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Het 16e Tantrafestival 
9 november 2019. Djoj, Rotterdam 
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Welkom 
 
Welkom op het 16e tantrafestival. Voor de 16e keer hebben we voor dit festival het spirituele 
centrum Djoj in Rotterdam afgehuurd, negen zalen zijn beschikbaar van 11.30 's ochtends tot 23:00 's 
nachts. Op de voorgaande 15 festivals waren er 200-250 deelnemers en ongeveer 40 begeleiders.  
De inschrijving voor de workshops doen we in de grote zaal, zaal 10, van 11.45-12.45. 
 

 
 

Geniet van het festival, 
 

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 

Het festival: hoe werkt het? 
 
Het festival is een kans om te proeven van de verschillende vormen van tantra en dergelijke. Dat 
betekent ook dat de sfeer en de inhoud van de workshops heel verschillend kan zijn. Soms is het 
meer gericht op spiritualiteit en meditatie, soms meer op intimiteit en seksuele energie, soms 
beiden. Wel houden alle begeleiders er rekening mee dat het een laagdrempelige dag is waar 
iedereen ontspannen mee kan doen met de activiteiten. Als je voorzichtig wilt zijn, verdiep je eerst in 
de inhoud van de workshop. Als je jezelf wilt en durft te laten verrassen, probeer eens iets heel 
nieuws uit. Het mooie van het festival is dat de verschillen er mogen zijn en dat we nieuwsgierig en 
respectvol mogen ontdekken en genieten. Tegelijkertijd is het ook een mogelijkheid voor uitwisseling 
en leren van elkaar.  
 

 

http://www.tantratraining.nl/
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Bevestiging aanmelding: 
 
Enkele dagen voor het festival krijg je per e-mail het definitieve programma, een toegangsbewijs, een 
maaltijdbon als je hiervoor opgegeven hebt, een schema met zalen en tijden per workshop en andere 
benodigde informatie zoals de routebeschrijving. 
 
Grenzen 
 
Net als bij de vorige festivals zijn duidelijke grenzen in het festival belangrijk: geen seksuele 
handelingen, geen genitaal contact. Als er naakt in de workshop is, is dat duidelijk aangeven in de 
tekst. Laten we met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor een veilig festival. Zo hopen we te laten 
zien dat tantra een belangrijke en mooie bijdrage aan een liefdevolle wereld kan zijn, het thema van 
dit festival 

 
Inschrijven workshops: 
 
Inschrijven voor de lezingen en workshops is mogelijk bij de start van het festival vanaf 11.45 tot 
12.45 in zaal 10, in het nieuwe bijgebouw rechts naast Djoj. Daar liggen inschrijfformulieren voor alle 
workshops en lezingen van het definitieve programma. 
Wij kiezen er dit jaar opnieuw voor om iedereen ter plaatse in te laten schrijven voor de workshops. 
Het is technisch misschien wel mogelijk om een systeem te verzinnen om eerder in te schrijven, maar 
één van de nadelen is dat sommige workshops dan al lang tevoren niet meer beschikbaar zijn. 

 
Daarnaast kost dat voor ons meer administratietijd, en we willen het werk, en daarmee ook de 
kosten van het festival, beperkt houden. Maar er is ook een tantrische reden om te kiezen voor deze 
manier van inschrijven. Voor ons gaat tantra over omgaan met verlangen. Een balans vinden tussen 
uitreiken en terughouden, kunnen gaan voor je verlangen zonder te hechten aan het resultaat. 
Kunnen omgaan met voor sommigen misschien wat ongemakkelijke omstandigheden, zoals het 
inschrijven voor workshops met 260 mensen. En dan toch in balans blijven, in liefdevolle 
vriendelijkheid blijven, zonder je verlangen kwijt te raken of los te laten. Daar begint tantra, en 
eigenlijk is het inschrijven gewoon de eerste tantraworkshop, voor iedereen. 
 

 
 
Natuurlijk is het leuk als je met de workshops van je eerste keuze mee kunt doen. Maar het idee van 
het festival is dus juist dat hier het tantrisch oefenen al begint. De uitnodiging is om bij het 
inschrijven ook Tantrisch te zijn: ga voor je verlangen, maar hecht op geen enkele wijze aan het 
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resultaat. Als workshops vol zijn, is er altijd nog een andere mogelijkheid, soms is het ook leuk om je 
te laten verrassen. Juist die mix van kiezen en verrast worden, niet van tevoren precies weten wat je 
gaat krijgen, is het idee van dit festival. En als je dan toch heel graag de ene workshop nog een keer 
wilt doen, zijn er altijd weer andere mogelijkheden. Je weet nu dat het bestaat, en dat is weer een 
eerste stap naar volgende keuzes na het festival. Om het inschrijven wel eerlijk te laten verlopen, 
begint het exact om 11.45. Je kunt als je iets eerder bent eventueel al wel iets drinken in het eetcafé. 
 

Thema tantrafestival: 
Tantra, het grote geheim van de liefde 

 
In april 2019 hebben wij dit boek gepubliceerd, dit is ook het thema van het festival. 

 

 
 

Alleen liefde ervaren wij als iets dat boven dualiteit uitgaat. Dat heeft liefde tot het aangewezen 
instrument gemaakt waarmee je in de wijsheid van tantra kunt delen. 
Osho. Het boek der geheimen. 
 
In onze samenleving ligt de nadruk op een romantische opvatting van liefde, verlangen en 
seksualiteit. Mee bewegen in de spontane golven van verliefdheid en opwinding, golven die komen, 
maar ook weer gaan. Een mooi en fascinerend proces, maar in veel gevallen onvoldoende voor een 
langdurige stabiele relatie. Tantra biedt een spirituele aanvulling op de romantische liefde. Je kunt 
kiezen voor een heldere intentie om vanuit liefde te leven en jezelf daarin dagelijks oefenen. Volgens 
tantra is de essentie van ons bewustzijn pure liefde, maar vergeten we dat af en toe als we 
meegenomen worden op de golven van emoties en oordelen.  
 
Seks of meditatie, uitleven of onderdrukken, bewust of onbewust, zin of geen zin? Tantra nodigt je 
uit de tegenstellingen los te laten. Alle tegenstellingen zijn uiteindelijk een verlangen naar eenheid. 
Liefde is het geheim van deze eenheid. Het grote geheim van tantra is dat we deze liefde al zijn, de 
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kunst is ons dat elke keer weer te herinneren. De paradox van tantra is dat het veel wijsheid en 
oefening vraagt om ons elke keer weer te herinneren dat de liefde er vanzelf al is. 
Veel mystieke spirituele stromingen, zoals tantra, zien de liefde als het geheim dat je kunt leren 
kennen door studie, meditatie en zelfonderzoek. Wij nodigen de trainers en de deelnemers uit om dit 
festival deze liefde te onderzoeken en te creëren.  
 

We stellen één vraag centraal op het festival bij alles wat je doet en zegt:  

Draag jij bij aan liefde? 
 
Het Tantrafestival als liefdesexperiment 
 
De uitnodiging voor dit festival is om als experiment te onderzoeken of je gedurende het hele festival 
de keuze voor liefde kunt maken. Geen oordelen over jezelf en anderen. Iedereen, ook bij de 
partnerkeuze, zien als dezelfde liefdevolle mens die jij bent. Nieuwsgierig kunnen kijken naar emoties 
zoals irritatie zonder van daaruit te handelen. Zorgvuldig omgaan met grenzen in gesprek en 
aanraking. 
We zijn benieuwd naar jullie ervaringen in dit liefdesexperiment!  
 
 

 
 
De veelzijdigheid van tantra 
 
Tantra wint snel aan populariteit. De term Tantra is een soort verzamelnaam geworden voor allerlei 
vormen van spirituele seksualiteit. Maar dat maakt ook de verwarring over waar tantra eigenlijk over 
gaat groter. Op tantra-kennismakingssites op internet zijn het vooral mannen die op zoek zijn naar de 
zogenaamde tantramassage, een vorm van erotische massage. Van de tantrische goeroe Osho wordt 
gezegd dat het hem vooral ging om het uitleven van seksualiteit in wilde orgieën, en dat is ook wel 
gebeurd. Ook wordt tantra verward met de Kama Sutra, een Oosterse leer van verfijnde 
liefdestechnieken, een term die in Nederland nu gebruikt wordt voor erotische beurzen. Sommige 
Tibetaanse leraren zeggen juist dat de seksuele vereniging maar een heel beperkte rol speelt in de 
tantra. De neo-tantra-boeken van Margo Anand richten zich primair op seksuele energie en het 
bereiken van een multiorgastische vorm van seksuele beleving. Het positieve van de popularisering 
van tantra is dat steeds meer mensen op een andere manier in aanraking komen met de spirituele 
kant van seksualiteit en zo seksualiteit ook met liefde leren te verbinden.  
 
Tantra is van oorsprong een onderdeel van het (kashmir) saivisme en het boeddhisme, die weinig te 
maken heeft met de seksuele tantra zoals deze in het Westen steeds meer bekend wordt. 
De authentieke Tantra kende een bloeiperiode van 8e tot de 12e eeuw in India en omringende 
landen. Het was een rebelse beweging, die zich verzette tegen de meer dogmatische kloosterleven 
binnen het boeddhisme en saivisme. Tantristen kozen voor de verbinding van meditatie en het 
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dagelijks leven, waarbij alles welkom is op het pad naar verlichting. Tantristen waren voor gelijkheid 
van man en vrouw en tegen de kasten, wat voor die tijd revolutionair was. De visie dat iedereen in 
essentie gelijk is, is voor ons met alle tegenstellingen in onze maatschappij opnieuw zeer actueel. 
 
In essentie is tantra een vorm van non dualiteit. Elke tegenstelling is een illusie, en kan opgelost 
worden in verbindende liefde. Tantra gaat dus niet over goed of fout. Maar het is een misverstand 
dat dan alles maar moet kunnen. Tantra nodigt namelijk uit om je onwetendheid te onderzoeken, en 
door studie, meditatie en bewustwording te ontdekken dat je in essentie liefde bent en altijd vanuit 
liefde kunt handelen. 
 
Dat biedt ook een unieke visie op ethiek: als iemand handelt ten koste van iemand anders, is dat 
onwetendheid. Door iemand te laten zien en voelen dat een meer liefdevolle handeling mogelijk is, 
kan hij of zij leren kiezen voor meer liefdevol handelen. Dat nodigt enerzijds uit tot begrip en 
mededogen voor de beperkingen van jezelf en anderen, en anderzijds tot gedisciplineerd onderzoek, 
studie en oefenen om de onwetendheid op te lossen in wijsheid en liefde. 
 

 
 
Tantra, liefde en seksualiteit 
 
Er is veel discussie over de rol van seksualiteit binnen tantra. Veel is nog geheim. Er zijn een aantal 
authentieke tantrische teksten die stellen dat de seksuele vereniging tussen man en vrouw de enige 
manier is om uiteindelijk verlichting te bereiken. Het gaat daarbij niet om het uitleven van de 
seksualiteit, maar om seksuele vereniging te beoefenen als een vorm van meditatie. Belangrijk is om 
gedurende de seksuele vereniging vrij van lust en gehechtheid te zijn. Het vraagt voor veel mensen 
veel oefening voor dat ze op deze manier de seksuele vereniging aan te kunnen gaan. 
Het doel van deze seksuele meditatie is de verlichting: de realisatie dat de essentie van ons 
bewustzijn pure liefde is en dat we elk moment van de dag kunnen kiezen om vanuit deze pure liefde 
te leven. 
 
We wensen jullie een liefdevol festival, 
 
Jan en Caroline 

Liefde, genoten door de onwetende, 
wordt gevangenschap. 

Diezelfde liefde, geproefd door iemand met begrip, 
brengt bevrijding. 

Geniet onbevreesd van alle geneugten van liefde, 
in het belang van de bevrijding. 

(Liefde is de vertaling van het sanskriet woord kama,  
dit kun je ook vertalen als verlangen of erotische aantrekkingskracht). 

-Cittavisuddhiprakarana  
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Programma overzicht: 
1e concept 26 juli 2019. 

Wijzigingen kunnen nog plaatsvinden. 
 

 Een workshop duurt 1.45 uur (1 uur en 3 kwartier).  
De tijden zijn 13.00, 15:15, 19:00 en 21.15. 17:00 is het diner. 
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Korte samenvatting van het programma, geordend per tijdstip 

 

 

Hele dag  ………………………………….  
T.o. eetcafe  

 

17.00-19.00 Trijn Amrita, www.ladyangelina.com  
Zaal 3  Live muziek 

 

13.00  Maria en Leo, https://tantradenbosch.nl/  
Zaal 1  Kashmirische tantra massage 

 

13.00  Marja en René Tol, www.Tantraholland.nl  
Zaal 3  De Tao van Levendige Relaties. (Voor stellen (gelegenheid en vast)).  

 

13.00  Red Dakini Temple, www.reddakini.eu  
Zaal 4  Dakini-Daka Dance Ritual  

 

13.00  Frank en Monique 
Zaal 5  Sjamanistische rituelen 

 

13.00  Erik en Inge, www.risingheart.be 
Zaal 6  Het tantrisch avontuur tussen het mannelijke en het vrouwelijke 

 
 

http://www.ladyangelina.com/
https://tantradenbosch.nl/
http://www.tantraholland.nl/
http://www.reddakini.eu/
http://www.risingheart.be/
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13.00  Trijn,  www.ladyangelina.com  
Zaal 7  Manifesting Bliss yoga 

 

13.00  Klara Adalena, www.KlaraAdalena.com  
Zaal 8  Liefde Is Ruimte 

 

13.00  José Dijkstra, www.hartnectar.nl 
Zaal 9  Zielisme, de kortste weg naar de goal in het geheim van de liefde 

 

13.00  Han en Marita, www.body2chill.nl  
Zaal 10 Tantric love boost  

 

15.15  Rens en Mariska, www.TheartofbeingYOU.nl, www.dansdoorhetleven.nl; 

Zaal 1  TheartofbeingINTIMATE: Let’s play! (gemengd veld) 

 

15.15  Han en Marita, www.body2chill.nl  
Zaal 3  Lezing tantrische relaties 

 

15.15  King Thung, www.kingthung.nl    www.regenboog113.nl  
Zaal 4  Lezing De essentie van tantra 

 

15.15  Leo, Nanna en Brigitte, www.massagedans.com 
Zaal 5  Massagedans   

 

15.15  Inge en Erik, www.risingheart.be 
Zaal 6  Opening to love and sensual awakening (koppels EN GELEGENHEIDSDUO’S) 

 

15.15  …………………… 
Zaal 7  ……………… 

 

15.15  Deva, info@bodyconnections.nl 
Zaal 8  Tantra & Tao “Bodyconnections”   

 

15.15  Hanneke en Hanna, www.VrouwenVallei.nl   
Zaal 9  Vrouwenvallei: Tantra voor vrouwen, ‘Empowering the female essence’ 

 
 

http://www.ladyangelina.com/
http://www.klaraadalena.com/
http://www.body2chill.nl/
http://www.theartofbeingyou.nl/
http://www.dansdoorhetleven.nl/
http://www.body2chill.nl/
http://www.kingthung.nl/
http://www.regenboog113.nl/
http://www.massagedans.com/
http://www.risingheart.be/
mailto:info@bodyconnections.nl
http://www.vrouwenvallei.nl/
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15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
Zaal 10 Tantra: Het grote geheim van de liefde 

 

19.00  Kersti en Sjaak, www.desideratum.nl  
Zaal 1  De dans van Shiva & Shakti 

 

19.00  Tara, https://www.tibetaansetantra.nl 
Zaal 3  DE PAGODE, De zeven treden naar tantrische intimiteit 

 

19.00  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl      
Zaal 4  Tantra, meditatie en seksuele energie 

 

19.00  Joke Vandenberghe  and co teacher, www.innerbalance4ever.be   
Zaal 5  Exploring  your energy and energybody (wave massage) 

 

19.00  Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl  
Zaal 6  Aphrodite’s sensuele energie 

 

19.00  King Thung, www.kingthung.nl    www.regenboog113.nl  
Zaal 7  Workshop ‘Omgaan met jaloezie’ 

 

19.00  Karlijn Kabira, www.facebook.com/Kabira-135102223774344/   
Zaal 8  Tantra (….) 

 

19.00  Arnoud en Mieke, www.tantramassagetraining.nl  
Zaal 9  Liefde en Lust  

 

19.00   Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
Zaal 10 Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken 

 

21.15  Karlijn Kabira, www.facebook.com/Kabira-135102223774344/    
Zaal 1  Tantra (….) 

 

21.15  Tara, https://www.tibetaansetantra.nl 
Zaal 3  EEN “TANTRISCHE” PERFORMANCE 

 

http://www.tantratraining.nl/
http://www.desideratum.nl/
https://www.tibetaansetantra.nl/
http://www.tantra-leiden.com/
http://www.innerbalance4ever.be/
http://www.biodanzametmarlie.nl/
http://www.kingthung.nl/
http://www.regenboog113.nl/
http://www.facebook.com/Kabira-135102223774344/
http://www.tantramassagetraining.nl/
http://www.tantratraining.nl/
http://www.facebook.com/Kabira-135102223774344/
https://www.tibetaansetantra.nl/
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21.15  Belinda en Baudik, www.tantrischverwennen.nl  
Zaal 4  Liefde 2.0 voor stellen 

 

21.15  Marie Paule en Johannes 
Zaal 5  Orgasmic Meditation   

 

21.15  Monique Sajet, www.moniquesajet.nl 
Zaal 6  Biodanza en de kunst van het liefhebben 

 

21.15  Ingrid Kramer, www.jivas.nl en www.Bewustincontact.nl  
Zaal 7  Het spel van de Magie van Energie. 

 

21.15  Marlene Timmer, www.sprense.net  
Zaal 8  Tantra  

 

21.15  Puja Love, www.pujaloveart.com 
Zaal 9  Tantra (…) 

 

21.15  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
Zaal 10 Tantric dance 

 
 

  

http://www.tantrischverwennen.nl/
http://www.moniquesajet.nl/
http://www.jivas.nl/
http://www.bewustincontact.nl/
http://www.sprense.net/
http://www.pujaloveart.com/
http://www.artofloving.nl/
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Hele dag   …………………. 
       In nis in de gang tegenover het eetcafe 

 
Verkoop van ……………… 
 
 
…………………….. 
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17.00-19.00 Trijn Amrita, www.ladyangelina.com  
 
Zaal 3  Live muziek tijdens het diner 

 
(We kunnen tijdens het Tantra Festival niet allemaal tegelijk dineren, dus geef elkaar de 
ruimte in het eetcafé en geniet van live muziek in zaal 3 of kom tot rust in zaal 6). 
 
Trijn Amrita is oprichtster van Healingpraktijk Goddess te Antwerpen, Goddess Temple Antwerpen en 
Spiritueel Natuurcentrum Eden.  
Naast een professionele carrère van 20 jaar als muzikant en zangeres, is zij sinds een aantal jaren ook 
als sjamanistisch healer en traumatherapeut werkzaam en geeft yoga, mantrazang, tantra- en 
sjamanistische workshops, therapeutische sessies en retreats in België, Nederland en Ibiza. (Wild 
Hearts, Eigentijdse Jongeren NL, Goddess Retreat Ibiza, Tantra Festival Ibiza, Tantra festival 
Amsterdam)  
Opgeleid als Maha Yoni Healer - Woman Soulcoach bij Soul Institute, volgde zij oa ook sjamanistische 
trainingen bij het Instituut voor Siberisch Sjamanisme en de jaartraining Magie van de Vrouwelijke 
Seksualiteit bij Sifra Nooter, Arcadia-opleiding Moderne Hekserij, Orgasmic Manifesting bij Laurie-
Anne King, Unlocking Transcendence en Duality training bij Jeffry Allen, Wheel of Consent - Like a Pro 
bij Betty Martin, Healing hands bij Barbara Brennan, ISTA training en trauma-release bij Embodied 
Intimacy.  
Verder is zij gediplomeerd Hathayoga docente en volgde de specialisatie-opleiding 
Traumaseksualiteit bij het Centrum voor Psychodrama Utrecht.  
 
Als huismuzikant van het Ibiza Tantra Festival en Tantrafestival Amsterdam brengt zij nu ook op 
Rotterdam Tantra Festival een repertoire van mantra’s, spirit songs en eigen composities, met focus 
op spirituele connectie voor transformatie en healing. 
 
Haar gevoelige stem, gitaar, shruttibox en shaman drum nodigen je uit om te komen luisteren en 
mee te zingen vanuit jouw pure goddelijke natuur, om samen de vibratie voor een tantrisch-
sjamanistische planeet te creëeren.  

Ohm Shanti!  
 

            
 
 
  

http://www.ladyangelina.com/
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13.00  Maria en Leo, https://tantradenbosch.nl/  
 
Zaal 1  Kashmirische tantra massage 

  
 
(Naaktheid: Om de workshop voor iedereen toegankelijk te houden mag er in afstemming wat 
bovenkleding uit maar blijft de onderkleding aan).  
 
Bij tantra ligt voor mij de nadruk op de ontwikkeling van menselijke sterkte. Tantra leert om 
problemen en obstakels niet uit de weg te gaan, maar verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
leven. Tantra betekent voor mij ook ‘leven zonder oordeel en me kwetsbaar durven opstellen. 
 
Kashmirische tantra massage, wat is dat eigenlijk? 
De meningen zijn verdeeld. Voor sommigen is het een sensuele massage, omgeven met meditatie, 
buddha-beeldjes, wierook en harpmuziek. Anderen vinden dat massage helemaal niet thuishoort in 
de mystieke traditie die Tantra heet.  
Maria, die het zelf aanbiedt in haar praktijk schaart zich onder de eerste groep. 
"Ik ben van mening dat de intentie van zowel de gever als de ontvanger een belangrijke factor is. Een 
tantra-massage is geen kunstje zoals het losmaken van een knoop in de nekspier. Mijn intentie kan 
zijn de ander los te laten komen van de werkelijkheid, ergens voorbij Pluto te zweven, zoals dat bij 
mij gebeurt als ik een tantra-massage ontvang. Of die ander dat eveneens zo ervaren kan/zal is nog 
maar de vraag. Leuk om eens over te filosoferen. Tantra is sowieso een spirituele beleving, dus geldt 
dat voor mij tijdens de massage net zo.” 
 
Na een korte uitleg zal Maria verschillende houdingen en technieken laten zien. Na het (oefenen in 
het) kiezen van een partner ga je zelf aan de slag. Gedurende de massage-uitwisseling kun je ervaren 
hoe het voor jou voelt in je positie als gever en ontvanger.  
 

 
 

 
  

 

https://tantradenbosch.nl/
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13.00  Marja en René Tol, www.Tantraholland.nl  
 
Zaal 3  De Tao van Levendige Relaties. (Voor stellen (gelegenheid en vast)). 

 
De Weg naar Emotionele Intimiteit:  
Kleine stappen, duurzame verandering. 
 
Een workshop voor stellen (gelegenheid en vast) 
Door Marja en René Tol, Tantraholland.nl, Levendigerelaties.nl 
Tantra wordt het snelste pad van persoonlijke transformatie 
genoemd. Op een stijl pad moet je kleine stappen nemen en goed 
uitkijken waar je loopt. Een gids is soms handig. Als elke kleine stap 
echt werkt schiet je snel op met blijvend resultaat. 
 
De workshop is bedoeld voor geliefden die hun relatie willen 
vernieuwen, verdiepen en plezier willen hebben. 

Op het tantrafestival bieden wij speelse oefeningen die helpen een paar stappen verder te komen. 
Zodoende wordt de relatie op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau vrolijker, intenser en 
eerlijker. We werken met verfijnen van gevoeligheid voor eigen en elkaars seksuele energie, de 
innerlijke glimlach, subtiele erotische aanraking, openende feedback geven, verkennen van elkaars 
familieveld en de gouden energie visualisatie. In deze workshop werken we met de eigen partner en 
we houden de kleren aan. 
Wij begonnen in 2008 met individuele coaching voor stellen. Hierna hebben we ons aanbod 
uitgebreid met workshops voor groepen. Zaterdagen 3 en 24 november 2018 geven we  de volgende 
tweedaagse workshop. 
 
René (yogaleraar, organisatieadviseur) en Marja (pedagoog, relatie- en energetisch coach) zijn ruim 
30 jaar getrouwd en coachen al jaren met veel plezier stellen op het gebied van tantra, yoga en 
systemisch werk. De lessen zijn gebaseerd op jarenlange eigen beoefening en vele trainingen en 
cursussen. De beoefening heeft onze verhouding veranderd in een diepgaande intieme relatie waarin 
we ons kwetsbaar en krachtig opstellen. 
 
Feedback: “Dit is heel praktisch, deze aanpak kunnen we direct gebruiken”, “Deze workshop is echt 
geweldig, het zou zo fijn zijn als iedereen dit zou kunnen ervaren”, “Wij zijn al zo veel jaar samen, 
maar dit geeft een enorme verdieping” en “Jullie zijn authentiek”. 
 
Sinds 2010 leveren Marja en René een bijdrage aan het Tantrafestival Rotterdam. 
 
Meer informatie: www.Tantraholland.nl  , www.Levendigerelaties.nl  , info@levendigerelaties.nl   
  

http://www.tantraholland.nl/
http://www.tantraholland.nl/
http://www.levendigerelaties.nl/
mailto:info@levendigerelaties.nl
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13.00  Red Dakini Temple, www.reddakini.eu  
 
Zaal 4  Dakini-Daka Dance Ritual   

Our themes are in the lines of tantra, eastern wisdom and shamanism. We were guided by a higher 
energy to come together as lovers and partners in life. The most profound experiences came to us 
during love making like Dakini–Daka initiation,aligning the chakras in the divine bliss and cosmic 
union, King & Queen energy, twin flames.  

Roberto: My Dakini brought my male spiritual potential to a higher level. This is related to tantric 
rituals, practice of meditation and my lifelong experience with martial arts. Looking back on my life, 
everything falls into place .... Daka is translated in Tibetan as a hero or spiritual warrior, the liberator 
of all living things. "After all projections have been overcome, one can see the true identity of the 
other" 

Magdalena: At the age of 27 I was taking my first steps on a meditative path. I found Diamond Way 
Tibetan Buddhism school in Poland. It is a tantric lineage of yogis,yoginis and Lamas and I was deeply 
devoted for 13 years to my Lama and dharma friends. Here I’ve met the goddess Red Dakini and I 
was meditating on her form for 6 years feeling amazing pull and recognition of my own power in her. 
When I was ready to use my own potential I left my spiritual family and opened myself to the inner 
guidance of feminine power in fullness. So it happened very fast and my Kundalini has awakened. 
Two years later I’ve received spontaneous initiation into her red blissful body. Her power is fire,body, 
sacredness of sexuality & bliss. She is me and I’m her. She guides me on my tantric sessions, 
workshops and in the dance performances. She gives me visions and empowers me to make new 
awakening steps. 

The experience: Many years ago I had a vision in my dream, a clear intense picture of ancient tribal 
ways of wisdom,strengthening male and female energy’s before coming together as a lovers, 
partners and the tribe. I have never forgotten the clarity, wisdom and passion this picture uploaded 
in me. Only now along with my partner we are able to translate and bring this vision into life through 
this Dance Ritual. We invite upon magical powers of Dakini and Daka to be expressed in a playful and 
sacred way. We evoke ancient earthy roots and divine energy together in a flirty, sensual and 
honoring approach. Connecting Woman and Men together as a loving tribe we upraise intimacy and 
liberate our personal beauty. We are going to relax very deeply, open sacredness and juiciness, 
dance passionately and softly, sing and create magical field of passion and oneness.  

http://www.reddakini.eu/
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13.00  Frank en Monique, www.seedzforlife.nl 
 
Zaal 5  Sjamanistische rituelen 

…Tantra gaat over het opzoeken van de transpersoonlijke ruimte, daar waar het ego geen 
overheersende rol meer speelt en een vanzelfsprekende liefdevolle verbinding ervaren wordt met  
onze omgeving, van micro- tot macrokosmos 
  
Doel workshop:  Iedereen. Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop 
 
In deze workshop maak je kennis met  een ritueel uit de sjamanistische traditie, gericht op sterven en 
herboren worden. In de sjamanistische levensvisie is er een sterke liefdevolle verbondenheid en 
eenheidsgevoel met alles wat er is, in de natuur en de kosmos. In die verbinding, ook met jezelf, is 
alles welkom, ook de rauwere en donkere kanten mogen in het daglicht. Het sjamanisme maakt veel 
gebruik van rituelen waarin deze eenheid op fysieke wijze ervaren wordt en sluit aan bij met name 
de klassieke –Indiase- Tantra. De “circle of life and death” is een belangrijk thema binnen het 
sjamanisme. In deze workshop voeren we een ritueel uit waarbij je je hart teruggeeft aan de kosmos, 
want alles wat je hebt en bent heb je slechts “te leen” van het universum. De workshop is deels 
informatief, maar de nadruk ligt op ervaren en spiritueel/fysiek beleven van sterven en herboren 
worden.  

Frank Schulpen is geschoold als trainer/coach/therapeut en heeft zich 
gespecialiseerd in coaching op levensvragen en in relatie-coaching. Hij is tevens manager bij grote 
overheidsorganisaties vanuit welke ervaring hij andere managers coacht op persoonlijke effectiviteit. 
Daarnaast is hij al meer dan tien jaar actief in de theaterwereld. Hij houdt zich al jaren bezig met 
(Oosterse) spiritualiteit, zingeving, tantra en sjamanistische rituelen. 

Monique Blom is afgestudeerd in Communicatiewetenschappen en Rebalancing 
en heeft zich daarna verder verdiept in thema’s rondom tantra, sjamanisme, energiewerk, 
spiritualiteit en Human Design. Ze heeft een praktijk voor Rebalancing lichaamswerk en 
bewustwording en is een warme, open, heldere, veilige en krachtige persoonlijkheid, die spiritualiteit 
en praktisch denken, voelen en handelen met elkaar verbindt. Zie www.oersprong.com. 

 
  

http://www.oersprong.com/
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13.00  Erik en Inge, www.risingheart.be 
 
Zaal 6  Het tantrisch avontuur tussen het mannelijke en het vrouwelijke 

 
Tantra is een snelweg naar bewustzijnsverruiming via een diep verankerd belichaamde seksualiteit. 
Tantra nodigt seksuele energie uit in alle dimensies : fysiek, emotioneel, spiritueel, energetisch, 
meditatief. 
Een pad van heling en transformatie. 
 
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop. 
 
Tantra is integratie 
Integratie van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf 
Alles wat in het licht leeft, en alle schaduwkanten 
Tantra is totaal 
Alles omarmend 
Dan wordt je stromend, vibrerend, seksueel, vol leven.  Die levensenergie is dan een poort naar een 
ruimer bewustzijn. 
 
In deze workshop zoemen we in op het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf.  Als je als jongetje te 
horen krijgt “je mag geen meisje zijn”, dan snijd je een stuk van jezelf weg. Een “échte man” worden 
gaat niet om iets nieuws te zoeken, het gaat om het hervinden van iets dat je hebt verloochend.   
Als een meisje haar mannelijkheid terugwint, wordt ze een volle vrouw. 
 
Deze workshop is verkennend, onderzoekend, en brengt heling in jezelf.  En in het veld tussen 
mannen en vrouwen. 
 
 

  

http://www.risingheart.be/
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13.00  Trijn,  www.ladyangelina.com  
 
Zaal 7  Manifesting Bliss yoga 

 
Iedereen heeft verlangens en dromen, maar door bepaalde overtuigingen en patronen kan het zijn 
dat je jezelf onbewust saboteert om deze dromen waar te maken. 
Als mens ben je in staat tot het creëren van jouw eigen ideale werkelijkheid en te leven in een 
natuurlijke staat van bliss. 
We gaan onderzoeken wat in de weg zit om die staat te gaan leven. 
Via onze intentie oftewel “sankalpa” leren we technieken om onze weerstanden te transformeren. 
Manifestatie kan plaatsvinden doordat er geen obstakels of negatieve gedachtenpatronen in de weg 
zitten, zodat de creatie-energie van het universum jouw hartsverlangen kan oppikken. 
Via asana’s, visualisatie, klank, meditatie, activatie van de chakra’s en kundalini energie leer je in 
deze workshop hoe je de dingen die je graag wil aanpakken in je leven ook werkelijk kan 
transformeren.  
Handige tools waar je zelf nadien thuis ook mee verder kan om jouw droomleven en natuurlijke staat 
van bliss te realiseren.  

 
 
Trijn Amrita is oprichtster van Healingpraktijk Goddess te Antwerpen, Goddess Temple Antwerpen en 
Spiritueel Natuurcentrum Eden. 
Naast een professionele carrère van 20 jaar als muzikant en zangeres, is zij sinds een aantal jaren ook 
als yoga docente, sjamanistisch healer en traumatherapeut werkzaam en geeft hatha yoga, 
mantrazang, tantra- en sjamanistische workshops, therapeutische sessies en retreats in België, 
Nederland en Ibiza. (Wild Hearts, Eigentijdse Jongeren NL, Goddess Retreat Ibiza, Tantra Festival 
Ibiza, Tantra festival Amsterdam) 
Opgeleid als Maha Yoni Healer - Woman Soulcoach bij Soul Institute, volgde zij oa ook sjamanistische 
trainingen bij het Instituut voor Siberisch Sjamanisme en de jaartraining Magie van de Vrouwelijke 
Seksualiteit bij Sifra Nooter, Arcadia-opleiding Moderne Hekserij, Orgasmic Manifesting bij Laurie- 
Anne King, Unlocking Transcendence en Duality training bij Jeffry Allen, Wheel of Consent - Like a Pro 
bij Betty Martin, Healing hands bij Barbara Brennan, ISTA training en trauma-release bij Embodied 
Intimacy. Zij is gediplomeerd Hathayoga docente bij de school 
Van Elisabeth de Wachter en volgde de specialisatie-opleiding Traumaseksualiteit bij het Centrum 
voor Psychodrama Utrecht. 

  

http://www.ladyangelina.com/
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13.00  Klara Adalena, www.KlaraAdalena.com   
 
Zaal 8  Liefde Is Ruimte 

 
Ik nodig je uit om met me mee te reizen voorbij de contractie, en samen te vallen met onze 
natuurlijke staat van liefde. De aanwezigheid van onze partner / gelegenheidspartner nodigt je uit 
om je te openen voor je essentie van liefde en ruimte – maar tegelijkertijd wordt angst en pijn 
aangeraakt, en dat laat ons in contractie gaan, in ons beperkte en beperkende ego...  
Zo wordt samen zijn een heilige dans van expansie en contractie. 
We creeren een toegewijde tempel- ruimte waar we naar het moment en de ervaring toe ademen, in 
verbinding met onszelf en de ander, en bewustzijn brengen bij de 5 lagen van contractie terwijl ze 
gebeuren. We ervaren, herkennen en geven ruimte aan de contracties van zijn, voelen, handelen, 
denken en zelfsturing. Energie komt vrij, transformaties gebeuren, de ruimte opent zich en liefde 
stroomt. 
Deze reis brengt je bij diepe ervaringen van ruimtelijkheid, liefde en magie – een ervaring die voor 
altijd een anker op je pad zal zijn.  
In deze meditatieve workshop werken we met nabijheid, aandacht, aanraking, lichaam, adem en 
bewustzijn. Respect voor jezelf, het proces, elkaar en ook voor je grenzen staat voorop. Kom in 
gemakkelijk zittende kleding en/of een lungi, net waar jij je prettig in voelt. 
Dit is een openend avontuur voor: 
* jou als je een geweldig liefdesleven hebt en meer wilt – ja graag –  je zal diepere ervaringen van 
ruimte en extatische liefde ontvangen 
* jou als je moeite hebt met liefde en relaties en steeds weer in vaste patronen vastraakt – waarom 
ziet niemand mij?  - we kijken in de spiegel van je eigen contracties en ontdekken een grotere ruimte 
voor liefde 

* ... en voor iedereen daartussen 😊 
Dit is voor vrouwen en mannen, we werken in vaste dan wel gelegenheidsparen, mixed gender of 
same gender. 
 
Dr. Klara Adalena is priesteres, relatie therapeut, dr. in de natuurkunde en werkt nu als een van 
Europa’s best betaalde mentoren in liefde en relaties. Klara heeft 25 jaar ervaring in het verbinden 
van sjamanisme, priesteressewerk, en nondualiteit. Haar focus ligt bij vrouwen, liefde, het Heilige 
Vrouwelijke, en Moeder Aarde, en sinds 2 jaar mentort ze succesvolle vrouwen om haar 
levenspartner te vinden. Lees meer op www.KlaraAdalena.com   
 

 

http://www.klaraadalena.com/
http://www.klaraadalena.com/
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13.00  José Dijkstra, www.hartnectar.nl 
 
Zaal 9  Zielisme, de kortste weg naar de goal in het geheim van de liefde 

 
Tantra is voor mij “gewoon” het dageluckse leven. Ik noem het Zielisme. Een constante aanwezige 
factor. Elke dag 100% en deze 100% is groeiend. 
  
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop. 
  
Zielisme… De kortste weg naar de goal in het geheim van de liefde; 
Ben jij op zoek naar meer verdieping in je leven? “Zoek” je de liefde? Ben je op ontdekkingsreis in de 
wereld van Tantra en nieuwsgierig wat de meerwaarde van  Tantra in jouw leven zou kunnen zijn?  
Tantra is wat we elk moment kunnen leven. Ik noem dat ook wel Zielisme. 
In dit BijEenZijn op het tantrafestival onderzoeken we het geheim van de liefde. Weet jij wat van 
essentieel belang is om onzichtbare magie, liefde en de realiteit steeds dichter bij elkaar te brengen? 
Tantra is een geweldig en ondersteunend pad.  
Een workshop waarin je alleen en samen ervaart. Praktisch, liefdevol, speels, stil, bewegend en in 
contact. Van alles wat. Zullen we het antwoord op; De kortste weg naar de goal in het geheim van de 
liefde, ervaren? 
 
Mijn naam is José Dijkstra.  
Wie ik ben is jouw ervaring. Wie jij bent is mijn ervaring. 
Wanneer we samen delen, worden we samen rijker. 
(Jah Flower) 
 
Vanaf 2001 stapte ik bewust in ontwikkeling. Tantra- en/of Goddeluck bewustzijn was altijd wakker in 
mij. Een goddeluck weten en een weten hoe levensstroom mag stromen. Maar hoe kan ik deze 
kloppend leven in deze wereld? 
“De kortste weg naar de goal” is het antwoord voor mij en ik deel graag, zodat ook jij je bewuster 
wordt van jouw kortste weg naar de goal.  
 
Voel je welkom en ervaar mee…  
 
José 
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13.00   Han en Marita, www.body2chill.nl  
 
Zaal 10 Tantric love boost  

 
Workshop: A Juicy Tantric Love Boost! 
 
Een van de leukste dingen in dit leven is dat we een lichaam hebben en daarvan mogen 
genieten. Tantra betekent samenhang of verbinding en sluit aan bij onze natuurlijke behoefte aan 
lichaamscontact en nabijheid.  
Vandaag de leukste toegankelijke groepsoefeningen van Body2chill® met aanraking & contact. Een 
heerlijk feestje voor je zintuigen. Je deelt het moment, speelt en ontdekt, verder hoef je er niets 
mee. 
VOOR: iedereen. Door de laagdrempeligheid is deze Tantra workshop ook geschikt als introductie 
wanneer je geen Tantra ervaring hebt. Geniet volop van deze avontuurlijke reis waarbinnen je op 
natuurlijke wijze mag spelen en ontdekken. Aandacht voor verfijnde afstemming vanuit ruimte, 
eigenheid en respect.  
OVER DE WORKSHOP: Alles bij deze Tantra workshop staat in het teken van sensualiteit in aanraking 
& flow. De workshop behoort tot onze Witte Tantra en is dus niet gericht op seksuele vereniging, wel 
lichamelijk, juicy, speels, spannend, dynamisch en met een mooie opbouw. Gekleed. Trek iets aan 
waarin je je mooi voelt en lekker kan bewegen. 
DOOR: Body2chill® 
Body2chill® biedt hoogstaande Tantra trainingen en seksualiteit coaching. Een spannende, intieme 
én veilige omgeving met professionele begeleiding en kennis van groeiprocessen, waar krachten 
zich bundelen, maskers onnodig zijn, relaties verdiepen en verbreden. Waar huid, adem en harten 
elkaar vinden en vriendschappen ontstaan voor het leven. Body2chill vind je in Nijmegen. Tijdens 
weekenden kan je blijven slapen.  
 

 
 

  

http://www.body2chill.nl/
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15.15  Rens en Mariska, www.TheartofbeingYOU.nl, www.dansdoorhetleven.nl; 

 
Zaal 1  TheartofbeingINTIMATE: Let’s play! (gemengd veld) 

  
 
We doen ons (tantrische) werk vanuit TheartofbeingYOU. Dat is een creatie van Rens Meijkamp en 
Mariska van Veenen. We zijn twee bevlogen professionals en hebben elkaar gevonden in liefde en 
werk. Samen heten we je welkom in de “contactcirkel”, “the circle of life”, “the art of being”. 
Rens heeft zich gespecialiseerd in thema’s rondom intimiteit en sexualiteit. 
Mariska is deskundig op het vlak van rouw, trauma en betekenis geven. 
 
Theartofbeing(YOU) is een werkplaats, schuilplaats, onderzoeksplaats, speelplaats, vindplaats, en 
ontmoetingsplek. Theartofbeing(YOU) is een plaats voor mensen die zichZelf beter willen leren 
kennen, waarachtiger willen leven en zichZelf tot uitdrukking willen brengen in de wereld. 
 Theartofbeing(YOU) helpt je je levensenergie te bevrijden om voluit jeZelf te kunnen leven: 
CLEAR MIND  met een heldere geest je eigen koers te kiezen 
WILD HEART  met een open hart alles te omarmen 
SENSUAL BODY met je gevoelige lijf als kompas 
 
Onze visie op Tantra: 
Tantra is het pad van Liefde; het ontdekken van, het openen voor, het toelaten van Liefde. 
Tantra vraagt van je dat je jezelf waarachtig omarmt. Maar, zo eenvoudig is dat helemaal niet, 
ondanks dat we ook zo’n groot verlangen naar Liefde kennen. 
Onze seksualiteit, onze levenskracht helpt ons onszelf te openen voor de grote Liefde. Maar dat 
vraagt ook van ons dat we onze seksualiteit bewust leren hanteren. Onze seksualiteit is de 
toegangspoort tot een groter (zelf)bewust zijn over wie je bent, op jezelf en in de relatie. 
 
TheartofbeingINTIMATE: Let’s play! 
 
"Don't count on sex to be the door to intimacy. It's the other way around: first develop intimacy skills. 
Then make love to enjoy them." Margot Anand 
Wij mensen kennen allemaal een diep verlangen naar INTIMITEIT, nabijheid, gevoelde 
verbondenheid EN we kunnen er vaak ook zo van schrikken als iemand echt dichtbij komt (fysiek, 
emotioneel, energetisch). In deze workshop gaan we spelen en spelen we “Ritual Play”: 
 

• Ritual Play geeft permissie en gelegenheid om te spelen en de thema’s rondom intimiteit op een 
speelse en diepgaande manier te onderzoeken. 

• Ritual Play is permissie om te spelen, te lachen, te huilen, te genieten, te schuren, te voelen en 
tot expressie te komen. 

• Ritual Play is gelegenheid om intimiteit te onderzoeken, met een ander, met jezelf. 

• Ritual Play is een spiegel: wat gebeurt er in mij? hoe leef ik mijn verlangen (niet)? 
 
Stel je voor, een mat, 2 personen, speeltijd en een veilige plek. 
En dan, tijd om te spelen, te onderzoeken, naderbij te komen, je verlangen te volgen, aan te 
raken, eerlijk te zijn, jezelf te zijn. 
En dan ook tijd om te delen: wat werd er geraakt, waar heb ik van genoten en waarvan helemaal 
niet, welk patroon werd zichtbaar, wat zijn mijn grenzen en hoe ga ik daar mee om? 
 
“Ritual Play” at YouTube: https://youtu.be/SL6byBPPRu8  
Volg je nieuwsgierigheid naar je eigen innerlijke wereld! 

 

http://www.theartofbeingyou.nl/
http://www.dansdoorhetleven.nl/
https://youtu.be/SL6byBPPRu8
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15.15  Han en Marita, www.body2chill.nl  
 
Zaal 3  Lezing tantrische relaties 

 
INTERACTIEVE LEZING: TANTRISCHE LIEFDESRELATIES  
 
(Voor mensen die zo’n een relatie hebben of wensen. Dus singels zeker ook welkom!) 
Interactieve lezing-workshop Tantra. Lezing Tantra met oefeningen en gelegenheid tot vragen. Over 
de wisselwerking tussen veiligheid, seksualiteit, groei, eigenheid en verbinding binnen relaties. 
Vervullende seks en persoonlijke groei binnen een (‘open of gesloten’) relatie zijn geen toeval als je 
snapt hoe het werkt (en hoe niet).? 
Hoe kan ik in leven, liefde en werk waarachtig en passievol zijn? 
DOOR: Han van Body2chill® 
VOOR: iedereen met relatie of relatiewens. 
 
DOOR: Body2chill® 
Body2chill® biedt hoogstaande Tantra trainingen en seksualiteit coaching. Een spannende, intieme 
én veilige omgeving met professionele begeleiding en kennis van groeiprocessen, waar krachten zich 
bundelen, maskers onnodig zijn, relaties verdiepen en verbreden. Waar huid, adem en harten elkaar 
vinden en vriendschappen ontstaan voor het leven. Body2chill vind je in Nijmegen. Tijdens 
weekenden kan je blijven slapen.  
 
 

 
  

http://www.body2chill.nl/
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15.15 King Thung, www.kingthung.nl    www.regenboog113.nl  
 
Zaal 4 Lezing De essentie van tantra 

 
Tantra is de integratie van spiritualiteit en seksualiteit. Als je je opent voor spiritualiteit en 
seksualiteit kom je bij tantra. Dan is spiritualiteit geaard en nuchter en gaat om realiteit en realisatie; 
en seksualiteit is dan een uiting van liefde, van contact en communicatie, eenwording tussen de 
mannelijke en de vrouwelijke pool. 
 
Doel: iedereen, singles en koppels. Geen naaktheid. 
 
In deze bijeenkomst wil ik mijn inzichten in Tantra met je delen. Er zal een oefening zijn om in het 
moment alles los te laten en dichter bij jezelf te komen. Ook minstens een contact oefening met een 
ander, zo mogelijk man-vrouw. 
 
Achtergrond. 
In 1991 kwam ik spontaan met tantra in aanraking . Nou ja, ‘spontaan’, ik 
was bezig met zelfontwikkeling en spiritualiteit. Ik was niet bezig met 
tantra en ontdekte later pas -in boeken en workshops- dat wat ik beleefde 
met een partner tantra was. Met de vrouw in kwestie ging ik workshops 
volgen en omdat we er zo vol van waren gingen we vanzelf overdragen: 
eerst individueel, later met stellen en in workshops. Het ging mij altijd om 
het begrip, het inzicht, niet om het doen, oefenen of rituelen uitvoeren. De 
oefeningen die ik gebruikte waren simpel en beoogden het begrip en het 
inzicht te verkrijgen.  
In al die jaren ontwikkelde zich mijn eigen inzicht en het begrip van hoe de 
mens in elkaar steekt en met name hoe de man-vrouw interacties er op 
een natuurlijke manier uit kunnen zien en hoe we dat blokkeren door 
opvattingen, overtuigingen, emoties en trauma’s.  
 
Samen met de workshop ‘Omgaan met jaloezie’ wil ik deelnemen in de tantra wereld en mijn 
bijdrage aan het geheel leveren. 
 
24 jaar ben ik bezig met begeleiding in tantra, individueel, aan koppels en in groepswerk. Daarnaast 
en daarvoor begeleid ik personen en groepen aangaande gezondheid en geluk. 
 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
  

http://www.kingthung.nl/
http://www.regenboog113.nl/
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15.15  Leo, Brigitte en Nanna, www.massagedans.nl 
 
Zaal 5  Massagedans 

 

 
Tantra is een manier van leven; onvoorwaardelijke liefde laten stromen. Een bewust worden van de 
energie die tussen ons beweegt; contact met al wat is.   
Doel workshop:  Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop. 
  
Langzaam bouwen we de workshop op. Eerst maken we verbinding en contact met onszelf. Van 
daaruit maken we verbinding met de ander. We nemen je geleidelijk aan mee in het contact maken. 
Vanuit de hartsverbinding raken we elkaar liefdevol aan. De muziek en de liefdevolle aanrakingen 
nemen je mee in een liefdevolle dans waarin we elkaar in stilte ontmoeten.  
 
Massagedans - Verstilling in beweging. 
 
Massagedans is een rustige, (ont)spannende, lichamelijke dans waarin je elkaar aanraakt vanuit 
respect en wederzijdse afstemming. Het is een verstilde beweging waarin je hele lichaam betrokken 
wordt. Zachte, sensitieve, liefdevolle strelingen in een vertraging. Om de massagedans zo intens 
mogelijk te kunnen beleven, zijn we zoveel mogelijk uit ons hoofd en in ons centrum, we praten 
minimaal. Massagedans komt tegemoet aan het verlangen dat ieder mens heeft, wat voor iedereen 
gezond en heilzaam is: verbinding met andere mensen, liefdevolle aanraking zonder seksuele 
verwachtingen. Het creëert vreugde en ontspanning als mensen op deze manier met elkaar 
omgaan. Massagedans begint met het samen creëren van een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt. 
We hebben een open houding naar elkaar toe. We maken (oog)contact, ongeacht geslacht, leeftijd, 
uiterlijk en of er een klik of intentie is om met elkaar te willen dansen. Wees bewust dat jouw 
houding hierin een essentiële bijdrage vormt aan een verbonden en fijne sfeer, waarin iedereen zich 
gezien mag voelen. Ieder lichaamsdeel is gevoelig, aanrakingen zijn altijd vloeiend. Natuurlijk kan dit 
opgewondenheid veroorzaken. Dat is niet verkeerd, maar dansen met een verlangen is iets heel 
anders dan ernaar handelen vanuit lust. Sensualiteit en intimiteit zijn niet hetzelfde als seksualiteit, 
dat onderscheid wordt in een zuivere Massagedans goed voelbaar. Ben je in staat om dat te ervaren, 
dan zul je deze woorden als geen ander begrijpen.  
 
Massagedans is ontstaan in 2010 en ontwikkeld door Leo van Vliet. In november 2015 heeft de 
Massagedans voor het eerst het licht gezien in deze wereld. Vanaf die tijd worden de avonden 
gegeven door Nanna en Brigitte en later is dit team uitgebreid met een paar collega's die de avonden 
in het Westen van Nederland verzorgen. Nanna (Marion van der Horst) is kunstenaar; een vrije geest. 
Ze heeft een mooie plek in Boekel. Brigitte is een echte verbinder, brengt mensen bij elkaar en zet ze 
in beweging.  

 
 

http://www.massagedans.nl/
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15.15  Inge en Erik, www.risingheart.be 
 
Zaal 6  Opening to love and sensual awakening (koppels EN GELEGENHEIDSDUO’S) 

 
 
Tantra is een snelweg naar bewustzijnsverruiming via een diep verankerd belichaamde seksualiteit. 
Tantra nodigt seksuele energie uit in alle dimensies : fysiek, emotioneel, spiritueel, energetisch, 
meditatief. 

Een pad van heling en transformatie. 

Doel workshop: Alleen koppels EN GELEGENHEIDSDUO’S 

Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop 

 

Welke kwaliteiten belichaamt jullie relatie?  Hoe is jullie lust, hoe is jullie liefde, hoe is jullie 
zielscontact? 

In deze workshop open je je voor liefde.  Vanuit een liefdevol veld spelen we met sensuele, seksuele 
en verrassende oefeningen.  Je kan naakt als dat passend voelt voor jullie beiden.   

Alle oefeningen doe samen met je partner.  Je kan ook deelnemen als gelegenheidsduo als er een 
vertrouwdheid is om intimiteit te delen. 

 

 

 
 
 
 

 
  

http://www.risingheart.be/
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15.15  …………………… 
Zaal 7  ……………… 
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15.15  Deva, info@bodyconnections.nl 
 
Zaal 8  Tantra & Tao “Bodyconnections”  

 
 
Tantra & Tao “Bodyconnections” 
 
Een sfeer volle speelse kennismakingsworkshop van ontdekken, onderzoeken wat het voor jou kan 
betekenen 
 
Het kan zijn dat je een diep gekoesterde wens hebt om meer in contact te zijn met je zelf. 
Je verlangt naar meer diepgang en spirituele verbinding! 
Je wilt graag leren ontvangen vanuit jou hart- verbinding en liefde voor jezelf en je omgeving.  
Via een spel van de zintuigen in verbinding komen, sensitiever worden en meer genieten. 
Jou hart met jou sensuele en seksuele energie verbinden. 
Je zintuigen als volle beleving vanuit jou te verkennen. 
 
Kennismaken met enkele tantrische rituelen / oefenen waar je thuis mee verder kan. 
 
Op deze dag, op het Tantra Festival is het een korte laagdrempelige introductie reis om langs jou 
grenzen en beleving er mee in aanraking te komen. Je kan het tantrische bewustzijn ervaren en leren 
in het NU te zijn. Door het geheel aan oefeningen kan je meer ervaren, meer in verbinding met jezelf, 
je lichaam, je hart, je gevoelens van liefde, ontspanning en verruiming, en zachte stroming in jezelf 
en stroming in verbinding. 
 
 
In contact zijn vanuit jou hart verbinding en liefde. 
 
Graag ontmoet ik je op de Tantra Festival in DJOJ 
 
 

Warme groet Deva  
 
 

 
 

  

mailto:info@bodyconnections.nl
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15.15  Hanneke en Hanna, www.VrouwenVallei.nl   
 
Zaal 9  Vrouwenvallei: Tantra voor vrouwen, ‘Empowering the female essence’ 

 
Doel workshop: Voor vrouwen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
 
 
Wil jij krachtig èn vrouwelijk zijn? In contact staan met je gevoel en intuïtie zonder overspoeld te 
worden door je emoties? Werken met het jade-ei geeft een diepe gronding in buik en bekken en 
helpt je het verlangen van je hart te bekrachtigen. Wij inspireren en ondersteunen vrouwen om de 
verbinding met hun hart en yoni (vrouwelijke seksuele organen) te herstellen en te verdiepen, om 
haar authentieke kracht en liefde te belichamen.  
 
 

 
 
 
De workshop “ Empowering the female essence’” brengt je in contact met je sensuele stroom. Je 
gaat ervaren dat kwetsbaarheid en kracht tegelijkertijd kunnen bestaan. Dit geeft je meer vitaliteit, 
vreugde en focus in het dagelijks leven. 
Tijdens deze introductie-training ervaar je de potentie van de jade-ei-beoefening en is er gelegenheid 
tot vragen stellen en aanschaf van een jade, bergkristal, obsidiaan of rozenkwartz-ei ! 
 
Info http://www.vrouwenvallei.nl/activiteiten/geheimen-van-het-jade-ei/ of  www.VrouwenVallei.nl  
Tel: 06-499-66-182. 

 
 
 
 

 
  

http://www.vrouwenvallei.nl/
http://www.vrouwenvallei.nl/activiteiten/geheimen-van-het-jade-ei/
http://www.vrouwenvallei.nl/
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15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal 10 Tantra: Het grote geheim van de liefde 

 
Deze workshop is voor iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop.  

 
In literatuur, films en ook in veel relaties is de liefde een romantisch drama met hoge pieken en diepe 
dalen. Regelmatig komen stellen bij ons in therapie of workshops met een verhaal over veel ruzie en 
weinig seks. Soms is het verhaal na een paar weken al totaal anders: ze hebben de liefde en de passie 
weer teruggevonden. Maar wel een andere liefde en passie dan waar ze naar op zoek waren. We zien 
dat veel mensen een romantische overtuiging over de liefde hebben die onhaalbaar is en vooral strijd 
oproept. In het tantrisch boeddhisme hebben we een andere vorm van liefde gevonden, die 
verbindend én opwindend is. Een liefde die lang geheim gehouden is, maar nu steeds meer bekend 
wordt in het westen. Wil je dit ook realiseren in je leven? In deze workshop nemen we je mee in de 
essenties van deze liefdestraining. 
Heb jij genoeg van de verwijten, de strijd en zoektocht naar liefde? Genoeg van de liefdespijn? 
Eeuwenoude spirituele wijsheid en de nieuwste ontdekkingen van de neurowetenschappen laten 
zien dat er een vorm van liefde zonder strijd en pijn is. De essentie is om je die liefde eenvoudigweg 
weer te herinneren. Dit kun je oefenen. Als je religies stript van alle ingewikkelde dogma’s en 
rituelen, blijven een aantal eenvoudige oefeningen over die jij nu ook kunt leren. 
Heb je daar geen tijd of geduld voor? Geen probleem, de oefeningen zitten in je dagelijkse 
bezigheden en je wint er tijd mee. Geen zin in saaie meditaties? Geen probleem, deze workshop 
geeft praktische ‘meditaties’ terwijl je geniet van eten, seks of al die andere zaken die jouw leven 
zoveel plezier geven. Dit alles is gebaseerd op diepgaand onderzoek en ervaring. In deze workshop 
vertellen wij en laten we zien hoe wij onszelf getraind hebben in de liefde. We voerden hierover 
fascinerende gesprekken met hedendaagse spirituele meesters en wetenschappers. Dat vertalen we 
in een ervaringsgerichte workshop. 
 
Jan en Caroline 
 

                           
Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met 
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen publiceerden we het 
boek Tantra, het geheim van de liefde in april 2019. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het 
verlangen en leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 16e keer dit Tantrafestival.  

http://www.tantratraining.nl/
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19.00  Kersti en Sjaak, www.desideratum.nl 
 
Zaal 1  De dans van Shiva & Shakti 

 
 
Tantra is voor ons een liefdevolle weg naar vrijheid. Als je jouw levensstroom aanzet en je vibratie 
verhoogt, vergroot je daarmee je bewustzijn. Tantra nodigt je uit om – in verbinding met jezelf en 
met het leven – jouw potentieel tot volle bloei te brengen. 
 
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
 
Hoe zijn wij als man en vrouw energetisch verschillend? En hoe zou het zijn als je van die verschillen 
gebruik kunt maken zodat jullie relatie intiemer, intenser en stromender wordt? Hebben jullie zin om 
de dans van Shiva (het mannelijke) en Shakti (het vrouwelijke) samen aan te gaan? 
 
We nemen jullie via uitleg, adem en energetische oefeningen mee in de wereld van polariteit. Een 
polariteit die jullie vonk zal versterken en jullie stroming zal bekrachtigen. Met deze ervaring wil je 
thuis die stroom nog heel vaak aanzetten! 
 
Over ons:  
Kersti Vervloet en Sjaak Groenewoud vormen samen Desideratum. Ze geven workshops, coaching, 
retraites en healing met als rode draad ‘de vrije levensstroom’: hoe kun je als mens vrijelijk jezelf zijn, 
los van het verleden komen, oude wonden helen en je levensvreugde vergroten? Bij Desideratum 
zien we jouw verlangens als de richtingaanwijzers naar jouw vrije levensstroom. Wij werken vanuit 
de visie dat ieder mens is geboren met een volledig potentieel en dat dit ook weer beschikbaar kan 
komen. Iedereen heeft het recht om vrij te zijn en de levensenergie volop te laten stromen. En in die 
vrijheid zit vreugde! Wil jij ware vreugde, intimiteit met jezelf, jezelf of je geliefde beminnen in àlle 
opzichten? Ben je er klaar voor om de God en Godin te zijn die in jou schuilt? Als stel leven Kersti en 
Sjaak dagelijks wat ze uitdragen. Ze leren, hebben elkaar innig lief, openen zich radicaal eerlijk naar 
elkaar en ook na jaren samenzijn blijven ze diepere diepten ontdekken. Ze combineren hun 
achtergronden in coaching, lichaamswerk, tantra, sjamanisme, healing, systemisch werk en 
tempelwerk tot een krachtige mix. 
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19.00  Tara, https://www.tibetaansetantra.nl 
 
Zaal 3  DE PAGODE, De zeven treden naar tantrische intimiteit 

‘Tantra reconnects the human soul, the human body and the human mind ’ 
In principe is deze workshop voor iedereen toegankelijk (beginners en ervaren deelnemers). 
Mannen, vrouwen en elke andere gender zijn welkom. De workshop is geschikt voor stellen en 
gelegenheidsstellen.  
In een veilige setting en omgeving wordt speels gewerkt aan bewustwording en inzicht. De workshop 
kan ook prima met kleding aan worden gedaan. Graag wel makkelijk zittende kleding meenemen, 
een klein flesje massage olie en een badhanddoek.  

 
Voor westerlingen is intiem (lijfelijk) verbinden in de 21ste eeuw steeds lastiger geworden door o.a. 
de hoge mate van individualisering, daarnaast door de enorme toename en invloed van de social 
media op onze levens. Ons lichaam en ons brein lijden inmiddels kwalitatieve honger. Vaker vertaald 
in huidhonger. Seks is voor velen een consumptieartikel geworden, een ruilmiddel, of een middel om 
macht te hebben in de vorm van power-seks. Van diepgaande intimiteit in relaties is steeds minder 
sprake. Meer en meer blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen net als dieren sociale 
wezens zijn en dat er een noodzaak is om te verbinden, ook op fysiek niveau, om gezond te kunnen 
blijven functioneren. 
De zeven stadia van tantrische intimiteit ( is een vorm van tantrische duo-cultivatie) zullen aan bod 
komen. In de eerste plaats verbinding maken met je innerlijke geliefde, zelfliefde cultiveren en 
verbinden met de diepere lagen van het zelf, vervolgens op energetisch niveau met je geliefde 
verbinden, tot aan het verbinden met je uiterlijke geliefde, uitmondend in transpersoonlijke 
verbindingen aangaan en het activeren van de universele energie, ook wel quantum liefde genoemd. 
Dit alles door de deelnemer zelf ( embodied) te laten ervaren en te laten proeven. 

 
Biografie: Dr. Tara Long (https://www.tibetaansetantra.nl ) kreeg haar tantrische Dakini initiatie 
(anno 1997) in de esoterische wetenschap van de Tantra vanuit de klassieke Tibetaanse School 
volgens de Boeddhistische Vajrayana traditie: (The Gelug School of Tibetan Buddhism). Zij werd 
vervolgens dertien jaar lang door de Tibetanen opgeleid in Kum-Nye (een klassiek Tibetaanse 
gezondheidssysteem). Volgde Boeddhistisch onderwijs bij diverse Tibetaanse Lama’s en Rinpochées , 
waaronder: Tulku Thondup Rinpoché, 13th Choeling Tulku Rinpoché, Lama Tulku Lobsang, Lama 
Palzang, Tarthang Tulku en Shenpen Hookham, PhD. Tara Long promoveerde in 2009 met een 
kwalitatief psychologische studie naar het artistieke creatieproces: Memories of a Possible Future. Zij 
is academisch opgeleid als danswetenschapper, neuropsycholoog en AI Reasoning specialist. Zij is 
tevens werkzaam als sociaal wetenschappelijk onderzoeker en AI specialist. 

  

https://www.tibetaansetantra.nl/
https://www.tibetaansetantra.nl/
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19.00  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl     
  
Zaal 4  Tantra, meditatie en seksuele energie 

 
In deze workshop zullen we laten ervaren hoe het is om vanuit een meditatieve toestand contact te 
maken met een ander. Je zult ervaren dat het maken van contact vanuit openheid een andere 
dimensie geeft. Van daaruit je sexuele energie voelen geeft een prachtige versmelting van hoofd, 
hart en sexualiteit. En een diepgaand contact met de ander. 
De Psychoanalyse van Freud stelde sexualiteit centraal en zag neurose als het resultaat van een 
conflict tussen de instinctieve behoefte van het individu en de eisen van de gemeenschap. Zijn 
leerling Reich werkte ook daadwerkelijk met het lichaam en probeerde aldus de spierpantsers die hij 
als karakterpantsers zag te versoepelen. Reich’s leerling Alexander Lowen werkte de 
karakterstructuren van Reich verder uit en bedacht vele effectieve oefeningen om de energie weer 
op gang te brengen: bioenergetica. Osho voegde daar de meditatieve benadering aan toe. Hij zei: 
“Het boeiendste van het leven zit binnen in je. Je kunt je nu terstond naar binnen keren, in jezelf 
kijken. Ik noem het meditatie, een stille pelgrimstocht naar je eigen wezen. En zodra je je eigen 
centrum vindt, vindt je het centrum van het hele bestaan”. 
Mensen die geinspireerd waren door de meditatieve benadering van Osho, zoals Margo Anand 
hebben bijgedragen aan de herontdekking van de zeer oude Tantrarituelen. Belangrijke aanvulling 
o.a. van de Tantrabenadering is de koppeling van sexualiteit en liefde. Anders riskeert men dat sex 
een kille ervaring wordt. “Alleen het samengaan van het beste uit hart en sexualiteit kan tot extase 
leiden” Anais Nin 
Angst en verlangen. Sexualiteit is voor veel mensen (helaas) een beladen onderwerp en een 
workshop erover brengt dan ook alleen al in het denken erover allerlei angsten en schaamte naar 
boven. Aan de andere kant roept het ook verlangens en hoop op verbetering van je intieme en 
relationele functioneren op. Of gewoon de verwachting eens ontspannen van je sexuele energie te 
kunnen genieten. 
Tantra. De tantrische levensopvatting stelt dat als je kan leren ontspannen in een toestand van grote 
sexuele opwinding (en dus niet snel een orgasme toelaat) en alle gevoelens die je voelt durft toe te 
laten je in een staat van overgave en totale extase geraakt. 
Margo Anand schrijft: 
"Als de mannelijke en vrouwelijke pool met elkaar versmelten, ontstaat er een nieuwe dimensie, een 
sacraal aspect. Als je het sacrale van de sexuele verbondenheid voelt, is het mogelijk je 
verbondenheid te ervaren met de levenskracht zelf, met de bron van de schepping. In deze 
verbondenheid stijgt het bewustzijn boven het lichamelijke vlak uit, naar een niveau van kracht en 
energie dat veel verder gaat dan dat van jou. Dan voel je je via je partner verbonden met alles wat 
leeft en liefheeft. Je voelt je èèn met het hele bestaan." 
Verder is een belangrijk aspect van sexualiteit communiceren; en als de communicatie tussen 
partners slecht gaat op andere vlakken dan is sex vaak ook moeizaam. Een ander aspect is de vaak 
negatieve boodschappen die we vroeger als kind, bewust of onbewust, van onze ouders hebben 
meegekregen.  
In de tantra-visie begint liefde met houden van jezelf. Proberen van een ander te houden terwijl je 
niet van jezelf houdt lukt niet. Dat zal bijna altijd uitdraaien op bezitterig, jaloers en afhankelijk 
gedrag. Iemand die echter van zichzelf houdt, is als een magneet en trekt de liefde van anderen aan. 
Cor is psycholoog, Rebalancer, Psychobalancer, meditatiedocent, tantradocent en hypnotherapeut 
sinds 1991. www.psychobalancing.nl  Ingrid is jurist en begeleider van Tantra cursussen.  

                                
 

http://www.tantra-leiden.com/
http://www.psychobalancing.nl/
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19.00   Joke Vandenberghe  and co teacher, www.innerbalance4ever.be  
 

Zaal 5  Exploring  your energy and energybody (wave massage) 

 
Tantra is a path of personal development and consciousness. By exploring polarities, your energy, 
you have the possibility to make conscious choises so you can expand and live more freely. 
 
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
 
In tantra we explore, and through that exploration we experience. Today we are going to offer you a 
cocktail of powerful exercises to come outside the mind into the body, into the here  and now of the 
senses, to explore your energy and your energy body not by seeing but by feeling. The exercise we 
offer is a massage where you can experience you are not solid as a  rock but a flow of energy like a 
wave in the ocean. 
 
About Joke and the Paths of Transformation 
  
As bodyworker and coach I work for 10  years in the tantric field where I combine bodywork, 
massage, tantric sessions and sexual healing with coaching.  I am part of the teacher training team of 
‘The Paths of Transformation where I assist on different training as Sacred body, passionate spirit and 
Dark Eros. The Paths of Transformation was created by John Hawken based on his almost 40 years of 
running transforming and life enhancing personal growth groups in Europe. 
Learning to experience energy, in yourself, others and in the world, is the key to awareness and 
presence. Cultivating your energy body leads to the knowledge of yourself not only as a mind that 
can think, but as a physical body that can enjoy pleasure and be in the moment, and an energy body 
that connects you with relationship, with spirit, and with the sacred mysteries of life. Your flowing 
life force is also your power to create your dream as your reality, in beauty, in freedom from far and 
with integrity. 
On the Paths of Transformation we invite you to surrender to the streaming of life, to expand your 
potential for excitement and for sensitivity, to live with more aliveness and awareness, and to 
balance your desire with accepting the truth of the moment. 
The Paths of Transformation consists of six different paths for personal growth and life 
transformation. Each path has its own landscape it traverses, but each leads to the same goal, that of 
self realization. 
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19.00  Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl  
 
Zaal 6  Aphrodite’s sensuele energie. 

 
 
Aphrodite is de godin van de liefde en sensualiteit. Sensuele energie is in ieder van ons aanwezig 
zowel bij mannen als bij vrouwen. Het is de energie die er voor zorgt dat we ons aantrekkelijk en 
geliefd voelen. Als we deze energie voelen zitten we lekker in ons vel. Sensualiteit en seksualiteit 
worden nogal eens met elkaar verward. Seksualiteit komt diep vanuit ons bekkengebied. Onze 
sensualiteit zit meer aan de oppervlakte van ons lichaam, bij onze huid, het activeert onze zintuigen 
in positieve zin. Je kunt sensualiteit in je hele lichaam voelen, als een subtiele trilling in je vel. Als je 
haar voelt ben je vol leven. Het is een kleine stap om opgewonden te raken, maar Aphrodite’s 
energie kan ook los van erotische gevoelens bestaan.   
 
In deze workshop zullen we onze Aphrodite’s energie opwekken. Het is een uitnodiging om tijdens de 
dans te genieten van de subtiele bewegingen van ons lichaam. De prachtige muziek zal ons daar bij 
helpen. Marlie besteedt in haar workshop ruimte aan grenzen (aangeven) in contact met andere 
mensen, zodat je je te allen tijde veilig en ontspannen kunt voelen.  
Biodanza werkt met een combinatie van beweging-dans, contact en mooie muziek. Het geeft je 
levenskracht, verdieping en je wordt er blijer en vrijer van! Het doet je bewustzijn groeien en leert je 
over communiceren vanuit je hart. Het helpt je in contact te zijn met je gevoel en daaraan 
uitdrukking te geven in jouw leven. Bovendien is het een goed middel tegen stress: Uit je hoofd en 
met je lichaam in beweging! 
 
Marlie Wetemans is gecertificeerd Biodanza docent en liefdescoach. “Door jarenlange Biodanza 
ervaring ben ik steeds meer in contact met mezelf en m’n omgeving. Mijn levensvreugde neemt toe 
door het dansen en het plezier wat ik er aan beleef. Elke keer dat ik dans gaat mijn hoofd leeg. Door 
Biodanza groei ik in liefde, in vertrouwen en levensvreugde”.  
Marlie geeft wekelijkse Biodanza avonden in Almere en Weesp en organiseert liefdesdansdagen. 
Informatie over haar lessen vind je op haar website.  
www.biodanzametmarlie.nl  en www.liefdescoaching.nl  
 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.  
 

 

 
  

http://www.biodanzametmarlie.nl/
http://www.biodanzametmarlie.nl/
http://www.liefdescoaching.nl/
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19.00 King Thung, www.kingthung.nl    www.regenboog113.nl  
 
Zaal 7 Workshop ‘Omgaan met jaloezie’ 

Tantra is de integratie van spiritualiteit en seksualiteit. Als je je opent voor spiritualiteit en 
seksualiteit kom je bij tantra. Dan is spiritualiteit geaard en nuchter en gaat om realiteit en realisatie; 
en seksualiteit is dan een uiting van liefde, van contact en communicatie, eenwording tussen de 
mannelijke en de vrouwelijke pool. 
Doel: iedereen, singles en koppels. Geen naaktheid. 
 
Workshop Omgaan met Jaloezie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze workshop gaan we doen en voelen, meemaken en onder ogen zien. We gaan de twee polen 
van jaloezie in het gevoelsleven ervaren: pijn en boosheid. Ik ga proberen je inzicht te geven in het 
mentale deel van jaloezie: onze individuele en collectieve opvattingen, overtuigingen en 
geloofssystemen. We proberen ook naar de tegenpool van jaloezie te gaan: het gunnen en de liefde. 
 
Achtergrond 
24 jaar ben ik bezig met begeleiding in tantra, individueel, aan koppels en in groepswerk. Daarnaast 
en daarvoor begeleid ik personen en groepen aangaande gezondheid en geluk. 
 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
Dertig jaar geleden besloot ik dat ik vrij wilde zijn in mijn ontwikkeling en op mijn spirituele pad. Dat 
hield in dat ik vrij wilde zijn op alle gebieden in het leven, innerlijk en zo mogelijk ook uiterlijk. Ook en  
misschien vooral in de relatie, want daarop zitten bewuste en onbewuste verwachtingen, collectieve 
normen en waarden en geloofssystemen. Vanaf toen vermeldde ik dat tegen iedereen die ermee te 
maken zou kunnen hebben; in relatie opzicht tegen vrouwen waar wederzijdse aantrekking plaats 
vond. Het gevolg was o.a. dat ik te maken kreeg met verhoudingen en relaties die tegenwoordig 
‘polyamor’ of ‘vrije liefde’ genoemd zouden worden. Dus ook met alle gevolgen van dien, waaronder 
heel veel jaloezie. Het bleek dat jaloezie ook te hanteren valt: het is een kwestie van het onder ogen 
zien, het écht te voelen, ermee leren omgaan en het niet erger maken dan het al is.  
Deze ervaring en de inzichten en het begrip welke in die 30 jaar zijn ontstaan en het vele begeleiden 
van relaties deed me enkele jaren geleden een workshop ‘Omgaan met jaloezie’ geven, welke nu hier 
in verkorte vorm zal kunnen plaatsvinden.  

http://www.kingthung.nl/
http://www.regenboog113.nl/
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19.00  Karlijn Kabira, www.facebook.com/Kabira-135102223774344/    
 
Zaal 8  Tantra (….) 

 
…………………….. 
  

http://www.facebook.com/Kabira-135102223774344/


39 

 

 

19.00  Arnoud en Mieke, www.tantramassagetraining.nl  
 
Zaal 9  Liefde en Lust 

Tantra is voor ons HET pad naar meer zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit onze eigen 
ervaring weten we hoe moeilijk het leven soms kan zijn. Hoe in deze huidige tijd je eigen, unieke weg 
te vinden in je werk, je relaties en het op een zinvolle manier invullen van je vrije tijd. Steeds vaker 
brengen we onze tijd door achter een scherm en vinden we het moeilijk tijd en ruimte te vinden om 
ons werkelijk met een ander te verbinden en intimiteit te ervaren in contact 
 
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
 
Toegankelijke Tantra workshop voor singles en stellen. 
Wanneer is er bij jou sprake van lust? En wanneer van liefde? Gaan ze ook samen of ervaar je ze 
gescheiden? In deze workshop onderzoeken we de kracht van lust en en kracht van liefde met 
speelse en verdiepende oefeningen en meditaties. De centrale vraag is of we in staat zijn om liefde 
en lust ook met elkaar te verbinden.In deze workshop proeven we aan Tantra.  
Werkvormen: dans, contactoefeningen, partneroefeningen, meditatie en een  deelronde. Je houdt je 
kleding gewoon aan. Deze workshop is geschikt voor mannen en vrouwen, singles en paren, met veel 
of weinig Tantra ervaring. Juist deze diversiteit past in een setting, waar je op speelse en prikkelende 
wijze nieuwe ervaringen opdoet en het inzicht in jezelf vergroot. 

 
Arnoud Colenbrander 
Voor mij is een belangrijk uitgangspunt van Tantra de liefdevolle acceptatie van al wat is. Je hoeft 
niet te veranderen, je bent al helemaal goed zoals je bent. Puur waarnemen zonder te oordelen 
brengt je al zoveel. Meditatie en massage ondersteunen je daarbij. Om mijn passie te delen en mijn 
kennis door te geven geef ik naast individuele sessies (Tantramassage, De-armouring en 
coaching) ook diverse Tantra en Tantramassage workshops en bied ik met Mieke Vos de Body of Bliss 
Tantramassage Training aan bij TantramassageTraining.nl. Tot 1 september 2018 was ik drie jaar 
docent van de Helios Tantramassage Opleiding en gaf ik bij Helios ook diverse Tantra(massage) dag- 
en avondworkshops en Tantra weekenden. 
Mieke Vos 
Sinds ik begin 2014 begonnen ben het Tantrapad te lopen, heb ik een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt op lichamelijk, geestelijk en spiritueel gebied en dat gun ik iedereen! Ervaringen 
verdiepen zich steeds meer. Ik ben in grote verwondering wat Tantra teweeg heeft gebracht in mijn 
leven. Ook door de vele sessies die ik inmiddels gegeven heb ben ik zwaar onder de indruk wat dit 
voor de mensen kan betekenen. Ik ben dankbaar dat ik dit mag uitdragen! 
Bij Helios in Heerde heb ik veel Tantra (massage-)avonden en weekenden mee mogen maken en heb 
ik ook ervaring opgedaan door veel te assisteren. Nadat ik bij Helios de Tantra Massage Opleiding 
heb afgerond en ben ik twee jaar assistent geweest bij de opleiding en vanaf 2017 was ik daar ook 
docent TaoTantramassage. Mijn droom is daarmee uitgekomen want samen met Arnoud 
Colenbrander voer ik niet alleen een centrum (Hart van MirA) voor Tantra in Enschede maar 

http://www.tantramassagetraining.nl/
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verzorgen wij ook onder de naam Tantramassagetraining.nl meerdaagse Tantra(massage) workshops 
op diverse locaties. 
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19.00  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal 10 Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken 

 
Deze workshop is voor iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop.  
 
Dit is dé workshop over Tantra en relaties. Zowel om je relatie te verrijken als je die hebt, als om te 
leren relateren als je geen relatie hebt. Zo leren we van elkaar. Het gaat niet alleen over 
liefdesrelaties, het kan ook je relatie met jezelf en met vrienden, familie en collega's verrijken. 
Veel mensen laten zich leiden door overtuigingen en emoties, waardoor veel conflict kan ontstaan. In 
deze workshop leren we contact te maken met de essentie van ons bewustzijn: liefdevolle aandacht. 
Dan wordt het mogelijk om in contact met jezelf en de ander te zijn, zelfs al is de ander niet altijd in 
contact met jou. 
Tantra is voor ons een onderzoek naar het verlangen. Veel mensen worstelen met hun verlangen, in 
hun leven en in hun relatie. Het verlangen moet zo snel mogelijk bevredigd worden, of je kunt je 
verlangen juist niet goed voelen. Dat leidt tot strijd in relaties, gedoe over zin of geen zin. Door in een 
tantrische meditatie bewust te worden van de beweging van het uitreiken en terughouden, wordt 
het mogelijk een balans te bereiken waarin het verlangen verstilt en tegelijkertijd extatisch en 
meditatief voelt. Zo kun je leren dat er een middenweg van het verlangen is, waarin niets moet en 
alles mogelijk is. Je kunt leren genieten van het verlangen. Daarin ontstaat een diepgaande ervaring 
van vrijheid, verbinding en geluk. 
Tantra is een spiritueel bewustwordingsproces, waarin je leert om aanwezig te zijn in je seksuele 
energie, emoties en denkpatronen, zonder iets te verdringen of iets te moeten uitleven. In dit proces 
is het mogelijk de energie van de passie te transformeren naar liefde, mededogen en spirituele 
openheid. 
De workshop is voor singles, paren en als je een relatie hebt en alleen wilt komen.    
 
Jan en Caroline 

                                 
                           

Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met 
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen publiceerden we het 
boek Tantra, het geheim van de liefde in april 2019. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het 
verlangen en leven in liefdevolle aandacht. 
Wij organiseren voor de 16e keer dit Tantrafestival.  

http://www.tantratraining.nl/


42 

 

 
 

21.15  Karlijn Kabira, www.facebook.com/Kabira-135102223774344/    
 
Zaal 1  Tantra 

 
Tantra 
 
(………………….) 
 
Over Karlijn Kabira 
Karlijn is een open, eerlijk, transparant en intuïtieve coach en facilitator. Ze is gedreven door haar 
passie voor transformatie, bewustzijn en zelfrealisatie. Naast afgestudeerd psychologe, leiderschap & 
change consultant is ze een gecertificeerde Tantra en Hatha yoga docente.  
Karlijn geeft ruim 10 jaar internationale trainingen, coaching en retreats op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en Tantra met Australië, Berlijn en Amsterdam als thuisbasis.  
Haar aanpak is down-to-earth en intuïtief met een vleugje humor!  
 
Wat anderen zeggen over Kabira: "Ik voelde je toewijding, kracht, compassie, empathie en volledige 
aanwezigheid. Door al je gratie, intelligente wijsheid, schoonheid en bewustzijn voor het 
helingsproces ben ik diep geraakt." (mag weg als het te lang is hoor) 
 
 

 
  

http://www.facebook.com/Kabira-135102223774344/
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21.15  Tara, https://www.tibetaansetantra.nl 
 
Zaal 3  EEN “TANTRISCHE” PERFORMANCE 

 
Geïnspireerd door performance kunstenares Marina Abramovic (Servië, * 1946) wil Tara Long een 
tantrische performance neerzetten, waarin het publiek een interactieve rol mag gaan vervullen en 
zodoende mede het kunstwerk zal bepalen. 
Tara zal met de beelden werken zoals eerder ingezet en gebruikt door Marina Abramovic. Denk 
hierbij aan The Kiss of Death, ofwel De kus der geliefden (inhale – exhale). The puppet (de pop), en 
Balkan Baroque. Tara is zelf professioneel opgeleid als danseres en choreografe. 
 
Het werk van kunstenares Abramovic kent veel (tantrische) archetypen zoals de godin Kali (de heks), 
de zogeheten Bardo staat (de staat tussen leven en dood) en de fatale, onontkoombare Liefde tussen 
de man en de vrouw.  
Archetypische emoties en symbolen zijn Abramovic’s beeldmateriaal voor haar artistieke articulaties 
en expressies. Daarnaast zet zij haar eigen lichaam in als levend kunstwerk, laat zich pijn doen en 
martelen door haar publiek en onderzoekt op die wijze de grenzen van het lichaam op. 
 
Op een ingenieuze wijze weet deze kunstenares maatschappij kritische kunst, persoonlijke verhalen 
en emoties met elkaar te verbinden. Zij vat ze samen in indringende en confronterende beelden / 
performances. De interactie met het publiek en de performance in het hier en Nu zijn haar neo-
expressionistische stijlkenmerken. 
 
Abramovic verbleef ook geruime tijd in Amsterdam, naast Belgrado en New York. Haar laatste wens 
zal zijn om in alle drie deze steden begraven te worden. Dit laatste kunstwerk, waarin de ultieme 
limitatie van het lichaam wordt uitgedrukt zal heten: Final Performance. 
 

 
 

Biografie: Dr. Tara Long (https://www.tibetaansetantra.nl ) kreeg haar tantrische Dakini initiatie 
(anno 1997) in de esoterische wetenschap van de Tantra vanuit de klassieke Tibetaanse School 
volgens de Boeddhistische Vajrayana traditie: (The Gelug School of Tibetan Buddhism). Zij werd 
vervolgens dertien jaar lang door de Tibetanen opgeleid in Kum-Nye (een klassiek Tibetaanse 
gezondheidssysteem). Volgde Boeddhistisch onderwijs bij diverse Tibetaanse Lama’s en Rinpochées , 
waaronder: Tulku Thondup Rinpoché, 13th Choeling Tulku Rinpoché, Lama Tulku Lobsang, Lama 
Palzang, Tarthang Tulku en Shenpen Hookham, PhD. Tara Long promoveerde in 2009 met een 
kwalitatief psychologische studie naar het artistieke creatieproces: Memories of a Possible Future. Zij 
is academisch opgeleid als danswetenschapper, neuropsycholoog en AI Reasoning specialist. Zij is 
tevens werkzaam als sociaal wetenschappelijk onderzoeker en AI specialist. 

https://www.tibetaansetantra.nl/
https://www.tibetaansetantra.nl/
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21.15  Belinda en Baudik, www.tantrischverwennen.nl 
 
Zaal 4  Liefde 2.0 voor stellen 

 
Tantra is: jezelf openstellen en je bewust worden van het leven. Tantra is: leven in liefdevolle 
vriendelijkheid met jezelf, je partner en de rest van de wereld.   
 
Doel workshop: Alleen koppels Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Hoe kan ik voor jou een nog liefdevoller partner worden? 
 
In elke relatie zijn er goede en minder goede fases; periodes dat de liefdes-tank tot de nok toe 
gevuld is, en tijden dat de tank angstvallig leeg is. 
We hebben allemaal weleens momenten waarop we minder van onze partner kunnen hebben dan 
normaal. Waarom kunnen we soms heel makkelijk over kleine irritaties en onhebbelijkheden 
heenstappen en andere momenten totaal niet? Dit alles heeft te maken met jouw liefdes-tank. 
Iedere keer dat jouw partner zijn/haar liefde toont op een manier die jij het liefst ontvangt, wordt de 
liefdestank bijgevuld. Zit de tank vol? Dan is het makkelijk om over kleine irritaties heen te stappen 
en de minder goede eigenschappen van de ander te relativeren. Maar is jouw tank leeg, dan kan het 
zomaar zijn dat je ontploft om de kleinste dingetjes. Het is dus heel belangrijk dat jouw tank 
regelmatig wordt bijgevuld, maar vaak weten wij niet hoe. 
Een ieder heeft zijn eigen liefdes-taal, als partners hun liefde in een andere taal aan elkaar tonen, kan 
de boodschap niet altijd even duidelijk overkomen. Een andere liefdes-taal zorgt ervoor dat de ander 
zich minder gewaardeerd voelt en de liefdes-tank leeg raakt. Het gevolg: onderling kleine irritaties, 
tot grote frustraties en ruzies, liefde en intimiteit is dan ver te zoeken. In de workshop maken jullie 
kennis met 5 verschillende liefdes-talen. Je kunt de liefde naar je partner laten blijken door 
bemoedigende woorden te spreken, cadeaus te geven, hulpvaardig te zijn en door middel van 
lichamelijke aanraking.  
Wij leren jullie deze liefdes-talen op de juiste manier te gebruiken. Met praktische tantrische 
oefeningen ontdekken jullie hoe de liefdes-talen werken en hoe je ze eenvoudig kunt gebruiken.  
 
Naast het ontdekken van elkaars liefdes-talen, komt intimiteit en sensualiteit ook aan bod.   
In een veilige, ontspannen en intieme sfeer maken jullie kennis met de Tantrische liefde en 
Tantrische massage. Er vinden sensuele oefeningen met je partner plaats, maar beslist geen intiem, 
geen seksuele handelingen en niet orgasme gericht. Een ervaring waar je kunt ontdekken dat 
aanraking en eventuele naaktheid binnen jouw grenzen een nieuw gevoel kan oproepen die je 
misschien nog maar zelden of nooit ervaren hebt.  
 
Wie zijn wij? 
Deze workshop wordt verzorgd door Belinda Christiaans en haar partner Dick. Belinda is 
personal coach om mensen beter in hun vel te laten zitten. www.belindachristiaans.nl  
Daarnaast al jaren actief in de tantra wereld met het geven van workshops en 
massages, om stellen bewust te maken van hoe de tantrische liefde hun relatie kan 
verrijken. 
 
www.Tantrischverwennen.nl | info@tantrischverwennen.nl |Tel. 06-28770509 

 
  

http://www.belindachristiaans.nl/
http://www.tantrischverwennen.nl/
mailto:info@tantrischverwennen.nl
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21.15  Marie Paule en Johannes 
Zaal 5  Orgasmic Meditation   

 
 
…………………………….  
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21.15  Monique Sajet, www.moniquesajet.nl 
 
Zaal 6  Biodanza en de kunst van het liefhebben 

 
Mijn thema voor deze workshop is 1 van de Tolteekse inzichten : Vat niets persoonlijk op = absolute 
vrijheid in verbondenheid 
 
Na een intense carrière in het bedrijfsleven ontdekt Monique tijdens haar zoektocht naar rust en 
harmonie Biodanza. Het verandert haar leven waardoor ze nu doet wat ze het liefste wil : mensen 
inspireren hun passie met aandacht te leven. Met Genius Quest inspireert zij leiders tijdens een uniek 
ontwikkelingsprogramma van 9 maanden, waarin persoonlijke coaching wordt afgewisseld met 
reizen. 
Door Biodanza  leer je met meer  liefde naar jezelf en de ander te bewegen. De muziek dringt door in 
iedere cel van ons lichaam, waardoor onze levensenergie gaat stromen en we ons lekker in ons vel 
voelen.  Door te dansen ervaren we ons lichaam  als een bron van plezier en vreugde. Het vergroot je  
levenskracht en je wordt er een blijer en vrijer mens van.  
Biodanza werkt met de lijnen vitaliteit, sexualiteit, creativiteit, affectiviteit en transcendentie.  
De workshop bestaat uit een vitaal gedeelte met gepassioneerde muziek, je zou dit een actieve 
meditatie kunnen noemen  en een affectief gedeelte, waarin je meer binnen keert en kunt 
versmelten met de ander en toch helemaal bij jezelf kunt blijven. Dit is meer het extatische gedeelte 
waarin je een trance kunt ervaren. 
Biodanza is genieten van jezelf en de ander met respect voor elkaars zijn in een veilige en warme 
bedding, waarin de facilitator zorgt voor een veilige bedding, verbinding en prachtige muziek. We 
dansen op blote voeten in makkelijk zittende kleding, laagjes is altijd handig.  
 

 
 

Docent : Monique Sajet 06-31908910, welkom@moniquesajet.nl 
Monique geeft wekelijks les in Tinte, maandelijks in Rotterdam/Djoj en jaarlijks in Frankrijk. 
www.moniquesajet.nl, www.geniusquest.nl 
 

 

http://www.moniquesajet.nl/
mailto:welkom@moniquesajet.nl
http://www.moniquesajet.nl/
http://www.geniusquest.nl/
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21.15  Ingrid Kramer, www.jivas.nl en www.Bewustincontact.nl   
 
Zaal 7  Het spel van de Magie van Energie. 

 
Naakt: naaktheid is een mogelijkheid 
 

 

 
 
Het is vooral de chemie die ons verbindt of die ervoor zorgt dat je hinder ondervindt. Tijdens dit spel 
gaan we elkaar eerst ontmoeten zonder elkaar te zien, geblinddoekt dus. Voel en ga op 
ontdekkingstocht. Na de verschillende manieren van ontmoeten heb jij allicht iemand gevonden, 
waar jij je in eerste instantie prettig bij voelt of ga je juist de uitdaging aan om met diegene die jou 
triggert en waarbij je wil kijken hoe hiermee om te gaan.  
Tantra, de ontdekkingstocht van het leven. Het leven in het Hier en NU en zien hoe ermee om te 
gaan. Geef jij goed je grenzen aan? Of ga je juist je grens verruimen en zien hoe daarmee om te gaan. 
Of is het juist de controle loslaten en als een speels kind erin staan. De vele “uitdagende” momenten 
die ik zal creëren binnen een veilige setting waarbinnen de kleren uit zullen gaan, zodat we ook met 
massage en olie aan de slag kunnen gaan. Dus neem je omslagdoek en handdoek en olie mee en het 
kan zomaar zijn, dat er op een gegeven moment meerdere massage handen zijn. Het ontstaan van 
zo’n mooie setting van liefdevolle aanrakingen en meditatief één zijn is waar ik jullie mee naartoe wil 
nemen. Ja een stukje onthullen van het geheim van de liefde via de Magie van Energie. 
 
Mijn naam is Ingrid Kramer van Jivas en Bewustincontact.nl 
Jivas is sanskriet voor “Het leven in zijn totaliteit” 
 
“Enjoy the totality of your body,mind and soul.” Wie je bent is opgebouwd uit verschillende lagen en 
ik breng de totaliteit van wie ik ben mee in mijn cursussen. Dus ook mijn ervaringen op het gebied 
van o.a. sjamanisme, dans , energetisch coach, reiki master en yoga neem ik mee in de cursussen die 
ik geef en de oefeningen die ik aanbied. Hierdoor ontstaat een holistisch geheel waarbinnen ook 
ruimte is voor volledigheid van wie jij bent. 
“Verander de wereld , begin bij jezelf.” (Spinoza) 

 
 
 
  

http://www.jivas.nl/
http://www.bewustincontact.nl/
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21.15  Marlene Timmer, www.sprense.net  
 
Zaal 8  Tantra  

 
 

 
 

  

http://www.sprense.net/
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21.15  Puja Love, www.pujaloveart.com 
 
Zaal 9  Tantra (…) 

 
 
Tantra (…) 
 
 
 

 
 
 
Puja Love 
 
www.pujaloveart.com 
puja@pujaloveart.com 

  

http://www.pujaloveart.com/
http://www.pujaloveart.com/
mailto:puja@pujaloveart.com
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21.15  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
 
Zaal 10 Tantric dance 

 
Een spel tussen het mannelijke en het vrouwelijke, waarbij je word uitgenodigd bij jezelf te 
onderzoeken hoe jij je verhoudt tot deze twee polen. Degene die de dans leidt (mannelijk) bepaalt 
wat er gebeurd, en degene die ontvangt heeft een blinddoek om. 
Een reis waarbij je veel over jezelf te weten kan komen, en vooral ervaren! 
Welkom om jezelf te ontmoeten, in de ander.  
 
 
Rakesh&Elfriede 
 
Rakesh is de oprichter van Art of Loving en al meer dan 10 jaar op het tantrische pad. Opgegroeid in 
een osho commune, zit tantra in zijn hele wezen. Recht door zee, down to earth en no nonsense, zijn 
kwaliteiten die deze man te bieden hebben. 
Samen met zijn partner Elfriede vormt hij een magische mix van het mannelijke en vrouwelijke. 
Elfriede is vele jaren bezig met het begeleiden van workshops, waar sensualiteit en lichaamswerk de 
boventoon voeren. Met haar krachtige aanwezigheid en liefdevolle energie, zet ze zich in om mensen 
uit te nodigen in hun volle Potentie te gaan staan.  

 
 
 

 
 

http://www.artofloving.nl/

