Het 17e Tantrafestival
23 oktober 2021. Djoj, Rotterdam
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Welkom
Welkom op het 17e tantra festival. Voor de 17e keer hebben we voor dit festival het spirituele
centrum Djoj in Rotterdam afgehuurd, negen zalen zijn beschikbaar van 11.30 's ochtends tot 23:00 's
nachts. Op de voorgaande 16 festivals waren er 250-300 deelnemers en ongeveer 40 begeleiders. Op
dit festival is het aantal wat lager vanwege de corona maatregelen.
De inschrijving voor de workshops doen we in de grote zaal, zaal 10, van 11.45-12.45.
Dit wordt het laatste festival in Djoj, Djoj gaat eind oktober van dit jaar sluiten. We hopen er een heel
bijzondere dag van te maken.

Geniet van het festival,
Jan en Caroline, www.tantratraining.nl

Het festival: hoe werkt het?
Corona
We houden ons aan de corona maatregelen, en vragen aan alle trainers en deelnemers om te
bevestigen dat je dit ook zult doen.
Voor dit festival moet iedereen voldoen aan de coronapas met QR-code, die zullen we bij de ingang
ook controleren, we kunnen hier geen uitzonderingen op maken.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/overzicht-coronamaatregelen
Conform deze regels zullen we maximaal 75% van de bij dit festival gebruikelijke capaciteit van de
zalen gebruiken.
Inhoud van het festival
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.
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Bevestiging aanmelding
Enkele dagen voor het festival krijg je per e-mail het definitieve programma, een toegangsbewijs, een
maaltijdbon als je hiervoor opgegeven hebt, een schema met zalen en tijden per workshop en andere
benodigde informatie zoals de routebeschrijving.
Grenzen
Net als bij de vorige festivals zijn duidelijke grenzen in het festival belangrijk: geen seksuele
handelingen, geen genitaal contact. Als er naakt in de workshop is, is dat duidelijk aangeven in de
tekst. Laten we met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor een veilig festival. Zo hopen we te laten
zien dat tantra een belangrijke en mooie bijdrage aan een liefdevolle wereld kan zijn, het thema van
dit festival.

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

Thema Tantra festival:
‘Het dagelijks leven als tantra meditatie.’

Voor ons is tantra een meditatie in het dagelijks leven. Dat is onder meer geïnspireerd op het
Tibetaans boeddhisme. Het verhaal gaat dat ergens in de achtste eeuw in Tibet een aantal nonnen en
monniken uit de kloosters traden, om te onderzoeken of je in het dagelijks leven, terwijl je een
liefdesrelatie hebt, seks hebt, kinderen hebt en werkt, nog steeds in meditatie kunt zijn.
Waar veel vormen van meditatie een rustige en stille plek zoeken, is de uitdaging van tantra om in
een drukke stad, tijdens je werk, tijdens het vrijen, in een heftige ruzie en in elke andere dagelijkse
belevenis in meditatie te kunnen zijn. Op die manier komen de uitersten van opwinding, emotie en
extase enerzijds en diepe meditatieve rust anderszijds samen in pure aanwezigheid, dit zou je ook
non dualiteit kunnen noemen.
Soms lijkt meditatie in het Westen vooral gericht op jezelf lekker voelen of tantrische extase
ontdekken. Voor ons is in tantrische meditatie je intentie belangrijk. Een van onze belangrijkste
intenties is liefdevolle aandacht, ofwel een altruïstische houding, gericht op liefde en verbinding in de
wereld.
Je kunt meer hierover lezen in het volgende artikel van ons:
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Een mooi artikel dat je zal raken: het persoonlijke verhaal van
Alissa en Jaime, op zoek naar een liefde die altijd blijft stromen.
'Als je seks verbindt met liefde en een helder denken wordt het
een meditatieve en extatische levensenergie die 24 uur per dag
kunt ervaren in alles wat je doet.'
Je eeuwige bron van liefde en seks (Onkruid, mei 2020)
'Ik geloof niet dat ik eerder tantra zo goed uitgelegd heb
gezien.' Frank, hoofdredacteur Onkruid.
De veelzijdigheid van tantra
Tantra wint snel aan populariteit. De term Tantra is een soort verzamelnaam geworden voor allerlei
vormen van spirituele seksualiteit. Maar dat maakt ook de verwarring over waar tantra eigenlijk over
gaat groter. Op tantra-kennismakingssites op internet zie je veel tantramassage, een vorm van
erotische massage. Van de tantrische goeroe Osho wordt gezegd dat het hem vooral ging om het
uitleven van seksualiteit, en dat is ook wel gebeurd. Maar de kern van zijn boodschap is juist het
transformeren van seksuele energie in liefde en spiritualiteit. Ook wordt tantra verward met de
Kama Sutra, een Oosterse leer van verfijnde liefdestechnieken, een term die in Nederland nu soms
gebruikt wordt voor erotische beurzen. Sommige Tibetaanse leraren zeggen juist dat de seksuele
vereniging maar een heel beperkte rol speelt in de tantra. De neo-tantra-boeken van Margo Anand
richten zich primair op seksuele energie en het bereiken van een multiorgastische vorm van seksuele
beleving. Het positieve van de popularisering van tantra is dat steeds meer mensen op een andere
manier in aanraking komen met de spirituele kant van seksualiteit en zo seksualiteit ook met liefde
leren te verbinden.
Tantra is van oorsprong een onderdeel van het (kashmir) saivisme en het boeddhisme, die weinig te
maken heeft met de seksuele tantra zoals deze in het Westen steeds meer bekend wordt.
De authentieke Tantra kende een bloeiperiode van 8 e tot de 12e eeuw in India en omringende
landen. Het was een rebelse beweging, die zich verzette tegen het meer dogmatische kloosterleven
binnen het boeddhisme en saivisme. Tantristen kozen voor de verbinding van meditatie en het
dagelijks leven, waarbij alles welkom is op het pad naar verlichting. Tantristen waren voor gelijkheid
van man en vrouw en tegen de kasten, wat voor die tijd revolutionair was. De visie dat iedereen in
essentie gelijk is, is voor ons met alle tegenstellingen in onze maatschappij opnieuw zeer actueel.
In essentie is tantra een vorm van non dualiteit. Elke tegenstelling is een illusie, en kan opgelost
worden in verbindende liefde. Tantra gaat dus niet over goed of fout. Maar het is een misverstand
dat dan alles maar moet kunnen. Tantra nodigt namelijk uit om je onwetendheid te onderzoeken, en
door studie, meditatie en bewustwording te ontdekken dat je in essentie liefde bent en altijd vanuit
liefde kunt handelen.
Dat biedt ook een unieke visie op ethiek: als iemand handelt ten koste van iemand anders, is dat
onwetendheid. Door iemand te laten zien en voelen dat een meer liefdevolle handeling mogelijk is,
kan hij of zij leren kiezen voor meer liefdevol handelen. Dat nodigt enerzijds uit tot begrip en
mededogen voor de beperkingen van jezelf en anderen, en anderzijds tot gedisciplineerd onderzoek,
studie en oefenen om de onwetendheid op te lossen in wijsheid en liefde.
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Tantra, liefde en seksualiteit
Er is veel discussie over de rol van seksualiteit binnen tantra. Veel is nog geheim. Er zijn een aantal
authentieke tantrische teksten die stellen dat de seksuele vereniging de enige manier is om
uiteindelijk verlichting te bereiken. Het gaat daarbij niet om het uitleven van de seksualiteit, maar om
seksuele vereniging te beoefenen als een vorm van meditatie. Belangrijk is om gedurende de
seksuele vereniging vrij van lust en gehechtheid te zijn. Het vraagt voor veel mensen veel oefening
voor dat ze op deze manier de seksuele vereniging aan te kunnen gaan.
Het doel van deze seksuele meditatie is de verlichting: de realisatie dat de essentie van ons
bewustzijn pure liefde is en dat we elk moment van de dag kunnen kiezen om vanuit deze pure liefde
te leven.
We wensen jullie een liefdevol festival,
Jan en Caroline
Liefde, genoten door de onwetende,
wordt gevangenschap.
Diezelfde liefde, geproefd door iemand met begrip,
brengt bevrijding.
Geniet onbevreesd van alle geneugten van liefde,
in het belang van de bevrijding.
(Liefde is de vertaling van het sanskriet woord kama,
dit kun je ook vertalen als verlangen of erotische aantrekkingskracht).
-Cittavisuddhiprakarana
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Programma overzicht:
Zesde concept versie
18 oktober 2021.
Wijzigingen kunnen nog plaatsvinden,
ook op het laatste moment, hou het in
de gaten.
Een workshop duurt 1.45 uur (1 uur en 3 kwartier).
De tijden zijn 13.00, 15:15, 19:00 en 21.15. 17:00 is het diner.
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Korte samenvatting van het programma, geordend per tijdstip

Hele dag

Chantal, verkoop handgemaakte mala’s www.chantalvanderpoel.nl
In nis in de gang tegenover het eetcafe

17.00-19.00
Zaal 3

Cees Sax
Live muziek tijdens diner

Hele dag

Tantra Wijzer

13.00
Zaal 1

Maria en Sytze, https://tantradenbosch.nl/
Kashmirische tantra massage

13.00
Zaal 3

Marja en René Tol, https://www.levendigerelaties.nl/
De Tao van Levendige Relaties. (Voor stellen (gelegenheid en vast)).

13.00
Zaal 4

Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit
Doe-workshop tantrisch masseren

13.00
Zaal 5

Yasmin
Ontwaak je innerlijke godin (voor vrouwen)

8

13.00
Zaal 6

Eli en Esther, https://hartstrelingtantra.nl
Pootjebaden in de Oeroceaan

13.00
Zaal 7

Mark en Anna, www.growinglovingrelations.com
Contact in beweging

13.00
Zaal 8

Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl
The dying and rebirthing of the heart, een sjamanistisch ritueel

13.00
Zaal 9

Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl
Over neurowetenschap, liefde en seksualiteit, interactieve lezing

13.00
Zaal 10

Wendy en Rubio Vaughan, www.blissyourbody.nl
Tantra meditatie in de praktijk, een speelse workshop over tantra in je
dagelijks leven

15.15
Zaal 1

Maria en Sytze, https://tantradenbosch.nl/
De Siddering, chakra healing massage

15.15
Zaal 3

Lyan van der Meulen, https://www.biodanzametlyan.nl/
Veiligheid in en door middel van seksualiteit

15.15
Zaal 4

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

15.15
Zaal 5

Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl
The temple of energies

15.15
Zaal 6

Karlijn Kabira, www.withkabira.com
Tantric Touch

15.15

Ellen Gille & Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl /
www.ellengille.com
Tantrisch Genieten

Zaal 7
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15.15
Zaal 8

Anita en Arianne, www.psychobalancingpraktijk.weebly.com
Stem van Verlangen

15.15
Zaal 9

Hanneke www.VrouwenVallei.nl
Vrouwenvallei: Tantra voor vrouwen, ‘Empowering the female essence’

15.15
Zaal 10

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl
De kunst van het geluk, het dagelijks leven als tantra meditatie

19.00
Zaal 1

Wilrieke en Piero, www.exploringdeeper.com
Tantrische knuffelworkshop

19.00
Zaal 3

Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl
Quantum love making & Maituna. Voor (gelegenheid-) stellen.

19.00
Zaal 4

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

19.00
Zaal 5

(Geen workshop)

19.00

Marlie Wetemans en Marjolein van der Kruijf. www.biodanzametmarlie.nl /
www.liefdescoaching.nl/ www.biodanza.nl.
Biodanza workshop: Leven vanuit affectieve intelligentie.

Zaal 6

19.00
Zaal 7

Ellen Gille & Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl /
www.ellengille.com
8-handen massage.

19.00
Zaal 8

Anita en Arianne, www.psychobalancingpraktijk.weebly.com
Stem van Verlangen

19.00
Zaal 9

Mirjam Irene https://www.mirjamirene.com
Energie Orgasme Ontwaking Sessie
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19.00
Zaal 10

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl
Tantra, het geheim van de liefde

21.15
Zaal 1

Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl
Priest and Priestess

21.15
Zaal 3

Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit
Doe workshop tantrisch masseren

21.15
Zaal 4

(Geen workshop)

21.15
Zaal 5

(Geen workshop)

21.15
Zaal 6

Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl
Kum-Nye Tibetan Massage special. Voor (gelegenheids-) stellen.

21.15
Zaal 7

Mirjam Irene https://www.mirjamirene.com
Vijf Zintuigen Ritueel

21.15
Zaal 8

Maria en Sytze, https://tantradenbosch.nl/
Traumaverwerking

21.15
Zaal 9

Janine en Mark, www.wildeziel.nl
Devine naked dance ceremonie

21.15
Zaal 10

Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl
Tantric dance
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Hele dag

Verkoop handgemaakte mala’s, www.chantalvanderpoel.nl
In nis in de gang tegenover het eetcafe

Verkoop handgemaakte mala’s door Chantal van der Poel

Chantal maakt Mala's in verbinding met haar dromen.
Sieraden die verbinding creëren, poorten openen,
en schoonheid belichten.
Voor ieder sieraad duikt Chantal de Droomtijd in
om zo de inspiratie en informatie van het sieraad te ontvangen.
Zo ontstaan Hemeljuwelen,
welke je ondersteunen om in lijn te zijn met het goddelijke.
www.chantalvanderpoel.nl
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17.00-19.00

Cees Sax

Zaal 3

Live muziek tijdens diner

(We kunnen tijdens het Tantra Festival niet allemaal tegelijk dineren, dus geef elkaar de ruimte in
het eetcafé en geniet van live muziek in zaal 3 of kom tot rust in zaal 6).
“HEARTFUL GUITARS”
Cees Sax: gitaren
Het programma “HEARTFUL GUITARS” is de huidige weerslag van mijn muzikale levensreis. Het is de
klinkende optelsom van mijn vermogens en onvermogens.
Ik ben opgeleid als klassiek gitarist. Voor, tijdens en na mijn studie speel(-de) en
onderzocht/onderzoek ik daarnaast alles wat mij aantrekt. Flamenco is een vaste inspitatiebron.
Improvisatie speelt een grote rol in mijn spel.

Wat mij van nature trekt is muziek met een verhalende, vloeiende sfeer, eerder meditatief dan
doelgericht. Ruimtelijkheid en ‘tijdloosheid’ ontstaat daarbij als vanzelf uit voorzichtig
onderzoek/aftasten van de muzikale ruimte. Je zou het kunnen zien als het schetsen van
soundscapes.
Ik speel daarbij op verschillende soorten gitaren. Elk instrument heeft zijn eigen kleur en karakter. Ik
improviseer vaak melodielijnen, ondersteund door, deels live opgenomen, harmonische patronen.
Op het tantrafestival nodig ik je graag uit “HEARTFUL GUITARS” te komen beluisteren als je behoefte
hebt aan rustige, meditatieve gitaarklanken.
Heb je daarentegen behoefte om je ervaringen tijdens de workshops te bespreken met anderen, dan
kun je daarvoor terecht op alle andere ‘pauze-plekken’. Zodat de muziekruimte een stille ruimte
blijft.
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Hele dag

Tantra Wijzer

Het tantra werkveld is divers. Hoe maak jij als geïnteresseerde een weloverwogen keuze in al dat
aanbod? TantraWijzer staat voor het bevorderen van professionalisering van het tantrawerkveld.
Hoe zorg jij als aanbieder voor professionaliteit in je werk?
TantraWijzer is op verschillende manieren tijdens het tantrafestival zichtbaar en aanwezig:
• Met een informatietafel in de hal – want wat heeft TantraWijzer aan deelnemers en
geïnteresseerden in tantra te bieden?
• Als ludieke gespreksaanjager tijdens de pauzes – want hoe ziet een professioneel tantraveld
er eigenlijk volgens jullie uit?
• Met een korte presentatie tijdens het diner met trainers en begeleiders – want wat doet
TantraWijzer ook al weer voor professionals en wat zijn de laatste ontwikkelingen?
TantraWijzer voor deelnemers en geïnteresseerden:
• Op www.tantrawijzer.nl kun je de TantraCheck doen en kijken welke aanbieder het best bij
jouw wensen en interesses past. Interessant voor jezelf, maar zeker ook voor vrienden die de
stap naar tantra nog niet hebben gemaakt.
• Naast een overzicht van tantra-aanbieders vind je op de website allerhande
achtergrondartikelen en blogs over tantra.
TantraWijzer voor tantra professionals:
• De mogelijkheid om je aanbod op www.tantrawijzer.nl te presenteren
• Zes keer per jaar een intervisiebijeenkomst
• Verschillende keren per jaar een online inspiratiebijeenkomst voor aangesloten aanbieders
• Jouw blogs op de website.

TantraWijzer is een onafhankelijk platform dat in 2019 is opgericht. Het wil een positieve bijdrage
leveren aan de bevordering van een transparant en professioneel tantrawerkveld in Nederland en
Vlaanderen. In 2022 wordt TantraWijzer officieel een stichting. Het bestuur bestaat uit Janne van
Berkel, Hilde Roberts, Eli te Winkel, Esther Sanders en Wendy Doeleman.
Informatie: contact@tantrawijzer.nl
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13.00

Maria en Sytze, https://tantradenbosch.nl/

Zaal 1

Kashmirische tantra massage

Tantra: In de tantra ligt de nadruk op de ontwikkeling van menselijke sterkte. Tantra leert je om
problemen en obstakels niet uit de weg te gaan, maar verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen
leven. Tantra heeft voor mij te maken met leven zonder oordeel en het durven tonen van je
raakbaarheid.
Doel workshop: Iedereen
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop. Om de workshop voor iedereen veilig en
toegankelijk te houden blijft de slip aan.
Kashmirische tantra massage, wat is dat eigenlijk?
Het woord kashmirische zegt in elk geval iets over de houding waarin de massage wordt uitgevoerd.
Verder zijn de meningen over tantra massage verdeeld. Voor sommigen is het een sensuele massage,
omgeven met meditatie, buddha-beeldjes, wierook en spirituele muziek. Anderen vinden dat
massage helemaal niet thuishoort in de mystieke traditie die Tantra heet.
Ik, Maria, ben in elk geval van mening dat de intentie van zowel de gever als de ontvanger een
belangrijke factor is. Een tantra-massage is geen kunstje door wat technieken uit te voeren. Je dient
er met aandacht bij te zijn, een stille alertheid zonder dat gedachten in de weg staan, zonder doel.
Als dat lukt kun je beiden, zowel gever als ontvanger, diep in je eigen kern geraken, ofwel in een
meditatieve staat komen.
Zoek een plaats op een matras in de ruimte, twee personen per matras. In een korte uitleg over
tantramassage worden verschillende houdingen en technieken getoond. Gedurende de workshop
kun je ervaren hoe het voor jou voelt in je positie als gever en ontvanger. Technieken leer je om een
aanvang te kunnen maken. Naarmate je vordert merk je dat een tantramassage geen kunstje is en
blijft de intentie over.
Maria Aarts. Ik ben geregistreerd massagetherapeut via beroepsvereniging FAGT en aangemerkt als
erkend registertherapeut BCZ®. Je kunt me ook vinden op TantraWijzer, een platform voor tantra
professionals met als doelen meer helderheid en bewustzijn te creëren rondom het tantrawerkveld
in Nederland, onze wijsheid en ervaring als tantra professionals te delen, en een
aanspreekpunt/gesprekspartner te zijn voor mensen met vragen over tantra.
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13.00

Marja en René Tol, https://www.levendigerelaties.nl

Zaal 3

De Tao van Levendige Relaties. (Voor stellen (gelegenheid en vast)).

Tantra gaat over éénwording van Man en Vrouw. De adem versmelt, twee lichamen worden één
lichaam met als motto: "Daar waar liefde woont is altijd ruimte over"
Doel workshop: – Alleen koppels
Naaktheid: – Er is geen naaktheid in deze workshop
Wij bieden op dit festival een introductie in onze werkwijze met oefeningen die helpen de relatie
vrolijker, vitaler en eerlijker te maken. We werken met de innerlijke glimlach, verkennen van elkaars
familieveld met opstellingen, subtiele aanrakingen en verfijnen van gevoeligheid voor eigen en
elkaars seksuele energie. Door de tijd te nemen geniet je voluit van elkaars gezelschap. Jullie gaan
naar huis met inspirerende direct toepasbare inzichten. De technieken die we inzetten worden het
pad van persoonlijke transformatie genoemd. Op een stijl pad moet je kleine stappen nemen en goed
uitkijken waar je loopt. Een gids is dan handig. Als elke kleine stap echt werkt schiet je snel op met
blijvend resultaat (het Kaizen principe).
Onderwerpen:
Vier niveaus van intimiteit vergroten, Feedback geven, Stevig je plek als partner innemen, Seksuele
energie verbinden met hartenergie, Dialoog: actief luisteren
René en Marja zijn getrouwd sinds 1986 en hebben meer dan 35 jaar ervaring in werken met
groepen en individuele coaching. Ze geven sinds 2007 coaching aan stellen. “Deze beoefening heeft
ons huwelijk veranderd in een intieme relatie waarin we ons gelijkwaardig, krachtig en kwetsbaar
opstellen. Daardoor ervaren we een intense verbinding op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
niveau”.
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13.00

Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit

Zaal 4

Doe-workshop tantrisch masseren

Tantra begint bij jezelf en je plek in het grote geheel. De relatie met jezelf, de relatie met de natuur
en de kosmos, de relatie met de ander. Het gaat over de balans tussen deze, het gaat om energie,
het gaat om karma-vrij leven, overgave en kracht, kennis, bescheidenheid, en de leegte. Tantra
betekent dat je laat zijn wat er is, het is een levenswijze en een weg naar ‘zijn’. Het pad is alles
omvattend zoals elk spiritueel pad, een individueel pad en soms kom je medereizigers tegen op dat
pad en loop je een stukje samen. Tantra massage is een middel niet een doel. Het mag zijn als een
meditatie, of gewoon om je lichaam te ervaren, om je energie trilling te verhogen, of om te groeien.
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop.
Ik begeleid jullie in het geven van een eenvoudige tantrische massage. Eerst zullen we een oefening
doen met prana energie, we vormen duo’s, stemmen af en dan massage met olie. Het is fijn om bij
het masseren naakt te zijn maar het is geen verplichting. Uiteraard zullen er geen seksuele
handelingen plaats (kunnen) vinden. We werken wel met seksuele energie/levensenergie vandaar
dat het van belang is dat je niet vanuit lust komt maar puur vanuit interesse in tantra en/of massage.
We werken vanuit intuïtie en afstemming en overgave.
Om het matras en de vloer te beschermen is het fijn als je zelf een handdoek en/of een sarong
waarop je lichaam zo ruim mogelijk op kan liggen en wat olie in een flesje met een kleine opening
meeneemt. Enkele reserve handdoeken en wat olie zijn aanwezig.
Minyak Claire: Ik beoefen het pad van spiritualiteit alweer bijna 25 jaar en heb verschillende leraren
gehad vanuit verschillende tradities. Sinds 2002 is daar ook Tantra bijgekomen in eerste instantie in
Nederland in Den Haag o.a. Later was ik in de bijzondere situatie om in Azië spirituele lessen te
ontvangen binnen de mystieke leer van tradities, en ook verschillende initiaties te ontvangen en ook
in verschillende landen.
In Nederland heb ik een praktijk waar ik individuele sessies geef en soms echtparen of kleine groepen
kan ontvangen. Mijn algemene website is www.minyak.nl
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Yasmin, https://www.gaiacenter.nl

Zaal 5

Ontwaak je innerlijke godin (voor vrouwen)

Tantra is een manier van leven; alles omarmen en het besef dat we met elkaar verbonden zijn. Te
voelen, proeven en in alles het heilige van het leven te zien. Leven vanuit vrijheid en de essentie van
het Zijn.
Doel workshop: Iedereen (vrouwen). Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.
In elke vrouw zit een godin(nen) die willen ontwaken. De godinnen archetypes representeren
oerkrachten die in je vrouwelijkheid genesteld zitten. De verschillende godinnen laten je kennis
maken met de verschillende krachten in jezelf. Venus helpt je om de liefde voor jezelf en je lichaam
te voelen. Met een meditatie gaan we deze energie opwekken. De krachtige godin Isis neemt je mee
in de heelwording van jezelf. Alles afschudden wat niet meer bij je past en het nieuwe verwelkomen.
In een ceremonie gaan we de godin in elkaar ook zien en vanuit ons hart met elkaar verbinden. De
godin Inanna geeft je het licht om de dualiteit in jezelf te verenigen, jezelf vrij laten bewegen en
dansen! De 3 godinnen zijn allen in ons vrouwen verweven. Stel je hart open en verbind je met jezelf
en de vrouwelijke energie.
Yasmin Fris geeft sinds twee jaar vrouwencirkels waarin ze de godin eert. Zodra ze merkte dat de
godin in haarzelf en in elke vrouw zat, is ze begonnen met het doorgeven van wat ze heeft geleerd.
Daarnaast is Yasmin reiki master, yogadocent en maseusse. In 2020 heeft ze Gaiacenter opgezet in
Rotterdam. Dit is een holistisch centrum waar alles samenkomt.
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Eli en Esther, https://hartstrelingtantra.nl

Zaal 6

Pootjebaden in de Oeroceaan

Tantra is voor ons een pad van persoonlijke én spirituele ontwikkeling, van spelen én jezelf
tegenkomen, van genieten én groeien. Meegaan in de stroom van het leven, in overgave en
spontaniteit. Een pad naar innerlijke vrijheid: je natuurlijke, oorspronkelijke zelf zijn in verbinding
met de ander, de wereld en het universum.
Doel workshop: Iedereen.
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.
In deze verstillende en meditatieve workshop ga je de verbinding ervaren met alle lagen van het
bestaan. Meditatief aanwezig zijn in de verbinding met jezelf, met de aarde en met het hogere.
Meditatief aanwezig zijn ook in de ontmoetingen met de mensen om je heen. Na een diepe,
verstillende verbinding te hebben gemaakt met de andere mensen in de groep, ga je ervaren hoe je
ontmoetingen in het dagelijks leven in meditatieve staat kunt aangaan.
In de vibraties van mantra en chant ga je de energie in jezelf verhogen en de verbinding met de
groep en met jezelf ervaren. Van intens tot verstillend, van opgetogen tot ingetogen.
Daarna nemen we je mee in een traditionele Oosterse esoterische meditatie, waarin je verbinding
maakt met de oude meesters en badend in hun licht je trilling verhoogt.
Eli en Esther hebben bij elkaar meer dan een halve eeuw aan ervaring in spirituele trainingen en
ontwikkeling, zowel in westerse als in oosterse stromingen. Na vele jaren westerse spirituele training
zijn zij rond 2010 in tantra aangekomen, waar al hun eerder opgedane kennis en ervaring op z’n plek
kon vallen. Hun ervaring is dat juist die combinatie van oost en west voor de westerse mens de
meest diepgaande en blijvende transformaties geeft. Met die gouden combinatie begeleiden zij
mensen in workshops en trainingen op een diepgaand pad naar innerlijke vrijheid in verbinding.
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Mark en Anna, www.growinglovingrelations.com

Zaal 7

Contact in beweging

Tantra is het mysterie van het leven omarmen, alles leren accepteren wat zich voordoet. Tantra is
ook je eigen levensenergie blijven voeden en deze inzetten voor een groter doel dan jezelf. Praktisch
gezien is Tantra voor ons het idioom dat wij misten in onze relatie. Vaak begrepen we elkaar niet
goed genoeg om de essentie van onze behoeften en kwetsbaarheden aan de ander duidelijk te
kunnen maken. Door Tantra kan je leren om jezelf te zijn, ook in je relatie, en elke ervaring te
beschouwen als een mogelijkheid om te groeien.
De workshop is geschikt voor iedereen, singels, stellen, poly’s, beginners of gevorderden, alle
seksuele voorkeuren en combinaties zijn welkom. Er is in onze workshop geen noodzaak voor
naaktheid.
Wij zijn Mark & Anna en samen sinds 34 jaar. Onze relatie kenmerkt zich door vele transformaties en
groei. Als ouders van drie dochters (inmiddels 26, 23 en 17 jaar oud) druk met werk, vonden we niet
altijd de tijd om onze relatie te voeden. Dit veranderde na onze eerste Tantra training aan het
Centrum voor Tantra, 10 jaar geleden. We hebben besloten anderen te leren wat voor ons in onze
relatie heeft gewerkt. We hebben ervaren dat de echte transformatie alleen plaats vindt door de
integratie in het dagelijks leven. Wij geloven in groeien met liefdevolle aandacht en begrip. Je relatie
transformeren naar een ruimte waar je je elkaar blijft voeden en tegelijk waar je je vrijer voelt.
Naast het Tantra werk, is Anna geregistreerd NIP Psycholoog, EFT relatie coach en gecertificeerde
Mindfulness trainer. Mark coacht mensen om in hun eigenheid te komen en bewuste levenskeuzes
te maken.
In deze workshop bieden we een aantal oefeningen die je ondersteunen om in contact te komen met
je verlangens en kwetsbaarheid. Dan is het de kunst om jezelf aan anderen te laten zien en woorden
te geven aan wat je voelt en wenst.
Om bij je gevoel te komen doen we oefeningen in stilte, meditatie of met muziek en speelse
bewegingen en ook door met elkaar in gesprek te gaan. Dat hoeft niet altijd met je eigen partner en
is soms helderder met iemand die je pas net kent.
Verwacht bruisend uit de workshop te komen met nieuwe handvatten om oude patronen te
herkennen en te bespreken en wellicht te veranderen.
Wij kijken ernaar uit om samen met jullie een sprankelende en leerzame workshop te co-creëren.
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Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl

Zaal 8

The dying and rebirthing of the heart, een sjamanistisch ritueel

Tantra is voor ons een ‘way of life’, leven in liefde en bewustzijn, in kracht en in overgave aan de
puurheid van het bestaan
Doel workshop: Iedereen
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop
In deze workshop nemen we je mee in een intiem en intens sjamanistisch ritueel: the dying and
rebirthing of the heart. We worden allemaal geboren met een open hart, benieuwd en hunkerend
naar het leven. En we worden gedurende ons leven ook allemaal verwond in ons hart, door
afwijzingen die littekens nalaten waardoor we niet meer zo open kunnen zijn als bij onze geboorte.
In dit ritueel, afkomstig is uit de Maya-cultuur, geef je je oude hart terug aan de kosmos en ontvang
je een nieuw, open hart.
Seedz for Life is een ‘mystery school’ , gebaseerd op de tradities van het spiritual sexual sjamanism.
Door de combinatie van spiritual sexual sjamanism met tantra en emotioneel lichaamswerk geven we
toegang tot de pure kracht van het bestaan. Wild en onschuldig tegelijk. En stevig gegrond in het
dagelijks leven.
In onze workshops en retreats verbinden we lichaam, gevoel en spiritualiteit waardoor je weer
contact krijgt met je oorspronkelijke levenskracht, vrij en liefdevol
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Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl

Zaal 9

Over neurowetenschap, liefde en seksualiteit, interactieve lezing.

Een Tara Long boek in wording: Sexy Brein
In deze lezing een extractie uit het boek in wording, waarbij we ingaan op een aantal interessante
aspecten en recente wetenschappelijke inzichten.
Door middel van vraag en antwoord, het kiezen van themakaarten zal Tara Long tijdens deze
introductielezing ingaan op diverse onderwerpen die relateren aan neurowetenschap, Liefde en
Seksualiteit.
De lezing is voor iedereen toegankelijk, interactief en de toehoorder wordt actief betrokken bij de
lezing. Daarnaast heeft Tara een aantal ervaringsgerichte solo oefeningen bedacht om het een en
ander zelf te ondergaan als toehoorder. Alles met kleding aan!
Dr Tara Long, PhD.
Specialiseerde zich de laatste 25 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, www.tibetaansetantra.nl

Long Studeerde in 1994 af als neuropsycholoog en danswetenschapper. Zij werkt momenteel
als cognitief 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
(massage)opleidingen in binnen en buitenland, o.a. bij de beroemde DAO (tao) meester Mantak Chia
en bij de Tantra en Sjamanisme expert Ray Stubbs, PhD..
Kreeg vervolgens haar tantrische initiatie in de wetenschap van de Kum-Nye vanuit de klassieke
Tibetaanse School volgens de Boeddhistische Vajrayana traditie: The Gelug School of Tibetan
Buddhism. Op 14 juni 2013 werd Dr. Tara Long geïnstalleerd als Dean van de Connection University for
Advanced Erotology, Integral and Transpersonal Sexology & Tantric Science. Na een wetswijziging
voor Nederlands hoger - en academisch onderwijs, sinds mei 2017 Connection Academy genaamd:
www.connectionacademy.org De Connection Academy bestaat uit twee deelopleidingen, namelijk de
Love Academy en de Rasayana Tantra Academy.
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Wendy en Rubio, www.blissyourbody.nl

Zaal 10

Tantra meditatie in de praktijk, een speelse workshop over tantra in je
dagelijks leven

Deze workshop is bedoeld voor mensen die al enige ervaring met tantrameditatie hebben.

Jarenlang bestond tantra voor mij uit het doen van allerlei retreats waarbij ik allemaal intense dingen
beleefde die ik in het dagelijks leven niet of nauwelijks meemaakte. Na verloop van tijd merkte ik dat
mijn passie voor tantra bleef, maar dat van integratie in mijn dagelijks leven niet veel kwam. ‘Tantra
retreats’ en ‘mijn gewone leven’ bleven twee verschillende werelden.
Tantra is voor householders
Op een gegeven moment ontdekte ik dat tantra van oudsher een spiritueel pad voor householders is,
oftewel voor mensen die midden in het leven staan, met werk, gezin, relaties en andere aardse
bezigheden. Tantra vraagt dus niet dat je je terugtrekt uit het dagelijks leven en bijvoorbeeld in een
klooster gaat wonen. Je ‘doet het’ in het alledaagse leven met alles wat zich daar voordoet.
Maar wat betekent dat dan concreet: tantra integreren in je dagelijks leven, je gezin, in de relaties
met vrienden, familieleden of collega’s, in je werk, in eventuele mantelzorg en in al die ‘gewone’
dingen die je op een dag te doen hebt? Hier gaan we in deze workshop naar kijken en mee spelen.
Visie op tantra
Tantra is een belichaamd spiritueel pad van ontwaken en bevrijding waarbij je steeds meer terug
gaat naar je kern (essence nature, no self, true self, bron…). Dit levenslange proces voltrekt zich
waarschijnlijk af en toe tijdens een workshop of retreat maar vooral ook in je gewone, dagelijks
leven. Grote kans dat je in dat dagelijks leven regelmatig uitdagingen tegenkomt en het moeilijk
hebt. Tantra biedt allerlei praktische tools om hier mee om te gaan. Zo kun je steeds meer in je eigen
kern rusten en zijn met wat er is, ongeacht de omstandigheden. Bij tantra is het dus essentieel dat je
deze tools niet alleen af en toe tijdens een workshop (ook een soort ‘berg’ of klooster) inzet, maar
juist ook in je dagelijks leven.
Wat gaan we doen?
In deze workshop ga je vooral dingen ervaren. Je doet dit deels op jezelf en deels in verbinding met
anderen. Je maakt onder meer kennis met een paar tantrische ‘mini-meditaties’ die je gedurende je
dagelijkse bezigheden (eten, vrijen, tandenpoetsen, wandelen, denken, dansen…) kunt doen. Deze
meditaties komen vooral uit de Vijnana Bhairava Tantra (o.a. bekend van The Book of Secrets van
Osho).
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Maria en Sytze, https://tantradenbosch.nl/

Zaal 1

De Siddering, chakra healing massage

Tantra:
In de tantra ligt de nadruk op de ontwikkeling van menselijke sterkte.
Tantra leert je om problemen en obstakels niet uit de weg te gaan, maar verantwoordelijkheid te
nemen voor je eigen leven.
Tantra heeft voor mij te maken met leven zonder oordeel en het durven tonen van je raakbaarheid.
Doel workshop: Iedereen
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop. Om de workshop voor iedereen veilig en
toegankelijk te houden blijft de slip aan.
‘De Siddering’ is een uitermate zachte aanraking met maximaal effect. Deze wijze van aanraken kun
je ook gebruiken als voorspel met een geliefde. Voor het sidder-effect zijn de volgorde, snelheid en
intensiteit van belang. Ontdek sensaties in delen van je lichaam die je nog nooit als erotisch hebt
beschouwd en laat de energie zich verspreiden door je fysieke- en energetische lichaam.
Zoek een plaats op een matras in de ruimte, twee personen per matras. Na de uitleg en demonstratie
over deze aanraakmethode ga je zelf aan de slag. Gedurende de workshop kun je ervaren hoe het
voor jou voelt in je positie als gever en ontvanger.
Maria Aarts. Ik ben geregistreerd massagetherapeut via beroepsvereniging FAGT en aangemerkt als
erkend registertherapeut BCZ®. Je kunt me ook vinden op TantraWijzer, een platform voor tantra
professionals met als doelen meer helderheid en bewustzijn te creëren rondom het tantrawerkveld
in Nederland, onze wijsheid en ervaring als tantra professionals te delen, en een
aanspreekpunt/gesprekspartner te zijn voor mensen met vragen over tantra.
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Lyan van der Meulen, https://www.biodanzametlyan.nl/

Zaal 3

Veiligheid in en door middel van seksualiteit

Tantra gaat over het voelen van je hele lijf en al het leven wat door je heen stroomt. Contact met
jezelf is daarin essentieel. Van hieruit maak je contact met andere mensen en de wereld om je heen
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.
'Veiligheid vindt je niet in je hart, maar in je seksualiteit' (Maria Verhulst, Biodanzadocent).
Je seksualiteit is je buik, is je basis, is je aarding in de wereld. Als je niet aanwezig bent in je
(onder-)buik en er wel op gericht bent om te leven met een open hart, kan het een lastige zijn om je
veilig te voelen. In de wereld en in jezelf. Dan kan het zijn dat je je open en kwetsbaar voelt en steeds
op zoekt bent naar het zoeken van veiligheid en bevestiging in de wereld (de mensen) om je heen,
omdat je het niet vindt in jezelf. En dan ben je teleurgesteld als je het niet vindt en als je het wel
vindt, ben je in no time op zoek naar meer, omdat het nooit vervullend is
Deze workshop nodigt je uit om seksualiteit in je leven zo te ervaren dat het iets is wat er altijd kan
zijn. Als een gevoel van levens-energie in jou, waarmee je met open ogen rond kunt lopen in de
wereld. Een bron van energie die altijd beschikbaar is.
En dit voel je dan niet alleen in je onderbuik! Je kunt het voelen door je hele lichaam heen.
Je veilig voelen is zo'n groot goed! Hoe mooi is het als de sleutel daartoe ligt in ons eigen lichaam,
juist op een plek waar je het misschien niet zou verwachten! Als je je veilig voelt in jezelf, voel je je
ook veel veiliger in de wereld. Je houdt energie over, hoeft minder na te denken over dingen (in je
hoofd zitten) en kijkt lichter tegen situaties aan. Je ervaart meer plezier en genieten en het is ook
makkelijker om te voelen dat je in verbinding bent.
Lyan: Ik werk als trainer, coach en biodanzadocent met mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ik
vind het belangrijk dat mensen zich veilig voelen en van daaruit kunnen ontspannen en bloeien.
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Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl

Zaal 4

Tantra, meditatie en seksuele energie

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

Zaal 5

The Temple of energies

Tantra is voor ons een ‘way of life’, leven in liefde en bewustzijn, in kracht en in overgave aan de
puurheid van het bestaan
Toegankelijkheid: voor iedereen
Naaktheid: er is geen naaktheid in deze workshop
We hebben allemaal wel eens gehoord over vrouwelijke en mannelijke energie, maar hoe zit het met
de lichte en donkere kanten ervan? In deze workshop ga je ze allemaal ervaren, je ontdekt de vier
energieën in jezelf. Wat betekenen ze voor jou, hoe voelt het om van de ene energie in de andere te
stappen en hoe voelt het om vanuit de verschillende energieën te geven en te ontvangen? Welke
energie voelt als prettig en bekend en bij welke energie voel je weerstand? En wat gebeurt er als je
toch in die weerstand-energie stapt?
Seedz for Life is een ‘mystery school’ , gebaseerd op de tradities van het spiritual sexual sjamanism.
Door de combinatie van spiritual sexual sjamanism met tantra en emotioneel lichaamswerk geven we
toegang tot de pure kracht van het bestaan. Wild en onschuldig tegelijk. En stevig gegrond in het
dagelijks leven.
In onze workshops en retreats verbinden we lichaam, gevoel en spiritualiteit waardoor je weer
contact krijgt met je oorspronkelijke levenskracht, vrij en liefdevol
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Karlijn Kabira, www.withkabira.com

Zaal 6

Tantric Touch

Tantra: volledige aanwezigheid in het leven.
Doel workshop: Iedereen
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop
Kan ik volledig boven mijzelf uitstijgen en mij overgeven aan het geheel? Durf ik vanuit zachtheid te
landen in mijn menselijke lichaam? En hoe werkt deze reis voor mij?
In deze workshop staan we onszelf toe om volledig te zakken in het moment, de ervaring en onszelf.
We exploreren verschillende vormen van aanraking en ‘geraakt’ worden. Vaste patronen te boven
stijgend. Een nieuwe versie van onszelf toestaand. Open voor allen.
Karlijn Kabira heeft een MSc in Psychologie en is gecertificeerd Yoga & Tantra docent en private
coach. Karlijn geeft al bijna 10 jaar trainingen in binnen en buitenland. Ze heeft een passie voor
belichaming van bewustzijn, beweging en intrinsieke gedragsverandering. Haar aanpak is vaak
nuchter, menselijk en geraffineerd.
Wat anderen zeggen over Kabira: "Ik voelde je toewijding, kracht, compassie, empathie en volledige
aanwezigheid. Door al je gratie, intelligente wijsheid, schoonheid en bewustzijn voor het
helingsproces ben ik diep geraakt."
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15.15

Ellen Gille & Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl /
www.ellengille.com

Zaal 7

Tantrisch Genieten

Tantra: Tantra is een manier van leven, een manier van Zijn. Zonder oordeel naar jezelf en
anderen. Wanneer je in verbinding bent met jezelf wordt het leven een stuk fijner.
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop
Tantrisch Genieten is een laagdrempelig voor iedereen die nieuw is in de tantra wereld.
Tegelijk geven wij ook verdieping en je kan altijd kiezen of je de verdieping in wil. Contact
maken, Verbinding, Aanraken en (Aan)geraakt worden, Genieten, zijn woorden die van
toepassing zijn op onze workshops. Thema’s die we o.a. meenemen in onze avonden zijn:
‘grenzen stellen, durf je ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen, je veilig voelen, in overgave gaan, durf je aan
te geven hoe en waar je aangeraakt wilt worden. Wat wij bieden zijn mooie structuren, een
stuk bewustzijn en een veilige bedding. Iedereen is van harte welkom.
Hans en Ellen hebben elkaar tijdens een Tantra workshop ontmoet en sloeg de vonk over.
Afgelopen februari hebben zij hun liefde bezegeld met een huwelijk.
Hans is een IT’er en masseur, twee werelden die soms ver uit elkaar staan. Hij brengt ze
samen in wie hij is. Al meer dan 10 jaar geeft hij 8-handen massage workshops en sinds 5
jaar samen met Ellen Tantrisch Genieten. Voor diverse vormen van massage kunnen mensen
bij hem terecht.
Ellen werkt al jaren in haar praktijk met een groot aanbod aan mogelijkheden: coaching op
elk gebied (lichaam schaamte, burn-out, trauma heling, geld issues, werk, relaties, etc.),
Bars® sessies voor rust in hoofd en lichaam, energetische lichaamsprocessen, voetreflex, etc.
In Zweden hebben zij een Tantric sexual therapy training gevolgd en mogen zij zichzelf
Tantric Sexual Therapist noemen waarin zij mensen begeleiden die vast gelopen zijn op het
gebied van intimiteit en seksualiteit, mensen die zich schamen voor hun lichaam, moeite
hebben met relaties of traumatische ervaringen hebben gehad. De trajecten die zij
aanbieden zijn niet alleen voor singles, maar ook voor koppels.
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15.15

Anita en Arianne, www.psychobalancingpraktijk.weebly.com

Zaal 8

Stem van Verlangen

Tantra: in een open en liefdevolle verbinding samen kunnen zijn. In de stilte en pure aanwezigheid
jezelf ontmoeten en daardoor ook de ander.
Doel workshop: Iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop.
Ik neem je graag mee in mijn workshop naar jouw stem, jouw verlangen, jouw dans, jouw speelsheid,
jouw liefde, jouw naam, jouw contact met jezelf en daardoor ook met de ander.
Jou uit te nodigen in verschillende oefeningen met onder andere dans, meditatie en stem. Te laten
voelen en ervaren wat het met jou en de ander doet.
Laat jij je verrassen, ontroeren, raken, openen, stromen? Het is niet alleen de stem van verlangen,
maar het diepe verlangen in jou.
Ik verlang naar jou!
Voel je heel erg welkom, Anita en Arianne
Ik, Anita ben psychobalancer, stembevrijder en masseuse. Zestig jaar en blij om moeder te zijn. Mijn
hart gaat uit om met mensen te werken. Ik dans en zing graag. Hou van het leven en de mensen.
Tantra en het leven vieren, de stilte, de aanwezigheid.
Arianne is een geweldige leuke collega Stembevrijder van mij. Zij bruist van energie, is heel creatief
en begeleidt mij met haar gitaar.
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15.15

Hanneke www.VrouwenVallei.nl

Zaal 9

Vrouwenvallei: Tantra voor vrouwen, ‘Empowering the female essence’

Doel workshop: Voor vrouwen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop

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

De workshop “ Empowering the female essence’” brengt je in contact met je sensuele stroom. Je
gaat ervaren dat kwetsbaarheid en kracht tegelijkertijd kunnen bestaan. Dit geeft je meer vitaliteit,
vreugde en focus in het dagelijks leven.
Tijdens deze introductie-training ervaar je de potentie van de jade-ei-beoefening en is er gelegenheid
tot vragen stellen en aanschaf van een jade, bergkristal, obsidiaan of rozenkwartz-ei !
Info http://www.vrouwenvallei.nl/activiteiten/geheimen-van-het-jade-ei/ of www.VrouwenVallei.nl
Tel: 06-499-66-182.
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15.15

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl

Zaal 10

De kunst van het geluk, het dagelijks leven als tantra meditatie

Doel workshop: iedereen
Naaktheid: er is geen naaktheid in deze workshop
De meeste mensen hebben een groot verlangen naar geluk en doen er alles aan om dit te ervaren:
liefde, seks, geld, vakanties, relaties, genotsmiddelen, etc. Onze consumptiecultuur nodigt uit om dit
geluk te blijven zoeken.
Als we vervolgens dit geluk niet bereiken, dan onderdrukken we het verlangen of verliezen het
contact met dit gevoel van verlangen. Veel spirituele stromingen waarschuwing dat je het geluk niet
kunt bereiken door al die dagelijkse materiële en zinnenprikkelende zaken.
Tantra biedt een derde weg. Het dagelijks leven als tantrameditatie. We doen hetzelfde als altijd,
maar nu met een meditatief bewustzijn. Op niveau van de dagelijkse ervaring is er nog steeds een
komen en gaan van geluk door al die materiële en zinnenprikkelende ervaringen. En je ontdekt dat
het meditatieve bewustzijn een ander soort ervaring is. Een soort liefdevolle toeschouwer die altijd
gelukkig is. Onafhankelijk van de dagelijkse omstandigheden.
Je bent altijd al gelukkig, je vergeet het alleen af en toe op het moment dat de dagelijkse ervaring je
bewustzijn overneemt. Tantra leert je om te oefenen in het herinneren van je diepe, stabiele ervaring
van geluk, terwijl het leven met al zijn ups and downs gewoon doorgaat zoals altijd.
Je kunt meer hierover lezen in het volgende artikel van ons: Je eeuwige bron van liefde en seks
(Onkruid, mei 2020)
We nemen jullie mee in een actieve workshop, vanuit jullie ervaring doen we korte deelrondes en
vertellen wij iets over de betekenis van tantra. We gaan dansen, doen tantrische rituelen en
verbinden met elkaar, onder meer in aanraakoefeningen.

Voor ons is Tantra een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma,
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen publiceerden we het
boek Tantra, het geheim van de liefde in april 2019. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het
verlangen en leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 17e keer dit Tantrafestival.
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19.00

Wilrieke en Piero, www.exploringdeeper.com

Zaal 1

Tantrische knuffelworkshop

Tantra is voor mij: helemaal zijn in het moment, met alles wat er is, zonder dat ik het wil veranderen.
Omarmen van alles, dat wat makkelijk is, en dat wat uitdagend is, met passie en compassie.
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.
Knuffelen is niet alleen fijn, het is ook heel erg gezond. Aanraking verlaagt stress en verhoogt het
geluksgevoel. Maar knuffelen is ook een manier om jezelf beter te leren kennen. Durf ik mijn grenzen
en verlangens duidelijk te maken?
Gewoon een paar bewezen voordelen van knuffelen: - consensuele aanraking verlaagt stress in je lijf
- knuffelen versterk je immuunsysteem, - knuffelen balanceert je zenuwstelsel, - knuffelen versterkt
je hart,- knuffelen verlaagt gevoelens van angst en eenzaamheid,- en daarnaast kan een workshop als
deze je helpen trauma te verwerken en zelfverzekerder te worden.
Een knuffelworkshop is een gestructureerde workshop die gericht is op liefdevolle aanraking. Dat
doen we door oefeningen die gericht zijn op contact maken met jezelf en met anderen. We beginnen
voorzichtig, zonder elkaar aan te raken, en bouwen de intensiteit langzaam op voor wie dat wenst,
zodat iedereen mee kan komen en het voor niemand te snel gaat - hoewel je nooit iets mee hoeft te
doen waar je geen zin in hebt!
We starten altijd met een moment om tot onszelf te komen en alle drukte en stress van het dagelijks
leven los te laten. Vanuit daar gaan we via oefeningen contact maken met onszelf en met anderen.
Bijvoorbeeld door om beurten elkaars handen te strelen. De oefeningen zijn soms speels, soms
intenser, maar altijd vanuit liefde. Als je iets niet wil doen dan hoeft dat niet. De oefeningen die we
doen zijn heel divers en wisselen per keer.
De workshop is gericht op liefdevolle aandacht en aanraking. We blijven deze avonden weg bij
seksualiteit. Niet omdat seksualiteit iets verkeerds is, maar om te ervaren hoe fijn knuffelen is
wanneer er geen einddoel of focus is.
Elementen die je in deze knuffelworkshop kunt verwachten: meditatie, mindfulness, dans, massage,
ademhalingsoefeningen, somatisch bewustzijn, The Wheel of Consent en neo-tantrische aspecten.
Tijdens een tantrische knuffelworkshop, weven we meer elementen uit tantra (en een vleugje
sensualiteit) in de workshops dan in een 'gewone' knuffelworkshop.
Wilrieke Sophia (zij/haar, die/diens) is coach en workshopfacilitator op het gebied van intimiteit,
seksualiteit en relaties. Ze is TEDx-spreker, schrijver en oprichter van Exploring Deeper en Cuddle
Workshops International. De belangrijkste focus van haar werk is mensen helpen zelfverzekerder te
worden door middel van zelfkennis, radicale zelfinclusie, het belichaamd ervaren van grenzen en
verlangens, en een uitgebreide beoefening van consent - allemaal gebaseerd op een fundament van
traumabewustzijn en neurowetenschap. Wilrieke organiseert workshops, feesten, facilitator
trainingen en festivals. In verschillende projecten met collega's creëert zij workshops en materialen
over accountability, misbruik en machtsdynamiek in intimiteits-, tantra-, en wellness communities.
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19.00

Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl

Zaal 3

Quantum love making & Maituna. Voor (gelegenheid-) stellen.

Voor wie?
Deze workshop is alleen toegankelijk voor stellen of (gelegenheids)partners.
In tantra leren we vooral door verschillende lichamelijke ervaringen die ons gevoel, onze geest en ons
lichaam voeden. In essentie is tantra een uitdrukking van onze Liefdesziel. Onze ware Essentie.
Door specifieke Liefdeshoudingen en seksuele oefeningen dagelijks te doen leerden Tantrische koppels
elkaar eeuwig lief te hebben en een eindeloze stroom van liefde, extase en liefdesenergie te
produceren welke ook een positief effect hebben op de omgeving. Dit wordt ook wel Quantum Liefde
of Transpersoonlijke Liefde genoemd. Liefde die al het persoonlijke overstijgt en loskomt van Ego
krachten.
In deze workshop oefenen we doelbewust Quantum Love Making voor koppels (en
gelegenheidsstellen), gebaseerd op onder andere het werk van de voormalige Love goeroe: Barry
Long. In het Sanskriet wordt de heilige liefde bedrijven, de versmelting van het Shakti – Shiva
principe, ofwel de Maithuna genoemd. Maithuna is een begrip uit het hindoeïsme en tantrisch
boeddhisme. De betekenis is tweeledig:
1. het seksuele ritueel, waarin de vrouw door de man wordt vergoddelijkt, waardoor de
geslachtsdaad een heilige betekenis krijgt;
2. de vergoddelijking tijdens het seksuele ritueel van het "innerlijke" vrouwelijk deel dat ook in
de mannelijke psyche huist.
Volgens sommige oosterse tradities is de vrouw degene die de energiereserves heeft, waaruit de man
kan putten om zijn "inerte" aard te verlaten. Voorbeeld: in het Shivaïsme omarmt de god Shiva zijn
vrouwelijk deel (Shakti); alleen dankzij haar kan hij actief, dynamisch en almachtig zijn. Andere
tradities gaan terug op het verschil tussen lucht en aarde; de één kan niet zonder de ander.
Sinds het New-Age tijdperk spreekt men van Quantum love-making in een gestructureerde,
meditatieve vorm (mindful), welk helend is voor het individu, het koppel in kwestie en de wereld.
Jarenlang heb ik succesvol dit systeem toegepast voor koppels in mijn praktijk, waar er met name een
verschil in (seksueel) verlangen was. Door middel van opeenvolgende oefeningen en diverse
aanrakingen ontstaat er een staat van bewustzijn die de liefdestrilling van het koppel verhoogt en de
intenties van de liefde verdiept. Geliefden worden Soulmates: hoe hun liefde ook transformeert, deze
heilige samensmelting is voor eeuwig.

35

In een veilige, professionele en respectvolle omgeving waarin het principe van ‘mutual consent’
gehanteerd wordt, maak je kennis bij wijze van introductie met de bovengenoemde massage
technieken.
Benodigdheden: Het is beslist handig als je jouw eigen badhanddoek, lungi, fleece dekentje, warme
sokken en massageolie meeneemt.
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 12 jaar werkt hij als hands-on practitioner gebruik makend van de
integrale en transpersoonlijke aspecten van seksualiteit en intieme relaties. Volgde de opleiding tot
mentor surrogaat partner therapie 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 10 jaar als bestuurslid en als financieel en logistiek manager bij de Connection academie.
Dr Tara Long, PhD.
Specialiseerde zich de laatste 25 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, www.tibetaansetantra.nl

Long Studeerde in 1994 af als neuropsycholoog en danswetenschapper. Zij werkt momenteel
als cognitief psychologisch & sociaal wetenschappelijk onderzoeker.
Long promoveerde in 2009 met een kwalitatief psychologische studie naar het artistieke
creatieproces.
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Long volgde naast haar academische opleidingen, diverse holistische (massage)opleidingen in binnen
en buitenland, o.a. bij de beroemde DAO (tao) meester Mantak Chia en bij de Tantra en Sjamanisme
expert Ray Stubbs, PhD..
Kreeg vervolgens haar tantrische initiatie in de wetenschap van de Kum-Nye vanuit de klassieke
Tibetaanse School volgens de Boeddhistische Vajrayana traditie: The Gelug School of Tibetan
Buddhism.
Op 14 juni 2013 werd Dr. Tara Long geïnstalleerd als Dean van de Connection University for Advanced
Erotology, Integral and Transpersonal Sexology & Tantric Science. Na een wetswijziging voor
Nederlands hoger - en academisch onderwijs, sinds mei 2017 Connection Academy genaamd:
www.connectionacademy.org De Connection Academy bestaat uit twee deelopleidingen, namelijk de
Love Academy en de Rasayana Tantra Academy.
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19.00

Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl

Zaal 4

Tantra, meditatie en seksuele energie

Tantra: Verbinding geeft een prachtige versmelting van hoofd, hart en sexualiteit. Meditatie. Plezier
en een diepgaand contact met de ander.
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.
In deze workshop zullen we laten ervaren hoe het is om vanuit een meditatieve toestand contact te
maken met een ander. Je zult ervaren dat het maken van contact vanuit openheid een andere
dimensie geeft. Van daaruit je sexuele energie voelen geeft een prachtige versmelting van hoofd,
hart en sexualiteit. En een diepgaand contact met de ander. De Psychoanalyse van Freud stelde
sexualiteit centraal en zag neurose als het resultaat van een conflict tussen de instinctieve behoefte
van het individu en de eisen van de gemeenschap. Zijn leerling Reich werkte ook daadwerkelijk met
het lichaam en probeerde aldus de spierpantsers die hij als karakterpantsers zag te versoepelen.
Reich’s leerling Alexander Lowen werkte de karakterstructuren van Reich verder uit en bedacht vele
effectieve oefeningen om de energie weer op gang te brengen: bioenergetica. Osho voegde daar de
meditatieve benadering aan toe. Hij zei: “Het boeiendste van het leven zit binnen in je. Je kunt je nu
terstond naar binnen keren, in jezelf kijken. Ik noem het meditatie, een stille pelgrimstocht naar je
eigen wezen. En zodra je je eigen centrum vindt, vindt je het centrum van het hele bestaan”. Mensen
die geinspireerd waren door de meditatieve benadering, zoals Margo Anand hebben bijgedragen aan
de herontdekking van de zeer oude Tantrarituelen. Belangrijke aanvulling o.a. van de
Tantrabenadering is de koppeling van sexualiteit en liefde. Anders riskeert men dat sex een kille
ervaring wordt. “Alleen het samengaan van het beste uit hart en sexualiteit kan tot extase leiden”
Anais Nin. Angst en verlangen. Sexualiteit is voor veel mensen (helaas) een beladen onderwerp en
een workshop erover brengt dan ook alleen al in het denken erover allerlei angsten en schaamte
naar boven. Aan de andere kant roept het ook verlangens en hoop op verbetering van je intieme en
relationele functioneren op. Of gewoon de verwachting eens ontspannen van je sexuele energie te
kunnen genieten. Tantra. De tantrische levensopvatting stelt dat als je kan leren ontspannen in een
toestand van grote sexuele opwinding (en dus niet snel een orgasme toelaat) en alle gevoelens die je
voelt durft toe te laten je in een staat van overgave en totale extase geraakt. Margo Anand schrijft:
"Als de mannelijke en vrouwelijke pool met elkaar versmelten, ontstaat er een nieuwe dimensie, een
sacraal aspect. Als je het sacrale van de sexuele verbondenheid voelt, is het mogelijk je
verbondenheid te ervaren met de levenskracht zelf, met de bron van de schepping. In deze
verbondenheid stijgt het bewustzijn boven het lichamelijke vlak uit, naar een niveau van kracht en
energie dat veel verder gaat dan dat van jou. Dan voel je je via je partner verbonden met alles wat
leeft en liefheeft. Je voelt je èèn met het hele bestaan." Verder is een belangrijk aspect van
sexualiteit communiceren; en als de communicatie tussen partners slecht gaat op andere vlakken
dan is sex vaak ook moeizaam. Een ander aspect is de vaak negatieve boodschappen die we vroeger
als kind, bewust of onbewust, van onze ouders hebben meegekregen. In de tantra-visie begint liefde
met houden van jezelf. Proberen van een ander te houden terwijl je niet van jezelf houdt lukt niet.
Dat zal bijna altijd uitdraaien op bezitterig, jaloers en afhankelijk gedrag. Iemand die echter van
zichzelf houdt, is als een magneet en trekt de liefde van anderen aan.
Cor is psycholoog, Rebalancer, Psychobalancer, meditatiedocent, tantradocent en hypnotherapeut
sinds 1991. www.psychobalancing.nl . Ingrid is jurist en begeleider van Tantra cursussen.
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19.00

(Geen workshop)

Zaal 5
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19.00

Marlie Wetemans en Marjolein van der Kruijf. www.biodanzametmarlie.nl /
www.liefdescoaching.nl/ www.biodanza.nl.

Zaal 6

Biodanza workshop: Leven vanuit affectieve intelligentie.

Voor wie: Iedereen
Er is geen naaktheid in deze workshop.
Biodanza is ontworpen om meer geluk in het leven te brengen. Intellectuele intelligentie wordt in
onze cultuur vaak hoog gewaardeerd. Maar er bestaat ook een affectieve intelligentie (op het gebied
verbondenheid en liefde) en die wordt vaak enorm onderschat in onze maatschappij. Biodanza
brengt vaak meer geluk in het leven doordat we juist de affectieve intelligentie stimuleren. We
kunnen boven onszelf uitstijgen (transcendentie) en de waarde van het echte leven steeds meer
ervaren. Het leven zelf neemt een steeds centralere plaats in. Dit geeft verbinding met andere
mensen, de natuur, het universum/ met alles dat bestaat. Uiteindelijk wordt alles en iedereen hier
veel gelukkiger van.
Biodanza werkt met een combinatie van dans, contact en muziek. Het is een uitnodiging om tijdens
de workshop te genieten van de subtiele bewegingen van ons lichaam. Marlie en Marjolein besteden
in de workshop ruimte aan grenzen (aangeven) in contact met mensen, zodat je je te allen tijde veilig
en ontspannen kunt voelen.
Wie zijn Marjolein van der Kruijf en Marlie Wetemans? Marjolein heeft jarenlange biodanza ervaring,
zij heeft vele weekenden met de grondlegger van biodanza Rolando Toro gedanst en verzorgt, sinds
jaren, de vertalingen voor internationale docenten. Ze zet zich met hart en ziel in om de theorie van
biodanza toegankelijk(er) te maken in Nederland. Marlie geeft wekelijkse lessen in Almere,
Weesp/Amsterdam en Naarden en verzorgt verdiepingsdagen, ze is ook didactisch docent. Naast
biodanza geeft zij liefdescoaching, informatie over haar lessen en liefdescoaching vind je op haar
website. Marjolein en Marlie hebben de lessen van biodanza geïntegreerd in hun (eigen) dagelijkse
leven.
Visie op tantra en biodanza: Door liefde en het werkelijk verbinding maken met mensen en de wereld
om ons heen maken we de wereld een stukje mooier. Tantra en biodanza kunnen op eigen wijze
hieraan bijdragen.
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19.00

Ellen Gille & Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl /
www.ellengille.com

Zaal 7

8-handen massage.

Tantra is een manier van leven, een manier van Zijn. Zonder oordeel naar jezelf en anderen.
Wanneer je in verbinding bent met jezelf wordt het leven een stuk fijner.
Doel workshop: Iedereen
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop
Acht tedere, liefdevolle, sensuele en spelende handen laten jouw lijf tintelen en genieten. Jouw
overgave is een ware gift voor iedere gever. In deze workshop staan ontmoeting en massage
centraal. In vrijheid ont-moeten en vol overgave aanraken en aangeraakt worden. De 8handenmassage geeft jou de ervaring van ‘overvloedige’ aanraking; veilig en toch grensverleggend.
Wanneer je je hieraan over kunt geven wordt het een ervaring waarvan je intens kunt genieten.
We werken aan een massagetafel in groepjes van vijf deelnemers. Per tafel wordt steeds één
deelnemer gemasseerd, de ontvanger. De andere deelnemers, de gevers, masseren de ontvanger vol
aandacht in lange synchrone strijkingen. De strijkingen kunnen worden afgewisseld met speelse
aanrakingen van het hele lichaam. We streven naar een evenwichtige man/vrouw verdeling per
massagetafel, maar dit is vooraf niet te voorspellen. Voorwaarde om deel te nemen is dat je
gemakkelijk bent met naakt. Het staat je overigens geheel vrij om kleding aan te houden. De
ontvanger geeft aan het begin van de massage haar/zijn verlangens en grenzen aan. Van iedere
deelnemer wordt verwacht dat de afgesproken grenzen gerespecteerd worden, zodat een veilige,
ontspannen sfeer gecreëerd kan 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 zijn aangegeven.
Meenemen: twee grote handdoeken, een omslagdoek, je eigen massageolie (ca. 200 ml), sokken
Hans en Ellen hebben elkaar tijdens een Tantra workshop ontmoet en sloeg de vonk over. Afgelopen
februari hebben zij hun liefde bezegeld met een huwelijk.
Hans is een IT’er en masseur, twee werelden die soms ver uit elkaar staan. Hij brengt ze samen in wie
hij is. Al meer dan 10 jaar geeft hij 8-handen massage workshops en sinds 5 jaar samen met Ellen
Tantrisch Genieten. Voor diverse vormen van massage kunnen mensen bij hem terecht.
Ellen werkt al jaren in haar praktijk met een groot aanbod aan mogelijkheden: coaching op elk gebied
(lichaam schaamte, burn-out, trauma heling, geld issues, werk, relaties, etc.), Bars® sessies voor rust
in hoofd en lichaam, energetische lichaamsprocessen, voetreflex, etc.
In Zweden hebben zij een Tantric sexual therapy training gevolgd en mogen zij zichzelf Tantric Sexual
Therapist noemen waarin zij mensen begeleiden die vast gelopen zijn op het gebied van intimiteit en
seksualiteit, mensen die zich schamen voor hun lichaam, moeite hebben met relaties of traumatische
ervaringen hebben gehad. De trajecten die zij aanbieden zijn niet alleen voor singles, maar ook voor
koppels.
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Anita en Arianne, www.psychobalancingpraktijk.weebly.com

Zaal 8

Stem van Verlangen

Tantra: in een open en liefdevolle verbinding samen kunnen zijn. In de stilte en pure aanwezigheid
jezelf ontmoeten en daardoor ook de ander.
Doel workshop: Iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop.
Ik neem je graag mee in mijn workshop naar jouw stem, jouw verlangen, jouw dans, jouw speelsheid,
jouw liefde, jouw naam, jouw contact met jezelf en daardoor ook met de ander.
Jou uit te nodigen in verschillende oefeningen met onder andere dans, meditatie en stem. Te laten
voelen en ervaren wat het met jou en de ander doet.
Laat jij je verrassen, ontroeren, raken, openen, stromen? Het is niet alleen de stem van verlangen,
maar het diepe verlangen in jou.
Ik verlang naar jou!
Voel je heel erg welkom, Anita en Arianne
Ik, Anita ben psychobalancer, stembevrijder en masseuse. Zestig jaar en blij om moeder te zijn. Mijn
hart gaat uit om met mensen te werken. Ik dans en zing graag. Hou van het leven en de mensen.
Tantra en het leven vieren, de stilte, de aanwezigheid.
Arianne is een geweldige leuke collega Stembevrijder van mij. Zij bruist van energie, is heel creatief
en begeleidt mij met haar gitaar.
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Mirjam Irene https://www.mirjamirene.com

Zaal 9

Energie Orgasme Ontwaking Sessie

Leven vanuit je authentieke zelf waarin jouw potentieel zich ontvouwen mag, waar de levensenergie
vrij stroomt door jou heen stroomt. Wanneer het aankomt op seksualiteit mag ook hier het
potentieel van het lichaam en energiestroom weer ontdekt worden – zowel in vrouwen als mannen.
Geïntegreerde seksualiteit, verbonden met het hart en soul-spirit.
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.
Leer hoe je de microkosmische orbit kunt gebruiken voor het sublimeren en transformeren van
seksuele energie en hoe deze kunt opslaan in je lichaam voor empowerment en meer energie. Een
hands-on tantra massage is best bekend tegenwoordig. Minder bekend, doch cruciaal in het
ontwaken en cultiveren van seksuele energie is een energetische Taoistische en Tantrische massage.
Het werkt puur met energie, maar het kan zeer intens, mooi en orgastisch zijn. Het doel van deze
sessie is het ontwaken en bewegen van seksuele energie in jouw lichaam zonder enige vorm van
fysieke genitale stimulatie. Als je een multiorgastische vrouw of man wilt zijn, is werken met seksuele
energie en het voelen van de subtiele sensaties daarvan een van de belangrijkste sleutels. Soms helpt
het echt wanneer iemand je daarbij helpt! We ontwaken de energie, laten het stromen en dit zul je
voelen en ervaren op de een of andere manier. Het kan zijn dat je super sterke orgastische sensaties
ervaart door het hele lichaam, een loslaten van blokkades, diepe overgave en/of het gevoel meer
energie te hebben en meer in balans te zijn. Dit is een niet-naakte energiemassagesessie (soepel
vallende kleding is de aanbeveling), maar soms worden wel bepaalde delen van het lichaam kort
aangeraakt om de stroming en ontlading van seksuele energie te stimuleren.
We doen dit in koppels van twee, waar eerst de een geeft en dan de ander. Je hoeft elkaar niet te
kennen, maar kunt dit ook met je (liefdes)partner doen. Er is eerst een korte uitleg en demo en dan
gaan we aan de slag! We geven elkaar een sessie van ongeveer 25 minuten.
Hallo daar, ik ben Mirjam en werk sinds een aantal jaren in hands-on sessies, coaching en online
cursussen op het gebied van cultiveren van seksuele energie en massage en de-armoring in
Nederland, Duitsland en andere plekken op de wereld. Daarin ben ik geïnspireerd door mijn studies
en werkervaring in psychologie (MSC) en wereldgodsdiensten & geestelijke verzorging (MA) en vele
andere opleidingen, cursussen en retraites op het gebied van taotantra (massage), spiritualiteit,
energiewerk en coaching.
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Jan en Caroline, www.tantratraining.nl

Zaal 10

Tantra: het geheim van de liefde

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

Voor ons is Tantra een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma,
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen publiceerden we het
boek Tantra, het geheim van de liefde in april 2019. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het
verlangen en leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 17e keer dit Tantrafestival.
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Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl

Zaal 1

Priest and priestess

Tantra is voor ons een ‘way of life’, leven in liefde en bewustzijn, in kracht en in overgave aan de
puurheid van het bestaan
Toegankelijk voor: iedereen
Naaktheid: je kunt kiezen om -gedeeltelijk- bloot te zijn.
In veel oude culturen kwam de ‘sexual priestess’ voor, een combinatie van prostitué en priesteres.
Deze priesteressen werden beschouwd als heilig, ze waren de channels die met hun lichaam de
kosmische seksuele levensenergie naar de mensen brachten die dat nodig hadden. Zo stond er in
Jeruzalem, in het kabbalistische tijdperk voordat het moderne Jodendom ontstond, niet alleen een
tempel voor Jahweh, maar ook voor Astarte, de godin van het vrouwelijke. In deze tempel woonden
de Kadesja’s, de heilige prostitués die hun diensten aanboden om mannen te verzachten en te helen.
Ook het Romeinse Rijk kende zo’n tempel, de resten ervan zijn nog te zien in Rome. Als een soldaat
terug kwam van het front -waar ze vaak jaren verbleven- werd hij eerst naar de tempel gestuurd om
onder invloed van de priesteressen te helen, voordat hij naar zijn gezin terugkeerde.
Het waren wel overigens altijd de vrouwen die de mannen heelden. In onze beleving is deze helende
energie onpersoonlijk, los van gender, en kan de rol van priester/priesteres zowel door mannen als
vrouwen worden vervuld.
In deze workshop krijg je de gelegenheid om door aanraking helende, liefdevolle en -als je dat wiltsensuele energie te ontvangen, los van gender en persoonlijke voorkeuren. En je krijgt de
gelegenheid om in de rol van priest/priestess contact te maken met deze energie en door te geven
aan de ontvanger.
Seedz for Life is een ‘mystery school’ , gebaseerd op de tradities van het spiritual sexual shamanism.
Door de combinatie van spiritual sexual shamanism met tantra en emotioneel lichaamswerk geven
we toegang tot de pure kracht van het bestaan. Wild en onschuldig tegelijk. En stevig gegrond in het
dagelijks leven.
In onze workshops en retreats verbinden we lichaam, gevoel en spiritualiteit waardoor je weer
contact krijgt met je oorspronkelijke levenskracht, vrij en liefdevol
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Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit

Zaal 3

Doe workshop tantrisch masseren

Tantra begint bij jezelf en je plek in het grote geheel. De relatie met jezelf, de relatie met de natuur
en de kosmos, de relatie met de ander. Het gaat over de balans tussen deze, het gaat om energie,
het gaat om karma-vrij leven, overgave en kracht, kennis, bescheidenheid, en de leegte. Tantra
betekent dat je laat zijn wat er is, het is een levenswijze en een weg naar ‘zijn’. Het pad is alles
omvattend zoals elk spiritueel pad, een individueel pad en soms kom je medereizigers tegen op dat
pad en loop je een stukje samen. Tantra massage is een middel niet een doel. Het mag zijn als een
meditatie, of gewoon om je lichaam te ervaren, om je energie trilling te verhogen, of om te groeien.
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop.
Ik begeleid jullie in het geven van een eenvoudige tantrische massage. Eerst zullen we een oefening
doen met prana energie, we vormen duo’s, stemmen af en dan massage met olie. Het is fijn om bij
het masseren naakt te zijn maar het is geen verplichting. Uiteraard zullen er geen seksuele
handelingen plaats (kunnen) vinden. We werken wel met seksuele energie/levensenergie vandaar
dat het van belang is dat je niet vanuit lust komt maar puur vanuit interesse in tantra en/of massage.
We werken vanuit intuïtie en afstemming en overgave.
Om het matras en de vloer te beschermen is het fijn als je zelf een handdoek en/of een sarong
waarop je lichaam zo ruim mogelijk op kan liggen en wat olie in een flesje met een kleine opening
meeneemt. Enkele reserve handdoeken en wat olie zijn aanwezig.
Minyak Claire: Ik beoefen het pad van spiritualiteit alweer bijna 25 jaar en heb verschillende leraren
gehad vanuit verschillende tradities. Sinds 2002 is daar ook Tantra bijgekomen in eerste instantie in
Nederland in Den Haag o.a. Later was ik in de bijzondere situatie om in Azië spirituele lessen te
ontvangen binnen de mystieke leer van tradities, en ook verschillende initiaties te ontvangen en ook
in verschillende landen.
In Nederland heb ik een praktijk waar ik individuele sessies geef en soms echtparen of kleine groepen
kan ontvangen. Mijn algemene website is www.minyak.nl
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(Geen workshop)

Zaal 4
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(Geen workshop)

Zaal 5
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Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl

Zaal 6

Kum-Nye Tibetan Massage special. Voor (gelegenheids-) stellen.

Kum-Nye Tibetan Massage Special. Nerve Stretching & Breath Work.
Volgens structuur Choeling Tulku Rinpoché, lijfarts 14th Dalai Lama (Tibet / India)
In de Kum-Nye gezondheidsmassage werken we volgens de Tibetaanse elementenleer. We gaan bij
deze massagestructuur uit van de elementen: water, vuur, aarde, wind en lucht (ether). De
massagestructuren vertegenwoordigen tevens het vrouwelijke, of het mannelijke aspect.
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 ofwel Prana te laten
stromen.
De Tibetaanse gezondheidsleer is een ingewikkeld en ingenieus systeem met 73.000 energiekanalen
verdeeld over het fysieke lichaam, welke worden beïnvloed door de 28 chakra’s (energiewielen)
vanuit het energielichaam.
In het aanleren van deze massagestructuur zijn de volgende attitudes van belang:
• Begrijpen
• Voelen
• Motorisch behendig zijn
• Een passie hebben voor hetgeen je doet
• Vertrouwen hebben in je leraar en je eigen kunnen
• De juiste intentie hebben als je masseert (verbinden met de ander vanuit het hart!)
Effecten
De massage stimuleert de lymfe-, zenuwbanen, bloed- en energiedoorstroming. Stress, spierpijnen en
emotionele blokkades zullen afnemen. Deze massagevorm 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 voor 48 uur voldoende water of groene thee drinkt vanwege
het afvoeren van de vrijgekomen afvalstoffen uit het lichaam.
Voor wie? De workshop is alleen toegankelijk voor stellen of (gelegenheids)partners.
In een veilige, professionele en respectvolle omgeving waarin het principe van ‘mutual consent’
gehanteerd wordt, maak je kennis bij wijze van introductie met de bovengenoemde massage
technieken.
Benodigdheden: Het is beslist handig als je jouw eigen badhanddoek, lungi, fleece dekentje, warme
sokken en massageolie meeneemt.
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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 12 jaar werkt hij als hands-on practitioner gebruik makend van de
integrale en transpersoonlijke aspecten van seksualiteit en intieme relaties. Volgde de opleiding tot
mentor surrogaat partner therapie 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 10 jaar als bestuurslid en als financieel en logistiek manager bij de Connection academie.
Dr Tara Long, PhD.
Specialiseerde zich de laatste 25 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, www.tibetaansetantra.nl

Long Studeerde in 1994 af als neuropsycholoog en danswetenschapper. Zij werkt momenteel
als cognitief psychologisch & sociaal wetenschappelijk onderzoeker.

50

Long promoveerde in 2009 met een kwalitatief psychologische studie naar het artistieke
creatieproces.
Long volgde naast haar academische opleidingen, diverse holistische (massage)opleidingen in binnen
en buitenland, o.a. bij de beroemde DAO (tao) meester Mantak Chia en bij de Tantra en Sjamanisme
expert Ray Stubbs, PhD..
Kreeg vervolgens haar tantrische initiatie in de wetenschap van de Kum-Nye vanuit de klassieke
Tibetaanse School volgens de Boeddhistische Vajrayana traditie: The Gelug School of Tibetan
Buddhism.
Op 14 juni 2013 werd Dr. Tara Long geïnstalleerd als Dean van de Connection University for Advanced
Erotology, Integral and Transpersonal Sexology & Tantric Science. Na een wetswijziging voor
Nederlands hoger - en academisch onderwijs, sinds mei 2017 Connection Academy genaamd:
www.connectionacademy.org De Connection Academy bestaat uit twee deelopleidingen, namelijk de
Love Academy en de Rasayana Tantra Academy.
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Mirjam Irene https://www.mirjamirene.com

Zaal 7

Vijf Zintuigen Ritueel

Leven vanuit je authentieke zelf waarin jouw potentieel zich ontvouwen mag, waar de levensenergie
vrij stroomt door jou heen stroomt. Wanneer het aankomt op seksualiteit mag ook hier het
potentieel van het lichaam en energiestroom weer ontdekt worden – zowel in vrouwen als mannen.
Geïntegreerde seksualiteit, verbonden met het hart en soul-spirit.
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.
Een vijf-zintuigen ritueel is een heerlijke reis naar binnen. In koppels, waarbij je een liefdeskoppel
kunt zijn of twee onbekenden, word je geblinddoekt blootgesteld aan allerlei zinnenprikkelende
sensaties. Geuren, geluiden, verschillende aanrakingen, smaak… Wanneer je niet met je ogen kijkt,
maar andere zintuigen worden uitgenodigd om te genieten, op scherp te staan, ontstaat er vaak een
diepe overgave aan het nu. Allerlei fijne prikkelingen en verrassingen laten je het leven op een
andere manier ervaren dan het dagelijkse door de ogen. Uiteraard is het belangrijk je grenzen aan te
geven wanneer een geluid of geur te sterk is. De uitnodiging is echter om juist verfijnde sensaties aan
te bieden, zodat de zintuigen die op scherp staan zacht geprikkeld worden. Het is echt super super
yum! Iets wat je een keer beleefd moet hebben om te ervaren hoe heerlijk in een diepe ontspanning
en staat van overgave je kunt komen door deze zachte prikkeling van de vier overgebleven zintuigen
(ruiken, horen, voelen, proeven) wanneer de eerste (zien) tijdelijk mag rusten. We bieden allerlei
fijne sensaties aan onze geblinddoekte partner. Aangeraden wordt een soepel vallende (korte) broek
of rok en een hemd of jurk of iets anders zonder mouwen. Je hoeft niets mee te nemen, maar kunt
eventueel je eigen oogmasker (slaapmasker) gebruiken. Ik heb er een paar op voorraad en deze
worden altijd op 60 graden naderhand gewassen.
Hallo daar, ik ben Mirjam en werk sinds een aantal jaren in hands-on sessies, coaching en online
cursussen op het gebied van cultiveren van seksuele energie en massage en de-armoring in
Nederland, Duitsland en andere plekken op de wereld. Daarin ben ik geïnspireerd door mijn studies
en werkervaring in psychologie (MSC) en wereldgodsdiensten & geestelijke verzorging (MA) en vele
andere opleidingen, cursussen en retraites op het gebied van taotantra (massage), spiritualiteit,
energiewerk en coaching.
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Maria en Sytze, https://tantradenbosch.nl/

Zaal 8

Traumaverwerking

In de tantra ligt de nadruk op de ontwikkeling van menselijke sterkte.
Tantra leert je om problemen en obstakels niet uit de weg te gaan, maar verantwoordelijkheid te
nemen voor je eigen leven.
Tantra heeft voor mij te maken met leven zonder oordeel en het durven tonen van je raakbaarheid.
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Gekleed. Het kan fijn zijn een dekentje bij te hebben.
In ons leven maken we allemaal wel eens onplezierige dingen mee, zo is het leven. Van een heftige
ervaring die je niet goed verwerkt (trauma ) kun je jaren last van hebben. Tijdens deze workshop
gaan we proberen de emotie (de lading) van het trauma te halen. Het verleden valt niet te
veranderen maar de manier waarop je tegen een gebeurtenis aankijkt wel.
We werken in koppels van twee waarbij we elkaar om beurten ondersteunen. De gehele proces
wordt door Maria gedemonstreerd en tijdens de sessie stap voor stap begeleidt. We sluiten af met
een deelronde.
Mijn naam is Maria Aarts. Ik ben geregistreerd massagetherapeut via beroepsvereniging FAGT en
aangemerkt als erkend registertherapeut BCZ®. Je kunt me ook vinden op TantraWijzer, een platform
voor tantra professionals met als doelen meer helderheid en bewustzijn te creëren rondom het
tantrawerkveld in Nederland, onze wijsheid en ervaring als tantra professionals te delen, en een
aanspreekpunt/gesprekspartner te zijn voor mensen met vragen over tantra.
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Janine en Mark, www.wildeziel.nl

Zaal 9

Divine naked dance ceremonie

Tantra nodigt uit om vrijer te worden van condities en verhalen van de mind:
Tantra leert je in de staat van Zijn te komen, waardoor het hart zich opent. Vrijen, mediteren, Yoga,
wandelen, dansen, alles kan je in opperste verrukking brengen waarin geen "mind" is of verstorende
emoties aanwezig zijn. Tantra beoefenen brengt je telkens opnieuw in deze staat van puur zijn,
waardoor je op termijn je identificaties, je gehechtheden aan patronen en rollen in je leven
doorbreekt. En waardoor je deze echter ook met compassie beziet.
De meditaties en yoga helpen om thuis te komen in een staat van vrijer zijn van je dagelijkse
denken. In die staat kan de liefde doorbreken, die je dieper in contact brengt met het mysterie van
het leven zelf. Wanneer je vrijt kunt je tijdelijk ook in die staat raken, waardoor meditatieve seks en
bewuste relaties zo vaak worden gekoppeld aan ideeën over Tantra. Maar Tantra is geen seks en ook
geen methode of concept. Tantra pakt juist angsten en condities aan, die van je beleving van het NU
een concept of verhaal maken.
Doel workshop: Iedereen, die nieuwsgierig is naar wie je echt bent en naar het mysterie van leven
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop
Divine Naked Dance Ceremonie:
Dit is een tantrische, energetiserende dansceremonie. We dansen eerst alleen, verbinden met
onszelf, zodat we helemaal geland zijn. Daarna komen we in contact met elkaar door een
prachtig uitkleedritueel, dat symbool staat voor het afpellen van de lagen stof op onze
innerlijke helderheid. Vervolgens bewegen we onze naakte (of gedeeltelijk naakte) lichamen op
heerlijke muziek, om onze oorspronkelijke levensenergie te voelen pulseren in het nu. De ceremonie
wordt helemaal begeleid, waarbij we alleen dansen en ook samen. Het is een subtiele dans van
afstand en nabijheid, begrenzen en openen. Ervaar je naakte lijf, voel je helemaal vrij en laat de
energie stromen, adem vrij en centreer jezelf.
Deze workshop is geschikt voor iedereen die nieuwsgierig is naar zichzelf, naar wie je echt bent.
Seksuele handelingen zoals met een bepaalde focus de geslachtsdelen of borsten aanraken, de ander
willen opwinden of orgasmes laten beleven, is uiteraard niet aan de orde. De dans is een reis om je
eigen lichaam te leren kennen, ontspannen en helemaal te ontplooien als een bloem. Om al je
zintuigen te openen, je mind te laten oplossen en je helemaal te kunnen overgeven aan het
intelligentie voelen en weten, in een veilige bedding!
Het effect van deze dans is dan ook onovertroffen! Want naakt dansen is onze kwetsbaarheid tonen
aan ons innerlijke goddelijke gezicht. We verheffen onszelf doordat hiervoor nog meer vertrouwen
en overgave nodig is, dan wanneer we gekleed dansen. Onderschat het niet: naakt dansen is een
eeuwenoud en magisch ritueel, omdat het zo geweldig is als je je op deze manier helemaal opent
voor de kosmische energie en stap voor stap al je schaamte en schuldgevoelens transformeert
tijdens de meditatie!
De energie in deze workshop is dan ook "sacred" te noemen: heel geconcentreerd, liefdevol, sereen
en totaal in afstemming. Je komt echt helemaal voor jezelf en om elkaar te eren in onze mooiste en
meest kwetsbare menselijkheid! Dit is uniek!
Mark en Janine, zijn een stel en geven samen Tantra sinds 2014 . We hebben diverse opleidingen in
Tantra, onze inspiratoren zijn oa. Osho, Hareesh, Dalai Lama en het werk van de Recognition Sutra's
over de eenheid van het bestaan.

54

In Amsterdam hebben we een centrum, de Temple of Happiness, waar we individuele sessies,
Ecstatic Dance, Divine Tantra dance en Tantric Healing Journeys geven. We houden van een speelse
en down to earth aanpak, met de nodige verdieping.
In onze workshops kun je jezelf onderzoeken, niets hoeft, ook bloot hoeft niet. Het zijn uitnodigingen
om te voelen, om jezelf helemaal te accepteren in zelfliefde en je te openen voor je essentie en je
levensenergie. Als stap naar liefdevol leven in een duurzame, verbonden samenleving.
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Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl

Zaal 10

Tantric dance

Een spel tussen het mannelijke en het vrouwelijke, waarbij je word uitgenodigd bij jezelf te
onderzoeken hoe jij je verhoudt tot deze twee polen. Degene die de dans leidt (mannelijk) bepaalt
wat er gebeurd, en degene die ontvangt heeft een blinddoek om.
Een reis waarbij je veel over jezelf te weten kan komen, en vooral ervaren!
Welkom om jezelf te ontmoeten, in de ander.

Rakesh&Elfriede
Rakesh is de oprichter van Art of Loving en al meer dan 10 jaar op het tantrische pad. Opgegroeid in
een osho commune, zit tantra in zijn hele wezen. Recht door zee, down to earth en no nonsense, zijn
kwaliteiten die deze man te bieden hebben.
Samen met zijn partner Elfriede vormt hij een magische mix van het mannelijke en vrouwelijke.
Elfriede is vele jaren bezig met het begeleiden van workshops, waar sensualiteit en lichaamswerk de
boventoon voeren. Met haar krachtige aanwezigheid en liefdevolle energie, zet ze zich in om mensen
uit te nodigen in hun volle Potentie te gaan staan.
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