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Seks in verbinding 

Inleiding 

Er zijn heel wat relaties waarin seks op den duur 

ingewikkeld wordt of verdwijnt. Meestal zijn beide 

partners daar niet blij mee, maar staan ze 

machteloos tegenover de ‘problematiek’. Zelfs als 

ze hulp zoeken, vindt er niet altijd de gewenste 

verandering plaats. Zelf maakte ik op dat gebied 

een grote ontwikkeling door en omdat die me 

zoveel gaf, wil ik dat graag met jullie delen. Mijn 

scheiding maakte in 2010 de weg vrij voor mij om 

me meer met mijn eigen seksualiteit bezig te gaan 

houden en ik deed dat bij het Centrum voor Tantra 

in Amsterdam. Voor die tijd was seks gewoon 

prettig geweest, maar ook bij tijden uit de relatie 

verdwenen. Ik had al veel eerder het gevoel dat er 

meer mogelijk was, had er ook al over gelezen, 

maar wilde dat liever samen met mijn man 

uitzoeken dan alleen. Hij voelde er niet voor, dus 

het kwam er niet van. De definitieve breuk, hoe 

pijnlijk ook, maakte dus voor mij een nieuwe 

ontwikkeling mogelijk.  

Toen ik mezelf op seksueel gebied meer leerde 

kennen, bleek dat het mij hielp bij het verdragen 

van de heftige emoties, die door de scheiding 

werden losgemaakt. Mijn lichaam werd ruimer, 

meer ontspannen en ik kon makkelijker grote 

gevoelens toelaten. Ik volgde een tweejarige 

Tantratraining met een nieuwe partner. Ik ontdekte 

ongelofelijk veel, meer dan ik ooit had kunnen 

bedenken of had durven dromen. Eén van die 

belangrijke ontdekkingen was dat een goede 

seksuele relatie de verbinding verdiept en 

verliefdheid van ondergeschikt belang maakt. 

Bovendien merkte ik hoe goed het mij deed om mij 

een seksueel wezen te kunnen en mogen voelen in 

het bijzijn van een intieme ander, maar ook 

gewoon als ik op mezelf was of onder minder 

Tantra is Sanskriet samengesteld 

uit de woorden Tan, wat betekent 

expansie en Tra, wat betekent 

bevrijding. Tantra betekent dus, 

bevrijding door expansie, 

uitbreiding, verruiming. In de 

Tantra ligt de nadruk op de 

ontwikkeling van menselijke 

sterkte zowel door middel van 

meditatie als ook door de directe 

confrontatie met moeilijke 

omstandigheden voor het 

overwinnen van angsten en 

zwakheden. Tantra is één van de 

esoterische tradities die deel 

uitmaken van het hindoeïsme, 

boeddhisme en jaïnisme. Als we 

meer naar de praktijk gaan kijken 

is het uiteindelijke doel het 

opgaan van de fundamentele 

negativiteit (Shakti) in de 

fundamentele posititviteit (Shiva) 

door de energie van de kula-

kundalini (opgekrulde slang onder 

in de wervelkolom), waar de 

samensmelting (ook van man en 

vrouw, om tot een hoger 

bewustzijn te komen) van de 

microkosmos met de 

Macrokosmos kan plaatsvinden in 

de hoogste chakra. (bron: 

Wikipedia) Meditaties kunnen 

bestaan uit oefeningen/structuren 

waarin het vrouwelijke en het 

mannelijke zich verenigen, 

oefeningen waar wij als 

westerlingen al snel het woord 

seks voor gebruiken. Later in de 

tekst zal ik Seks met een 

hoofdletter gaan schrijven, de 

bedoeling is dan om aan te geven 

dat de seks waar ik het over heb 

een ander doel heeft dan alleen 

voortplanting of persoonlijk genot. 
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intieme anderen. En ik ontdekte dat seks met een open hart mij en de relatie veel meer 

bracht dan de seks van voorheen. 

Toen ik besloot een E-book te gaan schrijven, was het voor mij meteen duidelijk waar dat 

over moest gaan. Er is zoveel leed als het gaat over seks; mensen zijn  soms geneigd om 

helemaal niet meer te praten, elkaar niet meer aan te raken, of anders eindeloos te praten 

of ruzie te maken. En, in tegenstelling tot wat vaak gehoopt wordt, leiden al die gedragingen 

vaak niet tot het ervaren van meer nabijheid. Misschien is het voor jou/jullie zo groot niet, 

maar verlang je wel naar meer vrijheid in jezelf en in jullie (seksuele) relatie. Ik hoop met dit 

boek iedereen die meer nabijheid wil ervaren in zijn/haar (seksuele) relatie een hulpmiddel 

in handen te geven om elkaar (weer) te vinden en de relatie te verstevigen en te verdiepen. 

In dit boekje wil ik jullie leren hoe je met elkaar kunt vrijen in verbinding en hoe op die meer 

vrijen meer verbinding in jullie hele relatie zal brengen. 

 

Als je vragen hebt over wat ik schrijf of je wil advies, voel je vrij om mij te mailen op:  

wilma@echt-verbinden.nl 

 

  

mailto:wilma@echt-verbinden.nl
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Seks en verbinding 

In dit boek beschrijf ik vijf stappen die uiteindelijk zullen leiden naar seks die meer 

verbindend is. Ik zal deze vorm van seks voortaan met een hoofdletter schrijven. Als je de vijf 

stappen volgt, en dat hoeft niet altijd op volgorde van het boek, zal het resultaat zijn dat 

jullie (Seksuele) relatie verbetert en dat jullie meer verbinding zullen ervaren. Zelf heb ik ook 

lang gedacht dat als de seks niet goed is, er iets mis is met de relatie. Maar dat impliceert dat 

er wat betreft Seks niets te leren valt, dat het vanzelf gaat, als de relatie maar goed is. 

Bovendien laat het een oorzaak-gevolg gedachte zien: eerst de relatie, dan komt ook de 

seks. In dit boek draai ik het om: ik begin bij de seks. Daar heb ik verschillende redenen voor:  

Allereerst wordt seks over het algemeen geassocieerd met iets dat fijn is om te doen. 

Daarnaast gaat seks heel direct over de verbinding die er is, dus er kan heel makkelijk iets 

blootgelegd worden. Je kunt wel vrijen zonder verbonden te zijn, maar dat zal voor beide 

partners meestal wel voelbaar zijn.  

Uit onderzoek blijkt dat synchrone Seks (met z’n tweeën en verbonden), en dus niet 

geïsoleerde seks (met z’n tweeën, maar niet verbonden), voortkomt uit verbinding, maar 

ook leidt tot een sterkere verbinding. Sue Johnson, de grondlegster van de Emotionally 

Focused Couple Therapy (EFT) wijdt er een groot deel van haar boek: ‘Laat me niet los’ aan. 

“In de nieuwe relatiewetenschap zijn causale eenrichtingspijlen over het algemeen uit de 

mode, dus het is te eenvoudig om te zeggen dat gehechtheid vormgeeft aan seks. In feite 

vormen ze een cirkel en de een versterkt of verzwakt de ander. Een sterke emotionele band 

leidt tot goede seks, wat op zijn beurt weer leidt tot een nog sterkere band enzovoort. En 

het omgekeerde is ook waar. Een zwakke band leidt vaak tot onbevredigende seks waardoor 

de band nog ernstiger verzwakt wordt.”(Sue Johnson, 2013, blz.131).  

In de manier waarop veel stellen gewend zijn te communiceren, gaat vaak een hoop 

verkeerd. In mijn vijfstappen programma staat het voelen en ervaren centraal. Niet dat er bij 

deze aanpak niet meer gepraat wordt, maar je zult gedwongen worden om veel meer met je 

lichaam en je gevoel te communiceren of daarop te reflecteren, wat een groot voordeel is, 

want zoals een bekende boektitel (Ted Troost, 1990) al luidde: “Het lichaam liegt nooit”.  

Ook ben ik de laatste jaren geïnspireerd geraakt door de Tantra. Door deze spirituele 

stroming ben ik gaan zien hoe belangrijk Seksuele energie, die je ook vitale- of levensenergie 

kunt noemen, is in de vervulling van het leven van mensen. Vitale energie gebruiken we om 

een vol leven te leiden, energie te voelen, stress te reduceren en tot betekenisvolle daden 

en relaties te komen. Het spirituele aan deze stroming is dat het versmelten van twee vitale 

energieën kan leiden tot spirituele ervaringen en extase. In dit kleine boekje zal ik daar niet 

de focus op hebben. 
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 De vijf stappen 
Ik kies voor deze vijf stappen, omdat ik denk dat ze 

essentieel zijn in het proces om tot een 

bevredigende (seksuele) relatie te komen. Mogelijk 

vind je zelf uit dat er voor jou nog stappen tussen 

horen of aan vooraf gaan, maar de ervaring leert dat 

deze stappen je in elk geval dichter bij jezelf, elkaar 

en Seks brengen. 

 

1. Neem tijd voor elkaar 

2. Breng de aandacht naar jezelf 

3. Maak contact met elkaar, terwijl je contact 

houdt met jezelf 

4. Raak elkaar aan met aandacht, handel niet, 

maar laat gebeuren 

5. Wees de koning/koningin van je lust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek als een stap naar verandering 
Ik ga in dit boekje de vijf stappen uitgebreid behandelen. In de groene blokjes vind je 

belangrijke passages of uitgewerkte oefeningen.  Het is belangrijk dat je de oefeningen echt 

uitvoert als je daadwerkelijk wil ervaren wat Seks kan doen met je relatie.  

Als het te moeilijk voor jullie is, of als je je partner niet meekrijgt in je verlangen om je relatie 

op deze manier te verbeteren, dan is het misschien handig om daar hulp bij te zoeken. Dat 

kan met z’n tweeën. In sommige gevallen kan het zinvol zijn om eerst hulp voor jezelf te 

zoeken, als jij degene bent die een veranderwens heeft. Als er één iemand verandert in de 

relatie zal de ander zich daartoe gaan verhouden. Hij of zij zal of mee veranderen, of de 

1) Neem tijd voor elkaar 

2) Breng de aandacht naar jezelf 

3) Maak contact met elkaar, terwijl je contact houdt met jezelf 

4) Raak elkaar aan met aandacht, handel niet maar laat gebeuren 

5) Wees de koning/koningin van je lust 
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verschillen duidelijker worden en je groeit uit elkaar. Dat risico zit er altijd in als je voor 

verandering gaat. 

Vooralsnog ben je aan het begin van dit boek en sta je op het punt het te gaan lezen (toch?). 

Als je het beiden gelezen hebt (dat maakt het makkelijker, anders moet de één steeds 

uitleggen aan de ander wat de bedoeling is) kan je weer vooraan beginnen en de stappen 

één voor één doorlopen.  

Houd er rekening mee dat alle begin moeilijk is en oefening vereist. Misschien zijn jullie al 

verstrikt geraakt in patronen en is het erg moeilijk om die los te laten.  

Alles wat je wil leren kost tijd. Om een echte expert te worden zou je zelfs 10.000 uur 

moeten steken in dat wat je wil leren (volgens psycholoog K. Anders Ericsson). Hier gaat het 

erom dat je in ieder geval zover komt dat je resultaat ziet, want daarna zal je het 

vermoedelijk makkelijker in je leven blijven inpassen om de simpele reden dat je het beiden 

wil. Daarvoor zal je er de eerste tijd gedisciplineerd mee om moeten gaan, oefening baart 

kunst. Kijk zelf hoeveel tijd jullie ervoor uit willen trekken. Ik zal daar ook suggesties voor 

doen bij de verschillende stappen.  

 

 

Stap 1:   Neem tijd voor elkaar 

 
Dit is een praktische stap, die uitdagend kan zijn, omdat we het vaak druk hebben. Mijn 

aanbeveling is om wekelijks een dagdeel voor elkaar te reserveren. Bekijk samen of dat een 

ochtend, middag of avond is. Het voordeel van een dagdeel overdag is dat je fitter bent. 

Voor veel stellen is een dergelijk dagdeel moeilijk te reserveren. In het weekend zijn er 

misschien kinderen in huis, door de week wordt er gewerkt. ’s Avonds is het, als je kinderen 

hebt, ook al snel lastig, omdat ze naar bed moeten en de avond dan pas kan beginnen. Stel 

dat je om half 9 zover bent, dan zal voor de meesten van ons vier uur aan onze relatie 

besteden, wat veel gevraagd zijn. Wees daarom creatief. Zelf heb ik  een jaar lang met mijn 

nieuwe partner de mogelijkheid gehad en genomen om elke donderdagochtend als we 

beiden vrij waren, tijd aan elkaar te besteden. Later toen de omstandigheden veranderden, 

planden wij het per week. Soms werd het dan maar één keer per twee weken of konden we 

ook eens wat langer tijd voor elkaar plannen, bijvoorbeeld een hele dag of weekend. Ik heb 

ook eens gehoord van een stel dat aan de kinderen te kennen had gegeven niet gestoord te 

willen worden op zondagochtend en de slaapkamerdeur dan op slot had. Mogelijk kiezen 

jullie voor één dag per maand omdat de kinderen dan een dag bij opa en oma kunnen zijn of 

kunnen logeren.  

 

 

Waar het om gaat, is dat je de tijd vrijmaakt, dat het substantiële tijd is (minimaal twee 

uur), dat je niet gestoord kan worden en dat het regelmatig is. 
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Waar het om gaat, is dat je de tijd vrijmaakt, dat het substantiële tijd is (minimaal twee uur), 

dat je niet gestoord kan worden en dat het regelmatig is. 

Het is niet de bedoeling om in die tijd iets leuks te plannen, zoals samen uit eten gaan, een 

film kijken of naar het theater. Deze tijd is helemaal leeg, nog niet ingevuld. Het enige wat 

jullie weten is dat je tijd aan elkaar gaat geven. Van te voren is er meestal geen agenda. Ik 

zeg meestal, want soms kan het zijn dat jullie iets juist naar dit moment hebben 

doorgeschoven. Daarover meer in stap 3. 

Je zorgt ervoor dat je niet gestoord kunt worden door telefoons, Ipads en andere apparaten. 

Als er onverhoopt toch aangebeld wordt, doe je niet open. 

Tijd heeft ook met aandacht te maken. Hoe je aandacht voor jezelf en aandacht voor de 

ander hebt, volgt in stap 2 en 3, maar in deze stap wil ik het nog hebben over de aandacht 

voor de ruimte om je heen. 

Als je aandacht besteedt aan de ruimte om je heen zal die je niet storen maar eerder 

behulpzaam zijn in het proces van het nader tot elkaar komen. Dat betekent dat je alles waar 

je je aan ergert opruimt. Bergen kleren, dozen op de kast, de was die nog opgevouwen moet 

worden, gordijnen die een haakje missen, je ruimt het op of je repareert het waar nodig. 

Mijn ervaring is dat als je bijvoorbeeld was onopgevouwen laat liggen in de ruimte waar je 

samenkomt, dat je dan onwillekeurig kunt gaan bedenken, wanneer je dat moet gaan doen. 

Dan maak je de ruimte gezellig, je zorgt dat jullie je er beiden in kunnen ontspannen. Als 

jullie toch de tijd hebben gereserveerd voor elkaar mag de eerste keer van jullie samenzijn 

best gedeeltelijk in beslag genomen worden door het aangenaam maken van de ruimte. 

Misschien vinden jullie het fijn om kaarsjes neer te zetten of een mooie bos bloemen. 

Misschien moet er een zachter lampje komen en moet het bed nog eens verschoond 

worden. De ruimte die jullie kiezen hoeft niet per se de slaapkamer te zijn; Osho zou zelfs 

zeggen, liever niet in de slaapkamer. Het gaat er hier om dat je voor een ruimte kiest waar 

jullie ongestoord samen kunnen zijn. Misschien is dat wel de slaapkamer, maar misschien is 

dat het tuinhuisje of de zolder. Of hebben jullie het hele huis voor jezelf en wil je liever in de 

woonkamer zijn. Zorg wel dat je zacht kunt zitten en liggen en dat de temperatuur 

aangenaam is. 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening : Kijk om je heen in de ruimte waar jullie met elkaar zijn.  Laat wat je ziet op je 

inwerken, kijk er met nieuwe aandacht naar alsof je het voor het eerst ziet. Luister 

tegelijkertijd naar je eigen lichaam, word je blij van wat je ziet, geeft het je spanning, 

doet het je denken aan verplichtingen die er nog liggen?  Scan zo de hele ruimte en 

bepaal wat er nog moet gebeuren met de ruimte, zodat jij je helemaal ontspannen kan 

voelen in deze ruimte. Overleg dat met elkaar en breng het in orde.  
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Je hebt tijd genomen en je bent samen in een ruimte waar jullie niet gestoord kunnen 

worden en waar jullie je beiden prettig voelen.  Een goed begin. En wat nu? 

 

 

Stap 2 :  Breng de aandacht naar jezelf 

Het zal je misschien verbazen dat je in deze situatie, met als doel Seks in te zetten om je 

relatie te verbeteren, begint met de aandacht naar jezelf te brengen. En wat is dat dan 

precies, de aandacht naar jezelf brengen? 

In het kort gezegd bedoel ik daarmee dat je gaat zitten, je ‘blik’ of aandacht naar binnen 

richt en je concentreert op jezelf. Dat doe je net zo lang tot er geen aandacht meer gaat naar 

de partner naast jou, de beslommeringen van de dag of de geluiden uit de omgeving. 

De reden dat dit stap 2 in het proces is , is dat het je de mogelijkheid geeft helemaal 

aanwezig te zijn. Voor jezelf, zodat je je eigen verlangens, behoeften en grenzen gedurende 

het proces goed kunt blijven voelen en voor de ander, zodat je die ander helemaal kunt zien. 

 

Ik zal het proces van ‘de aandacht naar jezelf  brengen’ nog eens goed met je doornemen. 

Je gaat zitten of liggen bij elkaar in de buurt, maar je raakt elkaar niet aan.  Soms heeft de 

één sneller ‘last’ van de aanwezigheid van de ander, dan de ander, neem dan wat meer 

ruimte.  

Doe je ogen dicht. Voor de meeste mensen helpt dit om de visuele prikkels uit je omgeving 

buiten te sluiten. Hou je liever je ogen open omdat je anders angstig of slaperig wordt dan is 

dit geen probleem. Kijk dan naar binnen; dat betekent dat je met je aandacht je innerlijk, dus 

je lichaam en alles wat daarin gebeurt, aftast. Het werkt als je eerst je aandacht op je 

ademhaling richt. Je ademhaling raakt van binnen je hele lichaam aan. Het komt door de 

neusgaten naar binnen, het bereikt de longen, ribben zetten uit, middenrif wordt omlaag 

gedrukt, buik bolt op. Misschien voel je het zelfs tot in je liezen.  

Volg een tijdje je ademhaling en vraag je af waar je aandacht is. Ben je toch nog aan dingen 

aan het denken, -dingen die moeten gebeuren of een gesprek dat tussen jullie heeft plaats 

gevonden, je werk-, richt dan ook je innerlijke ‘blik’ op je gedachten. Gedachten gaan vaak 

gewoon door, ook als ze niet functioneel zijn, denken aan werk is immers weinig zinvol als je 

net besloten hebt tijd met je partner door te brengen. Blijf goed op je ademhaling letten en 

kijk naar de gedachten in je hoofd en stop erin mee te gaan. Er komt een gedachte langs als 

een wolk en die drijft ook weer over. Je hoeft er geen verhaal van te maken of, om in de 

metafoor te blijven, je hoeft van de wolk geen zware bewolking te maken. Het is geen 

probleem als je merkt dat je het wel bent meegegaan in de gedachte; merk het gewoon op, 

zonder oordeel, en richt je weer op je ademhaling of je lichaam. 

Na een tijdje zal je merken dat je hoofd rustiger wordt.  
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Dus de belangrijkste signalen waar je op let bij dit proces zijn: *voel ik mijn lichaam of niet, 

*is mijn hoofd rustig of heb ik veel gedachten in mijn hoofd, *is mijn aandacht energetisch  

bij een ander of iets anders of val ik samen met mezelf. Bij dat laatste kan de één zich meer 

voorstellen dan de ander. Het kan zijn dat als je je ogen sluit, je heel duidelijk voelt hoe een 

deel van jou uitgaat naar de ander, alsof er een slurf van een tornado de kant van de ander 

opgaat. Of misschien gaat deze slurf richting iets of iemand anders buiten de ruimte waar 

jullie zijn. Je denkt niet heel erg aan die persoon of zaak, in taal, maar je energie is daar wel. 

Kijk of je dat ook terug kunt nemen. Het opmerken is vaak het halve werk. Voel dan hoe je 

steeds meer aanwezig bent, dat je helemaal samenvalt met je lichaam. En merk op of je dat 

prettig vindt en hoe lang je dat kunt. 

 

Moeilijkheden in dit proces kunnen zijn: 

 

1) Het lukt je niet om dit samen te doen, de aanwezigheid van de ander leidt te veel af. 

Mogelijke oplossing: spreek een tijd af en doe deze stap in aparte ruimtes. 

2) Je merkt dat je niet los kunt komen van de dingen van de dag. 

Mogelijke oplossing: kies de volgende keer een ander tijdstip, in de ochtend ben je 

over het algemeen nog minder ‘bezet’. Mocht je het sowieso te druk hebben om de 

aandacht naar jezelf te brengen, verander dan wat aan je alledaagse leven. Dit is 

makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel noodzakelijk voor het hebben van 

waardevolle relaties. ‘Qualitytime’ is niet af te dwingen in de gaatjes tussen de haast 

in. 

3) In plaats van waarnemen en opmerken, ben je jezelf steeds aan het veroordelen, dat 

je het niet goed doet, toch niet kan, dat het nooit zal lukken etc.. 

Mogelijke oplossing:  daar is niet meteen een hele snelle praktische oplossing voor. 

Dit probleem valt in feite ook onder de ‘gedachten die voorbij drijven als wolken’. Als 

je ook van deze veroordelingen geen verhaal maakt, of met andere woorden, ze wel 

ziet, maar niet gelooft, dan heb je al een belangrijke stap gezet. Het niet veroordelen 

is de belangrijkste voorwaarde om met je aandacht in het nu te kunnen zijn. Mooi om 

te weten, maar pas op dat je vervolgens niet gaat veroordelen dat je veroordeelt. Het 

gebeurt gewoon, soms veroordeel je jezelf, soms de ander, soms de situatie, maar 

alle mensen doen het. Oefen jezelf in het aanwezig zijn bij alles wat er in jou gebeurt. 

Hier volgen nog een paar oefeningen die je kan doen om die kwaliteit beter te 

ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening:  Ga zitten. Zorg dat je gemakkelijk zit: Zit je kleding niet te strak? Is de ondergrond 

precies goed? Zit je goed gesteund? Dit is op zich al een oefening in aandacht voor jezelf. Sluit 

je ogen en zoek met je aandacht je ademhaling op. Waar komt de lucht je lichaam binnen en 

waar en hoe verlaat hij je lichaam weer? Begin dan in te ademen door je neus en uit te 

ademen door je mond. Volg je ademhaling in je lichaam, waar gaat ie heen, welke organen 

raakt ie aan, hoe beweegt je lichaam zacht gedurende je ademhaling? Je hoeft niets te 

veranderen, je hoeft zelfs niets te doen, ademen gaat vanzelf en je volgt het spoor van de 

ademhaling. Doe dit in het begin vijf minuten en bouw het dan op. 
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Intermezzo 

Ik hoor mensen vaak zeggen dat ze zichzelf helemaal kwijt geraakt zijn in de relatie die ze 

hadden. Of dat ze na een scheiding zichzelf weer helemaal terug hebben moeten vinden.  

 

 

Oefening:  Ga zitten met je ogen dicht en stel je voor dat je een lamp, een soort zoeklicht 

hebt dat schijnt vanuit een punt op je achterhoofd, naar binnen.  Laat dan je aandacht 

schijnen op dat wat in je lichaam het meeste aandacht vraagt, de aandacht wordt er al het 

ware naar toegetrokken. Misschien zijn dat je gedachten,  bekijk ze dan van een afstandje, 

vraag je af wat voor gedachten het in essentie zijn, laat ze voorbij drijven als wolken, maak 

er geen verhaal van. Misschien is het een pijn ergens in je lichaam, ga ernaar toe met je 

aandacht en blijf er een poosje bij, bekijk het met nieuwsgierigheid, zonder oordeel, je kunt 

je ook voorstellen dat je ernaar toe ademt of het met warmte omgeeft.  Misschien is het 

een prettig gevoel in je lichaam, ga ernaar toe en blijf er een tijdje bij.  Wees dus met je 

aandacht bij dat wat er is, zonder te oordelen, zonder iets te veranderen. Spring niet van het 

één naar het ander, maar blijf steeds een tijdje bij een gevoel, sensatie of waarneming, voor 

je je aandacht verplaatst. 

Oefening:  Ga staan, het liefst naakt, en begin je zelf aan te raken. Welk lichaamsdeel wil het 

liefst aangeraakt worden, streel je armen, je benen, of wrijf ze wat steviger, je buik, je rug, je 

billen. Aai ook je wangen en hoofd, probeer zoveel mogelijk alle oppervlakken van je lichaam 

te raken. De hele huid wordt aangeraakt en begint erg aanwezig te voelen, misschien wil je 

soms zelfs kleine klapjes op je benen en armen geven. Het begint te gloeien en te tintelen, je 

voelt je heel levendig. 
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Intermezzo  
Ik hoor mensen vaak zeggen dat ze zichzelf helemaal kwijt geraakt zijn in de relatie die ze 

hadden. Of dat ze na een scheiding zichzelf weer helemaal terug hebben moeten vinden. 

Vragen die bij mij dan opkomen zijn, wat betekent dat eigenlijk, dat je jezelf kwijt raakt? En 

als dat zo erg is, waarom laten ze het dan gebeuren?  

Ik denk dat mensen met die uitspraak willen aangeven dat ze op een gegeven moment in de 

relatie niet meer weten wat ze zelf willen, niet meer doen wat ze zelf willen doen. Dat ze het 

gevoel hebben gekregen dat alles erom draait dat de ander gelukkig is, of in elk geval, niet 

zal klagen, geen ruzie zal zoeken, of niet gewelddadig zal worden. Dit is een inmiddels 

bekend verschijnsel, dat al vaak beschreven is, onder andere door Robin Norwood in haar 

boek: ‘Als hij maar gelukkig is’. Jan Geurtz komt in zijn boek: ‘Verslaafd aan Liefde’ met een 

duidelijke verklaring. Mensen zoeken als verslaafden naar liefde, omdat ze het te weinig 

gehad hebben van hun ouders en het blijkt, zoals bij alle verslavingen een gat te zijn wat niet 

te dichten is. Bovendien blijkt meestal die geweldige kerel of die prachtige vrouw, net zo 

behoeftig te zijn als zijzelf en is er maar weinig te geven. Uiteindelijk vervallen de geliefden 

dus in een dans om de felbegeerde liefde, die ze beide niet van de ander krijgen. Ze weten 

niet meer wie ze zijn, alleen denken ze dat ze de liefde van de ander nodig hebben om te 

overleven. 

En als je nog een kind bent, klopt dat; baby’s overleven niet zonder liefdevolle aanraking, die 

verpieteren, groeien niet en vallen stil. Dus als kind doen we er alles aan om er voor te zorgen 

dat onze ouders van ons blijven houden, of in elk geval de liefde die ze in zich hebben aan ons 

zullen geven. Soms moeten we ze daarvoor ‘gelukkig maken’, alles voor ze doen wat ze nodig 

hebben. Soms moeten we daarvoor heel braaf zijn, ze niet in de weg lopen, heel goed 

presteren. Soms moeten we daarvoor dwarsliggen, zodat er aandacht naar ons toe komt, al 

zal die niet altijd liefdevol zijn. En zo raken we geprogrammeerd als het gaat om relaties en 

liefde. Er is een manier, een strategie, waarmee wij denken de liefde te kunnen verdienen van 

de ander en dat maakt dat we onszelf kwijt raken, ons ware zelf welteverstaan, wie we echt 

zijn. De ander ziet alleen de strategieën die je inzet om voor elkaar te krijgen dat er van je 

gehouden wordt. De aangeleerde aannames zijn, dat liefde verdiend moet worden en dat er 

pas liefde is als je het van de ander gekregen hebt.  

Bij de oefening ‘je aandacht bij jezelf brengen’, dan ga je contact maken met je kern, met wie 

je echt bent, met je ware zelf. Want daar is liefde ontdaan van strategieën, liefde als een 

onuitputtelijke bron. 
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Stap 3:  Maak contact met elkaar,  
terwijl je contact houdt met jezelf  
 

In contact blijven met een ander terwijl je jezelf blijft voelen kan een hele klus zijn, vooral als 

er verschillen tussen jou en de ander naar boven komen.  Misschien ligt hier zelfs wel de 

wortel van veel relatieleed. Wat kan er namelijk gebeuren  als jullie onenigheid hebben; om 

te voorkomen dat je de ‘liefde’ van de  ander verliest, ga je alles in het werk stellen om de 

ander aan jouw kant te krijgen. Het vergt oefening en bewustzijn om te gaan zien dat je 

hiermee het contact met jezelf en ook met de ander verliest.  

Een voorbeeld om dat wat duidelijker te maken: A probeert een gesprek met B te beginnen 

over wat A moeilijk vindt aan de relatie en geeft aan dat ze B de laatste tijd minder 

aantrekkelijk vindt. B voelt zich afgewezen en wordt boos, B begint te roepen dat het wel 

duidelijk is waar dat door komt en dat het logisch is omdat A steeds maar geen zin heeft om 

te vrijen, dus dat B zich dan ook minder aantrekkelijk voelt enzovoort enzovoort. A doet nog 

een poging om het te verzachten, maar wordt uiteindelijk ook boos, terwijl ze roept: “Jij 

begrijpt ook nooit wat ik bedoel”.  Zie je wat hier gebeurt? Een oprechte opening van een 

gesprek door A, wordt gezien als een aanval op de persoon, de persoon B gaat ‘slaan’, raakt 

zoals dat heet geïdentificeerd met zijn boze deel, het deel dat zich afgewezen voelt en het 

deel dat nog steeds van zijn partner houdt en het deel dat moe is van het werk (ik noem er 

maar een paar) worden genegeerd, er is maar één waarheid: de partner is de vijand en die 

moet bestreden worden. Duidelijk is dat beiden uiteindelijk een groot deel van zichzelf laten 

liggen en het contact met de partner verbreken. Ruziemakende partners proberen misschien 

nog steeds in contact te komen, maar zijn in feite net zo uit contact als partners die zich 

terugtrekken. Er zijn drie mogelijkheden om uit contact te gaan, drie dansen zoals Sue 

Johnson het noemt, a) je bent in conflict, de vechtrelatie, b) de één klaagt aan, de ander 

trekt zich terug,  c) beide partners trekken zich terug. 

Ik wil hier een andere manier van communiceren introduceren die ‘linken’ heet. Deze manier 

is bedoeld om te leren contact te maken met je partner, zonder dat je het contact met jezelf 

verliest. 

Zet een alarm aan op ongeveer drie kwartier (minimaal een half uur) en ga tegenover elkaar 

zitten, op bed of op stoelen. Zorg dat er niet te veel ruimte tussen jullie is, ga niet aan een 

tafel zitten. Maak oogcontact en houdt dat een tijdje vast. Voel in je lichaam wat het contact 

met je doet. En vertel de ander wat er in je gebeurt. Misschien zijn dat alleen lichamelijke 

sensaties, of misschien komen er een heleboel gedachten bij je op. Maak zelf dat 

onderscheid en vertel het de ander. Dat zou er zo uit kunnen zien:  

“Het valt me op dat het nog erg druk is in mijn hoofd. Ik moet steeds denken aan het 

incident van vanochtend, toen we ruzie kregen over de vuilniszak. Ik merk dat ik het nu 

moeilijk vind om je nog aan te kijken. Mijn ademhaling verandert en ik krijg het erg warm.” 
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De bedoeling is dat je oogcontact houdt en dat je zoveel mogelijk in het moment reageert. 

Waak ervoor dat je teveel in verhalen terechtkomt, blijf dicht bij de sensaties en gevoelens 

die je gedachten en de aanblik van je partner oproepen. Je kunt bij deze oefening gewoon 

om de beurt praten of door elkaar heen. Het is nadrukkelijk geen logisch gesprek, je blijft 

steeds aan de ander teruggeven wat er met jou gebeurt in het oogcontact met de ander. 

Probeer ook de dingen die in je opkomen en die je liever niet zegt, uit te spreken. Je kunt 

daarbij opmerken dat je die censuur in jezelf hebt opgemerkt en dat je je misschien schaamt 

voor die gedachten of gevoelens. Dat kunnen zowel mooie gedachten of gevoelens zijn als 

gevoelens/gedachten die jij als minder mooi of zelfs lelijk bestempelt. 

Je blijft jezelf dus steeds zo bewust mogelijk waarnemen en brengt de ander daarvan op de 

hoogte. Deze bewuste blik op jezelf helpt je ook om als er heftige gevoelens zijn, toch in 

contact te blijven. Neem de tijd als het moeilijk voor je is, breng de ander op de hoogte 

daarvan. Ga niet door met praten als je wegkijkt en alleen nog maar in jezelf verzonken bent. 

Herstel steeds het oogcontact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk krijg je in dit stadium je bedenkingen bij de aanpak en vraag je je af waar de Seks 

blijft. Seks gaat voor mij heel erg over verbinding, met jezelf en met de ander. Er zijn 

verschillende manieren om die verbinding te maken. Ik hoop je er met deze stappen nieuwe 

mogelijkheden bij te geven. Ga vooral door, nu wordt het nog spannender. 

Linking: 

Ga tegenover elkaar zitten, op bed of op stoelen en zorg dat er niet te veel ruimte tussen jullie 

is, ga niet aan een tafel zitten. Zet de wekker op een afgesproken tijd, ergens tussen een half 

uur en drie kwartier. Maak oogcontact en houdt dat een tijdje vast. Voel in je lichaam wat het 

contact met je doet. En vertel de ander wat er in je gebeurt. Misschien zijn dat alleen 

lichamelijke sensaties, of misschien komen er een heleboel gedachten bij je op. Maak zelf dat 

onderscheid en vertel het de ander. Je bent dus steeds goed in contact met jezelf en houdt de 

ander daar verbaal van op de hoogte, je mag wel wat bewegen, maar in principe blijf je 

tegenover elkaar zitten in oogcontact. En je keert niet naar binnen zonder daar de ander van 

op de hoogte te stellen. Dit is geen dialoog, geen logisch gesprek. Het kan dus zijn dat als de 

één praat over hoe moe hij/zij is, dat de ander dan opmerkt dat ie zich heel vrolijk voelt en 

tegelijkertijd de angst voelt om mee gezogen te worden in de moeheid van de ander als ie 

daar te veel op reageert. Wees dus heel secuur in wat je in jezelf waarneemt, alles mag er zijn 

en geuit worden in deze oefening. 
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Stap 4:  Raak elkaar aan met aandacht;  

handel niet, maar laat gebeuren. 
 

Wat is seks eigenlijk of Seks en wat zijn de verschillen? (zie ook het blauwe kader in de 

inleiding) Over het algemeen wordt gedacht aan seks als iets wat met z’n tweeën gebeurt en 

waarbij geslachtsdelen betrokken zijn. Al snel komen er bij de beschrijving van seks woorden 

bij mij op die voor mij nog steeds als schuttingwoorden klinken. Neuken, beffen en pijpen, 

allemaal seksuele handelingen die passen in de beschrijving van seks en waarvoor ik geen 

andere Nederlandse woorden tot mijn beschikking heb. Ja, geslachtsgemeenschap, coitus, 

cunnilingus etc die zijn er ook nog, maar dan krijgt de seks ineens een academische, klinische 

kleur, die ik er in dit kader ook liever niet aan geef.  

Hoewel  de woorden dus al snel te kort schieten doe ik toch een poging en zou ik de eerste 

soort seks willen omschrijven als platte seks, seks om de seks, seks vanuit geilheid of lust, of 

vanuit de wens kinderen te krijgen, voortplantingsseks. Vaak is dat ook seks om je te 

ontladen of ontspannen. Dat is ook de reden waarom je mensen vaak hoort zeggen dat ze 

zich zo eenzaam kunnen voelen tijdens de seks, het draait om de ontlading van je eigen 

energie/spanning. Seks (met een hoofdletter) heeft voor mij veel meer relatie met de 

woorden vrijen, of ‘de liefde bedrijven’. Seks om je te verbinden zoals ik al eerder schreef. 

Seks die de seksuele of vitale energie verbindt met die van de ander en de vitale energie 

vergroot. Seks die een grotere vrijheid geeft, vandaar dat het woord vrijen mooi past, 

alsmaar vrijer worden. 
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Het is duidelijk dat er een groeiende behoefte is om 

meer over seksualiteit te leren en te delen. Ik denk 

dat het de juiste tijd is om onze seksuele normen 

onder ogen te zien en te gaan kijken wat er nodig is 

om seksualiteit, vitaliteit en wijsheid te kunnen 

verenigen en elkaar te laten beïnvloeden. In de jaren 

zestig van de vorige eeuw bevrijdden we ons van de 

onderdrukkende moraal van seksualiteit. Men ging 

zijn lusten en driften uitleven, het eigen genot kwam 

centraal te staan. Na zo’n periode van vrijheid komt 

er nu ook weer het verlangen naar een nieuwe 

moraal, een moraal die ons gaat helpen in het 

aangaan van duurzame  en bevredigende relaties. We 

zien dat zowel seksualiteit en relaties belangrijk voor 

ons zijn, maar ook dat het nog niet zo makkelijk is om 

een relatie te laten (voort)bestaan en bloeien als er 

geen druk van buitenaf is. Als jij ook zover bent, zijn 

we nu toe aan stap vier: 

“Raak elkaar aan met aandacht, handel niet, maar 

laat gebeuren.” 

Ik kan me voorstellen dat het laatste gedeelte van 

deze stap, over het niet-handelen, je wat vreemd 

voorkomt. Hoe kun je nu met elkaar vrijen als je niet 

mag handelen. Het leuke is dat het geheim in het 

woord vrijen zelf zit. Vrij-zijn in het vrijen betekent 

dat je niets hoeft. Dat je niet een bepaald riedeltje 

hoeft af te spelen, dat je niet terecht hoeft te komen 

in de bekende groef van opwinden, neuken, 

klaarkomen, klaar. Maar …….niets hoeven is voor veel 

mensen niet alleen maar prettig. Ineens is er van alles 

mogelijk, kan er van alles gebeuren. Het kan zijn dat 

je zin krijgt in iets waar je je voor schaamt, of dat de 

ander iets doet wat je niet prettig vindt, of dat er 

helemaal niets gebeurt. In het Taoïsme heet dit Wu 

wei. Wu wei is een grondstelling in het Taoïsme dat 

een begrip inhoudt van weten wanneer wel te 

handelen (m.a.w. actief op te treden) en wanneer 

niet te handelen. De letterlijke betekenis van wu 

De laatste jaren is er veel meer 

aandacht voor seksualiteit. Op tv 

krijg je reclames te zien over 

condooms, die worden 

aangeprezen met: ‘ultradun, voor 

speciaal  huid-op-huid gevoel’. (Ik 

zit dan naast mijn zoon van 18 te 

klapperen met mijn oren op de 

bank, hij vindt het heel normaal, 

zegt ie.) Er zijn KamaSutrabeurzen, 

die groot aangekondigd worden 

op billboards in de stad (mijn 

boekhouder werd er danig door 

afgeleid) en er is allerlei aanbod, 

dat steeds uitgebreider en 

diverser wordt, op het gebied van 

Tantra en Taoïsme. Opvallend is 

dat veel kennis over seksualiteit 

uit Oosterse stromingen komt. 

Waar het Christendom, met name 

verspreid in het Westen, in de 

eerste eeuwen na Christus steeds 

onderdrukkender werd ten 

aanzien van seks, was er in deze 

stromingen een grote vrijheid in 

en daarmee ook groeiende 
wijsheid over seks. De KamaSutra 

werd zo ongeveer in de tweede 

eeuw na Christus geschreven en 

bevat in onze ogen 

taboedoorbrekende informatie, 

waar wij hier blijkbaar nu pas aan 

toekomen, gezien de populariteit 

van de beurzen. Tantra en 

Taoïsme echter hebben Seks altijd 

gezien als een ‘poort naar de 

hemel’, een mogelijkheid om 
verlichting te bereiken. In 

Nederland beschouw ik Carla 

Verberk en haar Centrum voor 

Tantra in Amsterdam als 

toonaangevend op het gebied van 

onderzoek naar de relatie tussen 

Seks en verlichting en de helende 

werking van Seks. Op het gebied 

van Taoïsme is de laatste jaren 

Reinoud Elevelt, in samenwerking 

met Marleen Janssen terrein aan 

het veroveren. Het verschil zou ‘m 

zitten in de focus op 

respectievelijk  ‘het samen doen’ 

of ‘het alleen doen’. De online-

training (zowel voor mannen als 

voor vrouwen), die je leert een 

valleiorgasme te bereiken in je 

eentje, vindt gretig aftrek onder 

zeer divers publiek. 
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wei luidt: "niet handelen tegen de aard der dingen in".  (Wikipedia) 

Het gaat als volgt: 

Je gaat naakt naast elkaar op bed of ergens anders liggen (volgens Osho moet je nooit in je 

bed vrijen ) en je wacht tot en voelt of er een beweging in je op komt. Je doet de beweging 

dus niet, zoals in: ‘en nu gaan we vrijen en dan weet ik precies welke handelingen ik uit moet 

voeren’. Nee, je wacht tot de beweging gebeurt. Tot je vanuit je binnenste de beweging 

voelt opwellen, zonder daar met je geest een gedachte over te vormen. Gedachten die op 

kunnen komen zijn: kan dit wel, dit is niet de bedoeling, dit slaat nergens op, dit schiet niet 

op etc. De meeste gedachten zijn veroordelend van aard. Als die gedachten er toch zijn, en 

dat zal vaak zo zijn, merk ze dan op en hecht er geen waarde aan. Je zou tegen jezelf kunnen 

zeggen dat je op de goede weg bent, want het feit dat de gedachten opkomen, betekent dat 

je uit je comfortzone stapt en nieuwe paden in slaat, risico’s aan het nemen bent. Als het je 

erg in de weg zit, kun je het uitspreken naar je partner, maar op een beschouwende manier, 

maak er geen gesprek van. Dus zo ongeveer: “Ik heb gedachten in mijn hoofd over wat ik nu 

wil doen, ik denk dat ik het spannend vind.” 

 

 

 

 

 

 

Intermezzo 

In 2003 verscheen er een boek met de titel De oxytocine factor (Dr.Kerstin Uvnäs-Moberg) . 

Vermoedelijk was dit hormoon in de wetenschap al een bekende, maar voor het grote publiek 

deed het rond die tijd zijn intrede. Er was al veel bekend over stresshormonen, maar dit 

hormoon bleek een tegenhanger daarvoor te zijn. Het is in staat onthaasting en 

verbondenheid te creëren. De manier waarop het aangemaakt wordt is door prettig 

huidcontact, massage, nabijheid, seks en intimiteit, naast de misschien meer bekende 

situaties zoals bevalling en borstvoeding. Er komt veel van het hormoon vrij bij de beleving 

van het seksuele hoogtepunt. Daarom wordt het hormoon ook het bindings- of het 

knuffelhormoon genoemd.  

“Vrijen heeft een hele reeks heilzame effecten, inclusief de rust en ontspanning en die we 

naderhand voelen. Deze rust, net als de aanraking en het gevoel van verbondenheid tijdens 

Je gaat naakt naast elkaar op bed of ergens anders liggen en je voelt of er een beweging 

in je opkomt. Je doet de beweging dus niet zo: ‘en nu gaan we vrijen en dan weet ik 

precies welke handelingen ik uit moet voeren’. Je wacht tot de beweging gebeurt. Tot 

je vanuit je binnenste de beweging voelt opwellen, zonder daar met je geest een 

gedachte over te vormen.  
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het vrijen, zorgt voor een toename van de oxytocineproductie, wat weer de genezing 

stimuleert, helpt bij de spijsvertering en andere stressverlagende effecten heeft.”(blz. 131) 

Door te vrijen word je dus voor je partner en voor jezelf een aangenamer persoon, je zit beter 

in je vel. 

 “Een aantal onderzoeken naar menselijke seksuele relaties heeft aangetoond dat de 

oxytocineconcentratie in het bloed bij mannen en vrouwen sterk toeneemt en een maximale 

concentratie bereikt tijdens het orgasme………Als de oxytocineconcentratie kort na het 

orgasme weer op een normaal niveau is, zijn geliefden weer klaarwakker en kijken ze elkaar 

aan. Nu kan hij of zij zijn gebreken of minpunten hebben, maar… wat is het toch heerlijk om 

met deze persoon te vrijen en dichtbij hem of haar te zijn!” (blz. 132)  

Wel benadrukt Uvnäs-Moberg dat de omstandigheden waaronder de seksuele ontmoeting 

plaatsvindt belangrijk zijn. Als er al sprake is van spanning en gevaar dan zal het 

stressmechanisme in gang gezet worden en een tegengestelde reactie het effect zijn. Seks 

met bijvoorbeeld een prostituee of een ander soort van vreemde gaat gepaard met de 

sensatie van gevaar, waardoor er in het lichaam eerder een vecht- of vluchtreactie wordt 

opgeroepen. Ook zal het zo zijn dat als de seks in jullie relatie om wat voor reden ook beladen 

is geworden, dergelijke stressmechanismen in gang treden. 

 

Raak aan met aandacht staat er in stap 4. Dit gaat weer over dezelfde aandacht waar ik het 

in eerdere stappen over had. Eerst ging het erom de aandacht naar jezelf te brengen. Nu is je 

aandacht zowel bij jezelf, als bij de ander (zoals bij de linking) en het meest nog in de 

aanraking. Voel wat er gebeurt als je de huid van de ander aanraakt. Misschien vind je het 

leuk om te experimenteren, om te voelen wat er gebeurt als je aanraakt en niet beweegt of 

streelt maar gewoon je hand op zijn buik legt. Blijf dus steeds contact maken met wat er in je 

eigen lichaam gebeurt, neem er de tijd voor om dat te voelen. Vrijen is een hele zintuiglijke 

aangelegenheid. Voelen, proeven, ruiken, kijken, horen, je kunt al je zintuigen wagenwijd 

open zetten. Voelen is divers, je kunt huid op huid contact voelen, je kunt temperatuur 

voelen, je kunt innerlijke sensaties voelen, pijn, tintelingen, stromen en je kunt gevoelens 

voelen, angst, blijdschap, liefde.  

De beste manier om afgestemd te raken op jezelf en op de ander is door de ademhaling zo 

te reguleren dat er veel energie door je lichaam kan stromen. In Tantra noemen ze dit de 

verbonden ademhaling. Je stelt je voor dat je tijdens je inademing je energie omlaag trekt 

aan de voorkant van je lichaam en je laat je buik en geslachtsdelen vol met lucht stromen. 

Dan, bij de uitademing, span je je bekkenbodemspieren aan, je trekt ze als het ware iets 

omhoog en laat de energie omhoog stromen langs je ruggengraat aan de achterkant van je 

lichaam, tot bovenaan je kruin. Daarna ga je weer door met de inademing. Laat tussen de in- 

en uitademing geen ruimte vallen, laat ze verbonden zijn. Je ademt dus in een soort ellips 

steeds van boven naar beneden en weer naar boven. Je kunt van te voren een tijdje naast 
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elkaar deze manier van ademen beoefenen totdat het meer vanzelf gaat. Probeer tijdens het 

aanraken deze ademhaling vast te houden. 

Ik wil nog noemen dat de meeste mensen snel geneigd zijn zich meteen te richten op de 

erogene zones, omdat ze ervan uitgaan dat dat de beste manier is om tot vrijen te komen. 

Als je dat merkt ben je waarschijnlijk in een handelmodus terecht gekomen. Het is niet zo 

dat de andere gebieden van ons lichaam niet op aanraking reageren en het helpt subtieler te 

gaan voelen als je je aanraking richt op die gebieden, die het normaal moeten ontberen. De 

regel echter dat je niet handelt maar laat gebeuren, is hier leidend. Je zult je vanzelf ergens 

naar toegetrokken voelen. Het kan ook zijn dat je de aard van je aanraking wil variëren, soms 

raak je hard en stevig aan, soms zacht en speels. Maak dus contact met wat er wil en niet 

met wat er moet. 

Sta open voor wat er met jou en met de ander gebeurt. Zoek vaak elkaars ogen op, maar 

probeer ontspannen naar elkaar te kijken. Voel wat er met jou gebeurt en oordeel niet. De 

manier om in liefde met elkaar te zijn, is niet te oordelen over wat er in jou gebeurt en niet 

te denken dat er iets anders zou moeten gebeuren dan er gebeurt. Als je merkt dat je 

somber wordt, of gespannen, kijk daar dan naar, zie het gebeuren en laat het er zijn. Alles 

gaat voorbij. Fijne gevoelens kunnen we niet vasthouden en nare gevoelens niet verdrijven. 

Wees ontspannen in de wetenschap dat alles voorbij gaat en dat je er alleen maar ten volle 

bij aanwezig kunt zijn, meer niet.  

Tot slot volgt hier nog een oefening in aanraken en heel bewust voelen en waarnemen. Als je 

het spannend vind om oefeningen te doen zoals die eerder in deze stap worden beschreven, 

dan is een oefening als deze heel fijn om mee te beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aanraak oefening: 

Ga tegenover elkaar zitten, dichtbij, en spreek af wie er begint en hoe lang de oefening duurt. 

Degene die aangeraakt gaat worden sluit de ogen, de ander gaat aanraken. Je gaat bij deze 

oefening met je handen het gezicht van de ander aanraken. Doe dit heel rustig en wees 

nieuwsgierig naar wat je handen voelen, wees je steeds bewust van elke aanraking. Degene die 

ondergaat, voelt en probeert zich  totaal aan de aanraking over te geven. Als de tijd om is wissel 

je uit hoe het is geweest en dan wissel je om, de aanraker wordt aangeraakte en vise versa. 
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Stap 5:   Wees de koning of koningin van je lust 
 

Deze stap gaat over het ontwikkelen van zoveel bewustzijn dat je minder orgasme gericht 

wordt.  Je vraagt je misschien af waarom je dat zou moeten willen. Daar zijn meerdere 

redenen voor te geven. Eén die veel genoemd wordt is dat een orgasme energie kost, vooral  

bij mannen. Dat is vaak ook de reden dat ze in slaap vallen na het vrijen, maar het schijnt 

zelfs tot ongeveer drie weken na de ejaculatie te duren voor de totale voorraad aan energie 

weer is aangevuld. Het orgasme is vaak ook meteen het einde van de vrijpartij. Dat is 

jammer, vooral als de tijd die de één daarvoor nodig heeft korter is dan de tijd die de ander 

daarvoor nodig heeft. Vaak is de man degene die het eerst klaar komt. Soms ook veel eerder 

dan hem lief is. 

Als we het vrijen een effect op de verbinding willen laten hebben, is het belangrijk dat de 

vrijpartij langer duurt dan vijf minuten, en liefst langer dan een kwartier. Het mooiste zou 

zijn als jullie minimaal drie kwartier met elkaar vrijen. Daarom is het dus belangrijk dat de 

lust of geilheid niet met je op de loop gaat.  

Als het krijgen van een orgasme niet meer de belangrijkste drijfveer van de vrijpartij is, dan 

krijgt vrijen een hele andere kleur.  Je bent dan bij elkaar om van elkaar en van elkaars en je 

eigen lichaam te genieten en te zakken in een steeds diepere ontspanning. Dan zal ook 

blijken dat er veel meer te voelen is dan ‘alleen maar’ een enkelvoudig clitoraal orgasme of 

voor de man een orgasme waarbij per definitie een ejaculatie hoort. Dan zal je misschien 

zelfs merken dat door die ontspanning je hart zich weer kan openen. Dat er tranen van 

verdriet en geluk kunnen stromen tijdens het vrijen. Dat je allerlei dingen doet die je nooit 

had kunnen bedenken, dat je je lichaam zijn gang laat gaan ook als het vanzelf gaat schokken 

of schudden. Dat je op zo’n vrijpartij langer kunt teren en dat het je liefdevoller maakt naar 

jezelf en de ander, liefdevoller en zachter in het algemeen zelfs. 

Om dit te kunnen gaan beleven, moet je allereerst de intentie hebben om het orgasme als 

ultieme beleving, los te laten. Je kunt dan als je bij stap vier bent belandt, je voornemen dat 

je vrijt tot je beiden heel opgewonden bent geworden.  Vervolgens kan je, net voordat er 

geen weg meer terug is, stoppen en de opwinding laten voor wat het is, weg laten vloeien. 

Geniet ervan zonder het te ontladen. Daarna ga je weer door met vrijen en doe je hetzelfde. 

Zo zal je merken dat het mogelijk is om steeds hogere niveaus van opwinding te bereiken 

zonder tot een orgasme te komen. Kijk of je daarvan kunt genieten. Als je merkt dat je 

moeite hebt met het loslaten van idee van een orgasme als hoogste goed, dan zou je eens 

kunnen kijken of je ook alleen kunt oefenen. Je kunt dan misschien makkelijker ontdekken 

wat het voor je betekent en wat er gebeurt als je jezelf de ruimte geeft om daar meer in te 

ontdekken. Het voordeel daarvan is dat deze frustraties en behoeftes niet bij je partner 

terecht komen, zodat jullie door kunnen gaan met jullie beoefening. In de Oosterse tradities 

wordt vrijen op deze manier ook meditatie genoemd omdat het ontwikkelen van bewustzijn 
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centraal staat. Voor veel mensen is dit een veel aantrekkelijker manier van mediteren, 

hoewel niet per se gemakkelijker . Wat ik vooral hoop is dat het voor jullie een 

aantrekkelijker manier van vrijen is of gaat worden. Eentje die jullie relatie voedt. Een 

manier van vrijen die je dichter bij jezelf en bij elkaar brengt. 

In het blok hieronder zal ik nogmaals de oefening weergeven. In de Tantra wordt deze 

oefening  …..   genoemd. Ga er niet vanuit dat je dit meteen onder de knie heb, geniet van de 

weg ernaar toe, van het oefenen, en van het bij elkaar zijn. Maak het niet te zwaar. Dit 

oefenen hoeft niet te leiden tot een examen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals al blijkt uit de laatste oefening is het voor deze stap, de koning of koningin worden van 

je eigen lust, helemaal niet nodig om samen te vrijen. Je kunt dit heel goed alleen doen en 

dat is ook wat er vanuit de Tao wordt aangeraden. Een groot voordeel daarvan is, dat als je 

in seksueel opzicht voor jezelf kunt zorgen, je veel minder afhankelijk bent van de ander, dus 

veel rustiger kunt reageren op een verschil in ‘zin’. Heeft de ander geen zin als jij wel zin 

hebt, dan kan dat als een pijnlijke afwijzing voelen. Tegelijkertijd is daar helemaal niets raars 

aan. Je hebt nu eenmaal niet overal op hetzelfde moment zin in, dat geldt ook voor andere 

bezigheden. Heeft hij zin om 100 km te fietsen, terwijl jij graag naar de lapjesmarkt gaat, dan 

lijkt er weinig aan de hand. Dus waarom getreurd als jij zin in vrijen hebt en hij liever zijn 

favoriete tv programma afkijkt.  

 

Als je vanuit stap vier tot vrijen komt, of je hebt beiden zin om te vrijen, vrij dan met elkaar 

tot je vlak voor het hoogtepunt bent en stop dan. Communiceer daarover, want er is een 

grote kans dat dit niet gelijk opgaat. Ga naast elkaar liggen, voel je lichaam en adem diep in 

en uit. Geniet van de opwinding die door je lijf stroomt en blijf erbij aanwezig. Neem een 

kwartier de tijd om ‘bij te komen’. Lig samen, praat wat en geef elkaar lekkere hapjes, drink 

samen een kopje thee of iets waar je zin in hebt. Na het kwartier ga je weer vrijen en ga je 

opnieuw door tot vlak voor het hoogtepunt. Misschien valt het je nu al op dat het anders 

aanvoelt. Neem weer een kwartier de tijd, om te voelen, te ademen en het samen 

aangenaam te maken. Vrij dan nogmaals tot vak voor het hoogtepunt en stop weer een 

kwartier op dezelfde manier. Hier eindigt de oefening, als je beiden zin hebt om door te 

vrijen dan is dat prima en als je beiden liever stopt is dat ook okay. Als één van beiden geen 

zin heeft om door te gaan, dan ga je niet door. Eventueel gaat degene die wel zin heeft om 

door te gaan, verder met vrijen in zijn/haar eentje, waarbij je samen kunt besluiten of je het 

fijn vindt als de ander daar bij blijft. 
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Marleen Jansen (tot voor kort het marketingboegbeeld van de Tao-georiënteerde site 

Valleiorgasme.nl) zegt daarover in haar nieuwsbrief: “Over zin in seks en verschil in 

verlangen bestaan al toestanden sinds de mensheid bestaat. Het komt nu eenmaal zelden 

voor dat twee mensen precies dezelfde sex drive hebben. En het zou een waar wonder zijn 

als deze twee dan ook nog eens gelijktijdig aan de bel trekken om gehoor te geven aan die 

drive. Tja, zo is het gewoon. In de meeste heteroseksuele relaties hebben vrouwen minder 

vaak zin dan de man. Maar het gebeurt ook andersom. Van mannen wordt wel altijd 

beweerd dat ze immer staan te popelen, maar dat is natuurlijk onzin.” 

Zij bieden een online cursus aan voor mannen en vrouwen waarin je geleerd wordt om je 

lust te beheren door te masturberen of soloseks. De term masturberen wordt door andere 

(vaak Amerikaanse) Tao/Tantra seksgoeroes m/v vaak vertaald in selfpleasuring. In het kort 

komt de oefening neer op hetzelfde als de oefening die je samen kan doen. In het groene 

blok hieronder zal ik hem uitgebreider beschrijven.  
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Behalve dat je op deze manier je eigen lust gaat beheren, zul je merken dat je orgasmen 

zullen veranderen. Ze krijgen meer diepte duren langer en er komen allerlei sensaties bij die 

je voorheen niet kende. Het wordt veel meer een totale lichaamsbeleving. Dit is ook het 

kenmerk van het valleiorgasme, het kan enorm lang duren en is voelbaar op allerlei 

manieren door het hele lichaam. Dus het lijkt in geen geval op, zoals iemand uit mijn 

omgeving een orgasme beschreef, een ‘niesbui tussen je benen’. Dit geldt zowel voor 

mannen als voor vrouwen. Vrouwen kunnen heel duidelijk orgasmen beleven in de clitoris, 

de vagina en de baarmoeder, maar als je blijft oefenen het ‘normale’ orgasme uit te stellen, 

dan kunnen orgasmen door je hele lichaam plaats vinden. 

 

 

 

Intermezzo 

Vrouwelijke ejaculatie, misschien ken je het van jezelf of uit verhalen, maar misschien ook 

niet. Vrouwen kunnen een vloeistof afscheiden dat Amrita genoemd wordt ofwel Goddelijke 

Nektar. Het is een heldere zoete vloeistof die door de vrouwelijke prostaatklier geproduceerd 

wordt en door de G-Spot, een sponsachtig weefsel aan het begin bovenin de vagina, wordt 

afgescheiden. De vloeistof lijkt bedoeld te zijn om de vagina te reinigen na de ejaculatie van 

de man,maar door het stimuleren van de G-spot levert het een bijdrage aan de orgastische 

beleving. In het Nederlands wordt dit fenomeen sproeien of spuiten genoemd en in het 

Maak een plek voor jezelf klaar die prettig en aangenaam is. Zorg dat je niet gestoord kan worden 

en dat het behaaglijk is qua temperatuur. Begin met vijf minuten diep in en uit te ademen. Raak 

jezelf dan aan, streel jezelf en begin jezelf langzaam naar een hoogtepunt te brengen. Doe 

daarvoor wat je gewend bent te doen. (Het verschil voor mannen en vrouwen zal ik hier niet 

uitgebreid op in gaan. Gebruik geen hulpmiddelen) Fantaseer niet over je geliefde of over geile 

beelden, maar voel wat er in je lichaam gebeurt, besteed daar je aandacht aan. Als je vlak voor het 

hoogtepunt bent, (dus ga bewust niet te ver) stop je. Je gaat rustig liggen en concentreert je op je 

ademhaling, je ademt vijf minuten diep in en uit. Als je weer helemaal rustig bent, na een minuut of 

vijf, ga je weer opnieuw jezelf naar vlak voor het hoogtepunt brengen. Dit herhaal je drie keer in 

totaal. Na de laatste keer ademen stop je of breng je jezelf alsnog helemaal tot het hoogtepunt. 

Voor mannen is dit minder aan te raden dan voor vrouwen. Mannen kunnen zich qua orgasme in 

verband met het behoud van energie beter op een dieet zetten. Hoe vaak zij het beste klaar 

kunnen komen hangt van hun leeftijd af. Meer informatie hierover vind je o.a. in ‘Verlichte Seks’ 

van David Deida, zie boekenlijst 
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Engels is squirting de gangbare benaming. Mocht je daar meer over willen weten dan raad ik 

je aan informatie te raadplegen die vanuit de TAO of Tantra wordt gegeven. Bv op 

http://www.sahajayoginicinta.nl/route/G-spot.htm 

Sites als deze hebben mijn voorkeur boven de sites die puur het seksuele benadrukken. Voor 

je het weet ben je alleen maar trucs aan het oefenen om jezelf of je partner meer genot te 

bezorgen. Nou is dit helemaal niet verboden natuurlijk, maar verbindende seks gaat uit van 

ontspanning en acceptatie en elkaar van daaruit benaderen en is dus niet gericht op 

presteren. Daar waren ze in het verre oosten nu eenmaal meer van doordrongen. 

 

Een laatste woord 
 

Ik ben aan het einde gekomen van dit boekje. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad en 

dat het jullie inderdaad meer verbinding in jullie relatie heeft gegeven. Er is op dit gebied 

veel meer te halen en ik zal ook een lijst met boeken en links toevoegen zodat jullie zelf ook 

op onderzoek uit kunnen gaan .  Mijn belangrijkste boodschap is dat relaties en Seks vaak 

niet vanzelf gaan en dat er op dat gebied heel veel te leren is van mensen, culturen die daar 

al van alles over ontdekt hebben. Ga vooral niet denken dat er iets niet goed is aan de ander 

of aan jezelf omdat de liefde niet meer stroomt. Een relatie moet je onderhouden en dat kan 

op veel manieren. Ik merk in mijn praktijk dat veel paren niet veel verder kunnen denken 

dan ‘samen leuke dingen doen’. Maar die leuke dingen worden pas echt leuk als je je ook 

werkelijk verbonden en dicht bij elkaar voelt. En Seks is een prachtige manier om die 

verbinding tot stand te brengen en de liefde in jezelf en tussen jullie weer te laten stromen. 

 

  

http://www.sahajayoginicinta.nl/route/G-spot.htm
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http://centrumvoortantra.nl/ 

http://www.sahajayoginicinta.nl/ 

https://vallei-orgasme.nl/ 

https://taotraining.nl 

https://meervoudig-orgasme.nl/ 

 

De OM-meditatie uitgelegd; een oefening om je seksuele energie als stel te leren beheren en 

in verbinding te blijven: 

https://www.youtube.com/watch?v=-86ZJvBBnNU 

 

Leuke blog met oefeningen van een collega: 

http://www.beterbeminnen.nl/?wysija-

page=1&controller=email&action=view&email_id=13&wysijap=subscriptions&user_id=879 
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