
Programma	13e	tantrafestival,		
12	november	2016,	11.30-23.30.	

Djoj,	Antony	Duyklaan	5-7,	Rotterdam.	
	

THEMA	TANTRAFESTIVAL:		
TANTRA:	VRIJEN	ÉN	SPIRITUELE	VRIJHEID.	

HOE	VRIJ	(BEN)	JIJ?		
	

	
Kunstwerk	van	Cloe,	zie	www.artbycloe.com	
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Welkom                  
 

Welkom	op	het	13e	tantrafestival.	Voor	de	13e	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	12	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.	
	

	
	
Thema	tantrafestival	
	
We	hebben	voor	dit	festival	gekozen	voor	een	speciaal	thema,	zoals	we	op	sommige	eerdere	
festivals	ook	gedaan	hebben.	Het	thema	is:	Tantra:	vrijen	én	spirituele	vrijheid.	Hoe	vrij	(ben)	
jij.	
We	zien	dat	de	term	tantra	veel	verwarring	oproept,	we	hebben	geen	eenduidig	antwoord,	
maar	willen	in	een	speciale	workshop	samen	met	de	deelnemers	en	enkele	andere	trainers	
onderzoeken	wat	de	praktische	betekenis	van	tantra	in	jouw	dagelijks	leven	kan	zijn.	
	
Het	festival	
	
Dertien	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.	
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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	13e	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://www.tantratraining.nl/Artikelen/waartantrawerkelijkovergaat.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.	
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,	
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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:	
Versie	5	november	2016.	

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.	Speciale	workshop	thema	tantrafestival:		
Tantra:	vrijen	en	spirituele	vrijheid.	Hoe	vrij	(ben)	jij?		

(Met	Nirav,	Theo,	Helene	en	Jan).	
2.	Workshop:	Tantra	en	het	erotische	verlangen	(voor	mensen	met	enige	ervaring	in	tantra)	

	
Abhika	Tantra,	Theo	de	Klein	en	Daniëlle	van	Berkel	

www.abhika.nl		
1.	 Workshop	Kashmirische	Tantra	

2.	 Workshop	Tantrisch	Ademen:	de	Inner	Flute	
	

Han	en	Marita,	www.body2chill.nl	
1. Art	of	flow!	

2. LEZING:	Seksualiteit	&	dagelijks	leven	
		

Rogier	Moed	en	andere	Bliss	Your	Body	teamleden,	www.blissyourbody.nl			
Workshop:	Stromend	leven!	(voor	twintigers,	dertigers	en	jonge	veertigers)	
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Tara	Long	www.deconnection.org	

3	events:	
1.	‘Opening	the	Body	is	Opening	the	Mind’	

2.	Kum-Nye	Tibetan	Massage	Special	
3.	Tantra	&	Ethiek	Embodied	

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

2	workshops	Tantra,	meditatie	en	seksuele	energie	
	

Lisette	Thooft	
Voorstelling:	Cut!	

	
		Helene	en	Jan,	www.purenature.nl	

1.	Tantrische	zintuigenreis	
2.	Workshop	tantrisch	ontmoetingsspel	

	
Rakesh,	www.artofloving.nl	
Workshop	Tantric	Dance	

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

Workshop	Zien	en	gezien	worden	
 

Nirav,	www.TantraTempel.nl					
2	workshops	“Ervaar	de	ware	Essentie	van	oorspronkelijke	Tantra”.	

	
Michal	Marek	Griks	and	Alina	Simuleac,	http://tantramovement.blogspot.nl/	

1. Taste	of	tantra	
2. Power	of	Kriya	Yoga	

	
Jane	Haridat,	www.janeharidat.com	

1.	Hawaii,	Lemurië	en	seksuele	energie.		
2.	Bevrijd	jezelf	en	geniet!	

	
Marja	en	René	Tol,	www.tantraholland.nl	

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

	
Martina	Gijsbers,	www.deopenruimte.nl		

Tantra	voor	vrouwen	
	

Robert	en	Claudia,	dansjelicht@hotmail.com			
Dans	je	Licht	'Tantric	Heart	Dance'	

	
	

Inge	Leemans	en	Erik	Decolvenaer,	Rising	Heart.	
Tantra:	Heling	van	intimiteit	en	seksualiteit	
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Hans	van	der	Hel,	www.jezelfenzo.nl		
Workshop:8-handenmassage	

	
Ma	Prem	Madhuri,	madhuritourmaline@gmail.com	

Rendezvous	with	Our	Shiva	Or	Shakti	
	

Ellen	Gille	www.ellengille.com	en	Hans	van	der	Hel	www.jezelfenzo.nl		
Tantrische	blind	date	

	
Brenda	van	Broekhoven,	www.heartbeatevolution.com,	

met	assistentie	door	Jan-Peter	Verstegen	
"	Liefde	én	erotiek...een	dans	van	vuur	en	vlam."	

	
Maya	Kerstan,	www.rodeparel.nl	

“Seksualiteit	in	verbinding”	
	

Maria	Aarts,	www.tantradenbosch.nl		
1.	 Het	3	minuten	spel	

2.	Massage-op-aanvraag	(voor	mensen	met	enige	ervaring	in	tantra)	
	

Marlie	Wetemans,	www.biodanzametmarlie.nl	
Biodanza.	Stromende	liefde;	het	pad	naar	affectieve	relaties	en	verbonden	seksualiteit.	

	
Jos	Wolffensperger	en	Marie-Paule	Thijssen,	www.omgroep.nl				

Kennismaking	met	Orgasmic	Meditation	
	

	
Marije	Oostindie	

Atelier	Aandacht	presenteert:	Tantrische	goden	en	godinnen	
	

In	de	hal	tegenover	het	eetcafe	
	
		

Cees	Sax	-	'Heartful	Guitars'	
Tijdens	het	diner	in	zaal	3.	
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Uitwerking programma per onderdeel: 
 
	

 

 
 

www.tantratraining.nl  
 

1. Workshop:  Tantra: vrijen én spirituele vrijheid. Hoe vrij (ben) jij? 
2. Workshop: Tantra en het erotische verlangen 

	
Workshop	1.	

Thema	Tantrafestival	2016	

Tantra:	vrijen	én	spirituele	vrijheid	

Hoe	vrij	(ben)	jij?	

Jan	den	Boer	en	Caroline	van	Wijngaarden,	tantratraining.nl,		
in	samenwerking	met	Nirav,	Theo,	Helene	en	Jan	

.	
Wat	is	tantra?	
	
Tantra:	Extase	of	bewustzijn?	Monogaam	of	polyamor?	Vrij	of	verbonden?	Zin	of	geen	zin?	
Uitleven	of	onderdrukken?	Worstel	jij	ook	met	deze	vragen,	alleen	of	in	je	relatie?	Je	bent	
niet	de	enige.	In	deze	workshop	gaan	we	met	elkaar	in	gesprek	en	onderzoeken	we	wat	
tantra	jou	in	deze	levensvragen	te	bieden	heeft.	We	hebben	ook	enkele	andere	trainers	van	
het	festival	uitgenodigd	om	dat	gesprek	met	ons	te	voeren.	
Maar	het	stopt	niet	bij	het	gesprek,	we	zullen	jullie	ook	een	aantal	krachtige	oefeningen	
aanbieden	die	je	kunnen	ondersteunen	in	het	proces	om	hier	helderheid	in	te	krijgen.	
De	start	van	ons	antwoord	is:	het	gaat	er	niet	om	wat	je	doet	-	goed	of	fout,	maar	hoe	je	het	
doet	-	vrij	of	onvrij.	Of	het	vrij	of	onvrij	is	kun	je	voelen:	als	het	onvrij	is,	is	er	nog	veel	onrust.	
Dan	heb	je	nog	onderzoek	te	doen.	Vrij	voelt	rustig	
	
Begeerte,	verlangen	en	vrijheid	
	
Hoe	kunnen	we	het	begrip	vrijheid	verhelderen?	Voor	ons	is	het	centrale	thema	van	tantra:	
omgaan	met	begeerte	en	verlangen.	Begeerte	is	moeten	of	niet	mogen,	uitreiken	en	
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terughouden,	behoefte	vervullen	of	onthouden.	Dit	kan	zowel	de	fysieke	begeerte	zijn,	als	
verbale	begeerte	(oordelen,	begrepen	willen	worden,	gezien	willen	worden,	etc.).	
Verlangen	is	vrij	zijn,	je	verlangens	kunnen	voelen	zonder	iets	te	moeten	of	iets	te	
verdringen	en	in	vrijheid	kunnen	voelen	wat	passend	is	in	het	moment.	
	
Zelfonderzoek	
	
Wij	nodigen	uit	tot	zelfonderzoek.	Hoe	(on)vrij	ben	jij?		
Dit	onderzoek	gaat	zowel	over	je	gedrag	als	over	de	manier	waarop	je	erover	communiceert.	
Hoe	leef	jij	tantra?	Hoe	communiceer	je	over	tantra?	Hoe	(on)vrij	ben	jij	daarin??	
Het	zelfonderzoek	leidt	niet	tot	eenduidige	antwoorden.	In	deze	workshop	willen	we	je	
uitnodigen	om	elke	keer	opnieuw	je	eigen	verhaal	te	ontdekken	en	te	leven.	
	
We	zullen	dit	onderzoek	op	drie	manieren	doen:	
	

- Persoonlijke	verhalen	over	de	zoektocht	naar	vrijheid	
- Gesprekken	over	jouw	persoonlijke	zoektocht	in	kleine	groepjes	
- Oefeningen	die	leiden	tot	bewustwording	en	groei	

	
Een	uitgebreide	beschrijving	van	deze	workshop	kun	je	vinden	aan	het	eind	van	
dit	tantrafestival	document.	
	

Workshop	2:	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.	Dan	wordt	seksualiteit	een	sacraal,	heilig	gebeuren	
waarin	een	diepgaande	verbinding	met	jezelf,	een	partner	en	het	hogere	mogelijk	is.	

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.  
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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. 

	

	
	

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

	
	

Jan	en	Caroline	geven	al	bijna	10	jaar	samen	tantratrainingen	en	relatietherapie.	
Jan	den	Boer	(1960)	studeerde	filosofie	en	bouwkunde	en	is	Postural	Integration	therapeut.	
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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.	
	
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.	
	
	

	
Abhika Tantra, Theo de Klein en Daniëlle van Berkel 

www.abhika.nl 
 

1. Workshop Kashmirische Tantra 
2. Workshop Tantrisch Ademen: de Inner Flute 

 
 
 
 
1. Kashmirische Tantra  
De Kasmirische Tantrische traditie geeft eenvoudige, diepgaande oefeningen in meditatie, 
communicatie en contact. Zij nodigt uit tot het bewust en intens aangaan van het leven.  
Kashmirische Tantra ondersteunt je in het totaal en onvoorwaardelijk accepteren van jezelf. De 
ontspanning die ontstaat als je jezelf niet meer bevecht, geeft ruimte om je zelf beter te leren kennen. 
Ook kun je van hieruit anderen en de wereld om je heen met meer helderheid en compassie gaan 
zien. Je oordelen en overtuigingen houden geen stand... 
 
In deze workshop bieden wij je graag ervaringen aan en gebruiken we weinig woorden. Je maakt 
kennis met een aantal werkvormen uit de Kashmirische Tantra. 
De Tandava Dans Yoga neemt je mee in het ervaren van jezelf in dit moment. Het neemt je mee in de 
wereld van de vrije stroom, in contact met jezelf en jouw omgeving. In de Yoga van Aanraking breng je 
jouw vrije stroom in contact met een ander. Hier ontvouwt zich een nieuwe dimensie in de beleving 
van aanraking.  
 
De workshop is open voor iedereen. 
 
 
 
2. Tantrisch Ademen: de Inner Flute 
De Tantrische Inner-Flute Adem is een krachtige, openende en verbindende ademtechniek. 
Deze manier van ademen richt zich op het kanaliseren van jouw levensenergie, het openen van je 
chakra’s en het vergroten van je gevoeligheid voor extatische sensaties in je lichaam. Een wijze van 
ademen die ook behulpzaam is in het dagelijks leven, die je dichter bij jezelf brengt en houdt.  
 
In deze praktische workshop besteden we zowel aandacht aan de techniek, als aan de kunst van 
overgave door het loslaten van die techniek. De Inner-Flute wordt dan zacht, krijgt een meer ritueel 
karakter en helpt je te stoppen met 'werken'.  
Als je hoofd zich er dan niet meer mee bemoeit, dan kun je totaal opgaan in de overgave. 
 
De workshop is open voor iedereen.  
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Over ons   
 

 
 

Daniëlle van Berkel en Theo de Klein 
 
Abhika Tantra organiseert al meer dan 12 jaar Tantra workshops: je bent welkom voor een dag, een 
weekend, een jaargroep. Ook ben je welkom voor individuele begeleiding. 
Vanuit ons eigen enthousiasme nodigen we je uit om met nieuwsgierigheid de diepere lagen van 
contact, intimiteit en seksualiteit te onderzoeken.  
We geven deze workshops met de intentie om de Tantrische visie meer te integreren in het dagelijks 
leven. Deze visie daagt je uit om je bewustzijn te ontwikkelen, jouw eigen waarheid te erkennen en 
deze te leven. 
 
In onze workshops bieden we vooral praktische oefeningen aan waarin je jouw eigen levendigheid, 
kracht, levenszin, speelsheid en spontaniteit onderzoekt en ontwikkelt. 
Dat creëert meer ruimte voor andere keuzes en nieuwe mogelijkheden in jouw leven. 
 
abhika.nl 
 
 
 

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

1.	Workshop:	Art	of	flow!	
2.	LEZING:	Seksualiteit	&	dagelijks	leven	

Art	of	flow!	

Een	van	de	leukste	dingen	in	dit	leven	is	dat	we	een	lichaam	hebben	en	daarvan	mogen	
genieten.	Tantra	betekent	samenhang	of	verbinding	en	sluit	aan	bij	onze	natuurlijke	
behoefte	aan	lichaamscontact	en	nabijheid.		

Vandaag	de	leukste	toegankelijke	groepsoefeningen	van	Body2chill®	met	aanraking	&	
contact.	Een	heerlijk	feestje	voor	je	zintuigen.	Je	deelt	het	moment,	speelt	en	
ontdekt,	verder	hoef	je	er	niets	mee.	

VOOR:	iedereen.	Door	de	laagdrempeligheid	is	deze	Tantra	workshop	ook	geschikt	als	
introductie	wanneer	je	geen	Tantra	ervaring	hebt.	Geniet	volop	van	deze	avontuurlijke	
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reis	waarbinnen	je	op	natuurlijke	wijze	mag	spelen	en	ontdekken.	Aandacht	voor	
verfijnde	afstemming	vanuit	ruimte,	eigenheid	en	respect.		

OVER	DE	WORKSHOP:	Alles	bij	deze	Tantra	workshop	staat	in	het	teken	van	sensualiteit	
in	aanraking	&	flow.	De	workshop	behoort	tot	onze	Witte	Tantra	en	is	dus	niet	gericht	
op	seksuele	vereniging,	wel	lichamelijk,	speels,	spannend,	dynamisch	en	met	een	mooie	
opbouw.	Gekleed.	Trek	iets	aan	waarin	je	je	mooi	voelt	en	lekker	kan	bewegen.	

DOOR:	Body2chill®	

De	workshop	wordt	gegeven	door	Han	Thorig	&	Marita	Damen.	Body2chill®	biedt	
hoogstaande	Tantra	trainingen	en	seksualiteit	coaching.	Een	spannende,	intieme	én	
veilige	omgeving	met	professionele	begeleiding	en	kennis	van	groeiprocessen,	waar	
krachten	zich	bundelen,	maskers	onnodig	zijn,	relaties	verdiepen	en	verbreden.	Waar	
huid,	adem	en	harten	elkaar	vinden	en	vriendschappen	ontstaan	voor	het	leven.	
Body2chill	vind	je	in	Nijmegen.	Tijdens	weekenden	kan	je	blijven	slapen.																																																																																																																

	

	

			

	

LEZING	15:15	uur	:	Seksualiteit	&	dagelijks	leven	

Interactieve	lezing-workshop	Tantra.	Lezing	Tantra	met	oefeningen	en	gelegenheid	tot	
vragen.	Over	de	wisselwerking	tussen	seksualiteit	en	ons	dagelijks	leven.	Vervullende	
seks	is	geen	toeval	als	je	snapt	hoe	het	werkt	(en	hoe	niet).	

Hoe	kom	ik	tot	vervullende	seksualiteit?	

Hoe	kan	ik	in	leven,	liefde	en	werk	waarachtig	en	passievol	zijn?	

DOOR:	Han	Thorig	van	Body2chill®	

VOOR:	iedereen	met	relatie	of	relatiewens.	
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Rogier	Moed	en	andere	Bliss	Your	Body	teamleden,	www.blissyourbody.nl		
	

Workshop:	Stromend	leven!	(voor	twintigers,	dertigers	en	jonge	veertigers)	

 

 

Workshop: Stromend leven!  
 

Voor: jonge deelnemers tot 44 jaar (singles & stellen) 
Door: Bliss Your Body - team 

 
In deze workshop nemen we jonge mensen op een lichte en toch diepgaande manier mee 

op een tantrische reis. Via beweging, lichaamswerk, meditatie, sharing en 
contactoefeningen kun je meer en meer zakken in je lichaam en naar binnen gaan, op 
weg naar ‘de bron’. Van daaruit kun je je dan openen voor het contact met de anderen 

en wie weet een verbinding ervaren die je nooit eerder hebt gevoeld.   
Bewustzijn, ontspanning, plezier en acceptatie van wat er is, zijn voor ons belangrijke 
sleutels tot een stromend lichaam en een vervullend leven. Hoewel seksualiteit een 

belangrijke plek inneemt in tantra, staat dit onderwerp bij deze workshop niet centraal. 
De oefeningen kunnen echter wel degelijk als heel intiem ervaren worden, evenals dat je 

je seksuele energie meer kunt gaan voelen stromen.  
 

Bliss Your Body geeft sprankelende tantraworkshops voor twintigers, dertigers en jonge 
veertigers. Er zijn avondworkshops, dagworkshops, weekendworkshops en 

avondcursussen. 

www.blissyourbody.nl 
 
 

Tara	Long		www.deconnection.org	
	

3	events:	
1.	‘Opening	the	Body	is	Opening	the	Mind’	

2.	Kum-Nye	Tibetan	Massage	Special	
3.	Tantra	&	Ethiek	Embodied	

	
Love	in	Action	&		
The	Rasayana	Tantra	Academy	
	
presenteren	
	
Drie	Events	
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voor	het	Tantra	Festival	2016	
	
‘Opening	the	Body	is	Opening	the	Mind’	
	

	
	
Chakra’s	Psychology	and	Energy	Work	via	Tantric	Body-work		
(Herkomst	India)	
Een	belichaamde,	helende	reis		
naar	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.	
	
Chakra	Psychologie	is	een	combinatie	van	Indiase	chakra	leer	en	westerse	psychologie.	
Elk	chakra	functioneert	op	haar	eigen	unieke	wijze	en	heeft	een	diepere	psychologische	
laag	en	betekenis.	Door	onze	chakra’s	te	voelen	leren	we	stap	voor	stap	wat	ze	ons	
vertellen	over	onze	staat	van	Zijn.		
	
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).	
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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	ademhaling,	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	
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.			
	
	
Kum-Nye	Tibetan	Massage	Special		
	
Nerve	Stretching	&	Breath	Work	
Volgens	structuur	Choeling	Tulku	Rinpoche	(Tibet)	
In	de	Kum-Nye	gezondheidsmassage	werken	we	volgens	de	Tibetaanse	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.		
Bij	de	“nerve	stretching”	openen	we	doelbewust	alle	zenuw-	en	lymfekanalen	in	het	
lichaam,	dit	leidt	tot	diepe	fysieke	ontspanning	en	mentale	overgave.	
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	deze	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	
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De	massage	stimuleert	de	lymfe-,	zenuwbanen,	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	bevrijd.	
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.		
	
	
	
	

	
	

	
	
Tantra	&	Ethiek	Embodied		
Wheel	of	Consent	&		
Dynamic	Ethics	Circle	Model	
	

	
	
Een	interactieve	en	inspirerende	presentatie/	workshop	door	Dr.	Tara	Long	over	de	
zoektocht	naar	het	tantrisch	hartsbewustzijn,	professionele	integriteit	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.		
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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	het	Wheel	en	het	dynamische	ethische	cirkel	model	(zoals	onlangs	
door	Dr.	Tara	Long	ontwikkeld).	
	
We	zullen	in	deze	tantra	communicatie-	en	ethiek	workshop	praktisch	oefenen	met	
diverse	vormen	van	tantrische,	ethische	communicatie:	reiken,	vermijden,	stoppen,	
toestaan,	overgeven,	verbinden….	en	de	4	niveaus	van	toestemming,	daarnaast	de	
dynamische,	expressieve	variant.	
	
	
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.	Op	dit	moment	rondt	hij	de	opleiding	tot	mentor	surrogaat	partner	therapie	af	
aan	de	Love	Academy.	

	
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	als	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	17	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	/	www.surrogatetherapy.nl	
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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	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.org		en	de	Rasayana	Tantra	Academy:	www.rasayana-
tantra-academy.nl	/	eu.		
	
Anand	Rudra,	PhD	
Van	Mexicaanse	komaf,	inmiddels	leeft	hij	al	16	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.	
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Nu	is	Anand	alweer	ruim	12	jaar	werkzaam	als	Kriya	yoga	leraar	(een	systeem	dat	hij	zelf	
ontwikkeld	heeft)	en	als	tantrika.	
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	decaan	en	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	
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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.	

	
Lisette	Thooft	

	
Voorstelling:	Cut!	

	
	

Lisette	Thooft,	Voorstelling	CUT!	
	
Een	vrolijke	mix	van	liedjes	en	praatjes	over	de	liefde.	Waarom	is	liefde	zo	lastig?	
Waarom	zijn	wij	eigenlijk	geschapen	als	man	en	vrouw,	doormidden	gesneden	volgens	
de	mythen?	The	first	cut	is	the	deepest	–	die	eerste	snee	vond	miljoenen	jaren	geleden	
plaats	en	de	gevolgen	ervan	ervaren	we	allemaal	nog	dagelijks	aan	den	lijve.		
De	‘Theorette	van	Lisette’	is	al	hard	op	weg	een	klassieker	te	worden.	Nu	heeft	ze	die	
verpakt	in	een	gevoelvol	jasje,	met	eigengemaakte	songs.	Grappige	en	gevoelige	liedjes	
over	de	meest	uiteenlopende	onderwerpen	zoals	schaamhaar,	mannen	en	vrouwen,	het	
leven	op	Aarde,	eten,	ademen,	vergiffenis,	stilte…	De	liedjes	praat	ze	aan	elkaar	in	een	
heerlijk	humorvol	betoog.	
Een	voorstelling	om	verfrist	en	geïnspireerd	vandaan	te	komen.	
	
Een	voorproefje:	http://www.lisettethooft.nl/liedjes/	
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Helene en Jan, www.purenature.nl 
 

1. Tantrische zintuigenreis 
2. Workshop tantrisch ontmoetingsspel 

	
1. Tantrische zintuigenreis 
	
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.		
	
2. Workshop tantrisch ontmoetingsspel 

Op een speelse, veilige manier gaan we elkaar ontmoeten. 
Met behulp van verschillende oefeningen maken we tijdens deze workshop steeds meer 
verbinding met elkaar. 
Deze workshop is met kleding aan. Trefwoorden: ontmoeten, verbinden, aanraken, 
liefdevol, zacht en sensueel. 
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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.	

	

Rakesh www.artofloving.nl	

 Workshop Tantric Dance	

	Tantric	Dance:	
	

Een	spel	tussen	geven	en	ontvangen,	een	dans	van	overgave,	gratie	en	kracht	waarbij	de	
één	de	leiding	heeft	en	de	ander	zich	laat	bewegen	in	de	dans.	Met	deze	dans	vorm	heeft	
de	ontvanger/volger	zijn	ogen	gesloten	of	heeft	een	blinddoek	op.	De	uitdaging	is	om	

heel	dicht	bij	jezelf	te	blijven,	in	je	eigen	energie.	Maar	tegelijkertijd	je	over	te	
kunnen/durven	geven	aan	de	ander.		

Deze	dansvorm	is	ontwikkeld	door	Art	of	Loving	in	2007	en	vind	plaats	door	heel	
Nederland	

	
Binnen	de	Tantric	Dance	spelen	we	met	de	tegenpolen	van	man/vrouw,	van	binnen	

onszelf	(innerlijke	Shiva	&	Shakti)	als	met	onze	danspartners.	Op	speelse	wijze	word	je	
bewust	van	jouw	eigen	ervaringen	en	bewust	van	iedere	aanraking	en	beweging.	Is	deze	

prettig	of	juist	niet?	Voel	je	je	veilig,	is	de	aanraking	bewust,	is	er	afstemming	en	
samenspel.	Door	bewust	te	ervaren	en	te	kijken	wordt	deze	dans	een	reis	waarin	je	meer	
inzicht	krijgt	in	je	eigen	vrouwelijk	en	mannelijk	deel.	De	dans	is	een	reflectie	van	je	
omgang	met	de	ander,	er	komt	inzicht	in	jouw	patronen,	wensen	en	verlangens	in	het	
contact	met	de	ander.	Tijdens	de	dans	is	er	ruimte	om	te	experimenteren	en	nieuwe	
mogelijkheden	te	ontdekken.	Tantric	Dance	zorgt	ervoor	dat	je	makkelijker	verbinding	
en	contact	maakt	met	anderen	in	je	dagelijks	leven.	Er	wordt	steeds	gewisseld	van	

partner	zodat	je	telkens	weer	verrast	kunt	worden.		
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Wino	Penris,	www.winopenris.nl;		Jellie Keuning, www.jehartalskompas.nl	
	

Workshop:	Zien	en	je	gezien	voelen	
 
Zien	en	je	gezien	voelen	
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	woorden,	met	je	aura’s,	door	aan	te	raken,	maar	ook	gewoon	door	te	
kijken.		
	
Contact	wordt	intiem	als	het	echt	ergens	over	gaat,	als	het	spannend	is.	Met	andere	
woorden:	intimiteit	is	contact	maken	op	de	grens.		
	
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	intimiteit	werken	en	dus	ook	met	
grenzen.		
	
Je	leert	hoe	je	daadwerkelijk	intiem	kun	zijn	met	je	ogen.	En	dan	bedoelen	we	niet	alleen	
het	bekende	‘de	ander	met	je	ogen	uitkleden’,	maar	door	op	zoek	te	gaan	naar	wat	er	met	
jouw	ogen	in	de	ogen	van	de	ander	is	te	ontdekken.	En	wat	er	gebeurt	als	je	je	hart	opent	
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voor	de	ander.	En	als	je	je	buik	opent	voor	de	ander.	En	als	je	dan	uiteindelijk	elkaar	
aanraakt,	is	die	aanraking	heel	subtiel	en	toch	intens.	
	
Je	mag	voor	deze	workshop	in	je	eentje	of	als	paar	inschrijven	(	♀♀	/	♀♂	/	♂♂	).	Deze	
workshop	is	geschikt	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	
Jellie:	www.jehartalskompas.nl	
	
	
	

            Nirav,	www.TantraTempel.nl	
	

“Ervaar	de	ware	Essentie	van	oorspronkelijke	Tantra”.	
.......... .............. 

TantraTempel	Workshop:	
	

‘Ervaar	de	ware	Essentie	van	Oorspronkelijke	
Tantra’	

	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
Deze	workshop	is	bedoeld	om	een	tipje	van	de	sluier	op	te	lichten	over	oorspronkelijke	
(klassieke)	Tantra.		
	
Tijdens	deze	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	korte	introductie	over	Tantra		
-	een	Tantra	meditatie		
-	een	tantrisch	ritueel		
-	een	transformatie	oefening			
-	een	oefening	om	in	verbinding	te	zijn	vanuit	het	hart		
-	er	is	voldoende	ruimte	voor	het	stellen	van	vragen		
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Deze	workshop	is	bestemd	voor	singles	en	(gelegenheids-)	stellen	met	of	zonder	Tantra	
ervaring.		
De	oefeningen	worden	gekleed	gedaan,	met	veel	respect	voor	elkaar.		
De	workshop	is	erop	gericht	om	vanuit	van	uit	je	hart	verbinding	te	voelen.	
	
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	en	transformaties.	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	mag	loslaten	.	.	.			
	
TantraTempel		
De	TantraTempel	heeft	als	doel	het	overbrengen	van	zo	authentiek	mogelijke	Tantra	
welke	geschikt	is	voor	westerlingen.	Deze	mengvorm	van	Tantra	komt	vanuit	diverse	
richtingen,	o.a.	1.	de	inzichten	van	Saraha,		
2.	Hinduïstische	Shaivism	(Shiva-Shakti)	Tantra,	3.	Buddhistische	Tantra	en	4.	het	
Chinese	Taoïsme.		
	
Over	het	algemeen	is	de	richting	van	Tantra,	Spirituele	Vrijheid	of	noem	het	Verlichting.	
Als	je	werkelijk	in	Tantra	geïnteresseerd	bent	zijn	er	een	aantal	voorwaarden.	Ten	
eerste	is	het	belangrijk	dat	er	onderzoek	gedaan	wordt	door	diepgaande	studie.	Ten	
tweede	is	praktiseren,	oefenen	en	ervaring	opdoen	met	meditatie	en	transformatie	van	
groot	belang.	Als	derde	is	een	meester	noodzakelijk	om	Tantra	te	kunnen	bevatten.	En	
als	vierde	kan	het	eenheidsgevoel	met	het	Bestaan	(Advaita	Vedanta)	bijzonder	
behulpzaam	zijn.		
	
	
Meer	info:	Swami	Nirav	Beej		
www.tantratempel.nl			-		sessies@tantratempel.nl			-		Waalbandijk	58	Varik		-		06-155	21	
760			
	
TantraTempel	voor	Tantra	Retreats	-	(jaar)Trainingen	-	Workshops	-		Sessies	-	Coaching		
 
 

Michal	Marek	Griks	and	Alina	Simuleac,	http://tantramovement.blogspot.nl/	
	

1.	 Taste	of	tantra	
2.	 Power	of	Kriya	Yoga	

	
1. "Taste	of	Tantra"	-	Introduction	to	practise		
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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	
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. Power	of	Tantra	Kriya	Yoga,	sublimation	and	
continence	of	the	energy	
	

Tantra	Kriya	Yoga	is	a	practice	of	Indu	origin	and	was	one	of	the	first	practices	
originally	born	out	of	the	Kaula	Tantra	school	over	four	thousand	years	ago.	The	aim	of	
this	type	of	Yoga	is	to	reconnect	your	body	to	your	three	types	of	energy,	sexual,	physical	
and	mental.	At	the	session	we	will	work	mainly	with	a	powerful	breath	what	may	let	us	
experience	ecstasy	in	higher	chakras	in	whole	body	by	bringing	it	directly	from	the	
sexual	chakras.	This	may	bring	you	to	higher	states	of	experiences,	what	would	support	
you	in	any	further	practise.	It	will	make	you	feeling	how	essential	in	tantra	is		aspect	of	
bringing	energy	upward	instead	of	loosing	it.	It	is	one	of	the	most	efficient	and	in	the	
same	time	easy	practice	what	make	it	as	one	of	the	most	favorite	by	my	students.		
As	to	make	this	workshop	even	more	supporting	we	give	some	of	the	practice	to	help	
you	with	keeping	the	energy	in	instead	of	loosing	it	through	ejaculation	and	
menstruation.		
Transformation	in	your	body	-	Whole	tantra	starts	there.		
		
	
Michal	Kali	Griks	and		Alina	Simuleac	
http://tantramovement.blogspot.nl	
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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	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	
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Jane	Haridat,	www.janeharidat.com	
	

1.	Hawaii,	Lemurië	en	seksuele	energie.		
2.	Bevrijd	jezelf	en	geniet!	

	
1. Hawaii, Lemurië en seksuele energie.  

Aloha!  
Weet jij dat als je in verbinding staat met jouw seksuele energie jij in 
verbinding staat met jouw zelfhelend en scheppend vermogen? En dat je jezelf 
kunt genezen van elke blokkade en van allerlei ziektes? Wist jij dat dit oude 
informatie is die al die tijd in je cellen zit ? Het enige wat je hoeft te doen is het 
je te her-inneren. Kun jij je dan een leven voorstellen waarin jij in een blijvend 
contact staat met deze interne bron doordat jij weet hoe deze aan te boren? 
 
WAT HEEFT HAWAII NU MET SEKSUELE ENERGIE TE MAKEN? 
Hawaii is een belangrijke Lemurische vortex voor de aarde. Lemurië, MU zoals de 
Hawaiianen dat zelf noemen, is de periode waarin we nog geen fysiek lichaam hadden. 
Zonder een fysiek lichaam leefden en creëerden we vanuit onze werkelijke 
scheppingskacht. 
We waren volledig gezond. Toen we kozen voor het fysiek lijf kwamen we terecht in de 
vastigheid, in de densiteit. We kregen gedachten waarmee we veel moois maar ook veel 
ellende schiepen. 
We leven nu in een bijzondere periode, DE NIEUWE TIJD, waarin we teruggaan naar 
het bewustzijn van Lemurië, naar onze werkelijke scheppingskracht, maar dan vanuit ons 
lijf. Een hele bijzondere opdracht voor ons als mensen op deze aardbol. 
Vanuit deze periode zijn helende krachten en veel wijsheid overgebleven. Daarom is 
Hawaii heel belangrijk voor de wereld. Ik heb een oerverbinding met Hawaii en daardoor 
zijn deze krachten heel tastbaar voor mij. Ik voel ze letterlijk tussen mijn vingers. 
Het is mijn missie om mensen te helpen om weer terug te komen in hun 
(Lemurische) scheppingskracht. Dit doe ik in samenwerking met de Meesters 
van Hawaii. 
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In het bijzonder met Pele met wie ik in direct contact sta. Pele is de bijzondere 
godin van de vulkaan. Zij staat voor scheppingskracht, vernietiging, passie en 
creativiteit. Zij zorgt voor liefdevolle en diepgaande transformaties.  
Wat ga je ervaren in deze workshop?  
Ik help jou in samenwerking met de Hawaiiaanse meesters in dieper contact te 
komen met je zelfhelend en scheppingsvermogen. Mijn ervaring is dat er diepe 
healings plaatsvinden bij mensen die met de kracht van Hawaii in aanraking 
komen.  
Hoe?  
Dit gebeurt door middel van gechannelde meditaties en praktisch oefeningen 
die in het moment zelf ontstaan doordat Pele deze workshop begeleidt.  
Resoneert dit met jou? Volg dan de stem van je cellen en kom naar mijn 
workshop toe voor een bijzondere ervaring! 
 

2. Bevrijd	jezelf	en	geniet!	
	

Hoe	ziet	jouw	leven	eruit	zonder	schuld,	schaamte	en	oordeel	op	je	
seksualiteit?	
In	deze	hele	praktische	workshop	wil	ik	jou	op	hele	praktische	wijze	
helpen		je	te	bevrijden	van	blokkades	op	jouw	vrouw-,	manzijn	en	je	
seksuele	energie.	
Seksuele	energie	is	creatiekracht,	het	is	je	levensenergie.	Jouw	seksuele	
energie	is	jouw	levenselixer.	Als	deze	goed	stroomt	ben	je	blijer,	gezonder,	
vitaler,	meer	in	balans	en	succesvoller	in	je	leven.	
Om	dit	te	realiseren	moet	je	verbonden	zijn	met	je	lichaam.				
Vanuit	jouw	lijf	leef	je,	voel	je,	doe	je	alles	op	aarde.	Als	je	niet	verbonden	
ben	met	je	lijf,	ben	je	niet	verbonden	met	je	hart.	Jouw	lichaam	is	jouw	
eerste	fysieke	huis	op	aarde.	Jouw	ziel	verlangt	ernaar	om	daar	thuis	te	
komen.	Als	jouw	ziel	thuis	is	in	jouw	lijf,	voel	je	je	veilig	op	aarde	en	kun	jij	
je	overgeven	aan	Tantrische	sex.		
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Ik	doe	in	deze	workshop	hele	praktische	oefeningen	met	je	om	te	
ontdekken	wat	jou	in	de	weg	staat	om	je	hieraan	over	te	geven.		
Dit	is	niet	alles!	Na	het	festival	kijk	ik	graag	mee	naar	jouw	
ervaringen/jouw	antwoorden	in	een	gratis	skype	coaching	van	20	
minuten.	Je	kunt	dan	privé	nog	meer	vragen	stellen.	Ik	help	je	graag	
een	stuk	verder	op	jouw	pad	naar	bevrijding!	
	

 
	

 
www.janeharidat.com 
info@janeharidat.com 
0637036828 
 
	

Marja	en	René	Tol,	www.tantraholland.nl	
Tantra	en	Kaizen:	Kleine	stappen,	echte	verandering.	
Een	workshop	voor	stellen	(gelegenheid	en	vast)	

	
	
	Tantraholland.nl			"De	Tao	van	Levendige	Relaties"	

Tantra	en	Kaizen:	Kleine	stappen,	echte	verandering.	
Een	workshop	voor	stellen	(gelegenheid	en	vast)	
Door	Marja	en	René	Tol,	Tantraholland.nl	
Tantra	wordt	het	snelste	pad	van	persoonlijke	transformatie	
genoemd.	Op	een	stijl	pad	moet	je	kleine	stappen	nemen	en	
goed	uitkijken	waar	je	loopt.	Een	gids	is	soms	handig.	Kaizen	
betekent	“veranderen	naar	beter”.	Als	elke	kleine	stap	echt	
werkt	schiet	je	snel	op	met	blijvend	resultaat.	
In	de	workshop	op	het	tantrafestival	bieden	wij	speelse	

oefeningen	die	helpen	een	paar	stappen	verder	te	komen.	Zodoende	wordt	de	relatie	op	
fysiek,	emotioneel,	mentaal	en	spiritueel	nivo	vrolijker,	intenser	en	eerlijker.	We	werken	
met	verfijnen	van	gevoeligheid	voor	eigen	en	elkaars	seksuele	energie,	de	innerlijke	
glimlach,	subtiele	erotische	aanraking,	openende	feedback	geven,	verkennen	van	elkaars	
familieveld	en	de	gouden	energie	visualisatie.	
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Marja	en	René	(ruim	30	jaar	getrouwd)	coachen	al	jaren	met	veel	plezier	stellen	op	het	
gebied	van	tantra,	yoga	en	systemisch	werk.	De	lessen	zijn	gebaseerd	op	jarenlange	
eigen	beoefening	en	vele	trainingen	en	cursussen.	De	beoefening	heeft	onze	verhouding	
veranderd	in	een	diepgaande	intieme	relatie	waarin	we	ons	kwetsbaar	en	krachtig	
opstellen.	
Feedback:	“Dit	is	heel	praktisch,	deze	aanpak	kunnen	we	direct	gebruiken”,	“Deze	
workshop	is	echt	geweldig,	het	zou	zo	fijn	zijn	als	iedereen	dit	zou	kunnen	ervaren”,	“Wij	
zijn	al	zo	veel	jaar	samen,	maar	dit	geeft	een	enorme	verdieping”	en	“Jullie	zijn	
authentiek”.	
Sinds	2010	leveren	Marja	en	René	een	bijdrage	aan	het	Tantrafestival	Rotterdam.	
Meer	informatie	op	www.Tantraholland.nl		

	
 

Martina	Gijsbers,		www.vrouwenvallei.nl	
	

‘De	geheimen	van	het	jade	ei’			
	

 
 

	
 
 
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. 

Robert	en	Claudia,	dansjelicht@hotmail.com		



	 35	

	
Dans	je	Licht	'Tantric	Heart	Dance'	

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... 
Diepe overgave... 

In subtiele & verfijnde afstemming… 

* 
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... 

 

* 

 
 

Claudia Buijtendijk & Robert van Lente 

* 
Voor informatie: 

Mobiel 06-34250184 
dansjelicht@hotmail.com  

www.energy4work.nl 
	
	

Inge	Leemans	en	Erik	Decolvenaer,	www.RisingHeart.be	
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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	imprints	rond	intimiteit	en	seksualiteit.		Om	vol	tantrisch	
te	kunnen	genieten	van	ons	man-	en	vrouwzijn.	

In	ons	uitgebreid	traject	Heling	van	Intimiteit	en	Seksualiteit	verbind	je	je	met	je	oorspronkelijke	
vrouwelijke	en	mannelijke	natuur.		En		ontdek	je	de	magische	krachten	tussen	mannen	en	vrouwen.	

Het	leven	wordt	gevierd	via	tantrische	rituelen,	oefeningen,	meditaties.	

In	deze	workshop	staat	het	proeven	van	het	helingswerk	centraal.	

Begeleiders	:		

Inge	en	Erik	geven	al	jaren	tantraworkshops,	vroeger	oa	bij	Yatri.		Sinds	zomer	2016	hebben	ze	Rising	
Heart	opgericht.			

Rising	Heart	biedt	Tantra	workshops	voor	singles	en	duo’s.		

Hartsenergie	en	seksuele	energie	komen	samen	als	ingang	tot	heling	en	transformatie.		

We	werken	vanuit	een	zijnsgeoriënteerde	Tantra-visie	en	laten	ons	inspireren	door	lichaamswerk,	
dans,	energie-werk,	seksuele	helingstechnieken	uit	verschillende	stromingen,	sexual	grounding,	en	
meer.			

Rising	Heart	

Present	in	Passion	

Transformerende	tantra	workshops	voor	singles	en	duo’s	

www.risingheart.be	

Tel	:	+32(0)16	47	33	18	
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Hans	van	der	Hel,	www.jezelfenzo.nl		
	

Workshop:8-handenmassage	
	

8-handenmassage 

 

 

 

 

 

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 

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. Meer informatie op: www.handsonhappiness.nl 
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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 meegenomen worden, 
uiteraard binnen de grenzen die vooraf door de ontvanger zijn aangegeven.  

 

Hans van der Hel, Hands-on Happiness 

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 
Rotterdam. 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: www.handsonhappiness.nl 

Ma	Prem	Madhuri,	madhuritourmaline@gmail.com	

Rendezvous	with	Our	Shiva	Or	Shakti	

	
Rendezvous with Our Shiva Or Shakti 
 
Each of us has within us a full-fledged Shiva or Shakti of our very own - wise, magnificent, 
often gigantic - who knows all about us, what's good for us...and takes no shit. 
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We're going to find that Shiva or Shakti via a simple but profound exercise, and then let him 
or her look at our relationships and see what is what. 
We'll work in partners, and have a good dance at the end! 
	
	

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

Ellen	Gille,	www.ellengille.com	en	Hans	van	der	Hel,	www.jezelfenzo.nl		
	

Tantrische	blind	date	

Eigenlijk willen we niet te veel verklappen over deze heerlijke workshop, maar 
daar neemt niet iedereen genoegen mee. Een blind date weten we wel wat het 
is, een ontmoeting met een op dat moment onbekende ander. 
Een tantrische blind date gaat over een geblinddoekte massage tussen jou en 
een ander en op zich kan het al spannend zijn om een onbekende te masseren. 
Alleen nu is er een verrassend element ingebracht welke wij op dit moment niet 
gaan verklappen. Dat is juist zo leuk om te gaan ervaren. 
Geblinddoekt masseren geeft dat je dieper in het gevoel kan gaan en je meer 
kan ervaren. De massage mag sensueel en speels zijn; er worden echter GEEN 
doelgerichte seksuele handelingen verricht. Er wordt gemasseerd in respect voor 
de wensen en de grenzen van de gever en ontvanger. 
We streven naar een evenwichtige man/vrouw verhouding, het kan echter 
gebeuren dat een vrouw een vrouw gaat masseren of een man een man. Het is 
wel belangrijk voor deze workshop dat je hier geen moeite mee hebt. Ook is het 
belangrijk dat je geen moeite hebt met naakt-zijn. 
 
We zijn blij om deze workshop op het Tantra Festival aan te bieden. Hans en ik 
genieten enorm veel van aanrakingen, om te geven en te ontvangen, en dat is 
wat wij mensen willen bieden in onze workshop: het plezier van aanraking. 
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We hebben plek voor maximaal 24 personen. Neem twee grote badlakens mee, 
een blinddoek (of sjaaltje), een omslagdoek (lunghi), sokken en je eigen 
massageolie mee. 

Wij zorgen voor de rest… 

Voel je van harte uitgenodigd! 

Wie zijn wij? 

Hans van der Hel 

Van ‘Hands-on Happiness’: 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 Rotterdam 
Overschie. Sinds 2012 bied ik tantramassages aan voor singles en voor paren. 
Samen met mijn partner Ellen Gille bieden wij ook een 4-handen massage aan. 
Ook organiseer ik tantramassage-workshops, de 8-handen massage. 
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 www.jezelfenzo.nl  

Ellen Gille, Ont-wikkel Jezelf 

Al jaren neem ik deel aan diverse tantra groepen, weekenden en 
heb ik een aantal trainingen bij Jan den Boer gevolgd. Mijn eerste ervaring met 
tantra vond ik doodeng en ik had toen zoveel moeite met alleen al het dragen 
van een lunghi; laat staan om mezelf naakt te vertonen in een groep. Ik had 
zoveel oordelen over mijn lichaam en mijn eigen lichaam aanraken of te laten 
aanraken was niet aan de orde. De vrijheid die ik nu daarmee heb is geweldig en 
ik ben dankbaar om samen met mijn partner Hans van der Hel workshops te 
mogen aanbieden om mensen te laten genieten van hun lichaam, van aan te 
raken en aangeraakt te worden. 
Sensualiteit is een energie die op mijn lijf geschreven is; liefdevol, aandachtig, 
present aanwezig zijn bij de ander, zonder oordeel over wat dan ook. In het 
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Engels zijn de woorden ‘kind, caring and nurturing’ wat over mij gezegd wordt. 
Dat is wie ik ben, dat is de bijdrage die ik ben. Ik ben SensuEllen. Meer 
informatie over wat ik naast de workshops met Hans doe vind je op: 
www.ellengille.com 	

Brenda	van	Broekhoven,	www.heartbeatevolution.com,	www.biodanza-rotterdam.nl.	
met	assistentie	door	Jan-Peter	Verstegen	

	
"	Liefde	én	erotiek...een	dans	van	vuur	en	vlam."	

 

 

1) Liefde én erotiek...een dans van vuur en vlam. 

Liefhebben is voor iedereen een essentiële stroom om te leven. Herken je de kwaliteit 
van liefdevol aanraken en teder aangeraakt worden met volle aanwezigheid van jou en de 
ander? In deze Biodanza workshop kun je passievol genieten met elkaar en jouw 
sensualiteit dansen. 

We dansen zowel intens vurig als ook ontspannend zacht. Je ervaart de balans van het 
oplaaiende, hete vuur en de zachte, verwarmende vlam. Als we vurig verlangen, wordt 
onze passie wakker. Ons vuur wordt aangewakkerd en je krijgt zin om in beweging te 
komen. Zin om expressie te geven aan jouw sensualiteit en je te laten raken door de 
levenslust van de ander(en). Dronken van de nectar, genietend van de vruchten van de 
levensenergie. 

Naast passie hebben duurzame relaties ook tederheid nodig. Zacht, verwarmend, 
verzorgend en genietend van de schoonheid van samenzijn. Een kwaliteit van zijn waarin 
je samen helemaal in het moment bent. Ontmoetingen waarin je kunt ervaren dat alles al 
helemaal goed is en liefde uitbundig stroomt. Dit is heerlijk stromend samen-zijn. 

Dans, verbind, lach, verwonder, geniet en ontdek. Biodanza, is de dans van het leven 
waarin je in contact met jezelf en de ander danst. Meer en meer ontdek je wie jezelf 
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ten diepste bent en hoe jij wilt leven vanuit je hart. Biodanza kun je wekelijks in een 
groep doen, zodat je in verbinding met elkaar steeds meer lagen van jezelf kunt 
ontwikkelen. 

Voor deze workshop is ervaring met lichaamswerk en contact aan te raden, zodat je 
verantwoordelijkheid kunt nemen voor jouw grenzen en genietend aanwezig kunt zijn. 

 
 
 

Over Brenda van Broekhoven  

   

Brenda van Broekhoven houdt van dansen en van een geïnspireerd leven. Als je beweegt 
vol bezieling, geef je uiting aan wie je ten diepste bent.  

Brenda wordt geassisteerd door Jan-Peter Verstegen. 

Brenda geeft wekelijks Biodanza en maandelijks Ritual Trance Dance in Rotterdam. 
Daarnaast is ze NLP trainer en faciliteert (organisatie) opstellingen. In haar werk wordt 
ze gevoed door de visie van Zijnsorientatie waar ze de 3-jarige zijnstraining afrondde. 
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Brenda werkte 16 jaar in het bedrijfsleven voordat ze in 2007 als eigen ondernemer 
startte. Zij is vol passie om experience-based programma’s te faciliterendie je het leven 
voluit laten voelen en teams laten excelleren. 

Na het afronden van haar studie “Technische natuurkunde/ Fotonica” en ook “Industrial 
Sales” is ze gaan werken als sales engineer en afdelingsmanager voor een internationaal 
research&testing bedrijf. Momenteel leidt ze het Product Development team van 
Tagpoint Training: a state-of-the-art en innovatief e-learning programma voor 
industrieel veiligheidsbewustzijn. Ze is ook eigenaar van Heart Beat Evolution waar ze 
focust op het vieren van essentie door bekrachtigende ervaringen en waarachtige 
verbindingen. Beide professies, doet ze met passie, liefde en focus. 

Heart Beat Evolution 

email brenda@heartbeatevolution.com 

wwww.heartbeatevolution.com 

www.biodanza-rotterdam.nl (wekelijkse Biodanza groep) 

 

Maya	Kerstan	

“Seksualiteit	in	verbinding”,	www.rodeparel.nl	

 

 

 

Seksualiteit in verbinding 

Velen van ons hebben zich geïsoleerd gevoeld in hun seksuele ontwikkeling, zonder open 
en eerlijke begeleiding, begrip, bevestiging. 
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Geen wonder dat het dan lastig is om blijvende verbinding in de seksuele uitwisseling 
met een partner te voelen. Nog lastiger is het om je eigen vrije seksuele expressie te 
vinden. 

Als je wel het verlangen voelt naar de duurzame verbinding en de vrije seksuele 
expressie, dan is deze korte workshop iets voor jou. 

We gaan kijken waar de stroom in jou geblokkeerd is geraakt en hoe je deze weer in 
verbinding kunt brengen. 

Seksualiteit in Verbinding is een onderdeel van het Heart and Sexuality project van 
Bodymind Opleidingen. De trainingen zijn er op gericht om onze (vaak) onbewuste 
inprentingen over seksualiteit en relaties, over ons man en vrouw-zijn te ontdekken en 
te herzien zodat de verbinding tussen hart en geslacht, liefde en opwinding, hersteld 
kan worden. 

De workshop wordt gegeven door Maya Schrier-Kerstan, opgeleid in kunstzinnige 
therapie, lichaaamsgeörienteerde Psychotherapie en Sexual Grounding, free lance 
trainer bij BodyMind Opleidingen. Maya heeft meer dan 25 jaar werkervaring met 
individuen, stellen en groepen in het binnen- en buitenland. Website: www.rodeparel.nl 

 

Maria	Aarts,	www.tantradenbosch.nl	
	

1. Het 3 minuten spel 
2. Massage-op-aanvraag (voor mensen met enige ervaring in tantra) 

 
 
Maria Aarts, www.tantradenbosch.nl	
1 Workshop: Het 3 minuten spel	
2 Workshop: Massage-op-aanvraag (voor mensen met enige ervaring in tantra)	
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1 Workshop: Het 3 minuten spel	
Vanuit de eigen perceptie tot aanraking is dat vaak wat we onze partner geven. We 
leggen onze eigen wensen aan de ander op zonder rekening te houden met wat die 
ander echt wilt. Waar heeft die ander behoefte aan en ben jij in staat hem/haar dat 
ook te geven? Tijdens de workshop gaan we op onderzoek naar wat we werkelijk 
willen. We werken twee-aan-twee. ♀♂, ♀♀, ♂♂	
Maria zorgt voor een veilige en respectvolle sfeer, waarin jullie grenzen 
gerespecteerd worden. Bij deze workshop houden we de kleding aan. 	
 	
2 Workshop: Massage-op-aanvraag 	
Tijdens deze workshop gaan we ervaren wat het is om alleen dat te doen (actie) wat 
de ander vraagt. Wat gaat er door het hoofd van de ‘ontvanger’? Hoe ervaart deze 
het als er niets meer of minder wordt gedaan dan waar deze om verzoekt. Hoe is het 
voor de ‘gever’ om niet alle kunsten ten toon te spreiden maar alleen dat te doen 
waar om verzocht wordt.	
Deze workshop is uitermate geschikt voor natuurlijke ‘gevers’ en 
(hobby)masseurs. We werken twee-aan-twee. ♀♂, ♀♀, ♂♂	
 	
 	
Maria Aarts (1960) volgde vanaf 2002 verschillende trainingen op het gebied van 
persoonlijke groei, lichaamswerk en tantra. Belangrijk voor haar ontwikkeling op 
tantragebied waren de privélessen bij haar leermeester Arie. In 2008 startte haar 
opleiding tot massagetherapeut. Maria heeft ruim 30 jaar researchwerk verricht op 
verschillende laboratoria van Organon in de farmaceutische industrie. 	
Na het massaontslag in 2011 is ze haar praktijk voor massagetherapie begonnen. 
Aansluitend volgde de jaartraining bij Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden. 
Ook dit jaar was Maria te vinden op het tantrafestival op Ibiza. Maria geeft regelmatig 
workshops en privésessies voor koppels en beginners. 
 

	
	

Marlie	Wetemans,	www.biodanzametmarlie.nl	
	

Biodanza.	Stromende	liefde;	het	pad	naar	affectieve	relaties	en	verbonden	seksualiteit.	
	
Een	Biodanza	workshop	met	als	thema:				
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Stromende	liefde;	het	pad	naar	affectieve	relaties	en	verbonden	seksualiteit.	
		
Biodanza	met	Marlie	/	06-24617030	/	info@biodanzametmarlie.nl	/	
www.biodanzametmarlie.nl	
	
	

	
		

Biodanza	werkt	met	een	combinatie	van	beweging-dans,	contact	en	fijne	muziek.	Het	
geeft	je	levenskracht,	verdieping	en	je	wordt	er	blijer	en	vrijer	van!	Het	doet	je	
bewustzijn	groeien	en	leert	je	over	communiceren	vanuit	je	hart.	Het	helpt	je	in	contact	
te	zijn	met	je	gevoel	en	daaraan	uitdrukking	te	geven	in	jouw	leven.	Bovendien	is	het	een	
goed	middel	tegen	stress:	Uit	je	hoofd	en	met	je	lichaam	in	beweging!	

In	deze	workshop	verbinden	we	ons	met	ons	hart	(gevoel)	en	onze	seksualiteit	om	
vanuit	deze	verbinding	ook	contact	te	maken	met	andere	mensen.	Het	is	een	fijne	
workshop	om	de	dag	mee	te	beginnen.	De	workshop	is	toegankelijk	voor	iedereen	en	je	
hoeft	geen	ervaren	danser	te	zijn	om	Biodanza	te	beoefenen.			
Marlie	Wetemans,	is	gecertificeerd	biodanza	docent	en	singlecoach.	“Biodanza	gaat	
voor	mij	over	volledig	in	contact	zijn	met	mezelf	en	m’n	omgeving.	Het	is	een	ervaring	
die	ik	graag	wil	delen	met	andere	mensen.	Ik	geniet	enorm	van	de	wekelijkse	Biodanza	
avonden	die	ik	geef	in	Almere	en	Weesp,	de	Biodanza	dansdagen	en	de	seizoenen	cyclus	
in	combinatie	met	Healing	Tao	(Opladen	&	Uitrusten,	Dansen	&	Overgave,	Biodanza	&	
Healing	Tao)	en	kijk	er	naar	uit	om	de	dansworkshop	te	verzorgen	bij	het	tantrafestival”.		

Graag	tot	dan(s)!		

Informatie	over	haar	lessen	vind	je	op	www.biodanzametmarlie.nl		

Over	Marlie	Wetemans	(1976)		

Na	het	afronden	van	de	hbo	opleiding	Facilitair	Management	werkte	zij	ruim	13	jaar	in	
het	bedrijfsleven	in	diverse	rollen	en	bedrijfstakken,	waarvan	de	laatste	zeven	jaar	als	
project	inkoper	in	een	grote	organisatie.	Biodanza	heeft	haar	leven	veranderd;	zij	heeft	
haar	carrière	volledig	omgegooid	en	is	zij	voor	haar	idealen	gegaan	en	onderneemt	
activiteiten	die	stroken	bij	wie	zij	werkelijk	is.	Daarnaast	heeft	Marlie	een	relatie	en	is	
moeder	van	zoontje	Stern	van	twee	jaar.		
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Jos	Wolffensperger	en	Marie-Paule	Thijssen,	zie	www.omgroep.nl	
	

Kennismaking	met	Orgasmic	Meditation	
	
Kennismaking	met	Orgasmic	Meditation	

In	de	OM-meditatie	(Orgasmic	Meditation)	herken	je	verwantschap	met	de	tantrisch-
boeddhistische	tradities.	In	de	OM-meditatie	voel	je	de	spanning	tussen	verlangen,	
verwoording,	weerstand	en	accepteren	van	de	realiteit	die	altijd	anders	is	dan	je	je	had	
voorgesteld.	Voor	beide	partners.	Daardoor	is	de	OM-meditatie	steeds	een	oefening	in	
‘zijn-met-wat-er-is’.	Maar	wel	een	heel	fijne	oefening.	Je	wekt	samen	stromende	energie	
op,	en	je	leert	tegelijk	met	je	aandacht	steeds	meer	bij	jezelf	te	blijven.	
In	de	OM-kennismakingsworkshop	maak	je	kennis	met	verschillende	aspecten	van	de	
meditatie-techniek.	Als	je	wilt	kun	je	daarna	kiezen	voor	een	subgroep	waar	we	verder	
praten	over	de	OM-meditatie.	Je	kunt	ook	kiezen	voor	de	subgroep	‘zelf-ervaren’,	in	
oefeningen	en	in	‘droog-OM-en’.	Er	is	geen	sprake	van	naakt	en	geen	intieme	aanraking.	
Maar	de	ervaring	kan	heel	intens	zijn.	Je	kunt	met	ons	napraten	in	het	restaurant.	
De	OM-meditatie	is	een	beoefening	zonder	doel.	De	regels,	routine	en	de	duur	liggen	
vast,	waardoor	voorspelbaarheid	en	veiligheid	ontstaan.	Dan	komt	er	ontspanning.	
Mensen	die	OM-en	gaan	hun	lichaamssensaties	steeds	bewuster	ervaren,	en	hun	
autonomie	en	authenticiteit.	
Je	kunt	als	paar	en	als	single	aan	deze	kennismaking	meedoen.	Kijk	alvast	naar	het	
filmpje:	https://www.youtube.com/watch?v=XZB3F9G4raw	.		
De	workshop	wordt	verzorgd	door	Jos	Wolffensperger	en	Marie-Paule	Thijssen	van	Om	
Groep	NL,	zie	www.omgroep.nl		
	
Orgasmic	Meditation	ontstond	ongeveer	in	het	jaar	2000	in	de	huidige	vorm,	toen	Nicole	
Daedone	het	leerde	van	een	Boeddhistische	monnik.	Inmiddels	zijn	er	actieve	kernen	met	
OM-ers	in	zeker	40	landen.	In	Nederland	is	sinds	2014	OM	Groep	NL	actief,	waarvan	Jos	
Wolffensperger	de	trekker	is.	In	verschillende	regio’s	zijn	OM-trekkers	actief,	Marie-Paule	
Thijssen	in	de	regio	Utrecht,	Jos	in	Amsterdam	(en	tijdelijk	in	Rotterdam).	In	OM-dagen	leer	
je	de	OM-techniek,	in	Verdiepingsdagen	ligt	de	nadruk	op	meditatie,	zelfonderzoek	en	groei,	
er	zijn	maandelijkse	OM-oefenavonden	waar	je	samen	komt	met	andere	OM-ers	uit	je	regio,	
er	zijn	weekends,	OM-Café,	individuele	sessies		etc.	Je	kunt	bij	ons	ook	terecht	voor	
individuele	en	paren-sessies	OM,	intimiteits-coaching,	Kashmirische	massage,	relatie-,	
psycho-	en	trauma-therapie.	www.omgroep.nl		

Jos	Wolffensperger	(1951)	studeerde	sociologie,	antropologie	en	filosofie,	en	is	coach,	
trainer	en	relatietherapeut.	Hij	schreef	boeken	en	artikelen.	Op	therapie-gebied	heeft	hij	
opleidingen	gevolgd	in	focussen,	lichaamsgerichte	psychotherapie	(PI	en	Primal	Rebirth	
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Therapy)	en	relatie-therapie	(EFT	en	Aumm).	Ik	begon	met	yoga	toen	ik	17	was.	Maar	het	
keerpunt	in	mijn	leven	kwam	pas	in	2002	toen	ik	Tantra	ging	beoefenen	bij	Carla	Verberk,	
Remmelt	van	Kleef,	Vivekananda,	Daniel	Odier	en	Gitama.	Ook	de	tien	jaar	als	student	van	
de	Ridhwan	School	van	Almaas	hebben	mij	sterk	gevormd.	Je	kunt	voor	sessies	bij	mij	
terecht	in	de	Jordaan	Praktijk	voor	Relatietherapie	en	Lichaamsgerichte	Psychotherapie.	

																							 	
Marie-Paule	Thijssen	(1967)	studeerde	Oude	Muziek	aan	het	Conservatorium	en	geeft	
inmiddels	23	jaar	muziek,	stemwerk	en	muzische	expressie.	Daarnaast	volgde	zij	opleidingen	
op	het	gebied	van	Traumabegeleiding	(Somatic	Experiencing	SE	en	Neuro	Affective	
Relational	Model	NARM)	en	massage	(Klassieke	en	Kashmirische	Massage).	Door	haar	eigen	
levenservaringen	kreeg	zij	speciaal	aandacht	voor	geboortetrauma,	baby-massage	en	
hechting.	Zij	werkt	ook	met	de	methode	‘Birth	into	Being’.	www.anamcara-utrecht.nl		

	

Marije	Oostindie	

Atelier	Aandacht	presenteert:	Tantrische	goden	en	godinnen	

	
Atelier	Aandacht	presenteert:	Tantrische	goden	en	godinnen	
'Ieder	aspect	van	de	schepping	is	goddelijk…	inclusief	wijzelf.'	
Dit	is	een	nogal	radicale	realisatie,	die	ieder	mens	potentieel	werkelijk	kan	ervaren.	In	
spirituele	tradities	die	mij	inspireren,	zoals	Tantra	en	boeddhisme,	worden	afbeeldingen	
van	goden	en	godinnen	gebruikt	bij	de	beoefening	hiervan.	De	prachtige	schilderingen	
en	beelden	zijn	bedoeld	om	je	te	helpen	om	het	goddelijke	in	jezelf	te	ervaren.	
	
Hoe?	
Je	visualiseert	jezelf	als	deze	god	of	godin.	Dat	niet	alleen:	je	voelt	hem	of	haar	tot	in	je	
vezels,	tot	diep	in	je	merg.	En	het	universum	reageert	op	jouw	beoefening	door	meer	
goddelijke	kwaliteiten	te	integreren	in	je	leven.	
	
Atelier	Aandacht	werkt	in	de	lijn	van	deze	tradities.	Alles	wat	ik	maak	is	bedoeld	om	jou	
en	mij	te	helpen	herinneren	aan	dat	we	goddelijke	wezens	zijn.	Welke	God	of	Godin	
inspireert	jou?	
	
Op	het	Tantra	Festival	2016	presenteer	ik	een	aantal	altaren,	waaronder	die	van	
'Saraswati',	'Shakti	en	Shiva'	en	'Kali';	belangrijke	goden	en	godinnen	uit	verschillende	
Tantrische	tradities.	Ook	zijn	er	prachtige	ecologische	shirts	en	reisaltaartjes	te	koop.		
Je	kan	het	aanbod	vast	bekijken	op:	www.atelieraandacht.nl	
Weet	je	welkom.	
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Cees Sax 'Heartful Guitars' 

 

Gitaarsax; sfeervolle en meditatieve gitaarmuziek.  

 

Bijlage: uitgebreide beschrijving 
thema workshop tantrafestival. 

	
	

Workshop	
Thema	Tantrafestival	2016	

Tantra:	vrijen	én	spirituele	vrijheid	
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Hoe	vrij	(ben)	jij?		

Jan	den	Boer	en	Caroline	van	Wijngaarden,	tantratraining.nl,	in	samenwerking	
met	Nirav,	Theo,	Helene	en	Jan.	

Wat	is	tantra?	
	
Tantra:	Extase	of	bewustzijn?	Monogaam	of	polyamor?	Vrij	of	verbonden?	Zin	of	geen	zin?	Uitleven	
of	onderdrukken?	Worstel	jij	ook	met	deze	vragen,	alleen	of	in	je	relatie?	Je	bent	niet	de	enige.	In	
deze	workshop	gaan	we	met	elkaar	in	gesprek	en	onderzoeken	we	wat	tantra	jou	in	deze	
levensvragen	te	bieden	heeft.	We	hebben	ook	enkele	andere	trainers	van	het	festival	uitgenodigd	om	
dat	gesprek	met	ons	te	voeren.	
Maar	het	stopt	niet	bij	het	gesprek,	we	zullen	jullie	ook	een	aantal	krachtige	oefeningen	aanbieden	
die	je	kunnen	ondersteunen	in	het	proces	om	hier	helderheid	in	te	krijgen.	
De	start	van	ons	antwoord	is:	het	gaat	er	niet	om	wat	je	doet	-	goed	of	fout,	maar	hoe	je	het	doet	-	
vrij	of	onvrij.	Of	het	vrij	of	onvrij	is	kun	je	voelen:	als	het	onvrij	is,	is	er	nog	veel	onrust.	Dan	heb	je	
nog	onderzoek	te	doen.	Vrij	voelt	rustig	
	
De	verwarring	van	tantra.	
	
De	term	tantra	zorgt	voor	veel	verwarring.	Veel	mensen	die	wij	spreken	en	tantra	nauwelijks	kennen	
zien	het	vooral	als	een	manier	om	seksualiteit	uit	te	leven	met	een	spiritueel	sausje.	En	voor	een	deel	
is	dat	waarschijnlijk	ook	zo.	Tantra	kent	de	uitersten	van	enerzijds	een	conservatieve	Tibetaanse	lama	
die	eens	sprak	op	een	tantrafestival	van	ons	in	Rotterdam,	en	zei	dat	tantra	een	geheime	leer	is	en	
dat	het	woord	tantra	niet	gebruikt	zou	mogen	worden	op	de	manier	zoals	het	in	het	westen	gebruikt	
wordt.	Aan	de	andere	kant	zijn	er	de	seksuele	tantramassage	en	stromingen	zoals	The	New	Tantra	
(TNT)	waar	seksualiteit	centraal	staat.	
Je	kunt	in	tantra	en	onderscheid	maken	tussen	de	tantra	die	meer	op	bewustzijn	gericht	is	en	tantra	
die	meer	op	(seksuele)	extase	gericht	is.	Ook	in	de	tantra	die	op	bewustzijn	groeit	gericht	is	speelt	
seksualiteit	een	rol,	maar	dan	niet	met	extase	als	doel,	maar	met	extase	als	vorm	van	meditatie	om	
spirituele	vrijheid	te	bereiken.	
Voor	ons	staat	in	tantra	de	zoektocht	naar	spirituele	vrijheid	centraal.	
	
Wat	is	vrijheid?	
	
In	onze	workshops	en	relatie	sessies	komt	regelmatig	de	vraag	op:	‘Ik	wil	vrij	zijn.’	En	vervolgens	blijkt	
dat	diegene	bijvoorbeeld	wil	stoppen	met	een	relatie,	of	een	tweede	relatie	aangaan,	of	een	
polyamoreus	leven	wil	gaan	leiden.	Als	we	dan	doorvragen,	blijkt	in	veel	gevallen	dat	deze	persoon	
helemaal	niet	vrij	is,	maar	dat	een	innerlijke	drang	en/of	sterke	overtuiging	hem	bijna	dwingt	om	
deze	weg	te	gaan.	
De	wereld	van	tantra	is	veel	discussie	over	seksueel	contact	tussen	tantra	masseurs	en	cliënten.	
Sommige	tantra	masseurs	stellen	dat	ze	bevrijd	zijn	van	alle	maatschappelijke	waarden	en	normen	
en	dat	dus	alles	toegestaan	is.	Maar	hoe	bevrijd	zijn	ze	van	hun	eigen	ego	en	begeerte?	
Deze	paradox	van	de	vrijheid	is	treffend	woord	in	de	songtekst	van	Freebird	van	Lynyrd	Skyryrd:	‘Ik	
ben	nu	zo	vrij	als	een	vogel,	en	deze	vogel	kun	je	niet	veranderen’	(dus	deze	vogel	is	niet	vrij).	
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Begeerte,	verlangen	en	vrijheid	
	
Hoe	kunnen	we	de	vrijheidsparadox	verhelderen?	Voor	ons	is	het	centrale	thema	van	tantra:	omgaan	
met	begeerte	en	verlangen.	Begeerte	is	moeten	of	niet	mogen,	uitreiken	en	terughouden,	behoefte	
vervullen	of	onthouden.	Dit	kan	zowel	de	fysieke	begeerte	zijn,	als	verbaal	begeerte	(oordelen,	
begrepen	willen	worden,	gezien	willen	worden,	etc.).	
Verlangen	is	vrij	zijn,	je	verlangens	kunnen	voelen	zonder	iets	te	moeten	of	iets	te	verdringen	en	in	
vrijheid	kunnen	voelen	wat	passend	is	in	het	moment.	
	
Zelfonderzoek	
	
Wij	nodigen	uit	tot	zelfonderzoek.	Hoe	(on)vrij	ben	jij?		
Dit	onderzoek	gaat	zowel	over	je	gedrag	als	over	de	manier	waarop	je	erover	communiceert.	
Hoe	leef	jij	tantra?	Hoe	communiceer	je	over	tantra?	Hoe	(on)vrij	ben	jij	daarin??	
Het	zelfonderzoek	leidt	niet	tot	eenduidige	antwoorden.	In	deze	workshop	willen	we	je	uitnodigen	
om	elke	keer	opnieuw	je	eigen	verhaal	te	ontdekken	en	te	leven.	
	
Ons	verhaal:	
	
Voor	ons	is	vrijen	een	onderdeel	van	het	leven	zelf.	Omdat	we	geen	doel	hebben	kunnen	we	elk	
moment	beginnen	en	elk	moment	stoppen.	En	omdat	niets	moet	is	alles	mogelijk,	soms	tijdens	het	
vrijen	een	gesprek	over	het	werk,	soms	valt	een	van	ons	in	slaap,	soms	wordt	een	van	ons	heel	
verdrietig	en	andere	keren	ontstaat	bij	een	van	de	twee	of	bij	ons	allebei	ook	opwinding	en	extase.	
Wat	we	ontdekt	hebben	is	dat	seksuele	energie		eigenlijk	hetzelfde	is	als	levensenergie.	Als	je	
helemaal	in	die	energie	kunt	zijn	ontstaat	een	diepe	liefdesverbinding	waarin	alles	mogelijk	is.	
Dat	betekent	niet	dat	we	altijd	zo	vrij	zijn.	Eigenlijk	zijn	we	vooral	ook	vrij	in	onze	onvrijheid.	We	
kennen	onze	angsten,	onze	emoties,	onze	irritaties	en	boosheid.	We	hebben	geleerd	om	ook	dat	bij	
elkaar	in	liefde	te	ontvangen.	Ook	in	contact	zijn	met	het	uit	contact	zijn	van	de	ander.	De	paradox	is	
dat	je	dan	altijd	in	contact	bent.	
Diezelfde	paradox	geldt	ook	voor	vrijheid.	Als	we	vrij	kunnen	zijn	met	de	onvrijheid	van	de	ander,	dan	
hoeft	ook	aan	die	onvrijheid	niets	veranderd	worden.	En	kun	je	daarvoor	verantwoordelijkheid	
nemen.	Als	we	weten	waarin	we	niet	vrij	zijn,	dan	zorgen	we	voor	een	duidelijke	structuur	en	
duidelijke	afspraken	om	de	veiligheid	in	te	bouwen	in	de	relatie.	Daar	stopt	het	niet,	we	spreken	een	
heldere	intentie	af	en	gaan	vervolgens	oefenen	om	onszelf	langzaam	maar	zeker	steeds	meer	te	
bevrijden.	
Daarin	hebben	we	ontdekt	dat	bij	alle	dagelijkse	onvrijheid	die	er	nog	steeds	is,	er	wel	een	diepere	
laag	van	bevrijding	is,	die	er	altijd	is,	en	waarmee	we	steeds	makkelijker	contact	kunnen	maken.	Een	
laag	van	liefdevolle	aandacht	waar	we	steeds	makkelijker	naartoe	kunnen	gaan.	Die	laag	van	
liefdevolle	aandacht	is	een	heel	andere	dimensie	dan	de	strijd	om	de	vrijheid	die	we	in	veel	relaties	
zien.	Die	laag	vinden	wij	in	tantra	en	maakt	ons	leven	heel	rijk.	
	
In	onze	workshops	en	contact	met	cliënten	kiezen	wij	ervoor	om	geen	seksuele	handelingen	te	doen.	
Wij	passen	ons	aan	aan	de	normen	en	waarden	van	onze	cultuur,	zodat	mensen	mee	kunnen	doen	
die	in	onze	-	nog	steeds	op	monogamie	gerichte	-	cultuur	leven,	zonder	dat	onnodig	gedoe	ontstaat	
in	relaties.	Wij	passen	ons	dus	in	zekere	zin	aan	aan	een	onvrijheid	in	onze	cultuur,	vanuit	het	besef	
dat	‘een	eilandje	van	bevrijding’	niet	bestaat.	
Maar	we	nodigen	wel	uit	tot	onderzoek,	zodat	je	in	je	eigen	leven	en	relatie(s)	de	juiste	keuzes	kunt	
maken.	
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Onderzoekskader	
	
Wij	bieden	een	onderzoekskader,	met	verschillende	stadia	van	vrijheid.	Dit	onderzoekskader	is	niet	
bedoeld	als	een	moreel	‘moeten’,	maar	als	een	ondersteuning	van	je	proces.	Hoe	kunnen	deze	
inzichten	jou	helpen,	zoals	ze	ons	ook	geholpen	hebben.	
	
De	eerste	vraag	voor	het	zelfonderzoek	is	op	welk	niveau	je	nu	functioneert.	Dat	kun	je	veelal	niet	
zelf	ontdekken,	maar	wel	in	gesprek	met	vrienden,	familie	of	een	therapeutisch	of	spiritueel	
begeleider.		
Verschillende	niveaus	van	vrijheid	leiden	tot	verschillende	keuzes,	dat	is	impliciet	ook	zo	in	de	
meeste	culturen,	hier	gaan	we	dat	proberen	te	verhelderen:	

1) Als	je	niet	vrij	bent,	kun	je	ook	niet	vrij	handelen,	en	zijn	je	antwoorden	misschien	meer	te	
vinden	in	de	regels	van	de	groep,	de	stam,	je	eigen	cultuur.	

2) Als	je	innerlijke	vrijheid	toeneemt,	kun	je	gaan	oefenen	in	het	maken	van	keuzes,	maar	heeft	
het	nog	veel	begeleiding	nodig.	

3) De	paradox	van	de	zoektocht	naar	vrijheid	is	dat	als	je	innerlijke	vrijheid	volledig	is,	je	juist	de	
verantwoordelijkheid	kunt	nemen	voor	het	maken	en	leven	van	je	eigen	keuzes.	

	
In	de	workshop	op	het	tantrafestival	nodigen	we	je	uit	tot	onderzoek	op	deze	drie	niveaus	van	
vrijheid,	voor	onder	meer	de	volgende	liefdes	-en	levens	vragen,	zoals:	

- relaties:	één	of	meerdere	partners,	vrijheid	of	vrijblijvendheid	
- emoties:	uitleven	of	onderdrukken	
- seksualiteit:	zin	of	geen	zin	
- tantra:	begeerte	of	verlangen,	extase	of	bewustzijn	

	
We	zullen	dit	onderzoek	op	drie	manieren	doen:	
	

- Persoonlijke	verhalen	over	de	zoektocht	naar	vrijheid	
- Gesprekken	over	jouw	persoonlijke	zoektocht	in	kleine	groepjes	
- Oefeningen	die	leiden	tot	bewustwording	en	groei:	

o Bewustzijn:	waar	sta	je	nu?	Afstand	-	nabijheid,	uitreiken	en	terughouden.	
o Oefenen:	waar	wil	je	staan	en	wat	ga	je	doen?	Individuele	meditatie	over	verbinding	

tussen	liefde,	seksualiteit	en	spiritualiteit	
o Zijn:	vrij	zijn	als	eenvoudigweg	jezelf	herinneren	aan	de	vrijheid	

	
Het	gaat	er	niet	om	wat	je	doet	-	goed	of	fout,	maar	hoe	je	het	doet	-	vrij	of	onvrij.		
Of	het	vrij	of	onvrij	is	kun	je	voelen:	als	het	onvrij	is,	is	er	nog	veel	onrust.	Dan	heb	je	nog	onderzoek	
te	doen.	Vrij	voelt	rustig.	

 
 

 


