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Welkom                  

 
Welkom op het 12e tantrafestival. Voor de 12e keer is voor dit festival het spirituele centrum 
Djoj in Rotterdam afgehuurd, negen zalen zijn beschikbaar van 11.30 's ochtends tot 24:00 's 
nachts. Op de voorgaande 11 festivals waren er 200-250 deelnemers en ongeveer 40 
begeleiders. Vorig jaar was het ruim tevoren uitverkocht. 
De inschrijving doen we in de grote zaal, zaal 10. 
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Elf jaar geleden was het eerste festival zowel voor ons als Djoj een spannend experiment. 
Tantra was aan het groeien in Nederland, maar er werd nog niet zoveel samengewerkt. We 
wilden collega's leren kennen, en belangstellenden de kans geven om te proeven van de 
verschillende vormen van tantra, biodanza, sexual grounding etc. zoals die op dat moment in 
Nederland gegeven werden. 
En die belangstelling was er, het eerste festival was vrijwel vol met 200 deelnemers, en we 
hadden een mooi programma. Intussen wordt er tussen tantratrainers steeds meer 
samengewerkt, bloeit de tantrawereld in Nederland en is er een wereld aan festivals 
ontstaan, in Djoj en elders in Nederland. 
Ook voor Djoj was de eerste keer spannend, zoveel diners uitserveren binnen twee uur 
hadden ze nog nooit gedaan. Maar het kon, en intussen is de samenwerking heel vertrouwd 
geworden. Djoj is een fantastische plek voor dit festival, nog steeds. 
 

 
 
Ook de volgende festivals waren (vrijwel) uitverkocht. Er ontstond een vertrouwd team van 
trainers, en op elk festival was er ook weer vernieuwing en verandering. 
We hielden boekpresentaties en forum discussies. De tantrawereld is breed, er was een 
conservatieve Tibetaanse lama die voorstelde het woord tantra überhaupt niet meer te 
gebruiken en trainers die juist meer de seksuele kant van tantra opzoeken. 
Maar bij al die verschillen was er ook een gezamenlijke sfeer, een verbinding, een gedeeld 
zoeken naar liefde en spirituele groei. 
En dat is wat ons hopelijk ook dit 12e festival weer gaat verbinden. 
 
Geniet van het festival. 
 
Jan en Caroline, www.tantratraining.nl 
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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.  
 
Als je meer wilt lezen over onze visie op tantra en het tantrafestival kun je een artikel 
hierover lezen via de volgende link: 
http://tantratraining.nl/artikelen/Waar%20tantra%20werkelijk%20over%20gaat,%20Djoj%2
0krant%20juni%202015.pdf 
Veel meer informatie en artikelen op onze website: www.tantratraining.nl  
 
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. 
 
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. 

http://tantratraining.nl/artikelen/Waar%20tantra%20werkelijk%20over%20gaat,%20Djoj%20krant%20juni%202015.pdf
http://tantratraining.nl/artikelen/Waar%20tantra%20werkelijk%20over%20gaat,%20Djoj%20krant%20juni%202015.pdf
http://www.tantratraining.nl/
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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 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. 
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Programma overzicht: 
Dit is het definitieve programma, 
versie opgesteld op 28 oktober. 

Het is programma is compleet, maar 
wijzigingen kunnen nog plaatsvinden. 

 
 (Tijden: zie apart overzicht) 

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. 

 
Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden www.tantratraining.nl 

1. Workshop: Tantra en het erotische verlangen (voor mensen met enige ervaring in tantra) 
2. Workshop: Tantra, het verlangen naar verbinding  

 
Han en Marita, www.body2chill.nl 

Workshop: Tantra playground, een tantrisch warm bad! 
 

Wendy Doeleman en Rogier Moed, www.blissyourbody.nl  
Hartelust - workshop voor jong en oud(ers) 

 
Tara Long www.deconnection.org 

1. Emotional Detox and de-blocking the chakra's via body-work (India) 
 2. Five seasons Kum-Nye massage special, following structure Lama Tulku Lobsang (Tibet) 

3. Tantra & ethiek embodied 

http://www.tantratraining.nl/
http://www.body2chill.nl/
http://www.cooleseks.nl/
http://www.deconnection.org/
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Cor van Kippersluis en Annelèn van Wetten, www.tantra-leiden.nl 
2 workshops Tantra, meditatie en seksuele energie 

 
  Helene en Jan, www.purenature.nl 

1. Tantrische zintuigenreis 
2. Workshop tantrisch ontmoetingsspel 

 
Esther en John, www.artofloving.nl 

Workshop Tantric Dance 
 

Wino Penris, www.winopenris.nl; Jellie Keuning, www.jehartalskompas.nl 

Workshop: Aanraken en geraakt worden 
 

Nirav, www.TantraTempel.nl 
2 Workshops Tantra Seks en Transformatie - de Gouden Sleutel 

 

Michal Marek Griks and Roxana Cioaza, http://tantramovement.blogspot.nl/ 
1. Taste of tantra 

2. Communication in love 
 

Nico,  www.TantraTouch.nl 
1. Workshop Tandava 

2. Workshop Meeting in Love 
 

Hans van der Hel, tantramassage.jezelfenzo.nl en Jacqueline Vastbinder, 
www.tantraincommunicatie.nl  

 workshop Tantrische blind date 
 

Jane Haridat en Violet Asmus, www.mahilaspowers.com  
Laat je sexuele-energie beter stromen door Ho’oponopono uit Hawaii. 

 
Marja en René Tol, tantra@tantraholland.nl  

Tantra en Kaizen: Kleine stappen, echte verandering. 
Een workshop voor stellen (gelegenheid en vast) 

 
Marlene Timmer, Tom Lancel, info@sprense.net, www.sprense.net 

 Tantra Lounge "De Taal van je lichaam" 
 

Tantra-YoY , www.Tantra-YoY.nl, Satori en Solana, satori@live.nl, Solana.live@live.nl 
2 Workshops: Mysteries of the Heart en Deeper Intimacy and Pleasure 

 
Martina Gijsbers, www.deopenruimte.nl 

Tantra voor vrouwen 
 

Robert en Claudia, dansjelicht@hotmail.com  
Workshop Dans je licht 

 
Yatri vzw: Inge Leemans en Erik Decolvenaer 

http://www.tantra-leiden.com/
http://www.purenature.nl/
http://www.artofloving.nl/
http://www.jehartalskompas.nl/
http://www.tantratempel.nl/
http://tantramovement.blogspot.nl/
http://www.tantratouch.nl/
http://tantramassage.jezelfenzo.nl/
http://www.tantraincommunicatie.nl/
mailto:tantra@tantraholland.nl
http://www.tantra-yoy.nl/
http://www.deopenruimte.nl/
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Tantra: Heling van intimiteit en seksualiteit 
 

Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl 
Workshop: biodanza 

 
Ingrid kramer (Atijiva) van www.Jivas.nl 

Workshop: Jiva's intimiteitspel 
 

Anke Harmsen, www.laatjelijfspreken.nl 
Greet Vlaming,www.greetvlaming.nl 

Introduktie workshop in Sexual Grounding Therapie 
 

Hans van der Hel, www.jezelfenzo.nl 
Workshop:8-handenmassage 

 
Ma Prem Madhuri, madhuritourmaline@gmail.com 

Two Short Tantra Events 
 

Ingrid, www.tantra-oase.nl, en Belinda, www.moontraining.nl 
Workshop OM meditatie 

 
Goedele Vercnocke, www.totalegezondheid.be 

Workshop Liefde ontmaskert 
 

Deva Prema, www.tantra4jou.nl 
Workshop Met Hart, Passie en Ziel 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
Jolande Aarts, www.oostersewaren.weebly.com 

Verkoop Oosterse waren in de hal tegenover het eetcafe

http://www.tantra-oase.nl/
http://www.totalegezondheid.be/
http://www.oostersewaren.weebly.com/
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Uitwerking programma per onderdeel: 
 
 

 

 
 

www.tantratraining.nl  
 

1 Workshop: Tantra en het erotische verlangen 
 

2 Workshop: Tantra, het verlangen naar verbinding 

 

Workshop 1: Tantra en het erotische verlangen  

Een diepgaande en speelse workshop voor mensen met enige ervaring 
in tantra 

In deze workshop beginnen we met het creëren van een veilige omgeving. We 

onderzoeken zoals altijd in onze workshops het verlangen: wat is het punt waar niets 

moet en alles mogelijk is? Hoe kun je in balans zijn, hoe kun je kiezen voor een houding 

van liefdevolle aandacht? 

Vervolgens gaan we verkennen hoe je dit kunt vertalen in het erotische verlangen. Hoe 

kun je aanraken, gesprekken voeren en kijken naar elkaar vanuit vrijheid, vanuit 

liefdevolle aandacht, vanuit balans? Wat gebeurt er als je jezelf laat zien, zowel verbaal 

als fysiek? Durf je echt te kijken? Als naaktheid op die manier de mogelijkheid is, die vrij 

is maar niet moet, hoe is het vervolgens om daarmee te gaan spelen? Een striptease, 

dansen, aanraken, masseren? Alles binnen je grenzen, en als je met je partner bent mag 
je de meer intieme oefeningen samen doen.  

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. 

We werken met lichaamswerk,tantrisch dansen, meditatie, massage, 

bewustzijnsonderzoek en het uitwisselen van ervaringen. Je komt meer in contact met je 

eigen gevoel, je leert blokkerende gedachten doorzien en je wordt vervolgens 

uitgenodigd de nieuw ontdekte openheid te delen met anderen in tantrische rituelen.  

We zorgen voor een veilige en respectvolle sfeer, waarin wij duidelijke grenzen stellen en 
jullie grenzen gerespecteerd worden.  

De workshop is voor singles en paren. Je kunt ook deelnemen als je een relatie hebt 

maar alleen wilt komen. 

 

http://www.tantratraining.nl/
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Workshop 2: Tantra, het verlangen naar verbinding 
 

Als je helemaal aanwezig bent in het moment 
en kunt genieten van het verlangen zonder uitreiken of terughouden 

ontdek je dat alle verlangen verwijst naar de liefde 
en word je gedragen in de armen van de liefde zelf.  

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 tantrische meditatie 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. Dit is gebaseerd op 
het boeddhistische inzicht dat begeerte lijden veroorzaakt, en verlangen een ervaring van 
verlichting kan zijn. Je kunt leren de beweging van begeerte, uitreiken of terughouden, te 
herkennen en los te laten, en steeds meer aanwezig te zijn in puur liefdevol verlangen. 
Tantra zet het verlangen in op het pad van spirituele groei. Je leert te ontdekken dat je kunt 
genieten van het verlangen, dat verlangen niet onbewust uitgeleefd hoeft te worden, en ook 
niet verdrongen hoeft te worden. Het gevoel van verlangen op zich kan een prettig gevoel 
zijn. Wanneer je helemaal aanwezig kunt zijn in dit gevoel van verlangen, kun je in vrijheid 
kiezen wat je daarmee doet. 

 

 
In de workshop verkennen we de mogelijkheden om te leren genieten van het (seksuele) 
verlangen, en deze energie vervolgens te leren transformeren naar liefde, mededogen en 
meditatie. We doen in de workshop geen seksuele handelingen, maar werken met 
ademhalingstechnieken en andere tantrische rituelen. In deze oefeningen wordt het 
mogelijk te ervaren hoe je levens- of seksuele energie bewust gemaakt kan worden, hoe je 
kan leren daar een toeschouwer van te zijn zodat je vrijer wordt in de keuze hoe je deze 
energie leeft, en dat je ten slotte kunt ervaren hoe de energie kan verstillen in een 
extatische vorm van tantrische meditatie. 
De tantrische transformatie beïnvloedt niet alleen je liefdesleven, maar kan op alle gebieden 
van je leven leiden tot meer inzicht, vrijheid, genieten en open, liefdevolle contacten met 
anderen.  
We zorgen voor een veilige en respectvolle sfeer, waarin wij duidelijke grenzen stellenen 
jullie grenzen gerespecteerd worden. Bij deze workshop houden we de kleding aan.  
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De workshop is zowel voor singles, mensen die een relatie hebben en alleen willen komen en 
stellen. 

Deze workshop is op basis van het boek van Jan den Boer:  
Tantra, het verlangen naar verbinding 

 

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. Dan wordt seksualiteit een sacraal, heilig gebeuren 

waarin een diepgaande verbinding met jezelf, een partner en het hogere mogelijk is. 

 

 
 

www.tantratraining.nl  tantratraining@kpnmail.nl      06-24694704 
 

                               
 

Jan den Boer (1960) studeerde filosofie en bouwkunde en is Postural Integration therapeut. 
Hij volgde trainingen op het gebied van tantra, boeddhisme en sexual grounding. Hij geeft 
sinds 1994 individuele therapie en tantra trainingen. Ook is hij free lance schrijver en 
publiceerde een aantal boeken en artikelen. 

http://www.tantratraining.nl/
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Caroline van Wijngaarden (1963) deed de volgende opleidingen: MBO inrichtingswerk, HBO 
(bedrijfs-) maatschappelijk werk en Post HBO Rationeel Emotieve Therapie (RET). Caroline 
begeleidt bij Abrona mensen met een beperking. 
Caroline volgde een aantal trainingen op het gebied van persoonlijke groei en tantra, onder 
meer de jaartraining Intens leven bij Jorien Vossen, Tantra bij Carla Verberk en Remmelt van 
Kleef, de training Vrouwelijke Leiderschap bij Phoenix en De Verdieping en Centour bij 
Venwoude. 

 
 
 

Han en Marita, Body2chill uit Nijmegen   www.body2chill.nl  
 

Workshop: Tantra playground, een tantrisch warm bad! 

 

Een warm bad voor alle knuffelberen en berinnen, of voor wie een warme wens heeft om dat 

deel in zichzelf de vrijheid te geven. Een feest voor je zintuigen. Een grote mensen 

speeltuin waarbinnen je jezelf kan zijn en op natuurlijke wijze weer mag spelen en je ruimte 

mag innemen zoals dat bij jou past. Veel lichamelijke oefeningen, wisselwerking, aanraking 

en contact.  

 

Deze Tantra workshop behoort tot onze Witte Tantra, dus niet gericht is op seksuele 

vereniging, wel speels, huggable, sensueel en spannend. Voor iedereen met of zonder 

ervaring. Laagdrempelig en gekleed. Al vele jaren met succes aangeboden op dit 

Tantrafestival. 

Info over Body2chill:  

Jouw zaadje is geplant in het leven zelf.  Alles wat je doet is kwetsbaar en van grote waarde. 

Je vindt het belangrijk om lekker in je lijf te zitten, met een heldere geest, een passioneel hart 

en een warm bekken. Body2chill - Waarachtig en eigenzinnig sinds 1994. 

Han & Marita bieden hoogstaande Tantra trainingen en coaching op het gebied van intimiteit, 

seksualiteit en groei, binnen een spannende, helende én veilige omgeving met diepgang, 

professionele begeleiding en kennis van groeiprocessen. 

 

Maar wij willen meer! Wij zien dat het samen als mensheid anders kan. Wij bieden die unieke 

plek waar dat gebeurt. Waar maskers onnodig zijn, levens veranderen, relaties verdiepen en 

verbreden, harten elkaar vinden en vriendschappen ontstaan voor het leven. 

www.body2chill.nl 

 

 

http://www.body2chill.nl/
http://www.body2chill.nl/
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Wendy Doeleman en Rogier Moed, www.blissyourbody.nl  
 

Hartelust – workshop voor jong en oud(ers) 

 

Workshop: Hartelust – workshop voor jong en oud(ers) 
 
Voor ouders, jongeren en ieder ander die meer wil weten over een tantrische beleving van seksualiteit 
Door: Bliss Your Body – Wendy Doeleman 
 
Hoeveel volwassenen, bij wie tantra tot een verrijking van hun seksleven heeft geleid, hebben niet al eens 
verzucht: als ik dit als puber toch had geweten… Maar ja, pubers en tantra, gaat dat samen? Ja en nee. NEE, 
omdat een puber niet per se geïnteresseerd raakt in tantra als zijn ouders zich daarmee bezighouden. Alles wat 
ouders doen, is in de pubertijd immers ‘een beetje tot heel erg fout’. En JA, want daar waar tantraworkshops 
een paar jaar geleden nog vooral door 40-plussers bezocht werden (die ouders dus…), groeit de groep jonge 
mensen die in spiritualiteit en daarmee ook in tantra geïnteresseerd is met de dag. Is de next generation er dus 
klaar voor?  

http://www.cooleseks.nl/
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Deze workshop gaat over de vraag wat een tantrische beleving van seksualiteit is en wat je als ouder aan je 
kind(eren) over lijf, lust en liefde wilt meegeven. Omdat we bij Bliss Your Body meer houden van doen dan van 
praten én omdat opvoeden vooral ook inhoudt ‘Voed jezelf op en laat je kinderen met rust’, is deze workshop 
vooral ervaringsgericht. Via beweging, lichaamswerk, ademwerk en meditatie kun je gaan ervaren hoe je 
natuurlijke (seksuele) levensenergie kan gaan stromen, tijdens seks maar ook net zo makkelijk los van seks. 
Bewust zijn, zakken in je lijf, en ontspannen zijn daarbij de belangrijkste sleutels, voor (je) kinderen en vooral 
ook voor jezelf .  
 
Een paar dagen na het tantrafestival komt het boek Hartelust van Wendy Doeleman uit. Dit boek voor pubers 
(12-18 jaar) gaat over lijf, lust en liefde en is geschreven vanuit een holistische en tantrische levensvisie. Een 
must voor ieder eigentijds gezin met pubers! Tijdens het festival kun je een voorproefje van het boek zien en 
het bestellen. 
De boekpresentatie zelf is op 5 november in Utrecht. 
 
Hoewel tantra over veel meer dan alleen seksualiteit gaat, ligt de focus in deze workshop wel op dit 
onderwerp. Desalniettemin blijven de kleren aan en vinden er geen seksuele handelingen plaats. 
 
Bliss Your Body geeft tantraworkshops voor jonge mensen. Voor ouders van pubers worden in het najaar een 
aantal interactieve lezingen gegeven. 
Wendy schreef eerder het boekje ‘Coole seks, relaxte liefde’ voor jongeren (16+) en jong-volwassenen. 

www.blissyourbody.nl 

 

 

Tara Long  www.deconnection.org 
 

1. Emotional Detox and de-blocking the chakra's via body-work (India) 
 2. Five seasons Kum-Nye massage special, following structure Lama Tulku Lobsang (Tibet) 

3. Tanta & ethiek embodied 

 
De Connection / Love in Action / Rasayana Tantra Academy 

presenteert Twee Events voor het Tantra Festival 2015 

‘Opening the Body is Opening the Mind’ 
 

 

http://www.blissyourbody.nl/
http://www.deconnection.org/
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1. Emotional Detox and de-blocking the Chakra’s via 
Tantric Body-work  

(Herkomst India) 
Een belichaamde, helende reis naar diepe intimiteit & verbinding 

 

 
 

In tantra leren we vooral door verschillende lichamelijke ervaringen die ons gevoel, onze mind en 
ons lichaam voeden en uiteindelijk transformeren.  

In essentie is tantra een uitdrukking van onze Liefdesziel 
Onze ware Essentie 

De oneindige wijsheid van ons lichaam is puur, eerlijk en essentieel  
en brengt ons tot  

existentieel Bewust-Zijn  
In onszelf en samen met een partner. 

Vanuit deze extatische Zijns-staat leren we anders omgaan met  
lichamelijke intimiteit, sensualiteit en spiritualiteit. 

 
Door specifieke chakra oefeningen en effectieve chakra massage, leren koppels elkaar 
emotioneel, mentaal en fysiek te openen en te helen. Door deze oefeningen regelmatig te 
doen wordt ons Prana niveau verhoogd (onze levensenergie en levensvreugde nemen toe). 

 
We produceren een eindeloze stroom van liefde en vitale energie  

welke ook een positief effect hebben op onze omgeving. 
Dit wordt ook wel Quantum Liefde of Transpersoonlijke Liefde genoemd. 

Liefde die het persoonlijke overstijgt. 
 

In deze workshop worden de deelnemers meegenomen op een inspirerende, belichaamde 
reis. Een trip die de zintuigen streelt, de mind en het lichaam wakker maakt en gevoelens laat 
stromen.  
 
Er vindt tevens  terugkoppeling plaats naar het beleven van intimiteit, het ervaren van 
sensualiteit en het ontwikkelen van spiritueel bewustzijn door middel van tantrische 
oefening. Chakra de-block massage en geleide chakra meditatie zijn hiervoor de 
gereedschappen.  
 
Door onze chakra’s bewust te leren openen en zo nodig te deblokkeren maken we de weg 
vrij om een gezond en ‘heel’ leven te leiden. Al onze lichaamscellen worden 
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hergeprogrammeerd en positief geladen, daardoor vermeerdert aanzienlijk de Chi of Prana 
(onze vitale levenskracht). Ook wordt onze seksuele energie krachtiger en zijn we in staat een 
totaal lichaamsorgasme te ervaren. Dit houdt ons jong en vitaal.  
 
De  workshop is alleen toegankelijk voor (gelegenheids)partners m/v, m/m of v/v. In een 
veilige, professionele en respectvolle omgeving maak je kennis met de bovengenoemde 
principes van Tantra.  
Benodigdheden: het is handig als je jouw eigen badhanddoek, lungi, massage olie meeneemt.   

 
2. Five Seasons Kum-Nye Massage Special 

Volgens structuur Lama Tulku Lobsang (Tibet) 
 

In de Five Seasons Kum-Nye gezondheidsmassage werken we volgens de Tibetaanse 
(Chinese) elementenleer. We gaan bij de massagestructuur uit van de elementen: water, 
vuur, aarde, wind en lucht (ether). De massagestructuren vertegenwoordigen tevens het 
vrouwelijke, of het mannelijke element.  
Het doel van de massage is lichaam en geest in balans te brengen en de Chi te laten 
stromen. 
De Tibetaanse gezondheidsleer is een ingewikkeld en ingenieus systeem met 73.000 
energiekanalen verdeeld over het lichaam, welke worden beïnvloed door de 28 chakra’s 
(energiewielen).  
In het aanleren van de massagestructuur zijn de volgende attitudes van belang: 

 Begrijpen 

 Voelen 

 Motorisch handig zijn 

 Een passie hebben voor hetgeen je doet 

 Vertrouwen hebben in je leraar en je eigen kunnen 

 De juiste intentie hebben als je masseert (vanuit het hart!) 

 
Effecten 

De massage stimuleert de lymfe-, bloed- en energiedoorstroming. Stress, spierpijnen en 

emotionele blokkades zullen afnemen. Het zorgt voor een diepe ontspanning van lichaam en 

geest, je voelt je energieker en je lichaam wordt van veel afvalstoffen bevrijdt. 

Het is belangrijk dat je na de massage veel water drinkt vanwege het afvoeren van de 

vrijgekomen afvalstoffen uit het lichaam. 
 

De  workshop is alleen toegankelijk voor (gelegenheids)partners m/v, m/m of v/v.  

In een veilige, professionele en respectvolle omgeving maak je kennis met de bovengenoemde 

massage technieken. Benodigdheden: het is handig als je jouw eigen badhanddoek, lungi, 

massageolie meeneemt.  

 

3. Tantra & Ethiek Embodied  
(Wheel of Consent) 
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Een interactieve en spannende presentatie/ workshop door Dr. Tara Long over de zoektocht naar het 
tantrisch hartsbewustzijn en tantra ethiek.  
In de tantra gaat men uit van verschillende contexten en doelstellingen. Diverse culturen verbinden 
zich met tantra. Iedere subcultuur kent zijn of haar eigen ethiek, ook waar het de tantra betreft.  
Bij de westerse tantra therapie gaan we uit van dynamische - , beginsel - en gevolgethiek. Dat maakt 
tantra ethiek voor tantra therapeuten en masseurs best ingewikkeld. 
Om lichaamswerkers een overzicht te bieden op een realistisch niveau ontwikkelde de Amerikaanse 
psychologe Dr. Betty Martin een ethisch model: The Wheel of Consent genaamd. Hierin staan gever 
en ontvanger beiden centraal. Tara zal in haar workshop een inleiding geven op dit en diverse andere 
werkmodellen. 
 
We zullen in deze tantra communicatie- en ethiek workshop oefenen met diverse vormen van 
tantrische communicatie: reiken, vermijden, stoppen, toestaan, overgeven, verbinden…. en de 4 
niveaus van toestemming. 

 

 

Bio’s 

Hein van den Heuvel  
Studeerde scheikunde aan de HTS en Industrial Design aan de Design Academie in 

Eindhoven. Daarnaast Facilitair Management in Wageningen.  

Uit persoonlijke interesse hield Hein zich jarenlang bezig met de theoretische aspecten van 

seksualiteit en intimiteit. Sinds 8 jaar werkt hij als hands-on practitioner gebruik makend van 

de integrale en transpersoonlijke aspecten van seksualiteit en intieme relaties.   
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Hein  is een neo tantra massagespecialist en volgde daarnaast opleidingen in Reiki, 

voetreflexmassage en Chi Neng Qigong.  

Sinds oktober 2010 is Hein betrokken bij de Connection. Eerst  als webdesigner en PR 

medewerker. Inmiddels al 7 jaar als bestuurslid en financieel en logistiek manager bij de 

Rasayana tantra academie.  

Hein voegt professionele creativiteit toe aan vakmanschap, strategisch inzicht, 

ondernemerschap en inspirerende coaching. Hein’s kracht ligt in het organiseren van 

complexe en grote projecten wereldwijd. 

 

Dr. Tara Long  

Specialiseerde zich de laatste 15 jaar als integraal & transpersoonlijk psycholoog / seksuoloog.  

Sinds 2000 leidt Tara een (tantra) coachingspraktijk op het gebied van intimiteit, seksualiteit en 
liefdesrelaties welke zich baseert op integrale principes en filosofie. De behandeling van cliënten 
geschiedt volgens diezelfde integrale inzichten en aanpak: www.love-in-action.nl / www.your-love-
life 

 

Long  Studeerde  in 1994 af als neuropsycholoog en danswetenschapper. Zij is momenteel tevens 
werkzaam als psychologisch & sociaal wetenschappelijk  onderzoeker. Long promoveerde in 2009 
met een kwalitatief psychologische studie naar het artistieke creatieproces. 

Long volgde naast haar academische opleidingen, diverse holistische massageopleidingen in binnen 
en buitenland, o.a. bij de beroemde TAO meester Mantak Chia en bij de Tantra en Sjamanisme 
expert Dr. Ray Stubbs. Kreeg vervolgens haar tantrische initiatie in de wetenschap van de Kum-Nye 
vanuit de klassieke Tibetaanse School volgens de Boeddhistische Vajarana Traditie: (The Gelug School 
of Tibetan Buddhism). Volgde Boeddhistisch onderwijs van diverse Tibetaanse Lama’s, waaronder 

http://www.love-in-action.nl/
http://www.your-love-life/
http://www.your-love-life/
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Tulku Thondup Rinpoché, Choeling Tulku Rinpoché, Lama Tulku Lobsang  en Shenpen Hookham. Zij 
beoefent tevens al jaren Chi Gong, (Tantric) Yoga en tantrische rituele dans. Volgde lessen in 
emotioneel en energetisch lichaamswerk. Werd in 1995 geïnitieerd als sjamaan, metafysisch en 
sexual healer door sjamaan en psychiater Astrid de Vreese. 

Sinds mei 2010 is Tara Long tevens werkzaam als Secretaris en Vice-voorzitter van de Connection/ 
het Coniugium: www.deconnection.org . De Connection is een Europees platform voor 
complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg. NB. Wij zijn nog steeds op zoek 
naar een geschikte voorzitter. Heb je interesse mail ons: info@deconnection.org 

In mei 2013 werd zij benoemd als jongste Board Member van het prestigieuze instituut voor Mind – 
Body Therapy in de VS: http://instituteformindbodytherapy.org/ourboard.html 

Op 14 juni 2013 werd Dr. Tara Long benoemd als Dean van de Connection University for Advanced 
Erotology, Integral and Transpersonal Sexology & Tantric Science: www.theconnectionuniversity.com 
en de Rasayana Tantra Academy: www.rasayana-tantra-academy.nl / eu. Of bezoek onze 
internationale en vernieuwde website: http://theconnectionuniversity.org/en/ 

Anand Rudra, PhD 

Van Mexicaanse komaf, inmiddels leeft hij al 14 jaar in Europa. Werd initieel opgeleid als 
Internationaal Relatie Advocaat. Bezit 3 Masters in Noord-Amerikaanse studies, Recht en Economie. 
Zijn PhD in Veiligheid binnen de Europese Unie.  

 

Anand groeide op in een familie met sjamanistische (groot)ouders en voorouders. Zijn vader was 
Mexicaanse geestelijke, sjamaan en medium, zijn grootmoeder Yaqui Mexicaanse medicijnvrouw. In 
eerste instantie wilde hij niets weten van deze esoterische zaken.  

Jarenlang was hij werkzaam als hoge politie commissaris van Mexico stad met revolvers op zak en zes 
bodyguards voortdurend om zich heen. Op een dag besloot Anand dat dit niet de manier was om de 
wereld te verbeteren. Diezelfde dag bezocht hij een Boeddhistisch klooster en kwam in aanraking 
met meditatie. Hier vond een diepe transformatie plaats. 

Nu is Anand alweer ruim 12 jaar werkzaam als Kriya yoga leraar (een systeem dat hij zelf ontwikkeld 
heeft) en als tantrika. 

http://www.deconnection.org/
mailto:info@deconnection.org
http://instituteformindbodytherapy.org/ourboard.html
http://www.theconnectionuniversity.com/
http://www.rasayana-tantra-academy.nl/
http://theconnectionuniversity.org/en/
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Hij leidt zijn eigen tantra & yoga scholen in Spanje: Madrid, Barcelona en Malaga. Sinds kort leeft 
Anand samen met zijn Nederlandse partner in Amsterdam en is hij ook in Amsterdam zijn eigen 
tantrisch instituut begonnen: www.truetantra.eu 

Sinds mei 2014 is Anand benoemd als afdelingshoofd Bachelor opleiding aan de Rasayana Tantra 
Academy, daanaast als marketing en relatie manager: www.rasayana-tantra-academy.nl / .eu , of 
voor onze nieuwe internationale website:  http://theconnectionuniversity.org/en/ 

The Connection University / Rasayana Tantra Academy is de eerste en enige tantra universiteit in 
Europa. 

 

Cor van Kippersluis en Annelèn van Wetten, www.tantra-leiden.nl 

 
2 workshops: Tantra, meditatie en seksuele energie 

 
 

Tantra, meditatie en sexuele energie 
Door Cor van Kippersluis en Annelèn van Wetten  
Cor is psycholoog, Rebalancer, Psychobalancer, meditatiedocent en hypnotherapeut. 
www.tantra-leiden.nl  
 
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. 
 
Sexualiteit, liefde en spirituele groei 
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. Hij zei: 
“Perhaps my own morality does not allow it, but experience and observation of myself and 
others have brought me to the conclusion that sexuality is in the center and that the whole of 
social life as well as each individual’s life is centered around it.”. 
Reich’s leerling Alexander Lowen werkte de karakterstructuren van Reich verder uit en 

http://www.truetantra.eu/
http://www.rasayana-tantra-academy.nl/
http://theconnectionuniversity.org/en/
http://www.tantra-leiden.com/
http://www.tantra-leiden.com/
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bedacht vele effectieve oefeningen om de energie weer op gang te brengen. Hij noemde zijn 
methode 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. 
Daarmee worden lustprincipe (instinctieve energieën) en realiteitsprincipe (liefde voor een 
reële ander) één. 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. Bij deze workshop zullen we van het goed leren voelen en niet 
overschrijden van je grenzen een thema maken, zodat je je vrij kunt voelen bij het aan de 
orde stellen van een onderwerp dat zo dichtbij komt. 
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." 
Wij gaan er vanuit dat er in sex niets moet, dat sex een ont-moeting is tussen mensen die 
hun liefdesenergie helemaal durven laten stromen (in de ideale situatie). 
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.  
“Een vrouw als jij heb ik nog nooit gekend. 
Sterker nog: ik zou niet weten wie je bent.” 
Herman Finkers 
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. 
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Cor van Kippersluis is in 1985 afgestudeerd als klinisch psycholoog. In 1991 heeft hij het 
Rebalancing-diploma behaald. Verder deed hij een opleiding tot Rationeel-emotief 
Therapeut (RET) en Hypnotherapeut en hij heeft zich intensief beziggehouden met bio-
energetica, yoga, gestalttherapie en meditatie. Op de universiteit heeft hij trainingen in 
sociale- en hulpverleningsvaardigheden gegeven. Hij geeft sinds 1991 cursussen en 
workshops Psychobalancing en meditatiecursussen en sinds 1994 de jaartraining. Tevens 
hypnosecursussen. Hij heeft een praktijk in Leiden. 
Annelèn van Wetten is docent, trainer, stage- begeleider van PABO studenten en facilitator 
PSYCHE-K methode. Zij heeft de volgende opleidingen gevolgd: master Practitioner NLP en 
Mastercoach, Reiki l en ll, leren van ouderschap en oplossingsgericht werken. Vele jaren 
ervaring als Psychobalancing assistente, interesse in paardencoaching en passie voor 
biodanza. 

 
 

Helene en Jan, www.purenature.nl 
 

1. Tantrische zintuigenreis 
2. Workshop tantrisch ontmoetingsspel 

 

 

De tantrische zintuigenreis is de specialiteit van Pure Nature Passion.  
Na een korte introductie over onze visie op tantra worden jullie gedurende 1.5 uur 
meegenomen op een reis waar alle zintuigen, behalve het zicht, geprikkeld en wakker 
gemaakt worden. Naast het ontvangen van deze zintuigenreis zijn jullie zelf ook actief bezig. 
Praktische tips en ideeën, vooral ook om thuis verder mee aan de gang te gaan. Door alle 
verschillende indrukken komen de hersenen in een diepe ontspanning en kan er een 
trancegevoel ontstaan door de aanmaak van o.a. endorfines. 
Liggend op de grond met een blinddoek om worden jullie verrast met geuren, klanken, 
trillingen en smaken uit de hele wereld en nog veel meer. Dit kan met kleding aan, met 
alleen onderkleding is alles zeker nog intenser. Van klankschaal tot oceandrum, van 
struisvogelveer tot Chinese massage roller. Van chocolade tot vers fruit. 
Wij als team staan voor een integere sfeer, na afloop is er ruimte voor het stellen van 
vragen. 
Het is een weldaad voor lichaam en geest je over te geven aan deze wereld van 
horen,voelen, proeven, ruiken en genieten.  

http://www.purenature.nl/
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Helene en Jan geven in Heerde tantrische massages, cursussen tantrisch masseren, 
tantrische verwenavonden en tantrische feesten. 
Dit alles vanuit een frisse en liefst wetenschappelijk onderbouwde kijk op het Tantrisme en 
Taoisme. 
Helene is holistisch (dier)fysiotherapeut, aangevuld met acupunctuur en chiropractie. 
Daarnaast werkt zij met Tao healing en life style coaching, met name op het gebied van 
intimiteit, relaties en seksualiteit. 

 

Esther en John, www.artofloving.nl 
 

Workshop Tantric Dance 

 

Tantric Dance: 
 
Esther en John van Art of Loving nemen je tijdens deze Tantric Dance workshop mee op reis.  Eerst 
door een Chakra Dance Journey waarin je wordt uitgenodigd jezelf te openen  en ontvankelijk te 
worden. 
Daarna in de Tantric Dance zelf,  een dans waarin de ene leidt en de ander geblinddoekt volgt. 
Hierdoor ontstaat een spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, bewust bewegen 
en richting geven (Shiva-kracht) en aan de andere kant je over te geven met  gratie, souplese en 
schoonheid (Shakti-kracht). Door bewust te ervaren en kijken wordt deze dans een reis waarin je 
meer inzicht krijgt in je eigen vrouwelijk en mannelijk deel. En krijg je ook inzicht in jouw patronen, 
wensen en verlangens in het contact met de ander. In de dans is er meteen ruimte om te 
experimenteren met een nieuwe richting of nieuw gedrag.  
 
Tantric Dance zorgt ervoor dat je makkelijker verbinding en contact maakt met anderen in je dagelijks 
leven. 

 

 

 

http://www.artofloving.nl/
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www.artofloving.nl 

 
 
 

Wino Penris, www.winopenris.nl; Jellie Keuning, www.jehartalskompas.nl 

 
Workshop: Aanraken en geraakt worden 

 

 
Aanraken en geraakt worden. 

 

Een van de belangrijkste thema’s binnen de Tantra is intimiteit. Intimiteit gaat over 

betekenisvol contact maken. Met jezelf en met de ander. Contact maken kun je op vele 

manieren: met je ogen, met woorden, met je aura’s en door aanraken. En dat contact wordt 

intiem als het echt ergens over gaat, als het spannend is. Met andere woorden: intimiteit is 

contact maken op de grens. Dat is pas écht contact maken.  

 

Wat voor de één spannend is (bijvoorbeeld een lichamelijke aanraking of een gesprek over 

een heel persoonlijk onderwerp) hoeft het voor de ander niet te zijn. Het is dus belangrijk om 

de grenzen van de ander te leren herkennen. Maar het begint er natuurlijk mee dat je je eigen 

grenzen goed kent en kunt aangeven. Dat is soms heel moeilijk.   

 

In deze workshop gaan we op een speelse manier met grenzen werken. We doen enkele 

oefeningen met verschillende manieren van contact maken. Je leert hoe veel er over jezelf te 

ontdekken valt in een simpele aanraking, je leert hoe het is om jezelf daadwerkelijk te laten 

zien, te verwoorden wat er daadwerkelijk in je omgaat.  

 

Je maakt hart-hartcontact. En je wordt je gewaar wat dit contact teweeg brengt. Bij jezelf en 

bij de ander. Door dit contact beaam je elkaar en gaat de levensenergie stromen. En die kun je 

dan met elkaar delen. Delen vanuit overvloed, in plaats van claimen vanuit een gemis.  

  

Je mag voor deze workshop in je eentje of als paar inschrijven ( ♀♀ / ♀♂ / ♂♂ ). Deze 

workshop is bedoeld voor mensen die nog weinig of geen ervaring hebben met Tantra, maar 

ook voor de meer ervaren tantristen is er een hoop te beleven. Draag gemakkelijke kleding. 

 

Wino: www.winopenris.nl 

http://www.artofloving.nl/
http://www.jehartalskompas.nl/
http://www.winopenris.nl/
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Jellie: www.jehartalskompas.nl 

 

 

 

            Nirav, www.TantraTempel.nl 
 

2 Workshops Tantra Seks en Transformatie - de Gouden Sleutel 
.......... .............. 

TantraTempel Workshop: 

 

‘Tantra Seks en Transformatie - de Gouden Sleutel’ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ervaar de essentie van Tantra bij de TantraTempel op een unieke locatie midden in de 

natuur” 

 

Tantra is Liefde, intimiteit, genieten en dankbaarheid voor alles wat we in dit moment bewust 

mogen ervaren. Bij Tantra kan seksualiteit een springplank zijn naar bevrijding. Op de eerste 

plaats is het van essentieel belang dat seksualiteit voldoende bewust doorleefd is. Dat je de 

gedachten, de gevoelens en verlangens helemaal doorgrond hebt, dat je het door en door kent.  

 

Bewust Zijn, meditatie en positieve transformatie van seksuele energie naar liefdesenergie en 

daarna naar spirituele energie om werkelijk een vrij en gelukkig te kunnen zijn. Daarbij 

verbetert tevens je fysieke gezondheid en voel je je energieker. Tantra is leven in het licht met 

meer vreugde, kleur en geluk.  

 

Uiteindelijk gaat Tantra uitsluitend over bewust te zijn, meditatief zijn. Daarbij kent Tantra 

vele honderden (meditatie)technieken om je meer bewust te maken. Transformatie volgt dan 

vanzelf zonder dat je er verder iets voor hoeft te doen. Het is goed om niet bij een bepaalde 

techniek te blijven hangen, maar door te stromen naar de essentie: Bewustzijn, Waarheid.  

 

Als je Tantra werkelijk wil ervaren is het noodzakelijk om eerst een redelijk schoon en vrij 

mens te zijn. Dat bereik je bijvoorbeeld door voldoende aan jezelf te werken door groepen te 

volgen op het gebied van emotioneel lichaamswerk, sexual grounding, sexual awareness en 

dergelijke. Tijdens en daarna gaat het pad verder naar meditatief-zijn door het doen van de 

voor jou belangrijke meditaties. Daarna is het de tijd om door te stromen naar het Tantra-pad 

en bezig te zijn met tantrische technieken, die je uiteindelijk ook weer loslaat . . .   

 

 

http://www.jehartalskompas.nl/
http://www.tantratempel.nl/
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Tijdens de workshop geven we een korte introductie over de essentie van Tantra uit India. 

Daarna ga je ervaren hoe het voelt om bewust verbinding te maken tussen het hart en seksuele 

energie.  

 

Het volgende wordt begeleid:                                                     

- een Tantra meditatie,  

- een tantrisch ritueel,  

- een transformatie oefening en  

- een oefening om in verbinding te zijn vanuit het hart.  

- er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen.  

 

Deze workshop is bestemd voor (gelegenheids) stellen en singles met of zonder Tantra 

ervaring. De oefeningen worden gekleed gedaan, met veel respect voor elkaar.  

De workshop is erop gericht om vanuit verbinding te voelen vanuit je hart. 

Tevens is er de introductie van No-Nonsens Tantra en de ‘Groene Tantra Cirkel‘ 

 

Meer info: sw Nirav Beej  

www.tantratempel.nl   -  sessies@tantratempel.nl   -  Waalbandijk 58 Varik  -  06-155 21 760   

 

TantraTempel voor Tantra Healing Sessies - Coaching - Retreats - Workshops - Trainingen   

 

 

Michal Marek Griks and Roxana Cioaza, http://tantramovement.blogspot.nl/ 
 

1. Taste of tantra 
2. Communication of love 

 
1. "Taste of Tantra" - Introduction to practise  

 

 
 

In this introductory workshop we give small examples of simple safe exercises which you can 

continue practising later with your partner or on your own. Anyone following the instructions 

from this introduction may rapidly improve her/his life. We let you have a taste of what tantra 

is, and what we teach as a whole course at the Tantra Movement School.  

 

 

"Taste of Tantra" - Introductie tot de praktijk 

 

In deze introductieworkshop geven we kleine voorbeelden van eenvoudige, veilige 

 

http://www.tantratempel.nl/
mailto:sessies@tantratempel.nl
http://tantramovement.blogspot.nl/


 27 

oefeningen die je later kunt blijven beoefenen met jouw partner of in je eentje. Iedereen die de 

instructies van deze introductie volgt kan snel haar/zijn leven verbeteren. We laten je proeven 

wat tantra is, en wat we onderwijzen als een gehele cursus bij de Tantra Movement School. 

2. Communication of Love. 

 

Do you know the tantric way of communicating? Do you know your and your partner's 'love 

language'? Do you know that when bodies are talking to each other they can easier find 

solutions, even in the areas of our life where there weren't any? Do you know body 

intelligence? Do you use it ? Do you know that we often 'talk' via emotions? Do you know 

that we often do not understand each other because we talk in different love languages and 

we're not even aware of it ?Can you imagine how much you could improve your life and your 

relationship if you knew the answers to these questions?In this workshop we will explore the 

answers to those and other questions. We will do exercises in tantric and body 

communication. We will do things to find out what your and your partner's love languages 

are, and then exercise using them.Your life could become more understandable than ever 

before! 

As always, just a few things that everyone should learn but unfortunately very few do :/ 

Communicatie van Liefde  
Nieuwe workshop in de School Of Tantra Movement 

Ken je de tantrische manier van communiceren? Ken je jouw en jouw partners 'liefdestaal'? 

Weet je dat wanneer lichamen met elkaar aan het praten zijn ze makkelijker oplossingen 

kunnen vinden, zelfs in de gebieden van ons leven waar er geen waren? Ken je 

lichaamsintelligentie? Maak je er gebruik van? Weet je dat we vaak 'praten' via emoties? 

Weet je dat we elkaar vaak niet begrijpen omdat we in verschillende liefdestalen praten en we 

ons er niet eens van bewust zijn?  

Kun je je voorstellen hoe zeer je jouw leven en jouw relatie zou kunnen verbeteren als je de 

antwoorden kende op deze vragen? 

Tijdens deze workshop zullen we de antwoorden op deze en andere vragen onderzoeken. We 

zullen oefeningen in tantrische en lichaamscommunicatie doen. We zullen dingen doen om 

erachter te komen wat jouw en jouw partners liefdestalen zijn, en dan oefenen ze te gebruiken.  

Jouw leven kan begrijpelijker worden dan ooit tevoren! 

Als altijd, slechts enkele dingen die iedereen zou moeten leren maar helaas slechts weinigen 

doen :/  

 

About Me - Michal Marek Griks  
 

I´m a Kundalini Yoga teacher, tantric masseur and teacher, and a relationship and life coach. I 

began my Tantric journey over nine years ago and continue to study at the Rasayana Tantra 

Academy. Tantra has become a way of life for me and three years ago I began sharing my 

http://tantramovement.blogspot.nl/2014/01/about-us-edyta-baghira-and-michal-marek.html
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knowledge and journey as a teacher of Tantra. While Tantra has several paths, I recognized 

that sexuality is the most effective way for me to improve: 

 

my self esteem,  

my physical  

and mental health,  

my intimate relationship,  

my love ( also to myself ),  

my energy and all other aspects of life...  

 

For me, sexuality is the most beautiful, intimate, and powerful expression of love. When I 

recognized how important this is in my life, I asked "If love is the most important need in the 

majority of humanity, why is there no place for the energy of love and sexuality in peoples 

education?"  

 

So, I hope that in establishing Tantra Movement School I can help fill this great need. In my 

life I experienced sex as way to hell but have been very fortunate to also experience it as way 

to heaven. Now I´m bringing sexuality out of guilt and shame to it´s rightful place sacredness 

and honor. 

 

I´m a tantric, who's destiny is to share tantra and love.  

 

Michal Marek Griks 

 

http://tantramovement.blogspot.nl 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://tantramovement.blogspot.nl/
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Nico,  www.TantraTouch.nl 
 

1. Workshop Tandava 
2. Workshop Meeting in Love 

 

1. TANDAVA 
 
Deze Tandava: “Yoga of Dance” & Tantra Introductie workshop is een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met jezelf, Tantra, mijzelf (Nico) en mijn werkwijze. Er is alle gelegenheid 
tot het delen van je ervaring en het stellen van vragen, we combineren 

 ademwerk, om te scheppen, de sleutel tot helderheid, openheid, vrede, vreugde  
 meditatie, om mentale leegte te ervaren, non-dualiteit  
 individuele dans, om (verstilt) te uiten 

We praktiseren 3 stadia van meditatie: 
 Non meditatie  
 Hart meditatie, luisteren met je hart  
 Concentratie en kalmeren van de geest 

Je danst vloeibaar en vertraagt op jezelf, met gesloten ogen en creëert een intieme reis tot 
het bewustzijn van “gewaarZIJN”: 

 gevoelens, vermoeidheid, tegenslagen  
 blokkades, geraakt zijn  
 ontmoeting met onbewuste angst  
 vreugde, passie  
 stilte, onrust, … 

Bewegen op de ademhaling en vertrouwen op de vernieuwing in jezelf 
 tederheid, zachtheid  
 verdieping, verbondenheid  
 weer thuis komen in je zachte natuur  
 innerlijke – en uiterlijke ruimte  
 sensualiteit ervaren 

Vanuit de diepste aspiratie van het hart chakra wordt je stil en ontdekt zorg, respect, 
vriendelijkheid, mededogen en liefde. 
Dit maak je volledig voelbaar vanuit de “vloeibaarheid van beweging in de dans”, om steeds 
subtielere ervaringen te bevorderen en je instincten ten volle te doorleven. 
 
Tandava “Yoga van de Dans” is prachtig om dagelijks te beoefenen. Ik start er zelf de dag 
mee en pas hem ook dagelijks toe tijdens de sessies en workshops. 
 
De opgedane ervaringen tijdens deze workshop kun je prachtig inbrengen tijdens de 
Meeting in LOVE workshop later op de dag!!! 
 
2. Workshop Meeting in LOVE 
 
Liefhebben, intimiteit & seksualiteit, tijdens deze Meeting in LOVE 
 

-        is er alle ruimte is voor gesprek en inquiry 
-        werk ik afwisselend 1 op 1 met jou individueel 
-        zijn we inspiratie en een spiegel voor de groep 

http://www.tantratouch.nl/
http://tantratouch.nl/?page_id=6174
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We onderzoeken, verdiepen en helen op basis van JOUW inbreng en beoefenen een pad van 
 

-        Liefde, mededogen en moraliteit 
-        Diepzinnige inzichtelijkheid 
-        INVOELENDHEID!!!!!!! 

 
Alle ruimte voor 

-        oude overtuigingen, patronen, onverwerkte emoties, verlangen, behoefte, verwachting 
-        (mijn persoonlijke) jouw inbreng, verhalen, ervaringen 
-        verwarring, verwondering, afwachting, geduld, rust stilte 
-        helderheid, wijsheid 
-        … 

 
Ik creëer een geborgen – en veilig veld waarbij je je uitgenodigd zult voelen tot het ervaren van de 
kracht van het samenZIJN in al je zachtheid, tederheid en kwetsbaarheid. 
 
“Waarachtig aandachtig aanwezig ZIJN”. 
 

Algemene info over Nico Drost / Tantra Touch 
 
Tantra Touch, praktijk voor 

 Kashmirische Tantra & Massage  
 IntimiteitsCoaching & Sexual Healing  
 Regressie & Energiewerk 

 
“Waarachtig aandachtig aanwezig ZIJN” 

 Coaching vanuit holistisch perspectief  
 Inzicht vanuit Natuurlijke psychotherapie  
 Gevoel voor het Geheel  
 Invoelendheid middels Emotioneel lichaamswerk  
 Heling & Wijsheid vanuit diverse stromingen, o.a. Tantrisme, Boeddhisme, 

Sjamanisme, … 
 
Tantra Touch: tijdens (meerdere) individuele – en / of partner sessies, proceswerk & 
workshops 

 oefenen, versterken en spiegelen we in helderheid en veiligheid, vanuit respect, 
kwetsbaarheid, raakbaarheid, empathie, echtheid, gelijkwaardigheid, stilte, 
mededogen, …  

 een ontdekkingstocht naar de spirituele kracht van liefhebben, intimiteit en 
seksualiteit, verlangen, behoefte, begeerte, hartstocht, …  

 confrontatie negatieve onverwerkte emoties en (on)bewust gevoel van (on)veiligheid  
 verbinding van(uit) hoofd, hart & ziel  
 werken met lijf: lichaam, geest & ziel  
 bewustwording basale -, bewuste & hogere ZELF 

 
Kashmirische Tantra, vanuit overgave verdiepen, helen, vitaliseren, bezielen, een spiritueel 
pad naar de waarheid van totale liefde, zachtheid, tederheid, wijsheid en moed. Laat 

http://tantratouch.nl/tweelingzielen/
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overtuigingen los, sta open voor het onbekende, laat je verrassen, ben aanwezig in de 
realiteit van wat je NU voelt, vernieuw in het heden!! 
Workshops, eerstvolgende: Tantra Introductie & Tandava: “Yoga of Dance” workshop 15 
september in Wageningen, een ervaren meer nog dan de ervaring op zich, het begin van een 
proces en “never ending”. 
 
Met name 

 het “onbenoembare” en contact met wat zich ook manifesteert  
 mijn intuïtie en invoelendheid tot het onbekende  
 subtiel waarnemen en oordeelloos aanwezig zijn met wat er is 

leiden tot een samenZIJN, waarbij de “innerlijke genezer” aangesproken wordt. Mijn lijf 
(lichaam, ziel en geest) fungeert hierbij als een fijnmazige antenne, dit leidt tot een 
energetische verschuiving en biedt ruimte voor unieke antwoorden. 
Ieder samenzijn brengt een spiegel en zijn jullie mijn leermeesters, die passen bij mijn 
stadium van ontwikkeling. Dat en niet alle opleiding, zijn het gereedschap voor verdergaand 
“sleutelen”. 
 

           
 

 

Hans van der Hel, hans@jezelfenzo.nl en Jacqueline Vastbinder, 
www.tantraincommunicatie.nl  

 
Workshops Tantrische blind date 

 
TANTRISCHE BLIND DATE’! 

‘GEBLINDDOEKT SPEL van LIEFDEVOLLE AANRAKING 

tussen JOU en ’n ANDER’ 
  

Moge dit laatste een verrassing zijn! Althans als jij dit wilt, want je bent 

natuurlijk volkomen vrij om je eigen partner te kiezen. Maar misschien lijkt het 

je wel een leuke uitdaging om, naast dat de partner die jou masseert 

geblinddoekt is, niet te weten wie het is. En zo is er misschien wel meer mogelijk. 

We ‘maken’ deze middag dit spel dan ook gezamenlijk, rekening houdend met - en 

respect hebbend voor elkaars wensen en grenzen, waarbij jij bepaald of je 

http://tantratouch.nl/tandava_tantra_intro/
http://tantramassage.jezelfenzo.nl/
http://www.tantraincommunicatie.nl/
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ongekleed wilt masseren of deels gekleed wilt blijven. Ook vinden er geen 

seksuele handelingen plaats.  

En zo hebben we nog meer ideeën voor deze workshop maar om het nog enigszins 

verrassend te houden, laten we ‘t hier graag bij.  

Waarom geblinddoekt masseren/liefdevol aanraken?  

In het algemeen zijn we gewend om met open ogen te masseren en vaak kost het 

ons tijd om uit ons hoofd te geraken en onze handen ‘het werk’ te laten doen. 

Door onze ogen echter te sluiten krijgen andere zintuigen, zoals die van het 

voelen, eerder de kans om zich te laten ‘horen’. Zelf hebben we deze vorm als 

heel prettig ervaren en zo kan ook het ontvangen anders beleefd worden...  

Iets voor jou/jullie om dit aan den lijve te komen ervaren?  

Wat heeft dit met Tantra te maken?  

Volgens ons gaat Tantra in de eerste plaats over jezelf de kans te geven om je 

volkomen te laten verrassen door wat er zich ‘in het hier en nu’ aan mogelijke 

verlangens en impulsen in jou aandient. En daar, al naar gelang je wens van dat 

moment, gehoor aan te geven/mee te ‘spelen’. Waarbij we er van uitgaan dat jij, 

als onze bezoeker, het prettig vindt om liefdevol aangeraakt te worden; al is het 

maar aan je voeten…  

Spannend?  

Ja, dat is het, althans dat kan het zijn, afhankelijk van wat je tot nu toe gewend 

bent en/of op dat moment wilt ervaren. Maar hier gaat ‘Tantra’ dus over, zo ook 

over ‘Liefdevolle Aanraking’, ‘Voelen’ en over zoveel meer…; hetgeen zich 

nauwelijks in woorden laat uitdrukken maar bovenal gaat over ‘Ervaren Wat Is...’  

We kiezen tijdens deze massageworkshop voor de lichte en luchtige kant van 

Tantra waarbij er dus alles (ook evt. weerstand) mag zijn. Op deze manier kun je 

kennis komen maken met Tantra, maar kom je later een keer bij ons ‘terug’ dan 

kun je ook de ‘andere’ kanten van Tantra leren (ver-) kennen… 

Er is plek voor maximaal 30 deelnemers en we werken in tweetallen. Neem s.v.p. 

een groot badlaken, een blinddoek (of sjaaltje) een omslagdoek (lunghi) en je 

eigen massageolie mee. 

Wij zorgen voor de rest… 

Voel je van harte uitgenodigd! 

 

 

 

Wie zijn wij? 
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Hans van der Hel  

Van ‘Jezelf enzo’: In 2006 ben ik gestart met een 4-jarige opleiding tot 

massagetherapeut. Ik combineer met plezier mijn werk als IT-adviseur, met het 

werken in mijn massagepraktijk in Oud-Beijerland. Sinds 2012 bied ik 

tantramassages aan voor singles en voor paren. Ook organiseer ik tantramassage-

workshops en workshops intuïtief dansen. Tantramassage is voor mij fysiek en 

emotioneel aanraken en aangeraakt worden, binnen mijn grenzen en die van mijn 

partner; liefdevol ontspannen in mannelijkheid, zonder enige verplichting. Meer 

informatie vind je op: tantramassage.jezelfenzo.nl 

 

Jacqueline Vastbinder  

Van ‘Tantra in Communicatie’: Sinds 2006 ben ik tantratrainer en geef ik tantra 

(massage) weekenden en – dagworkshops. Tevens geef ik individuele 

kashmirmassages en sessies op maat (ook voor paren) aan mensen die met 

intimiteitsvragen rondlopen. Graag sta ik mensen bij om zichzelf te her-inner-en 

aan wie ze zijn en wat hun in het leven bezielt. Tijdens mijn werk zie ik in de 

eerste plaats mezelf als ‘het instrument’ waarbij ‘liefdevolle aanraking’ voor mij 

een zeer welkome aanvulling is. Als ik me echt liefdevol laat aanraken/mezelf 

aanraak, kom ik altijd weer thuis bij mezelf. Ik wens ook jou deze of een 

vergelijkbare ervaring toe! Meer informatie vind je op: 

www.tantraincommunicatie.nl 

 

 
Jane Haridat en Voilet Asmus, www.mahilaspowers.com 

 

Laat je sexuele-energie beter stromen door Ho’oponopono uit Hawaii. 

 
Workshop:  

Laat je sexuele-energie beter stromen door Ho’oponopono uit Hawaii. 

 

“The first medicine is forgiveness. Before any one of us can heal ourselves we need to have 

forgiveness. We need to have pono(balance) 

If we cannot forgive ourselves, we cannot heal others, we cannot heal anyone”. 

(Kupuna Alapa´i Kahu´ena, O’ahu Hawaii)  

 

Doel van de workshop:   

Je sexuele energie beter laten stromen door middel van vergevingstechnieken uit Hawaii. 

 

Herken je dit? 

- Je lichaam doet je overal pijn 

- Je voelt je gefrustreerd 

- Diep in jou voel je oude pijn, uit het verre verleden, vastzitten 

http://tantramassage.jezelfenzo.nl/
http://www.tantraincommunicatie.nl/
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- Elke herinnering eraan doet weer boosheid en pijn naar boven borrelen 

- Je bent doodmoe en heb weinig zin in leuke dingen 

- Je bent je passie en plezier in je werk kwijt  

- Je voelt je geblokkeerd in bed 

- De intimiteit in je relatie is ver te zoeken 

- Je durft je niet helemaal te geven aan je partner 

- Je krijgt hierdoor steeds minder zin in seks  

- Je doet van alles om eruit te komen maar belandt toch steeds weer in die vicieuze 

cirkel etc. 

 

Als je dit herkent, dan stroomt je seksuele energie niet goed door. 

Oude boosheid, pijn en overtuigingen zitten je dan in de weg. 

 

Wat helpt dan het beste? 

Vergeving! 

 

Waarom vergeving?  

Vergeving is een element dat vaak binnen het proces van tantrabeoefening vergeten wordt. 

Vergeving is simpelweg heel erg belangrijk als we blokkades op onze seksualiteit op willen 

heffen. Anders blijven de verstoppingen deep down voortbestaan en komen de klachten terug. 

Vergeving zorgt ervoor dat we een diepere verbinding krijgen tussen ons hart, lijf en onze 

seksualiteit. Dat is wat tantra beoogt. 

 

Ho’oponopono. 

Ik heb op Hawaii gewerkt met Ho’oponopono,  een byzondere vergevings- en 

verzoeningsleer. Ik heb hierdoor veel blokkades die op mijn seksualiteit zaten, kunnen 

opheffen. Mijn seksuele energie stroomt nu goed door.  

Dat is een heerlijk gevoel!  

Ik ben niet meer op zoek ben naar liefde en erkenning buiten mezelf. Daardoor ervaar ik een 

diepe innerlijke vrijheid. En ben ik gelukkig met mezelf. 

 

Dit is tantra in de zuiverste vorm durven belichamen en leven!   

 

Wat doet Ho’oponopono? 

Ho’oponopono leert ons dat oude herinneringen voor problemen zorgen en dat deze 

herinneringen uit ons bewustzijn verwijderd kunnen worden door vergeving en verzoening. 

Het gaat hier op de eerste plaats van vergeving van jezelf.  

 

Met Ho’oponopono leer je op diepe lagen jezelf en anderen te vergeven. Het effect ervan 

werkt door naar je omgeving. 

 

De gebruikte mantra is: 

“ I’m sorry, please forgive me, I thank you and I love you”. 

Wat ga je leren in deze praktische workshop? 

- Ik leer jou wat Ho’oponopono is, hoe het is ontstaan, hoe het werkt, wat de voordelen 

zijn voor jezelf. 

- Hierna doen we een uitgebreide oefening (in twee delen) om de seksuele kracht goed 

te laten stromen met Ho’oponopono. Deze oefening kun je ook thuis doen. 
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- De mooie resultaten van deze oefening gaan we dansend, op prachtige sensuele 

muziek, integreren in het lichaam.  

Resultaten? 

Verlost van je blokkade, energiek en vitaal ga je weer weg! En geniet je meer van je 

liefdesleven. 

 

Wie verzorgen deze workshop? 

 

Jane Haridat, mentor on spirituality, sexual power & vitality. 

 

Ik leer jou wat tantra in de zuiverste vorm is zodat je nooit meer naar liefde en erkenning 

buiten jezelf gaat zoeken. Je hebt hierdoor dieper contact met je  seksuele kracht en kun je 

meer van seks genieten.  En ben je in staat om jezelf een rijk en vitaal leven te geven.   

 
www.mahilaspowers.com 
 
Tantra in de purest form 
 

 
 

 

Marja en René Tol, tantra@tantraholland.nl  

 
Tantra en Kaizen: Kleine stappen, echte verandering. 

Een workshop voor stellen (gelegenheid en vast) 

 

 

Tantra en Kaizen:  

Kleine stappen, echte verandering.  
Een workshop voor stellen (gelegenheid en vast) 

Door Marja en René Tol, Tantraholland.nl 

Tantrafestival 2015 

 

 

Tantra wordt het snelste pad van persoonlijke transformatie genoemd. Op een stijl pad moet je 

soms kleine stappen nemen en goed uitkijken waar je loopt. Een gids is soms handig. Kaizen 

betekent “veranderen naar beter”. Als elke kleine stap echt werkt schiet je snel op.  

 

http://www.mahilaspowers.com/
mailto:tantra@tantraholland.nl
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Marja en René geven al jaren tantra workshops aan stellen (gelegenheid en vast). De lessen 

die ze geven zijn gebaseerd op hun eigen tantra pad. Het is de bedoeling dat deelnemers zelf 

op gang komen en er thuis en in hun verdere leven mee verder werken. Feedback die ze 

krijgen: "Dit 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". 

 

Op het Tantrafestival zullen de deelnemers een aantal oefeningen doen die ze helpt een paar 

kleine stappen verder te komen. Praktisch, pragmatisch, zonder opsmuk, maar geworteld in 

jarenlange ervaring en eeuwenoude traditie.  

 

Marja (1954) beoefent sinds jaar en dag yoga en Healing Tao en intensief tantra met René. 

Zij is pedagoge, gecertificeerd systemisch werker, facilitator van familieopstellingen en 

loopbaancoach. 

 

René (1954) is natuurkundige en bedrijfsadviseur. Hij begon met yoga in 1968, startte als 

professioneel yogaleraar in 1978 en als tantra leraar in 1998. Sinds de 90'er jaren geeft hij 

coaching en bijscholingen over werken met kundalini energie. 

 

Voor René en Marja is tantra een pad van persoonlijke transformatie en van verdieping van 

hun (seksuele) relatie. 

 

René en Marja zijn 30 jaar getrouwd en hebben jarenlang het tantra pad verkend. Ze hebben 

veel trainingen en cursussen gevolgd, maar vooral zelf dagelijks geoefend. Tantra is een pad 

van werk, van zelf oefenen en zelf verkennen. Daarom trainen en begeleiden René en Marja 

mensen met als motto "wij helpen mensen het zelf te doen"..  

 

Voor informatie en vragen: www.tantraholland.nl. Email: tantra@tantraholland.nl 

  

  

Marlene Timmer,  Tom Lancel, info@sprense.net, www.sprense.net 
 

 Tantra Lounge "De Taal van je lichaam".  

 

Wie ben je echt in relatie tot de ander? 

De Tantra Lounge is een dag om te onderzoeken hoe je omgaat met jezelf in relatie tot de 

ander. Er bestaan heel veel plaatjes (in ons hoofd en in de samenleving) over hoe een relatie 

eruit hoort te zien. Maar wie ben je echt? Wat verlang je zelf? Heb je de neiging uit te reiken 

naar de ander of houd je juist terug? Zoek je de vertrouwdheid en veiligheid van steeds 

dezelfde of meer het avontuur van nieuwe ontmoetingen? En wat gebeurt er met jou als een 

ander je benadert? 

De taal van het lichaam 

http://www.tantraholland.nl/
mailto:tantra@tantraholland.nl
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We willen je vooral op een ontspannen manier ervaringsgerichte tantrische en 

lichaamsgerichte oefeningen, dans, meditatie, ontmoeten en samen-zijn laten ervaren. Je kunt 

met woorden ongeveer 7% overbrengen wat je wilt zeggen en met lichaamstaal 55%. We 

willen je laten ervaren hoe het is de andere mens te ontmoeten vanuit verbinding met jezelf. 

Onderzoeken wat je waarneemt, waar je behoefte ligt en hoe je je behoefte kunt uiten zonder 

daarvoor woorden te gebruiken. Ontdekken hoe het is om de taal van je hart te laten spreken. 

Hoe het is om compassie te ervaren voor de jezelf en de ander. Om zonder labels of etiketten 

elkaar te mogen zien of (aan) te raken. 

We creëren een ontspannen en vooral veilige Sacred Space, om enerzijds meegenomen te 

worden op de golven van de feestelijke ontmoetingsrite en anderzijds uiterst zorgvuldig te 

voelen waar je eigen verlangens en grenzen liggen. 

 

 
 

 

 

 

Tantra-YoY, Satori en Solana, www.Tantra-YoY.nl, info@Tantra-YoY.nl 

1. Mysteries of the Heart  
2. Deeper Intimacy and Pleasure 

 

 

Mysteries of the Heart 
Een mini-workshop vol warmte, intimiteit en verbinding. Het krijgen en geven van aandacht 

en liefde is niet altijd vanzelfsprekend en vaak heel voorwaardelijk. We gaan de geheimen 

van het hart (weer) ontdekken, door je hart te openen, door aanwezig te zijn in je hart…. Dan 

ga je stralen, stromen, ontstaat happiness. We brengen jullie in verbinding en je ontdekt zo 

zowel de power als the mysteries of love: de frequentie van universele liefde. Het mysterie 

http://www.tantra-yoy.nl/
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van de kracht van je intenties en je hartsverlangens. Van de machtige wereld van hartsenergie 

en trilling. Van de magie van hartcoherentie en synchroniciteit. Er zijn nog zoveel meer 

mysteries te ontdekken! 

 

We laden ons op, en daarbij gebruiken we krachtige 

tantrische (adem)technieken en –meditaties. Natuurlijk 

werken we ook met seksuele energie. Dat is soms 

spannend, maar veilig en fijn. Als je levenslust er mag 

zijn, krijgt je levensvreugde ook een boost. Het gaat om de 

balans! Super energiek zijn en toch helemaal ontspannen, 

dát is tantra.  

Vanuit je centrum anderen te ontmoeten. Zo liefdevol worden dat je gaat overstromen. 

Overstromen zónder liefde te verliezen. En dat bruist!! Geven…, uitdelen is heerlijk! Een 

stralend hart is zo vervullend. Daar worden mensen blij en gelukkig van!  

 

Deeper Intimacy and Pleasure 
Het leven is een feestje; genieten van alle geneugten van 

buiten en van de immense YoY van binnen! Dat heerlijke 

gevoel van verbinding dat ontstaat als je lekker in je vel 

zit en elkaar in vrijheid en in de diepte mag ontmoeten. 

Mind, body, hart, soul: intimiteit omvat zoveel meer dan 

seks. We nodigen jullie uit om het onbekende te durven 

ontdekken. Om gevoeliger te worden, om diepere intimiteit en “plezier” in je leven te 

brengen. Intenser, voller leven door je senses te verbinden met je hart. En natuurlijk ook 

aandacht voor onze levensenergie: (seksuele) energie voelen. Voelen dat seksuele energie de 

centrale steunpilaar is van je levensenergie. En om daar vervolgens in te ontspannen. Laten 

zijn…. 

Free yourself!!! Blokkades in onze geest en lichaam beperken in het beleven van intimiteit en 

plezier. Oude pijn en belemmeringen worden opgeruimd o.a. door ze liefdevol te omvatten. 

Het is tijd voor nieuwe wegen naar intimiteit en geluk in je leven. Oefenen met weer echt zijn; 

je openen. Door je kwetsbaar op te durven stellen, kun je leven vanuit je hart in plaats van 

angst. Wat een bevrijding! 

 

Deeper Intimacy and Pleasure, meer uitbundigheid! Overvloed ontstaat door acceptatie, door 

aanvulling. Genot – happiness -gelukzaligheid bestaan naast elkaar. Het lagere als aanvulling 

op, geïntegreerd in het hogere. Een prachtige symfonie. Die overvloedige intimiteit maakt je 

intens blij. Ontmoeten, aanraken, genieten. Joepie….! 

 

Tantra-YoY 
Wij, Solana en Satori, zijn al zo´n 15 jaar samen op het tantrapad. Als 

Tantra-YoY willen we jullie de vruchten van het tantrapad laten proeven. 
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Wij hebben zelf in ons leven  - werk, privé, relatie – ervaren, dat tantra méér genieten, méér 

levensenergie, meer balans, meer levensvreugde, liefde, vervulling.... in je body, in je leven 

brengt. BLISS! 

 

Tantra betekent "uitbreiding": groeien in liefde en bewustzijn. Méér en méér ZIJN wie je 

werkelijk bent. Wij pretenderen niet dat we het zaligmakende hebben gevonden voor 

iedereen. We maken wel onze tantrische weg -voor een ieder die daar interesse in heeft- 

zichtbaar en voelbaar. Dit is feitelijk een reis zonder doel, want daar waar je aan wilt komen, 

daar ben je al. De weg naar binnen hebben wij gevonden door vele praktische oefeningen en 

meditaties. Aloude tantrische wijsheid (o.a. uit de Vigyan Bhairav Tantra), vertaald in 

praktische tools en oefeningen kunnen de verschillende deuren van de paden naar je centrum 

voor je openen. Ons leven is daardoor zoveel mooier, rijker, dieper en gelukkiger geworden, 

dat wij dit graag met anderen delen. 

 

 
Martina Gijsbers, www.deopenruimte.nl 

 
Tantra voor vrouwen, ‘Empowering the female essence’ 

 
 

 
 

Tantra voor vrouwen                      ‘Empowering the female essence’ 

 
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 “geheimen van het jade-ei” 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;  Tantra voor vrouwen of  www.VrouwenVallei.nl  Tel; 06-499-66-182. 

http://www.deopenruimte.nl/
http://www.deopenruimte.nl/activiteiten/workshops/tantra-voor-vrouwen.html
http://www.vrouwenvallei.nl/
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Robert en Claudia, dansjelicht@hotmail.com  
 

Workshop Dans je licht 

 

 

Dans je Licht 
~Tantric Heart Dance~ 

 

Nodigt ons uit… 

Om vanuit de Bron… 

In liefdevolle verbinding te zijn met de Geliefde.… 

Authentiek & spontaan … 

Unieke dynamiek... 

In subtiele & verfijnde afstemming… 

Diepe overgave... 

De Dansvloer is ons oefenveld waarin wij doorlopend uitgenodigd worden… 

Om onze diepere inzichten te belichamen… 

Om het Leven te vieren… 

In de Dans... 
Open Je~Zelf... 

* 

 
 

Robert van Lente & Claudia Buijtendijk 
Voor informatie: 

Mobiel 06-34250184 

dansjelicht@hotmail.com 

www.energy4work.nl 
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Yatri vzw: Inge Leemans en Erik Decolvenaer 
 

Tantra: Heling van intimiteit en seksualiteit 

 
      
Tantra : Heling van intimiteit en seksualiteit  
Deze workshop gebruikt technieken uit Tantra en helingswerk om je oorspronkelijke intimiteit en 
seksualiteit wakker te maken, om je hart te betrekken bij je seksualiteit, om JA te zeggen om vol te 
gaan staan in dit leven.  
Als kind heb je het ook nodig dat je ouders zich vrij voelen in hun beleving van intimiteit en 
seksualiteit. Pas dan kunnen zij afgestemd reageren op je ontluikende en onschuldige seksualiteit. Als 
onze prille seksuele kracht zorgvuldig wordt 'gespiegeld' , dan verankert er iets in ons. Dan verbindt 
ons hart zich met onze seksualiteit en dansen zij samen het leven.  
In ons helingswerk bieden we oa positieve inprints rond intimiteit en sekualiteit. Om vol tantrisch te 
kunnen genieten van ons man- en vrouwzijn.  
In de workshop reiken we een helingstechniek aan om vervolgens nog even te mogen proeven van 
‘voller’ te genieten 
 
 
 
Inge Leemans, °2 maart 1971. Liefdespartner van Frank en mama van Yerro en Siri. 
Begeleidster van workshops geïnspireerd door de tantrische traditie, lichaamsgeoriënteerde 
therapeute (individuele & relatie-begeleiding), docente opleiding emotioneel lichaamswerk, trainer 
in lichaamsgeoriënteerde encounter. 
 
Als ingenieur miste ik iets heel essentieel en sinds 1996 ben ik docente/begeleidster in emotioneel 
lichaamswerk geworden.  Ik heb me steeds aangetrokken gevoeld tot intimiteit en seksualiteit, en 
heb reeds op jonge leeftijd sexual grounding trainingen gevolgd.  Toen kwam Tantra op mijn pad en 
vanaf de eerste aanraking ben ik me passioneel gaan verdiepen in de wereld van Tantra!  Tantra treft 
me in al mijn cellen … 
 
Sinds 2003 begeleid ik intense Tantra-trajecten alsook individule en relatie-begeleiding.  Ik ben ook 
studente aan de Ridhwan School. 
 
Erik Decolvenaer, geboren in 1968. Liefdespartner van Greet Luypaert, vader van Casper 
 
Begeleider van workshops geïnspireerd door de tantrische traditie, Psychotherapeut en trainer, 
bezieler van Kasteelklooster Sint-Jansberg (www.sintjansberg.be), een duurzame plek waar 
evenementen en feesten worden georganiseerd en een plaats voor persoonlijke ontwikkeling en 
bewustwording. 
 
Tantra brengt me in m'n hart en nodigt uit om op een andere manier te verbinden. Het verlangen om 
vanuit m'n hart te verbinden met de ander is erg groot en tegelijk ook risicovol omdat het zo 
kwetsbaar is.  
 
Dit veld onderzoeken en ervaren en daarin mezelf en de ander ontdekken, is wat Tantra me vooral 
brengt. 
 
Meer info op www.yatri.be 

  

 

http://www.sintjansberg.be/
http://www.yatri.be/
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Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl 
 

Workshop biodanza 

 

                     
 

Biodanza met Marlie  
06-24617030 
info@biodanzametmarlie.nl 
www.biodanzametmarlie.nl  
 
 Biodanza is letterlijk en figuurlijk in bewegingen komen op muziek. Biodanza stimuleert 5 
thema’s die in het leven van mensen belangrijk zijn, dit zijn: Vitaliteit, affectiviteit, 
creativiteit, seksualiteit en transcendentie. In deze workshop gaan we in op het thema 
affectiviteit met contact en verbinding als belangrijkste ingrediënten. We beginnen de 
workshop met actieve oefeningen om goed in contact te zijn met ons lichaam en in de 
tweede helft worden de oefeningen rustiger zodat ons lichaam ontspant en we ervaren wat 
we voelen en nieuwe energie op doen. Je danst op jezelf, met zijn tweeën of in de groep. Om 
zoveel mogelijk in contact met je gevoel te komen praten we niet tijdens het dansen. Draag 
gemakkelijk zittende kleding. Je danst op blote voeten of sokken als je dat prettiger vindt. Je 
hoeft geen ervaren danser te zijn. Iedereen is welkom.  
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Marlie is gecertificeerd biodanza docent en heeft weekgroepen in Almere en Weesp. 
Daarnaast helpt zij stellen, met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, die een opkikker in hun 
relatie kunnen gebruiken, weer aan een bloeiende relatie.  
  
  

Ingrid kramer (Atijiva) van www.Jivas.nl 
 

Jiva's intimiteitspel 

 
 

Jiva’s intimiteitspel. 

Een uitdagend opdrachten spel waarbij je regelmatig van partner zal wisselen. 

Een spel waarin je je grenzen goed aan leert geven en waarbij respect hoog in 

het vaandel staat. Het is een spel vol liefde ,humor, passie en intimiteit .Een 

uitdagende, smeuïge , tikkeltje stoute verkenningstocht. Veel meer kan ik niet 

verklappen ,dus ik vraag je er blindelings in te stappen. 

 

 
 

Ingrid Kramer ( Atijiva) van www.Jivas.nl 

 
 

Anke Harmsen, www.laatjelijfspreken.nl, Greet Vlaming,www.greetvlaming.nl 
 

Introduktie workshop in Sexual Grounding® Therapie 

 

 

Sexual Grounding® Therapie “het terugvinden van je seksuele basis” 

Wil je opnieuw je onschuld, je nieuwsgierigheid en je opwinding terugvinden? 

Wil je ontdekken hoe je een goede monogame relatie kunt hebben? 

Wil je jouw  kinderen juist  spiegelen in hun seksuele ontwikkeling? 

Wil je weer verbinding met je (voor)ouders? 
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Sexual Grounding® Therapie (SGT) is een zeer effectieve vorm van zelfontwikkeling, die op een 

heldere, directe en zuivere manier ingaat op seksualiteit en relaties. SGT volgt S. Freud in diens 

opvatting dat seksualiteit onze primaire levensenergie vormt, maar gaat verder door in kaart te 

brengen hoe seksualiteit zich ontwikkelt van de geboorte tot aan de dood en wat de voorwaarden zijn 

voor een gezonde ontwikkeling. 

Sexual Grounding biedt een duurzame ondersteuning voor elementaire levensthema's, zoals de 

verbinding met de oorspronkelijke natuurlijkheid en levendigheid, het herstellen van de seksuele 

stroom tussen hart en geslacht, het vermogen tot duurzame relaties en de seksuele opvoeding van 

kinderen. 

Ook voor mensen die met mensen werken is deze therapie interessant zodat zij helder en gegrond 

met cliënten kunnen werken als thema’s rondom seksualiteit aan de orde komen. 

De Basistraining SGT start binnenkort. Deze training wordt georganiseerd door BodyMind 

Opleidingen. Meer informatie op www.bodymindopleidingen.nl en www.sexualgrounding.nl 

 

 

 

Greet Vlaming en Anke Harmsen geven deze introductieworkshop. 
Beiden zijn Sexual Grounding Therapeuten 

Zie website www.greetvlaming.nl  en www.laatjelijfspreken.nl 

 
 

Hans van der Hel, www.jezelfenzo.nl 
 

Workshop:8-handenmassage 

 

Acht tedere, liefdevolle, sensuele en spelende handen laten jouw lijf tintelen en 

genieten. Jouw extase is een ware gift voor iedere gever. 
Jouw handen geven liefdevol en respectvol, in een synchroon en speels samenspel met 6 

andere handen. 

http://www.bodymindopleidingen.nl/
http://www.sexualgrounding.nl/
http://www.greetvlaming.nl/
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Meer informatie op:  

8-handenmassage.jezelfenzo.nl 

 

Hierbij nodig ik je van harte uit voor de 8-handenmassage. 

In vrijheid ontmoeten en vol overgave aanraken en aangeraakt worden.  De 

tantrische 8-handenmassage geeft jou de ervaring van ‘overvloedige’ aanraking; 

veilig en toch grensverleggend. Wanneer je je hieraan over kunt geven wordt het 

een ervaring waarvan je intens kunt genieten. 

 

We werken aan een massagetafel in groepjes van vijf deelnemers. Per tafel 

wordt steeds één deelnemer  gemasseerd, de ontvanger. De andere deelnemers, 

de gevers,  masseren de ontvanger vol aandacht in lange synchrone strijkingen. 

De strijkingen kunnen worden afgewisseld met speelse aanrakingen van het hele 

lichaam. We streven naar een evenwichtige man/vrouw verdeling per 

massagetafel, maar dit is vooraf niet te voorspellen.  

 

Voorwaarde om deel te nemen 

is dat je gemakkelijk bent 

met naakt. Het staat je 

overigens geheel vrij om 

kleding aan te houden. De 

ontvanger geeft aan het 

begin van de massage zijn / 

haar verlangens aan en 

bepaalt zijn of haar grenzen. 

Van iedere deelnemer wordt  

verwacht dat de afgesproken 

grenzen gerespecteerd worden, zodat een veilige, ontspannen sfeer gecreëerd 

kan worden.  

Centraal in de massage staat de “hartverbinding” tussen gevers en ontvanger.  

We brengen een continue energiestroom op gang van voeten via onderlichaam en 

hart naar handen. Dit kan tintelingen, emoties en sensuele prikkelingen geven in 

alle delen van je lichaam. Door lange strijkingen van voeten naar handen verbind 

je de aarde-energie (1e chakra) en de seksuele energie (2e chakra) met het hart 

(4e chakra).  Door de strijkingen af te wisselen met speelse aanraking kan de 

energiestroom verder geïntensiveerd worden.  

 

We leggen in de massage geen focus op de geslachtsdelen, maar de 

geslachtsdelen zijn wel een onderdeel van het lichaam en mogen in de massage 

http://8-handenmassage.jezelfenzo.nl/
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meegenomen worden, uiteraard binnen de grenzen die vooraf door de ontvanger 

zijn aangegeven.  

Hans van der Hel, ‘Jezelf enzo’ 

In 2006 ben ik gestart met een 4-jarige opleiding tot 

massagetherapeut. Ik combineer met plezier mijn werk als IT-

adviseur en coach, met het werken in mijn massagepraktijk in 

Oud-Beijerland. Sinds 2012 bied ik tantramassages aan voor 

singles en voor paren. Ook organiseer ik tantramassage-

workshops en workshops intuïtief dansen. Tantramassage is 

voor mij fysiek en emotioneel aanraken en aangeraakt worden, binnen mijn 

grenzen en die van mijn partner; liefdevol ontspannen in mannelijkheid, zonder 

enige verplichting. Meer informatie vind je op: tantramassage.jezelfenzo.nl 

 

Ma Prem Madhuri, madhuritourmaline@gmail.com 

Two Short Tantra Events 

 

Metaphysical Union: Chakra Polarities 

We'll look at how men and women have opposite, attracting electrical charges throughout 

most of the chakras, and how this plays out in daily life. We''ll get keys to make the most of 

this instead of suffering from misunderstandings caused by these discrepancies. And then 

we'll have a delicious experience of these polarities with a partner, in a non-doing, relaxed 

meditation. 

 

Ecstasy Shake 
A rollicking, rousing, celebrative meditation based on the principle that bodies are naturally 

ecstatic. Working in threes, with accompanying music, we'll use a gentle, easy, non-invasive 

technique to free up stuck places, and the sky's the limit! The effect is like that of really wild 

sex, but you're standing up with your clothes on! Wear something loose! 

 

 
 

Bio:  
Ma Prem Madhuri, Mahasatvaa Arihanta, M.M. R.I.M.U. 

http://tantramassage.jezelfenzo.nl/
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Madhuri spent 26 years in Osho's communes, where she worked as a healer and was in the 

Mystic Ring in the School of Mysticism. She has taught Intuitive Opening, Women's groups, 

Tantra, Dreamwork, Channeling, and meditation in many countries. She is a poet, Intuitive 

Reader, and Angel Whisperer, as well as working with a broad range of techniques as a 

private Metaphysical Trainer. She has developed her own method of Self-Healing, which she 

also teaches. She is the author of two volumes of poetry and a Tantra memoir. She lives in the 

North of England. 

 

 

Ingrid, www.tantra-oase.nl, en Belinda, www.moontraining.nl 
 

Workshop OM meditatie 

 
Introductie workshop  
OM meditatie = een sensuele  stromende meditatie            
 

 Wil je onderzoeken hoe je stromende energie samen kunt opwekken en toch met je 
aandacht helemaal bij jezelf kunt blijven?  
 

Kom dan naar de kennismakingsworkshop OM meditatie. OM-en is een simpele, maar niet 
altijd eenvoudige sensuele meditatie techniek.  
 

Wat doen we op het tantrafestival: 
-we laten een filmpje zien  
-we vertellen wat OM is en waarom wij het willen uitdragen 
-we doen oefeningen  
-we geven een demo 
-we gaan niet uit de kleren 
 
Het gaat over bewustzijn, waarnemen en in het hier en NU zijn .  
  
Deze OM meditatie is een precies omschreven oefening,  zonder einddoel, die door de 
‘regels’, routine en duur van de oefeningen  vast liggen. Hierdoor ontstaat veiligheid die 
nodig is om tot ontspanning te komen en je bewust te worden van je lichaam. Mensen die 
OM-en  ervaren bewuster hun lichaamsensatie.  
 

Meer informatie over OM-en kun je vinden op: 
Facebook:  OM NL Zuid-Holland en Zeeland 
 

Ook als single kun je aan deze workshop en de dagworkshop  meedoen. 
 
Ingrid Scholte 06-41434757  
www.tantra-oase.nl  
ingridscholte@hotmail.com 
 
Belinda Christiaans 06-28770509 www.moontraining.nl 
 

belinda.christiaans@chello.nl 

http://www.tantra-oase.nl/
http://www.tantra-oase.nl/
mailto:belinda.christiaans@chello.nl
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Goedele Vercnocke, www.totalegezondheid.be 
 

Workshop Liefde ontmaskert 

 

 

 

Workshop “Liefde ontmaskert”       

 

 

In deze workshop, gebaseerd op het boek “Liefde ontmaskert”,  maak je kennis met jezelf en 

de manieren om in dieper contact te kunnen komen met je eigen kern en met de ander. De 

workshop bestaat uit 3 delen. In een eerste deel gaan we op verkenning in onszelf en de ander 

met de wetenschappelijke achtergronden achter energiewerk (wat is het belang van onze aura 

en hoe kan je die beïnvloeden?). Je kan ontdekken waar je eigen valkuilen zitten.  In deel 2 

gaan we op een speelse manier onszelf en de ander herkennen  door contact te maken met 

onze schaduwzijde, om in deel 3 te komen tot volledige erkenning van onszelf en de ander 

aan de hand van praktische oefeningen om meer in verbinding te komen met onszelf en 

elkaar. Het informatieve gedeelte(deel 1 en 2) is kort, plezierig en beeldrijk  en laat veel 

ruimte om nadien te oefenen. Het geheel neemt 1.5u in beslag met een korte pauze tussenin. 

Het is handig wanneer je wat papier en pen bij de hand hebt om enkele woorden op te 

schrijven wanneer je dingen van jezelf mag ontdekken. Tot dan!  

 

 

 

Goedele Vercnocke  

 

 

 

Goedele is gezondheidsbegeleider en levenscoach en haar passie is het begeleiden van de 

mensen in haar praktijk naar een gezonder en een meer verrijkend leven. Ze heeft zich 

gespecialiseerd in het werken met energievelden, zodat het zelfgenezend vermogen van 

cliënten wordt geactiveerd. Zo kan heling optreden zowel op fysiek, emotioneel en mentaal 

niveau. Ze schreef het boek : “Liefde ontmaskert – Ontdek een geheim pad naar je ware zelf”, 

dat het resultaat is van een persoonlijk bewustwordingsproces. Het boek kan een mooie hulp 

zijn voor iedereen die met zichzelf aan de slag wil gaan in het begrijpen en helen van zichzelf. 

 
 
 

http://www.totalegezondheid.be/
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Deva Prema, www.tantra4jou.nl 
 

Workshop Met Hart, Passie en Ziel 

 
 

 
        Tantra4Jou 
Met Hart, Passie en Ziel….  

 
Tijdens deze 2 uur durende workshop, gaan we met bewustzijn 
kijken naar de verschillende energie-stromen in onszelf. De ene 
pool is de mannelijke sensualiteit,de andere pool is de 
vrouwelijke sensualiteit. Door te ervaren hoe verschillend deze 
energiestromen in jou werken,krijg je eigenlijk meer 
mogelijkheden in jezelf van waaruit je intimiteit kunt aangaan. 
  
Jouw grenzen zijn heilig in dit ontdekkende onderzoek. 
  
Maar....tevens kan het erg interessant zijn af en toe een grens 
bewust op te zoeken en uit te dagen. 
Daardoor kun je ervaren of je grens een gewoonte-patroon is,of 
dat het een wezenlijke grens is die bij je past in het HIER en 
NU. 
  
Vaak hebben we behoefte aan meer "speelruimte" in ons leven, 
dan we onszelf toestaan. 
Meer speelruimte geeft vaak de ervaring van; 
  
"Je weer helemaal levend voelen". 
  
Vaak horen we ook het woord "verdieping", maar eigenlijk 
zoeken we verruiming. Je horizon verruimen..... 
Tantra betekent letterlijk verruiming. 
Je gaat "voorbij de ruimte" en je ervaart alles als één geheel. 
 
Door verschillende ademtechnieken en 
energetische oefeningen ga je beleven hoe het is om is om in 
deze staat te verkeren. Ook ga je ervaren hoe het is om te 
stromen,zelfs om over te stromen van liefde,door de kracht van 
het hart. 
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Deva Prema 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Tantrika Deva Prema. 
 
Deva Prema betekent " godin van  liefde".  
 
Mijn Workshops zijn gericht op verbinding vanuit het hart. Je mag totaal jezelf zijn 
met respect voor je totale wezen. Tijdens mijn workshops werk ik veel met innerlijke 
vuur. Hierdoor kom je meer in je eigen kracht te staan.  
 
Tantrika Deva Prema heeft ervaring met het begeleiden van mensen met een Burn-
Out, HSP en Intimiteit Stoornissen.Ze heeft gewerkt in de Jeugd hulpverlening, 
psychiatrie en met mensen met een lichte verstandelijke beperking. 
 
Prema heeft de volgende opleidingen gevolgd: NLP, Personal Coaching, Aura en 
Chakra Therapie, Natuurgeneeskunde, Meditatie en Diverse Tantra opleidingen. 

 

Jolande Aarts, www.oostersewaren.weebly.com 
 

Verkoop Oosterse waren in de hal tegenover het eetcafe 

 

Ik ben al een aantal jaren te vinden op mooie kleurige 
festivals, waar mensen en kinderen zijn die ik blij wil 
maken met mooie, fijne of gekke spulletjes en die mij 
weer blij maken als iets bij ze past, ze versterkt  en ik 

daar ook nog geld voor krijg, zodat ik in een huisje kan 
wonen en eten kan kopen, jippie zei de hippie,  da's fijn 

en ook nog gezellig ! 
 

 

http://www.oostersewaren.weebly.com/

