan
naar hoe je elkaar vanuit verschillendeovertuigingen
toch veilig en respectvol kunt ontmoeten.

Deze ervaringen en gesprekkenhebben ons veel hoop ge-
geven op een toekomstwaarin we toch kunnenverbinden.

Onderbouwing
Wat kunnenwe hiervan leren, hoe kan juist de spirituele
wereld een bĳdrage leveren aan verbindingin plaats van
polarisatie? Een paar belangrĳke inzichtenuit de moraal-
psychologie en neurofilosofiekunnen ons daarbĳ helpen.
Allereerstde boodschap van Rutger Bregman: de meeste
mensen deugen. Maar we hebben wel de neigingom voor
onze eigen groep te kiezenen dan andere groepen te
bestrĳden.MoraalpsycholoogJonathan Haidt laat in het
baanbrekende boek Het rechtvaardigheidsgevoel zien hoe
dit werkt. Onze moraal komt vanuit een primaire intuïtie,
die nemen we voorwaar aan, en vervolgenszoekenwe
alle argumenten die onze mening ondersteunen en zĳn
we blind en doofvoor alles wat de ander vindt.Dat iswat
in het strĳdmodelgebeurt. En het enige wat je doet, isdie
argumenten verzamelen die jouw geloof ondersteunen.
Haidt: ʻMensen bouwen morelegemeenschappen met ge-
deelde normen, instellingenen goden -en vechten, doden
en sterven om die te verdedigen, zelfs in de 21eeeuw.ʼVer-
volgens laat Haidt zien dat er zes verschillendedeugden

zĳn:zorgzaamheid, eerlĳkheid, loyaliteit, vrĳheid, autori-
teit en heiligheid.En als je in een of twee daarvan gelooft,
ben je blind voor de andere en zal je ze ookbestrĳden.
Op zich ben je dan dus deugdzaam (en geen ʻjogajesʼ!),
maar je gaat toch het gevecht aan met andersdenken-
den. Dat iswat in het strĳdmodel gebeurt. Vervolgens
laat de beroemde neurowetenschapperAntonioDamasio
zien dat onsbewustzĳn uit drie delen bestaat. Zolang
we in onze emoties (onderbuik)of rationele argumenten
(hoofd) zitten, zĳnwe opgesloten in onze eigen waarheid.

Moraliteit ontstaat vanuit het gevoel (het hart). En het
heeft zowel een heldere doordachte intentie nodig,als
veel oefening. Bestsellerauteur Yuval Noah Harari toont
vervolgensaan dat meditatie een van de belangrĳksteoe-
feningen is,maar dat de westerse variant om je lekkerte
voelen je eigen waarheid en je eigen egoïsme kan voeden.
De uitdaging isom meditatie te doen vanuit de intenties
liefde,waarachtigheid en altruïsme.Dat iswat we in de
meditatie gedaan hebben: kiezenvoorde intenties liefde
en waarachtigheid, en oefenen inde verbinding tussen
emotie, gevoel en denken.Haidt laat vervolgenszien dat
luisterennaar een andere mening alleen mogelĳk is als je
eerst op een of andere manier een vriendelĳkeen liefde-
volle verbindingmet de groep gemaakt hebt. Andersblĳf
je inje eigenwaarheid zitten. Dat was onze laatste stap in
de meditatie.

Fake ofniet?
Hier kunnendus spiritualiteit gecombineerd met de
nieuwste inzichten uit neurofilosofieen moraalpsychologie
helpen om de polarisatie te doorbrekenen weer te verbin-
den. En vervolgens is er nog een belangrĳke gezamenlĳke
stap te zetten. En dat ishet onderscheid tussen feiten
en fake nieuws.We komen heel snel in een totaal nieuwe
wereld terecht, waarin het onderzoekenvan de waarheid
met fake videoʼs,trollen en allerlei vormen van gemani-
puleerdemainstream media en socialemedia een totaal
nieuwe dimensie krĳgt.Wat iswaar of niet waar over de
gevaren van het virusen overde gevaren van een vaccin?
Alswe dat niet gezamenlĳk gaan onderzoeken,kan dit
veel sociale verbindingen totaal vernietigen. Een unieke
uitdaging waarvan nog niemand de volledige consequen-
ties kan overzien.Maar het begint bĳ erkennendat we de
neiging hebben om vast te houden aan onseigen gelĳk,
onze eigen waarheid. En vervolgensdoormeditatie en
verbindingmet andere meningen elke keer opnieuw te on-
derzoekenhoe we vanuit een gevoel van waarachtigheid
een gezamenlĳk standpunt en een gezamenlĳk handelen
kunnen onderzoeken.

Dit isde hoop die wĳ met de wereld willen delen. We zĳn
benieuwd hoe jĳdit als lezer ervaren hebt, je bent uitge-
nodigd om dit met ons te delen en deze boodschap van
hoop injouw wereld te delen. Reacties kunje sturennaar:
jancarolinetantra@outlook.com. Alservoldoende
reacties zĳn,onderzoekenwe of we hier nog een artikel
aan kunnenwĳden. •

ʻWe ontdekten dat
tegenstellingen ontstaan

door een zeer onzorgvuldig
gebruikvan woorden als

liefde, vrĳheid en waarheidʼ

ʻLiefde isvooral een beslissingʼ


