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Festival tantrische relaties 

30 september 2017  

Witte Tantra, Rode Tantra, 
relatie-onderzoek 

Centrum Djoj, Rotterdam. 
12 workshops in 4 zalen. 

Festival: € 65, lunch en diner: € 18. 
 
Tantra is een unieke kans om je liefdesrelatie te verrijken. Nu voor het eerst een speciaal 
Tantrafestival voor stellen of gelegenheids stellen. Laat je deze dag meenemen in workshops en 
geniet van ontmoeten, muziek en lekker eten. 
 
Een kleinschalig festival in vier zalen. Vier stellen gespecialiseerd in tantra en/of relatietrainingen en 
ervaringsdeskundige in hun eigen relatie gaan dit festival verzorgen: Jan en Caroline, Han en Marita, 
Anthony en Linda, Inge en Erik. 
 
Het jaarlijkse Tantrafestival begin november was vorig jaar al een maand tevoren uitverkocht. Er is 
belangstelling voor meer, daarom organiseren we dit extra festival. In dit festival kiezen we voor 
meer verdieping dan het Tantrafestival, waardoor het een bijzondere verrijking voor je relatie kan 
zijn. Het festival gaat ook over ontmoeten, uitwisselen met andere stellen, gesprekken, samen eten. 
Daarom zowel een lunch als diner. Tijdens de lunch en het diner is er ook de mogelijkheid om live 
muziek te luisteren in de zalen. 
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Je kunt voor het festival voor drie workshops kiezen in het volgende programma: 
 
10:30 uur-12:30 uur: workshop 1 
 
12:30 uur-14:00 uur: lunch 
 
14:00 uur-17:30 uur: workshop 2 
 
17:30 uur-19:00 uur: diner 
 
19:00 uur-21:00 uur: workshop 3 
 
 

De workshops 
 

1. Jan en Caroline 
 

In onze workshops onderzoeken we de dimensies van liefde onder meer door het tantrisch 
onderzoek naar verlangen, een onderzoek naar het omgaan met emoties en het leren kiezen voor 
elkaar. Verder genieten we van tantrische rituelen en massages. 
 
Hoe kun jij een tantrische relatie creëren? 
Relaties vragen een investering, zowel als je gelukkig bent samen als wanneer je steeds meer 
verwijdering voelt. Op dit festival willen we met jullie onderzoeken hoe je elke keer opnieuw de weg 
naar de liefde kunt vinden. Juist dat gezamenlijk onderzoek in een groep kan heel verrijkend zijn voor 
je liefdesrelatie: delen en leren van elkaar. 
 
Liefde heeft twee dimensies: de spontane chemie, het gevoel van verliefdheid dat je overvalt én het 
kiezen voor liefde en jezelf oefenen in een verbindende relatie. Die spontane verliefdheid duurt 
gemiddeld drie maanden, maar we hebben in onze cultuur de illusie dat dat ‘vanzelf’ er ook de rest 
van onze relatie moet zijn. Daardoor stellen we te hoge eisen aan elkaar of gaan we snel naar de 
volgende relatie. 
 
Wij hebben ontdekt dat je het gevoel van liefde elke keer opnieuw kunt creëren, door zelfonderzoek 
en actieve meditaties. Als je afstand en irritatie voelt, kun je eerst de liefde in jezelf weer ontdekken 
en je vervolgens daarin verbinden met je geliefde. Zelfs als je geliefde uit contact is, kun je in contact 
zijn met dit uit contact zijn, en ontstaat er een diepgaandere verbinding. En als je verliefd wordt op 
een ander, kun je ontdekken dat je door die projectie de verliefdheid, het verlangen in jezelf weer 
ontdekt hebt, en die vervolgens weer verbinden met je eigen partner. Als de zin in seks verdwijnt, 
kun je in tantra nieuwe dimensies van seks ontdekken waardoor de hele vraag over zin of geen zin 
verdwijnt en seks een natuurlijk onderdeel van je relatie wordt, veel rijker dan de spontane lust in die 
eerste drie maanden.  
 
Zo wordt elk probleem, elke strijd en elke vlucht uit de relatie juist een kans om jezelf weer te 
verbinden in die ene unieke relatie die ooit begon met die prachtige verliefdheid. 
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Onze drie workshops: 
 
10:30 uur - 12:30 uur. 
Workshop 1: Het leven van liefdevolle vrijheid als keuze in het hier en nu 
 

1. Acceptatie in het hier en nu: onvrij zijn is bevrijdend 
 

We beginnen elkaar te vertellen over de mooiste momenten in het begin van je relatie. Dat is de 
basis van de chemie die jullie bind. Vervolgens onderzoeken we de problemen in je relatie, wat is 
jullie gedoe, waarin zijn jullie onvrij, hoe kunnen jullie die onvrijheid juist positief gaan oppakken 
samen? Onze ontdekking is dat het erkennen van onvrijheid heel bevrijdend is. Je hoeft elkaar geen 
verwijten meer te maken maar je kunt elkaar steunen. Onvrijheid vraagt samen gedeelde afspraken 
om daar een veilige bedding voor te geven. 
 

2. Intenties en oefenen: hoop voor de toekomst 
De chemie van de relatie is zelden voldoende om lang bij elkaar te blijven. Een relatie vraagt ook 
investeren. Bewustzijn van je patronen, het formuleren van een heldere intentie hoe je het anders 
wilt en vervolgens oefenen, oefenen en oefenen. Daarin ontdek je hoe je steeds meer in vrijheid je 
diepgaand in de liefde kunt verbinden. We gaan vervolgens afspraken maken hoe je deze intenties en 
oefeningen in je relatie gaat integreren. Zo kun je een liefdevolle toekomst voor je relatie creëren. 
 

3. Het leven van liefdevolle vrijheid als keuze in het hier en nu 
Ook al ben je nog niet vrij, je kunt wel leren om de vrijheid in jezelf te herkennen en kiezen om van 
daaruit te leven. We gaan ontdekken hoe bevrijdend het is om vanuit deze keuze voor vrijheid en 
liefde te leven. Bevrijd leven is spontaan én vanuit een diep doorvoelde keuze. 
 
We bieden een aantal tantrische oefeningen en rituelen aan die je ook thuis kunt gaan doen, 
waardoor je elke keer je relatie weer kunt verdiepen en de verbinding versterken. Door deze 
oefeningen in een groep te ervaren ontmoet je elkaar soms op een dieper niveau dan je thuis 
gewend bent, en dat neem je weer wel mee naar huis. 
 
14:00 uur - 17:30 uur 
Workshop 2: Tantra, de verbinding tussen liefde en lust 
Een diepgaande en speelse workshop, inclusief de kashmirische massage 
 
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 
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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.  
Na deze verkenningen nemen we uitgebreid de tijd voor de Kashmirische dansmeditatie (tandava) en 
tantra massage. 
 
De Tandava is een meditatieve dans waarin je diepgaand in contact met jezelf kunt komen. 
De Kashmirische massage is een bijzondere vorm van tantra massage. Je leert - binnen je eigen 
grenzen - om contact gericht te zijn en de massage te geven uit een gevoel van liefdevolle aandacht. 
In een soort langzame meditatieve dans beweeg je met je handen over het lichaam van je partner, 
zonder doel, zonder aan het werk te gaan. De persoon die ontvangt heeft een eigen rol in de 
beweging, zodat deze massage een diepgaande ontmoeting van twee mensen wordt, ieder vanuit 
zijn eigen rol. Hier kun je ervaren wat de betekenis van tantrische intimiteit zou kunnen zijn in je 
leven. 
 
De massage kan naakt worden gedaan, die echter geen verplichting. Je leert om grenzen te stellen en 
te verkennen, en je kunt ontdekken dat een diepe verbinding met jezelf en je partner mogelijk is in 
een veilige omgeving. (Meebrengen: grote handdoek, massageolie, omslagdoek). 
 
19:00 uur - 21:00 uur 
Workshop 3: Tantrische bliss. Waar seksuele energie en meditatie samen smelten. 
Een nieuwe workshop. 
 
Een workshop met actieve meditaties, eerst alleen, dan samen. Waar je kunt ervaren hoe seksuele 
extase en meditatie kunnen samen smelten in dans, ademen, bewegen en aanraken. Wij geven uitleg 
en betekenis tijdens de oefeningen, zodat je het in je dagelijks leven met je mee kunt nemen.  
(Naakt is een mogelijkheid, je bepaalt zelf je grenzen. Geen seksuele oefeningen). 
 
We onderzoeken als korte start 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 onderzoeken we hoe je als het spannender wordt toch nog steeds in meditatie kunnen 
blijven.  
In de individuele meditatie ga je contact maken met je levensenergie, je seksuele energie. Vervolgens 
word je uitgenodigd om te onderzoeken hoe je deze met je partner kunt versterken, in die vorm en 
op die afstand die voor jullie op dit moment echt in contact voelt. Je kunt elkaar verleiden met een 
(gedeeltelijke) striptease, vervolgens je kunt de energie versterken in een intieme ademoefening. 
Ten slotte word je uitgenodigd om als experiment te onderzoeken, of je 5 minuten samen ‘verlicht’ 
kunt leven, zonder oordelen, voorbij zin of geen zin, als een keuze. Je mag je energie en aanraking 
delen vanuit balans en liefdevolle aandacht, in jouw vorm en binnen jouw grenzen. 
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Jan en Caroline 
 
Onze eerste ontmoetingen waren onder meer op het schoolplein, als we onze kinderen naar school 
brachten. Vrienden van ons zeiden dat het schoolplein zinderde van verliefdheid. We hadden allebei 
een verbroken relatie en kinderen. Wij vonden bij elkaar de liefde voor elkaar en de intentie om een 
liefdevol gezin te creëren.  
De echte vonk ontstond toen we samen op de bank zaten tijdens een bezoek aan de sauna. We 
keken elkaar aan en we voelden allebei dat er iets heel bijzonders gebeurde. Die onverklaarbare, 
diep rakende chemie is nooit meer weggegaan. En toch hebben we ook hard moeten werken aan de 
relatie. Tantra als levenswijze is daarin voor ons heel ondersteunend. 
Dit delen we al bijna 10 jaar in onze tantratrainingen en relatietherapie. 
Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een goed doordacht programma, gebaseerd 
op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een lange 
ervaring als trainers. 
Verlangen is ons belangrijkste thema en seksueel verlangen is een mogelijkheid voor een krachtige 
tantrische meditatie. Als je echt vrij kunt zijn in je (seksuele) verlangen ben je vrij én in verbinding. 
Dan kunt je kiezen om te leven in balans en in liefdevolle vriendelijkheid.  
Wij integreren tantra in ons leven door bewust te leven, een heldere intentie hoe we willen leven en 
regelmatig oefenen.   
 
Wat wij in tantra ontdekt hebben is dat seksualiteit een vorm van meditatie kan zijn, waarin je 
nieuwsgierig kunt zijn naar alles wat er in je opkomt. Dan is er geen begin en eind, geen zin of geen 
zin, geen doel en dus ook geen teleurstelling. Zo kan het zijn dat één van ons heel moe is en tijdens 
het vrijen in slaap valt of verdrietig wordt of dat er ineens iemand aan de deur staat. Ook kan het zijn 
dat één van ons heel opgewonden is en de ander juist rustig. Het hoeft niet hetzelfde te zijn. Dat 
geeft heel veel ruimte. Als je geen doel hebt, kun je ook niet verstoord worden en is alles welkom. Als 
het zo vrij is, kun je eigenlijk altijd beginnen met vrijen en altijd stoppen. 
Een tijdje geleden gaven we een relatie sessie, en zei één van ons vrij spontaan tegen hun: ‘Seks 
hoeft niet leuk te zijn.’ De vrouw keek eerst wat verbaasd en begon toen te lachen en zei: ‘Dan kan ik 
wel gaan vrijen.’ Natuurlijk mag het leuk zijn, maar als het leuk moet zijn, staat het onder druk en 
komt het gedoe over zin of geen zin. Als je dat helemaal los kunt laten, ontstaat er een wereld van 
nieuwe mogelijkheden om seksueel contact te maken, en uiteindelijk is dat contact met je 
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levensenergie, wat veel diepgaander en intiemer is dan oppervlakkig seksueel contact. Het heeft 
onze relatie verdiept en verrijkt, en dat delen we graag met jullie op dit festival. 
 
Jan (1960) studeerde filosofie en bouwkunde en is Postural Integration therapeut. Hij volgde 
trainingen op het gebied van tantra, boeddhisme en sexual grounding. Hij geeft sinds 1994 
individuele therapie en tantra trainingen. Ook is hij free lance schrijver en publiceerde een aantal 
boeken en artikelen. 
 
Caroline (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. 
 
 

2. Anthony en Linda 
 

Door het mannelijke en vrouwelijke in onszelf te herkennen en erkennen kunnen we hier vrij over 
beschikken en vanuit onze ware essentie genieten van de verschillen tussen de mannelijke en 
vrouwelijke eigenschappen. Door ons te openen voor het mannelijke en vrouwelijke in onszelf, 
openen we voor eigenliefde en liefde voor de ander. 

In onze workshops bieden wij een nieuwe kijk op hoe we in dit moment ons hart kunnen openen en 
het verleden leren los te laten.  
Dus niet als de ander eerst dit of dat doet of zegt... Juist door in het moment te oefenen in het 
openen van ons hart, neemt de intimiteit en verbinding met elkaar toe.  
 
Wij bieden dit festival een drietal speelse workshops aan waarin je leert ‘hoe’ je een Ja kan zeggen 
tegen alles wat er in jullie relatie is. Een ja tegen jezelf en de ander. 
Hoe waardevol  zou het zijn als je tegen elkaar kan zeggen ’ik blijf bij jou’ en ook echt kan blijven in 
wat er ook is. Zelfs wanneer de ander boos, blij, verdrietig of angstig.   

 

 
De 3 workshops die wij geven zijn: 

1 10:30 uur-12:30 uur Verbinding tussen man en vrouw 
Tijdens deze workshop komen de verschillen tussen je mannelijke en vrouwelijke aspecten aan bod. 
Je ervaart welke aspecten je gemakkelijk afgaan en welke je mag toelaten. Je zult ontdekken hoe je 
kan spelen met het mannelijke en vrouwelijke in jouw relatie. Waardoor  jouw relatie gaat stromen 
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en je elkaar kan uitdagen in wat voor jullie fijn en belangrijk is.  
 
2 14:00 uur-17:30 uur Onbegrensd samenzijn 
Mag alles er zijn? of mogen er aspecten van jezelf of van de ander niet mee doen?  
Wanneer je Ja zegt tegen alle aspecten van jezelf en dus ook tegen alle aspecten van de ander kan 
alles er zijn en groeit een relatie naar onbegrensd samenzijn.  
Hiermee bedoelen wij dat in een relatie zowel de positieve en de negatieve kanten worden 
geaccepteerd door beiden, waardoor veel liefde vrijkomt in het samenzijn. 
 In deze workshop ervaar je hoe je elkaar hierin kan ondersteunen.  
 
3 19-21:00 uur Ik blijf bij jou! 
Kan je alles van jezelf laten zien in vrijheid en liefde en er op vertrouwen dat de ander blijft?  
In deze workshop dagen jullie elkaar uit om de ander te laten voelen hoe belangrijk hij/zij voor jou is. 
In situaties waar spanning ontstaat is het van belang voor de groei en de diepte van de relatie dat je 
blijft. Want dan is er veiligheid en ruimte voor groei.   
 

Linda en Anthony 

 
 

De ontmoeting 
Vanaf onze eerste ont-moeting was er een diepe aantrekking en herkenning die in eerste instantie 
afstand schepte. We kunnen nu zeggen dat de ander te veel van onszelf liet zien. Na jaren samen 
trainingen te hebben gegeven op het gebied van SchaduwVerlichting, was het een natuurlijke stap 
om samen het leven te delen. In onze liefde naar elkaar valt niks uit te sluiten! Alles wilt meedoen en 
vraagt om erkent te worden. Anthony zegt: Linda verdiept onze relatie doordat zij expressie geeft 
aan al haar gevoelens. Voor mij de uitdaging om tegen alles wat leeft en bestaat een Ja te zeggen.  
Linda over Anthony: Hij nodigt mij uit om mij niet in te houden, maar alle aspecten in mezelf te laten 
zien en horen.  
Samen zijn wij bereid om ons eigen relatie te onderzoeken en aan te gaan. Dit laten we voelen in ons 
samenspel met groepen en relaties. Alles kan er zijn en niks hoeft uitgesloten te worden. Dat is voor 
ons de essentie van eerbied en liefde voor jezelf en de ander. De aantrekking tot elkaar is alleen 
maar toegenomen!   
Inmiddels hebben wij samen een groot gezin met vijf jongens en ons meisje June Rose. 

Werkwijze 
Het woord ‘ relatie’ komt van relateren, letterlijk vertaald het in beweging zijn.  
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Samen in beweging zijn met dat wat er zich aandient , is dan ook waar het voor ons om gaat. 
Iedereen zal te maken krijgen met gevoelens en emoties, leuk of minder leuk. De vraag is op welke 
wijze ga je ermee om. 
Als je elkaar ontmoet zal je aangetrokken zijn tot de tegenpool. Maar al te vaak merken wij dat die 
tegenpool gaat irriteren of ergeren. Wat de ander in de relatie jou laat zien, leeft ook in jou. De 
relatie is de uitnodiging om dat geen te bevrijden in jezelf. Hiermee leer je steeds meer jezelf kennen. 
De relatie is dan ook de spiegel van jezelf!  
Ieder mens heeft een mannelijke en vrouwelijke essentie, een plus en min. Deze plus en min hebben 
een aantrekkingskracht tot elkaar. Samen in de min geeft ontspanning en samen in de plus beweging 
en richting. Beiden kanten dienen ons als mens. Behalve als we intiem willen zijn met elkaar hebben 
we te kiezen. Zodra we dit doorzien kunnen we intiem met elkaar zijn vanuit een diepe aantrekking 
tussen het mannelijke en vrouwelijke. Dus laten we het spel spelen tussen de mannelijke en 
vrouwelijke in ons zelf en met elkaar!  
Linda houdt zich op dit moment vooral  bezig met  vrouwen thema’s en geeft hierin verschillende 
workshops en trainingen. Ook begeleidt ze individuen en relaties.   
Anthony is gespecialiseerd in de ontwikkeling van de ‘krachtige man’ die zijn liefhebbende en 
strijdende kant kan toelaten. Daarnaast coacht hij organisaties, teams en individuen.  
Samen geven wij diverse trainingen waarbij het mannelijke en vrouwelijke zich verbinden en 
samenkomen.  

 

3. Han en Marita 
 
Wij geven vanuit Body2chill® op dit festival Rode Tantra. Rode Tantra (*ook wel linkshandige Tantra 
genoemd) is er voor liefdesparen die zich vrij genoeg voelen om binnen een veilige- en speelse 
omgeving in liefde en waarheid samen te zijn en voort te bouwen op het gebied van emotioneel en 
sexueel welzijn.  
Seksuele oefeningen doe je bij ons alleen met je eigen partner. Dat betekent dat enkele onderdelen, 
in het kader van de oefening en wanneer het daarvan komt, gecombineerd kunnen worden met 
intiem contact zoals gemeenschap. Er vindt tijdens een Rode Tantra cursus nadrukkelijk geen 
seksuele uitwisseling plaats met andere stellen.  
Een Rode Tantra cursus staat voor spirituele- en seksuele verdieping. Sfeervol verfijnd in haar 
klasse, verhelderend, dicht bij je gevoel, diepgaand, vervulling gevend van binnenuit, erotisch en 
bevrijdend. Elke Rode Tantra cursus is gericht op integriteit, afstemming, speels en respectvol 
contact. Onze Rode Tantra is laagdrempelig en gedegen van opbouw ook wanneer je onbekend bent 
met Tantra of Body2chill® 
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10:30 uur-12:30 uur 
 
Workshop 1  |  Duur: 2 uur | Slow lovemaking (Rode Tantra) 
Deze workshop wil je niet missen! Openen en sluiten, dat is de ademritme van het universum. 'Slow 
lovemaking' draait om intensivering van elke beleving, om samen te zijn in waarheid en de totaliteit 
van het ’nu'. 'Slow lovemaking' is de lichamelijke variant van mindfulness. Alles wat langzaam gaat 
komt dieper binnen, heeft een bedding in zichzelf en geeft bedding aan jullie samenzijn in de ultieme 
energiestroom van leven en dood versmolten in ieder moment. 'Slow lovemaking’  doet je tot in je 
tenen voelen dat je leeft, dat je diep verbonden bent, dat je orgastisch bent, dat je lichaam jubelt en 
verdwijnt in de eenheid van dit samenzijn. Dat is waarover deze workshop gaat: Deep intimacy! 
Bij elkaar binnenkomen met lichaam en geest. 
>>12:30 uur-14:00 uur: lunch 
 
14:00 uur-17:30 uur: 
 
Workshop 2  |  Duur: 3,5 uur | Kamasutra massage for lovers (Rode Tantra) 
Wij nemen jullie mee naar de weldadige passionele wereld van de Kamasutra Tantra massage. Een 
wisselwerking, een kosmische dans met veel weldadig huidcontact welke je, misschien diepgaander 
dan ooit, doet thuiskomen bij jezelf en de ander. Van het zeer subtiel openen van lichaam en geest, 
tot het speels en wellustig genieten, als in een intuïtieve dans die beetje bij beetje wordt opgevoerd 
om te eindigen in duizend en één nacht. Je leert technieken en houdingen om optimaal bij elkaar te 
blijven tijdens dit creatieve minnespel van aanraking en genot. 
 
>>17:30 uur-19:00 uur: diner 
 
19:00 uur-21:00 uur:  
 
Workshop 3  | Duur: 2 uur | The island of love and naughtiness... (Rode Tantra) 
Een relaxt en ondeugend programma dat -binnen veilige duidelijke kaders- de ruimte biedt aan 
relatieverdieping, verbreding, plezier en spel. Onderzoek en deel. Wie zijn jullie en wat zijn jullie 
grenzen temidden van anderen? Laat je verrassen. Verrijk je relatie van binnen en van buiten. Blijf in 
verbinding en ontdek het geheim van een verbonden, intieme, spannende én voedende relatie.  
 
Body2chill® Stijlvol in intimiteit & seksualiteit: 
 

       
 
Body2chill® biedt al 23 jaar excellente trainingen voor singles en stellen met begrip van- en respect 
voor de diepe kern van Tantra. Een veilige én spannende plek met deskundige begeleiding en kennis 
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van groeiprocessen. Waar krachten bundelen, maskers onnodig zijn, relaties verdiepen en verbreden. 
Waar huid, adem en harten elkaar vinden en vriendschappen ontstaan voor het leven! 
 
'Jouw zaadje is geplant in het leven zelf. Alles wat je doet is kwetsbaar en van grote waarde. Trouw 
zijn aan het leven betekent de moed hebben om waarachtig te zijn. Open en nieuwsgierig naar de 
wegen van het mysterie, verborgen in elk moment.' 
 
Han: 
Voor Body2chill® ervaar ik als oprichter sinds 1994 een constante voedende drive om Tantra en haar 
geheimen zo down to earth mogelijk en met hart en passie over te dragen. Invoelbaar en speels. 
Eigentijdse vormen en eeuwenoude tradities. 
Op een van mijn reizen werd ik in Tibet werd ik ingewijd op het Tantra pad en vanaf toen voor altijd 
geraakt door Tantra. Vanaf dat eerste moment voelde dit als mijn thuiskomst en bestemming. Alsof 
al mijn puzzelstukjes op hun plek vielen en ook het boeddhisme meer werd dan een mentaal 
concept. Ik leerde van Tibet en andere culturen waar leven met de dood, het dierlijke, aanraking en 
emoties meer verweven lijken dan bij ons.  
De combinatie van het geestelijke- en het lichamelijke pad voelde logisch. Nu vonden ook mijn 
sensualiteit, speelsheid en seksualiteit een bedding in mijzelf. Ook integreert Tantra, als een van de 
weinige tradities, het donkere en dierlijke.  
De natuur intrigeert mij. Het fascineert mij hoe vormen ongemerkt in elkaar overvloeien. De heup 
van een vrouw naar haar been, haar buik. Een tak naar een stam. Elke vorm komt ergens uit voort. 
Stroomt ergens naar toe. Alles in verbinding. Wanneer de mens goed kijkt, snapt hij het. Hij zal 
stoppen met zijn oorlog en weer willen spelen. 
 
Marita:  
Als meisje van dertien werd door een leraar de vraag gesteld: "En Marita, wat vind jij van seks voor 
het huwelijk?" Ik bloosde van oor tot oor en antwoordde: "Dat doe je gewoon niet." Iedereen lachte 
me uit. Later kreeg ik ongehuwd 5 kinderen. 
Destijds schaamde ik me volledig en ik kreeg al jong mee dat er rond seksualiteit heel wat aan de 
hand was. Ik wilde uitvinden wat. Het beeld dat ik kreeg was gekleurd, beangstigend, beladen met 
normen, ongrijpbaar en spannend tegelijk. 
Ik voelde dat mensen te lijden hadden in een wereld waar seks als mooi en tevens als vies of 
gevaarlijk wordt beschouwd. Het begin van mijn zoektocht getekend door vrijheid, onderzoeksdrang 
en een opa die zijn handen niet kon thuishouden. 
Via tantric dance ontmoette ik de godin in mij. De vrouw die mag verleiden, de hoer, de maagd, de 
moeder, de minnares, de zigeunerin. Al mijn passies kwamen samen: dans, relaties, seksualiteit, 
yoga. Mijn drive om mensen te raken!  
Het was alsof er een poort geopend werd die toegang gaf tot Tantra, mijn ware natuur. Dankbaar dat 
ik dit Tantra pad mag bewandelen, leven en delen, met mooie mensen die weten dat er meer is. 
 

 
 

4. Inge en Erik (Rising Heart) 
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Tantra werkt met seksuele energie, de krachtigste energie die er is.  Vele vormen van energie kunnen 
ons leven bekrachtigen, seksuele energie kan leven creëren! 
Die levensenergie is transformerend, ruimt blokkades op, laat je voller leven en verbinden en is een 
sleutel naar een ruimer bewustzijn. 
Rising Heart biedt zijnsgeoriënteerde Tantra waarin je alles mag omarmen, inclusief je ego en je 
spanningen.  We creëren een veilige bedding met veel respect voor je eigen tempo. Een ruimte 
waarin je diep mag ontspannen in de essentie die je bent. 
In ons werk brengen we rode seksuele energie, sacrale energie en bewustzijn samen.  In de drie 
workshops op het festival komen deze energieën aan bod, telkens vanuit een andere invalshoek. 
Met rode energie bedoelen we het aspect van lust, opwinding, instinct.  Niet om het roekeloos uit te 
leven, wel als sterke drijfveer tot groei en openen van je orgastisch vermogen. Rode energie kan de 
brandstof zijn om hogere chakra’s te openen, en een ruimer bewustzijn in te stappen.  De energie 
wordt dan fijner van trilling, je wordt sensitiever en voelt je verbonden met dat wat ruimer is dan 
jezelf.  Die sacrale energie is een poort naar totale overgave en kosmisch bewustzijn.  
Je hoeft niet vertrouwd te zijn met Tantra.  Ieder koppel kan meedoen vanuit respect voor jullie 
eigenheid.  
Je doet alle oefeningen met je partner.  We werken met naaktheid en je kan er ook voor kiezen om 
kleren aan te houden als dat beter voelt. 
Via de workshops willen we je graag meenemen in liefde en seksualiteit als poort naar heling, 
transformatie en bewustzijnsverruiming. 
 

 
 

De 3 workshops die wij aanbieden : 
 
Workshop 1  |  Duur: 2 uur (10u30-12u30) | Sexual energy of the Divine Animal 
 
Nieuwsgierig naar je ‘Divine Animal’ ?  En het effect op jouw levensenergie?  En op jullie intiem en 
seksueel leven? 
 
Iedereen heeft een “Animal” in zich, een dierlijke en instinctieve energie. Het is de oerenergie om te 
overleven en je voort te planten.  Het heeft het karakter van een rauwe, wilde, ontembare en 
onverwoestbare energie.  
 
Door opvoeding, cultuur, taboes, … onderdrukken en leggen we die energie aan banden.  Ze lijkt 
getemd.  Het intiem en seksueel leven wordt voorzichtig en teruggehouden.  Of je gaat on-afgestemd 
alleen voor je eigen genot, de ander daarvoor gebruikend. Of je cijfert jezelf weg om de ander te 
plezieren. 
 
Tantra legt vaak de focus op het vrijmaken van zachte liefdevolle energie en spiritualiteit, en wil je 
dierlijke kracht overstijgen.   
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De workshop ‘Sexual energy of the Divine Animal’ maakt je rauwe instinctieve energie juist vrij en 
brengt er bewustzijn in. Van daaruit ontstaat een verrassend samenspel tussen jullie. Een vrij en 
krachtig ontmoeten van elkaar. 
 
Workshop 2  |  Duur: 3,5 uur (14u-17u30) | Unfolding Orgastic Body 
 
Gebruik je extatische lichaam als poort naar een sacrale werkelijkheid.   
Je bent van nature orgastisch.  Het is een pure, zuivere, orgastische energie die overvloedig door je 
heen stroomt als je lichaam en mind vrij zijn.  
Je hoeft er niets voor te doen.  Misschien heb je het volledig orgastisch zijn al ervaren, tijdens vrijen, 
of skiën, surfen, schilderen, muziek spelen, … 
Conditioneringen, blokkades en spanningen in je lichaam snijden je af van die bron van extase. 
  
In deze workshop openen we je lichaam via aanrakingen en werken we diep energetisch.  Er zijn  
sessies met je eigen partner waarbij de één geeft en de ander ontvangt.  Je partner opent 
energiekanalen die gesloten zijn geraakt tijdens je leven.  Het gaat om ruimte houden voor de 
orgastische energie die haar eigen weg  gaat, blokkades opruimt en je naar hogere vibraties brengt. 
 
Via het ontluiken van je orgastische lichaam kan je je opnieuw verbinden met je oorspronkelijke 
natuur. Jullie ontdekken hoe je natuurlijke seksuele energie vrij stroomt in en doorheen je lichaam.  
Misschien opent het wel nieuwe dimensies bij elkaar en tussen jullie. 
 
 
Workshop 3  |  Duur: 2 uur (19u-21u) | Sacred Union 
 
Sacred Union, een tantrisch ritueel om te smelten in liefde en een poort naar een ruimer bewustzijn. 
 
Jullie ogen die elkaar ontmoeten, de druk van ‘moeten’ dat wegvalt, ademen in de stilte, openen 
voor dat wat er altijd is : bewustzijn en liefde.  Een samen komen van mannelijke en vrouwelijke 
energie, in jezelf, en tussen elkaar.  Als vanzelf ontstaat er een brug tussen je hart en je seksualiteit.  
Je komt in een ruimte waar magie en realiteit samenkomen.  Een diepe connectie met een 
bewustzijn dat alles omvat. 
Dit ritueel neemt jullie mee in vertragen en stilvallen, de diepte voelen van jullie connectie, jullie 
zielen hebben gemaakt dat jullie hier nu samen zijn.  In slow-motion elkaar aanraken, ademen, 
openen.  Niets gaan doén, wel laten gebeuren.  Dat wat je verwacht, en het onverwachte.   
Meebrengen : een mooie doek om jullie tempel te maken, een symbool/geschenk voor je partner, 
een JA naar elkaar. 
 
 
Inge en Erik 
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Inge en Erik zijn de bezielers en oprichters van Rising Heart, een Tantra organisatie voor koppels en 
singles. Rising Heart is actief in België, Nederland, Frankrijk, Portugal en Ibiza. 
Inge en Erik hebben beiden een gezin met hun liefdes- en levenspartner en jonge kinderen. Ze 
ontmoetten elkaar in 2007 tijdens een aanvullende opleiding lichaamsgerichte psychotherapie in 
Nederland.  Hun passie voor Tantra en de helende kracht van seksuele energie bracht hen samen. Ze 
leven al jaren een Tantrische verbinding met elkaar, van daaruit ontstaat hun werk. De relatie met 
hun liefdespartner en tegelijk de verbinding met elkaar is een pad met uitdagingen en een krachtig 
potentieel van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. 
 
Inge en Erik zijn allebei ingenieur van opleiding en hebben ervaring in het bedrijfsleven. Ze schoolden 
zich om tot lichaamsgerichte therapeuten en begeleiden al jaren groepen, individuen- en relaties. 
 
Inge : 
Inge geeft ruim 15 jaar individuele & relatiebegeleiding en groepen.  Haar grootste passie is 
tantragroepen begeleiden. 
Ze blijft zich verder verdiepen in Tantra en helingswerk. Tantra brengt voor haar alles samen : het 
therapeutische en helende werk, en haar persoonlijke interesse in liefde, intimiteit en seksualiteit.  
Haar achtergrond : internationale Tantra-opleidingen,  Emotioneel Lichaamswerk, Sexual Grounding, 
Energetic Integration therapeut, Systemisch Werk, Quoduoshka, Body-Dearmoring, Ridhwan School, 
… 
 
Erik : 
Erik zijn passie is om ruimte te creëren voor heling en transformatie en daarin te laten gebeuren wat 
aan de orde is. 
Erik geeft sinds 2006 individuele begeleiding en faciliteert groepen rond persoonlijke ontwikkeling en 
bewustwording. Naast Tantra workshops geeft hij ook workshops rond heling van geboorte- en 
opvoedingstrauma’s om de weg vrij te maken om voluit te leven (www.birthintobeing.be) 
Erik is psychotherapeut, studeerde integrale psychologie, is Energetic Integration Therapeut, Voice 
Dialogue facilitator , Advanced Birth into Being facilitator. Hij volgde verschillende opleidingen in  
Tantra, systemische werk, relatietherapie, Body-Dearmoring en energetisch werk. 
 
Rising Heart 
Present in Passion 
Transformerende tantra workshops voor singles en koppels 
www.risingheart.be 
Tel : +32(0)16 47 33 18 
 

http://www.birthintobeing.be/
http://www.risingheart.be/

