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eerste twee mille;;. il het verleden zijn er verschillende vormen van

samenzijn geweest; van groepenia9.9r1 T 
*^:]?:lt tot de moderne

metropool *uu, irairlaí"r, via de digitale communicatie in verbinding

staan met alles 
"^ 

i"á"À"n. Dit stuk blikt kort terug op de context van de

echtelijke relatie * JÀ gur"hiedenis en staat daarna uitgebreid stil bij het

spirituele stad,ium *uurln de liefdesr"ruri" tegenwoordig verkeert' Het slot

ishetverhaalvaneenlndiasekgningmysticusdiemiddeiseigenervaring
|rvagdathijuiteindelijkallerelatiesmoestopgeven.

Ordening in mensel i jke

behoeften
In de bespreking van de geschiedenis van

rïrrrl" gebruik itt d" utho"ftepiramide van

d;;h# Maslov als een theoretisch kader'

Uu.tov heeft zijn model in de jaren zestig

van de vori$e eeuw ontwikkeld om de ver-

."r,',ff"ttO" Àenselijke behoeften te ordenen

en te rangschikken' Want hoe is het te ver-

klaren dat een persoon hogere waarden als

""rfi:tn"ia, 
aeuga en respect laat varen als

het erop aankomt om het eigen leven in vei-

iiÀrl"iai" brengen? Hoe komt het dat men-

;;;i" eertiiKreid hoog in het vaandel heb-

1"" ttuu" piotseting overgaan tot het ste-

ien; voedsel als ze honger hebben? Hoe
'tï*ift", 

dat wedelievende mensen geweld

leuruit<en als ze zelf in gevaar verkeren?

?ofg""t Maslov komt het omdat de mens

aàà-tgu*t de ene behoefte boven de andere

rt"ft]2" kwam hij tot een rangschikking van

;rf il." behoeften, die de behoeftepirami-

de van Maslov vormen'
;;" J" basis heeft iedere mens lichame-

fiif." n"no"ften; eten, drhken' seksualiteit'

sport, comfort etc' Daarna komen lichame-

ii'ike veiligheid en zekerheid' Dit komt tot

,'iiràt"r.r.iig in huisvesting' werk en rela-

ti".. O" dérde'categorie van behoeften is

saamhongheid, zoals wiendschap' Iiefde-en

;;il" ráaties' Als vierde behoefte stelde

Maslov zaken als waardering' erkenning

"" 
tátp""t. En de hoogste behoefte {.ten

riàtlá--r"r"erwerkelijking' De onderlinge

relatie tussen de behoeften is dat mensen

naar een hogere behoefte gaan als er aan

àËï"áLtrigsónde behoeften is voldaan' Dus

pas als we te eten en le drinken hebben dan

á;"k;" we aan veiligheid' In andere geval-

;;, h;i""t zien we dit nog steeds in.andere

iur,Out gebeuren, trekt men massaal uit op

J""áàir""n en, omdat men niet voldoende

i"*".mOA"len heeft' Figuratief kunnen. de

*"r,t"fijf." behoeften in de volgende pira-

mide worden weergegeven'

De oudste mensen hebben al woeg in hun

bestaan ontdekt dat samenleven in-groepen

de overlevingskansen sterk zouden ver-

Jroten. trr ontstonden nomadische stam-

:elfueruerkeliiking
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verbanden die rondtrokken met de dieren
waarop ze joegen. Ook de wisseling van de
jaargetijden bepaalde in grote mate de trek-

tochLen van de stammen van jagers en ver-

zamelaars, met voedsel en kleding als de be-

langrijkste bezittingen. Historici geven aan

dat er geen tekenen zijn van vaste relaties

in deze periode. De wouw was een onderge-

schikt lid van de stam en was een onderdeel
van het gezamenlijke bezit. De leider had

uiteraard meer rechten op alle bezittingen
(en dus ook de wouwen) dan de gewone

stamleden.
Later vestigden de jagers en verzamelaars

zich op wuchtbare locaties en gingen ze

over tot het beoefenen van landbouw. Hier

ontstond bij de stamleden de notie van
privé bezit, waarna de vaders er zeker van

wilden zljn dat hun bezittingen naar hun

eigen zonen (de wouw en dochter hadden

nog steeds weinig rechten) zouden gaan. De

oplossing werd monogamie voor de wouw.

De wouwwerd privé bezit van één man!

Op dat moment doen religies hun intrede

in de ontwikkelingsgeschiedenis van pri-

mitieve mens tot de huidige homo sapiens.
Er was inmiddels enige aandacht voor de
primaire behoeften, veiligheid en saamho-
righeid, weliswaar in de context van stam-

verbanden. De religies hebben sommige cul-

tuurgewoonten omtrent primaire behoeften

en veiligheid uit die tijd verbonden met een
goddelijke sanctionering, maar daarnaast

ook visies gegeven op alle andere behoeften
van de behoeftepiramide. Zo ontstond een

stelsel van normen en waarden dat eeuwen-

lang leidend is geweest voor gelovigen.

Sinds de laatste decennia van de vorige

eeuw lijkt de mensheid definitief in een

spirituele sfeer te zijn terechtgekomen.
Hoewel de meeste religies een mystieke di-

mensie hebben, was spiritualiteit slechts

weggelegd voor enkelen, de mystici die door
goddelijke ervaringen voldoende gesterkt

waren om tegen de heersende tradities in te
gaan. De macht van de religieuze instituten

en tradities op het dagelijkse leven is zoda-

nig geslonken dat men de wijheid ervaart

om opgelegde regels van zich af te werpen

en in alle openheid naar dieperliggende

waarden te zoeken.
Vanuit de behoeftepiramide van Maslov is

het eenvoudig vast te stellen dat we door

de toegenomen welvaart en de democrati-

sche'maatschappelijke ordening in meer of

mindere mate aan de eerste vier behoeften

kururen voldoen. Hoewel deze verworyen-

heden van de moderne mens niet voor ie-

dereen voorhanden zijn, geloven we graag

dat het een kwestie van tijd is dat de wel-

vaart en wijheid eenieder zullen toekomen.

Ook erkermen we dat de irurrlling van de

behoefte aan zelfverwerkelijking in ontwik-

keling is. Sommige mensen zoeken zelfver'

werkelijking in spirituele activiteiten maar

er zljn ook andere gebieden, zoals deelname

aan een talentenshow op de televisie, deze

hopen te winnen, zodat men bewonderd

kan worden door kijkers in heel Nederland.

Universele sPir i tual i te i t?
Voordat we verder gaan met zelfuerwerke-
fijking middels spirituele activiteiten wil ik

nog een relativerende opmerking over de

hedendaagse spiritualiteit maken, vooral

omdat deze aanspraak maakt op universa-

liteit. De opkomst van spirituele groepen

kwam deels gelijktijdig en deels na de secu'

Iarisering en ontkerkelijking. Beide laatst-
genoemde ontwikkelingen zijn tegenbewe-
gingen, tegen de macht die kerkelijke insti-

tuten in het dagelijkse leven van gelovigen

speelden, vaak in de concrete vorm van een

zeer religieuze vader of moeder die regels

wilden naleven in plaats van genegenheid

te tonen aan de kinderen. Deze kinderen

braken op latere leeftijd met de religie en

zochten hun heil in niet-dogmatische spiri-

tualiteit. Dit heeft gemaakt dat er een hele
generatie spirituele zoekers religie en spiri-

tualiteit als twee onverenigbare grootheden

beschouwen. Religie staat voor dogmatiek,

regels en onderwerping. Spiritualiteit staat

voor wijheid, het volgen van je innerlijke

impulsen en aandacht voor het gevoel. Dus

onze universele spiritualiteit is nog niet zo

universeel! Het is historisch gegroeid en

verankerd irt de westerse setting.



In het hindoeisme kent men een andere re-

Iatie tussen religie in spiritualiteit. Het men-

selijke leven wordt in vier stadia verdeeld'

In het eerste kwart is er aandachL voor de

intellectuele en maatschappeiijke vorming'

In de tweede fase staat het gezinsleven cen-

traal. De derde fase is bedoeld voor een ac-

tief maatschappelijk leven, dienstbaar aan

het geheel. En de laatste fase is de periode

van onthechting, meditatie en voorbereidirrg

op de verdere reis van de ziel. Religie en

spiritualiteit lopen in de verschillende stadia

in elkaar over. Ze versterken elkaar maar

maken soms ook plaats voor elkaar. Alleen

als iemand in een bepaalde fase blijft steken

dan ontstaat er een contradictie. Dit zegt ui-

teraard meer over de praktische toepassing

van principes dan over het principe zelf'

Dus de tegenstelling die momenteel bij veel

westerse spirituele zoekers zichtbaar is in

de relatie tussen godsdienst en spiritualiteit

is niet universeel. Ook op andere plaatsen in

de wereld heeft men een andere ontwikke-

Iing doorgemaakt. Dat betekent dat spiritu-

aliteit daar ook anders wordt gedefinieerd,

waardoor andere facetten van spiritualiteit

ztchtbaar worden gemaakt dan wel ook an-

dere zaken onder de het fenomeen spiritu-

aliteit worden gerekend' In ieder geval is de

claim van universaliteit vanuit een situatio-

nele omschrijving van spiritualiteit een te-

genstelling.
Hoe dan ook, we zijn hard hier in het Wes-

ten bezig met zelfverwerkelijking, waardoor

alle aspecten van het leven vanuit een spi-

ritueel perspectief worden bekeken. We

beoordelen of de baan bij onze spirituele

groei past, onze vakanties willen we afstem-

men op onze spirituele behoeften, in de

wiendenkring hebben we een subafdeling

'spirituele wienden', en ook beoordelen we

of onze relatie nog steeds aansluit bij de

eigen spirituele ontwikkeling. Een relatie

moet tegenwoordig niet alleen voldoen aan

de fysieke behoeften, veiÏgheid bieden, een

gevoel van samenzijn geven en gebaseerd

zijn op wederzijds respect. Nee, een relatie

moet ook passen binnen ons idee van spiri-

tualiteit en ons ondersteunen in de spiritu-

ele groei.

Hieronder bespreek ik twee manieren

waarop tegenwoordig relaties vanuit spiri-

tualiteit worden bezien. Jacqueline Snelder

heeft zich jarenlang verdiept in de oude In-

cliase leve nswijze/geneeswijze de Ayurleda.

Deze kennis verbindt ze weer met de tra-

ditie van de tantra. Het geheel vormt een

compleet beeld, waaïmee Jacqueline stel-

len adviseert in hun relaties. Ook geeft ze

workshops voor vrouwen. Daarna bespreek

ik de inzichten van Leonie Linssen, een re-

latiecoach die haar cliënten uitnodigt om de

grenzen tussen voelen en norrften in relaties

te verkennen. In haar boek'Love Unlimited'

vertelt ze dat ze op haar negentiende ver-

Iiefd was op drie mensen tegelijk. Dat was

in strijd met wat haar was aangeleerd. Ja-

reniang verstopte ze haar gevoelens totdat

ze rondom haar veertigste gedwongen werd

om naar binnen te kijken en te zren wat er

werkelijk in haar leefde.

Ayurveda, Indiase
geneeskunst
Het woord Ayurued'a is opgebouwd uit
twee begrippen, namelijk ayur (leven) en

ued,a (kennts/wijsheid)' Alrrrveda is dus de

kennis over het leven. Tegenwoordig wordt

A1-urveda vooral gebruikt als een alterna-

tieve geneeswijze aÍkomstig uit de Indiase

Lïaditie, maar volgens de Lweeënveertig-
jarige a;urvedisch practitioner Jacqueline

Snelder, omvat het ons gehele leven' Want

Ayrrrveda gaat ervan uit dat wij structureel

en constant in contact staan met onze om-

geving. trr vinden voortdurend uitwisselin-
gen plaats, zowel met de levende als met de

dode natuur. Mensen denken soms wel dat

ze een afgezonderd IKzijn dat zich door de

ruimte beweegt. Maar ais je nagaat hoe jij je

voelt in sommige ruimten, bepaalde weers-

omstandigheden, na het eten van verschil-

lende gerechten dan besefje dat je voordu-

rend wordt bernvloed. Met andere woorden
je bent voortdurend in relatie tot het ge-

heel, waar je zelf een onderdeel van bent.

Voor ons geluk en welbevinden is het be-

langrijk om de natuur van het individu te



begrijpen, evenals de natuur van de ander,
immers we relateren continu met anderen.
Het voedsel dat goed is voor de een is scha-
delijk voor een ander. Een persoon bloeit op
bij bepaalde kruiden terwijl een ander aller-
gische reacties vertoont bij dezelfde krui-
den. Evenzo geldt het voor psychologische
omstandigheden. Concurrentie kan bijvoor-
beeld iemand heel erg stimuleren om de
eigen kwaliteiten maximaal aan te spreken,
terwijl een ander door de gedachte aan con-
currentie wordt gerntimideerd en faalangst
vertoont. Hoe is deze verscheidenheid te
verklaren?
De Ayrrweda bekijkt de mens op het niveau
van de constitutie, de dieperliggende grond-
structuren. Het is vergelijkbaar met de me-
dische analyse van het menselijk iichaam.
Mensen hebben een uniek uiterlijk maar
zijn desondanks fysiologisch gelijk. De ver-
schillende gezichten bijvoorbeeld hebben
allemaai dezelfde spieren, dezelfde botten,
veelal dezelfde vorm. De opbouw van de
huid over de gezichtsspieren heeft dezelfde
structuur. Er kan op een eenduidige manier
gesproken worden over verschillende ge-
zichten. Zo kan een arts verwijzen naar de
onderkaak, zonder dat we gehinderd wor-
den door een specifieke vorm. En we kun-
nen neuzen met elkaar vergeiijken zonder
ons te verliezen in de gemanifesteerde vor-
men van de afzonderlijke neuzen. Volgens
de Ayurueda z4n er drie constituerende
principes (vata, pitta en kapha) waarmee
het menselijke leven kan worden beschre-
ven zonder de individuele eigenheid tekort
te doen, want iedere mens heeft een unieke
combinatie van de drie principes. Precies
zoals er met dezelfde kleuren oneindig veel
unieke schilderijen worden gemaakt.

Dr ie Typen en hun relat ies
In de mens zljn er dus volgens de Ayrrve-
da drie krachten werkzaam, namelijk vata,
pitta en kapha. Vata betekent letterlijk
'dat wat waait' en refereert naar het oe-
relement wind. Daarnaast heeft het mimte
(ether) als een secundair element, want
de wind heeft voor de eigen manifesta-

tie ruimte nodig. Vata reguleert beweging
en is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van alle impulsen. Het gaat over de
sensitiviteit en mobiliteit op het mentale
vlak. Angst en bezorgdheid zijn de eer-
ste kenmerken van een ontregelde vata bij
een persoon. Yata werkt voornameiijk via
het neuronaal systeem en de hersenen.
Vata mensen zíjn korter of langer dan de
doorsnee mensen. Ze zljn vaak tenger ge-
bouwd met weinig'spiermassa en hebber.
moeite met groei in gewicht. Door de droge
kwaiiteiten van vata hebben vata typen ook
een droge huid. Vata personen zijn energe-
tisch en fysiek actief.
De volgende kracht is pitta, betekent 'dat
wat kookt'. Pitta is met het oerelement
vuur verbonden en heeft water als een se-
cundair element. Het beheert alle proces-
sen van transformatie, zowel lichamelijk
als geestelijk. Dus pitta is verantwoorde-
lijk voor de spijsvertering en de opname in
energie in het lichaam. Daarnaast worden
intelligentie en een scherp begrip, ver-
lichtende eigenschappen van vuur, ook
door pitta gevoed. Boosheid is de belang-
rijkste uiting van een pitta in disbalans.
Pitta mensen hebben vaak een gemiddelde
lengte en gewicht. Ze hebben een olieach-
tige huid, maar bij verdere toename van de
hitte van pitta kan dit overgaan tot acne of
andere vorm van infecties en huidirritaties.
De ogen worden gauw rood en door de pitta
is men gevoelig voor zonlicht. Door het ele-
ment mur hebben pitta typen een goede
eetlust, vaak met scherpe kruiden en exces-
sieve hoeveelheden. Pitta mensen zijn com-
petitief en willen graag \ dnnen.
Kapha is de derde kracht. Het wordt ge-
voed door water met aarde als secundair
element. Kapha betekent 'dat wat blijft
plakken'. Kapha reguleert de materie en is
verantwoordelijk voor gewicht, cohesie en
vastigheid. Kapha domineert in de weef-
sels. Op het geesteJijke vlak is kapha van
invloed op gevoelens, emoties en stabiliteit.
Verlangen en gehechtheid zijn kenmerken
van een persoon bij wie kapha uit balans is.
Kapha typen zijn vaak iets kortere mensen



dan gemiddeld. Soms komt het voor dat het

juist grotere mensen zlin, maar dan wel cor-

pulent. Kapha mensen hebben veel moeite

om gewicht kwijt te raken, terwijl ze een

gemiddelde eetlust hebben. Ook hebben ze

geen voorliefde voor lichamelijke activiteit

en ze missen vaak disciPline'
Zoals eerde-r gezegd, iedere mens beslaat

dus uit een unieke mix van deze drie prin-

cipes. Iemand is bijvoorbeeld pitta dominant

en heeft ook nog zekere kenmerken van

vata en kapha. Zo kunnen er uiteenlopende

combinaties worden gemaakt. Een a1'urve-

dische arts kan vaak door een polsdiagnose

of observatie van lichaamskenmerken dan

wel middels een gesprek de constitutie van

een persoon bepalen. Vervolgens kan een

ayurvedische arts ook bepalen of de con-

stitutie in balans is of niet. Dit is het meest

cruciale punt in het a1'urvedische denken'

Als een persoon waarvan de kapha domi-

nant is een Ievenswijze erop na houdt die

voor vata personen is bedoeld dan raakt hij

uit balans! Een kapha persoon is van nature

traag en langzaam, een goede levenswijze

voor de vata zot zijn: rustig, Iangzaam en

regelmatig, om el'voor te zorgen dat het

lucht-principe niet teveel uit balans raakt

wat voor chaos, drukte, onregelmatigheid

kan zorgen. Als een kapha nog meer traag-

heid en regelmaat aanbrengt in zijn patroon

wordt hij nog trager. Hij heeft het dus nodig

om fysiek actief te zijn, Íe sporten en licht

en pittig te eten zodat het metabolisme in

beweging blijft.
Volgens Jacqueline Snelder is het niet nood-

zakelijk dat de Aytrveda mensen van de-

zelfde constitutie bij elkaar brengt. 'Het is

niet aangegeven dat twee pitta mensen een

harmonieuze relatie zullen hebben. Het kan

eerder zijn dat als je weet dat je zelf vurig

van aard bent, dus pitta dominant, dat je

met een andere pitta flink zal botsen' Dus

je kan dan de kennis van de A;'rrrveda ge-

bruiken om jezelf en de ander beter te be-

grijpen.' Het grootste probleem volgens

Jacqueline is dat de meeste uit balans zijn

en daaraan gewend zijn geraakt. Vooral

vata is bij veel mensen uit balans, zegt ze.

Jacqueline

Snelder

'We leven in een gejaagde tijd, typisch vata!'

En kenmerken van een verstooïde vata zijn

onder andere slecht slapen, niet helder den-

ken, (overmatig zorgen maken) en afname

van het onderscheidingsvermogen. Hierdoor
gaan we geloven dingen nodig te hebben die

we helemaal niet nodig hebben. We worden

veeleisend in de relatie.'
'Like increases like' is een van de regels van

Ayurveda. Het komt neer op soort zoekl

soort. Dus als iemand uit balans is, gedraagt

deze persoon zich zodanig dat hij verder

uit balans raakt. Hoe vaak ploffen we niet

neer op de bank met hooÍ'dpijn om vervol-

gens onszelf te overladen met prikkels door

even te gaan zappen? Disbalans geeft disba-

Iansl Helaas zijn veel mensen in disbalans

en dat resulteert weer in relaties die uit ba-

lans zijn. Hierdoor geraken de mensen zelf

\Meer nog meer uit balans, en het beeld van

een neerwaartse spiraal doemt onvermij-

detijk op. Hoe krijg je mensen dan weer in

balans? Het lijkt wel een onmogelijke taak

om iemand aan te geven dat hij niet moet

toe geven aan zíjn verlangen (ontstaan uit

disbalans) om de neergang te doorbreken.

JacqueLine heeft de ervaring dat mensen

aanspreekbaar zljn voor wat hun echte es-

sentie is, wat iemand diep van binnen is. Ze

benadert haar cliënten met respect, waatna

ze zich gewaardeerd, gezien en gehoord

voelen. Relaties verlopen stukken soepeler

als de constituerende krachten in balans

zijn, aldus Jacqueline Snelder.

Tantra als levensvis ie
Naast A;rrrveda gebruikt Jacqueline Snel-



der ook inzichten uit de tantra voor haar
relatieadviezen. Vroeger hadze zelf een ver-
tekend beeld over tantra. Het zou erotiek
met een spiritueel sausje zijn waarmee stel-
len werken aan meer genot. Maar na enige
verdieping ontdekte Jacqueline dat haar
houding ten opzichte van tantra lag aan de
manier waarop het doorgaans wordt gepro-
moot. Ze vertelt dat tantra over het proces
naar bewustzljn gaat. Waar zitten de erva-
ringen die je in je opneemt in je systeem.
Tantra gaat over heel, volledig en open zijn
waarbij je geen enkele ervaring afwijst of
uit de weg gaat, ook niet de seksuele erva-
ringen waarop vaak een religieus of maat-
schappelijk taboe rust. In de afwijzing van
de ervaring ontdek je de eigen beperkingen.
De bedoeling van tantra is om alle ervarin-
gen aan te gaan. Een van de woordelijke be-
tekenissen van het woord tantra is weven,
je weeft je ervaringen in je body-mind sys-
teem.
De focus gaat dan voor veel mensen meteer.
naar seksuele ervaringen, zegt Jacqueline,
maar onze ervaringen met angst, woede
of verlegenheid verdienen diezelfde aan-
dacht om opgenomen te worden in ons sy-
steem. Door deze gevoelens bewrrst toe te
laten worden vastgeroeste patronen in onze
psyche afgebroken en ontstaat er ruimte
voor nieuwe inzichten. 'Het is confronte-
rend, maar ja, bewustzijnsgroei belicht ook
de minder prettige kanten in de mens. We
mogen de ogen er niet voor sluiten anders
houden we onszelf voor de gek! trn we leven
nu in een tijd waarin we graag dingen doen
die we leuk vinden, ook met relaties. A1les
moet leuk zijn, als het niet meer leuk is dan
is het kennelijk over.'

Tegelijk zijn ook de seksuele ervaringen
deel van de ontdekkingstocht in tantra. Het
wij stromen van de seksuele energie en
hier met je partner open en liefdevol in ex-
perimenteren geeft heel veel levenskracht
terug. Tantra leert je op allerlei manieren,
door yoga, ademhaling en inzicht met je
seksuele energie om te gaan zodat seksu-
aliteit een bron van kracht kan worden in

plaats van een frustratie en een probleem
in de relatie. Uiteindelijk kan het wij stro-
men van deze energie leiden tot het volledig
opengaan van je body-mind systeem, waar-
door hart en seksualiteit verbonden zijn. Dit
brengt beoefenaars van tantra voorbij het
ego.
Jacqueline Snelder vindt dat in relaties,
maar eigenlijk ook in alle andere gebieden
van het leven, een overwaardering van het
gevoel is ontstaan. Het is bijna heilig gewor-
den. Dat iets niet goed voelt is al voldoende
reden om het niet te doen. Mensen moeterr
niet alles geloven wat hun gevoel zegt, vindt
ze. Voor drugsverslaafden voelt het afkick-
proces ook niet goed, ze gaan door een hel.
En toch vindt de rest van de mensheid dat
ze er goed aan doen om door te gaan met
afkicken, dus doorgaan tegen hun gevoeJ
in. Maar ons eigen verslaving aan dat alles
leuk moet zljn zien we zelï niet. Al klagen
we constant erover dat we het druk heb-
ben, dat we moe z1jn, dat we onze familie
en wienden te weinig zien en dat de part-
ner niet aan alle eisen (goede wiend, r,rrrige
minnaar, onbeperkte steun en toeverlaat
etc. etc.) tegelijk kan voldoen, toch blijven
we die schimmen najagen om het maximale
uit alles te halen.

Tantra leert je, niet steeds het maximale uit
alles en vooral uit je partner te halen maar
de ervaringen die door je heen gaan (ver-
driet, extase, boosheid, seksuele gevoelens)
helemaal diep te ervaren zoals ze zich aan-
dienen in je leven. Je gaat gevoelens niet
meer mooier maken dan dat ze zljn. Hier-
door wordt je open en ontvankelijk, eigen-
lijk weer kwetsbaar als een kind met het
bewustzijn van een volwassene. Vanuit deze
positie ben je weer in staat in liefde relaties
aan te gaan.
Het is doodeng, zegt Jacqueline, om met
mijn advies mee te gaan. Het haalt je uit je
comfortzone en waagt je stappen te zetten
richting nieuwe ervaringen. Maar als je er
open voor staat dan komt er een diep ge-
voel van vertrouwen. Dit is een vertrouwen
dat voortkomt uit leven in balans. leven in



acceptatie van clal waL er is, zonder erva-

ringen uit de weg te gaan' maar ook zon-

der pseudo-ervaringen te projecteren' Dat

diepe gevoel van vertrouwen, dat ontstaat

als je geen enkel gevoel meer uit de weg

hoeft te gaan of er iets anders of beters van

probeerl te maken, is life changing'

Zullen relaties nu mel deze mix van Ayurve-

da en tantra succesvol verlopen? Nee, ver-

telt Jacqueline Snelder, ze heeft geen per-

fecte formule voor succesvolle relaties' Wat

ze wel heeft is een begeleiding om jezelf in

balans te brengen enjezelf te accepteren m

al je kwaliteiten en ook in al je minder pret-

tige kanten. Vanuit balans en acceptaLie

kunnen mensen gezonde relaties aangaan'

Dat kan betekenen dat een paar de relatie

op een heel andere, meer ver"nrllende ma-

nier kan beleven, maar het kan ook zijn dat

een stel inziet dat hun relatie een heilloze

onderneming is. Dat ze eerder uit angst bij

elkaar blijven dan uit liefde.

Polyamorie
Leonie Linssen groeide op in een dorpJe n

Limburg, waar ze de standaard waarden

over huisje, boompje, beestje en tot de dood

ons scheidt mee heeft gekregen' En een

monogame relatie is dan natuurlijk het uit-

gangspunt. Maar in haar tienerjaren kreeg

ze gevoelens voor jongens en meisjes, toen

ze negentien was werd ze verliefd op drie

mensen tegelijk, wat nu polyamorie wordt

genoemd. En ze bleef maar verliefd worden

op anderen terwijl ze in een gelukkige rela-

tie zaï. Leonie hield deze gevoelens bij zich,

want toegeven aan deze gevoelens paste

niet in haar opvoeding en de verwachtingen

van de mensen om haar- heen. Lange tijd

heeft ze haar gevoelens weggestopt, zichzelf

afgewezen totdat rondom haar veertigste

haar gevoelens irL alle hevigheid naar buiten

kwamen. Ze maakte een transformatieprr'r-

ces door.
De eerste en misschien wel de moeilijkste

fase was die van zelfacceptatie, zonder oor-

delen te kijken naar hoe jij in elkaar steekt

en wat er in je leeft. Leonie vindt dat deze

stan in relaties nu kan worden gezet, omdat

Leonle

Linssen

er een enorme groei in spiritualiteit is ge-

weest in de afgelopen decennia. In de peri-

ode ervoor gingen retigies over relaties, met

voorschriften en schuldgevoelens. Hierdoor

was er weinig ruimte voor een totale, alles-

omvaltende liefde. Er was eerder sprake

van een voorwaardelijke liefde in relaties'

Het kostte Leonie veel tijd en energie om

de normen waarmee ze was grootgebracht

los te lalen en zjchzell le accepteren zoals

zij zichvanbinnen voelde. Cruciaal daarbij is

de steun van haar partner geweest die haar

uitdaagde om zichzelf in alle facetten te ac-

cepleren, dus ook op het gebied van seksu-

ele relaties.
Een voorwaarde voor zelfacceptatie is dat je

goed weet wat er in jezelf leeft. Voor Leo-

nie is het dan ook erg belangrijk dat mensen

mediteren, de sti lte in zichzelf opzoeken en

daarmee leren te luisteren naar wat er in

hen leeft. En natuurlijk kan het ego behoor-

Iijk in de weg zitten. Vaak blijven mensen

dwalen in hun traditionele of romantische

denkpatronen, waarbij'verstandige beslis-

singen' als uit elkaar gaan als een van de

partners verliefd wordt op een ander, snel

worden genomen. Het is jammer, vindt Le-

onie, dat veel mensen niet doorzien hoezeer

ze verwachtingen, oordelen en angsten van

anderen in hun eigen systeem hebben opge-

nomen en deze als authentieke facetten van



hun eigen persoonlijkheid ervaren.
Nadat Leonie Linssen haar eigen proces

had doorlopen, \Mas het voor haar duidelijk
geworden dat het taboe op andere relatie-

vormen doorbroken moest worden. Ze wilde

het in ieder geval bespreekbaar maken. Ze

schreef samen met de Zweed Stephan Wik

het boek Loue Unli,mi'ted'.Hietin behandelt

ze twaalf ervaringsverhalen van mensen die

worstelden met problemen als gevolg van

erotische gevoelens voor anderen dan voor

de eigen partner. Deze verhalen zijn geba-

seerd op de praktijkervaringen van Leonie

als relatiecoach. Stephan Wik vult de verha-

len aan met praktijkvoorbeelden uit andere,

soms eeuwenoude, culturen waarin seksu-

aliteit ook een middel is voor persoonlijke

groei, ook spirituele groei. De lezer wordt

uitgedaagd om zijn belevingswereld vanuit

andere perspectieven te bekijken.

Sinds het verschijnen van Love Unlimited

krijgt Leonie steeds meer mensen in haar

praktijk die worstelen met monogamie en

polyamorie. Soms zijn mensen polyamoreus

maar leven met een monogame partner.

Beiden vinden het lastig om de belevings-

wereld van de andere te begrijpen. Zal zdn

relatie stand houden? Zal polyamorie wel

stand houden of is het een h;,-pe die over

enkele jaren weer zal overwaaien? Volgens

Leonie Linssen is polyamorie een gevolg van

de toegenomen spirituele groei. Ze ziet een

liefdesrelatie als de ultieme manier voor je-

zelf om te groeien en tot heelheid te komen.

Het hebben van meerdere relaties, polya-

morie, biedt daarmee de gelegenheid tot

nog meer groei, geen enkele mens of relatie

is immers hetzelfde. Leonie denkt dat poly-

amorie een stap is in de groei naar univer-

sele liefde, waar er geen oordelen zijn, geen

schuldgevoelens, geen beknellende ver-

wachtingen, geen bezitzucht in relaties. Het

is een lange weg te gaan, maar we zijn nu

weer een stap verder, zegÏze.

De koning raakt onthecht

Het verhaal gaat dat koning Bhartrihari in

de 7e eeuwvan onzejaartelling leefde en op

een zekere dag kwam een yogi aan zijn hof.

De koning kwam van zijn troon en stond

persoonlijk klaar om de heilige te dienen.

Na enkele dagen maakte de heilige zich

klaar om te vertrekken en ontroerd door de

nederige houding van de koning gaf de yogi

Bhartrihari een rijpe mango. 'Koning, u bent

zeer rechtvaardig en heeft geen hoogmoed'

Ik schenk u deze mango. De wucht zit vol

elixer die langdurige jeugd schenkt. Geef

het aan de persoon die u het meest lief-

heeft.' Daarna Vertrok de heilige.

De koning had veel koninginnen maar het

meest hield hij van Pingala, aan wie hij de

mango gaf. Hij vertelde daarbij natuurlijk

over de bijzondere werking van het elixer'

Pingala was btij met de mango en zei de

koning de wucht te eten na een bad geno-

men te hebben. De koning liet Pingala in

haar vertrekken achter en liep naar de au-

diëntiezaal. Meteen nadat Bhartrihari weg



was, riep Pingala een van haar slavinnen.

Zij kreeg de opdracht om een van de wa-

gerunenners te roepen die Pingala door de

mooie parken rondreed. Tijdens de rijtocht

vertelde Pingala de wagenmenner hel ver-

haal van de mango en gaf de wucht aan de

wagerunenner. Pingala wilde dat haar hei-

melijke relatie met deze wagerunenner heel

lang zou duren en dat haar minnaar een

lange jeugd zou hebben. Maar na de rijtocht

snelde de wagenmenner naar een prostjtué

die hij vaak bezocht. Hij was heel erg op

haar gesteld en daarom wilde hij dat deze

prostitué de mango zou eten. Na vele ro-

mantische woorden te hebben uiLgesproken

en tientallen keren de liefde te hebben be-

tuigd verliet de wagenmenner de prostitué.

De prostitué verliet daarna haar bordeel en

liep met de wucht naar de koning. Zij vond

dat de rechtschapen koning Bhartrihari de

enige was aan wie de mango met het elixer

rechtmatig toekwam. ZIi werd toegelaten

tot de audiëntiezaal en gaf de koning de

mango. Bhartrihari was geschokt maar wist

de reis die de wucht had afgelegd al gauw

te reconstrueren. Hij zag de schijnbare re-

aliteit van relaties in. Ter plekke raakte hij

onthecht van de wereld en verliet zijn ko-

ninkrijk, zijn relaties en zijn persoonlijke

materiële zaken. Zljn inzíchten over ont-

hechting heeft Bhartrihari in een honderd-

tal verzen opgetekend. Ten slotte hieronder

enkele vanzlin verzen.
'Ik reisde door vele landen en bereikte geen

enkel resultaat, had hoogmoed en status op-

gegeven en ik diende eenieder.

Zoals een kraai steelt uit een keuken, zo

heb ik andermans brood gegeten, maar

Loch jij verlangen, jij verlaat me nog steeds

niet. Zijn voedsel kri jgL hij in een be-

delnap, het is smakeloos. Zijn bed is de

droge aarde, en lompen zijn enige kleding.

Maar toch verlaat het verlangen naar plezier

de mens niet.
Sta op! Laten we naar het woud gaan! Daar

zljn zuivere knollen en wuchten, bladeren

zijn je bed. Waar kleingeestige mensen er

niet zijn, waar de mensen niet zijn wiens

harten zijn gevangen door weelde.

WanrLeer de laatste dag zal komen, zal ik

Shiva Shiva reciteren. Op die dag zijn een

slang en een bloemenkrans één, vriend en

vijand zijn dan één, een ligbed van bloe-

men en het stenen bed zijn één, een mooie

wouw en een grasspriet zijn dan één'..'
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