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Het 15e Tantrafestival 
10 november 2018. Djoj, Rotterdam 
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Welkom 
 
Welkom op het 15e tantrafestival. Voor de 15e 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 14 festivals waren er 200-250 deelnemers en ongeveer 40 begeleiders.  
De inschrijving voor de workshops doen we in de grote zaal, zaal 10, van 11.45-12.45. 
 

 
 

Geniet van het festival, 
 

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 

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

 
 
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. 
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Grenzen 
 
Net als bij de vorige festivals zijn duidelijke grenzen in het festival belangrijk: geen seksuele 
handelingen, geen genitaal contact. Als er naakt in de workshop is, is dat duidelijk aangeven in de 
tekst. Laten we met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor een veilig festival. Zo hopen we te laten 
zien dat tantra een belangrijke en mooie bijdrage aan een liefdevolle wereld kan zijn, het thema van 
dit festival 
 
Inschrijven workshops: 
 
Inschrijven voor de lezingen en workshops is mogelijk bij de start van het festival vanaf 11.45 tot 
12.45 in zaal 10, in het nieuwe bijgebouw rechts naast Djoj. Daar liggen inschrijfformulieren voor alle 
workshops en lezingen van het definitieve programma. 
Wij kiezen er dit jaar opnieuw voor om iedereen ter plaatse in te laten schrijven voor de workshops. 
Het is technisch misschien wel mogelijk om een systeem te verzinnen om eerder in te schrijven, maar 
één van de nadelen is dat sommige workshops dan al lang tevoren niet meer beschikbaar zijn. 

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

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

 

 
 

Alleen liefde ervaren wij als iets dat boven dualiteit uitgaat. Dat heeft liefde tot het aangewezen 
instrument gemaakt waarmee je in de wijsheid van tantra kunt delen. 
Osho. Het boek der geheimen. 
 
Seks of meditatie, uitleven of onderdrukken, bewust of onbewust, zin of geen zin? Tantra nodigt je 
uit de tegenstellingen los te laten. Alle tegenstellingen zijn uiteindelijk een verlangen naar eenheid. 
Liefde is het geheim van deze eenheid. Het grote geheim van tantra is dat we deze liefde al zijn, de 
kunst is ons dat elke keer weer te herinneren. De paradox van tantra is dat het veel wijsheid en 
oefening vraagt om ons elke keer weer te herinneren dat de liefde er vanzelf al is. 
Veel mystieke spirituele stromingen, zoals tantra, zien de liefde als het geheim dat je kunt leren 
kennen door studie, meditatie en zelfonderzoek. Wij nodigen de trainers en de deelnemers uit om dit 
festival deze liefde te onderzoeken en te creëren.  
 
We stellen één vraag centraal op het festival bij alles wat je doet en zegt:  
 

Draag jij bij aan liefde? 
 
Het Tantrafestival als liefdesexperiment 
 
De uitnodiging voor dit festival is om als experiment te onderzoeken of je gedurende het hele festival 
de keuze voor liefde kunt maken. Geen oordelen over jezelf en anderen. Iedereen, ook bij de 
partnerkeuze, zien als dezelfde liefdevolle mens die jij bent. Nieuwsgierig kunnen kijken naar emoties 
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zoals irritatie zonder van daaruit te handelen. Zorgvuldig omgaan met grenzen in gesprek en 
aanraking. 
We zijn benieuwd naar jullie ervaringen in dit liefdesexperiment!  
 
Wij werken nu aan een nieuw boek: Tantra, het grote geheim van de liefde. Bijdragen aan dit boek 
over jullie ervaringen met de tantrische liefde zijn welkom.  
Mail ons op tantratraining@kpnmail.nl 
 

 
 
De veelzijdigheid van tantra 
 
Tantra wint snel aan populariteit. De term Tantra is een soort verzamelnaam geworden voor allerlei 
vormen van spirituele seksualiteit. Maar dat maakt ook de verwarring over waar tantra eigenlijk over 
gaat groter. Op tantra-kennismakingssites op internet zijn het vooral mannen die op zoek zijn naar de 
zogenaamde tantramassage, een vorm van erotische massage. Van de tantrische goeroe Osho wordt 
gezegd dat het hem vooral ging om het uitleven van seksualiteit in wilde orgieën, en dat is ook wel 
gebeurd. Ook wordt tantra verward met de Kama Sutra, een Oosterse leer van verfijnde 
liefdestechnieken, een term die in Nederland nu gebruikt wordt voor erotische beurzen. Sommige 
Tibetaanse leraren zeggen juist dat de seksuele vereniging maar een heel beperkte rol speelt in de 
tantra. De neo-tantra-boeken van Margo Anand richten zich primair op seksuele energie en het 
bereiken van een multiorgastische vorm van seksuele beleving. Het positieve van de popularisering 
van tantra is dat steeds meer mensen op een andere manier in aanraking komen met de spirituele 
kant van seksualiteit en zo seksualiteit ook met liefde leren te verbinden.  
 
Tantra is van oorsprong een onderdeel van het (kashmir) saivisme en het boeddhisme, die weinig te 
maken heeft met de seksuele tantra zoals deze in het Westen steeds meer bekend wordt. 
De authentieke Tantra kende een bloeiperiode van 8e tot de 12e eeuw in India en omringende 
landen. Het was een rebelse beweging, die zich verzette tegen de meer dogmatische kloosterleven 
binnen het boeddhisme en saivisme. Tantristen kozen voor de verbinding van meditatie en het 
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 
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mededogen voor de beperkingen van jezelf en anderen, en anderzijds tot gedisciplineerd onderzoek, 
studie en oefenen om de onwetendheid op te lossen in wijsheid en liefde. 
 

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

Love, enjoyed by the ignorant, 
Becomes bondage 

That very same love, tasted by one with understanding 
Brings liberation 

…. 
Enjoy all the pleasures of love fearlessly 

For the sake of liberation 
Cittavisuddhiprakarana 
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Programma overzicht: 
Definitieve versie 30 oktober 2017. 

Wijzigingen kunnen nog plaatsvinden. 
 

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

 
 

Hele dag  Tantrische Altaren & Kunst, www.atelieraandacht.nl  
T.o. eetcafe Marije Oostindie 

 

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

 

13.00  Nirav, www.tantratempel.nl  
Zaal 1  TantraTempel: ‘Leer de Essentie van Oorspronkelijke Tantra te ervaren’ 

 

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

 

13.00  Leo, Nanna en Brigitte, www.massagedans.com 
Zaal 4  Massagedans 

 

13.00  Monique Sajet, www.moniquesajet.nl 
Zaal 5  Biodanza en de kunst van het liefhebben 

 

13.00  Erik en Inge, www.risingheart.be 
Zaal 6  Het tantrisch avontuur in ontmoeting van het mannelijke en het vrouwelijke 
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13.00  Helene en Jan, www.purenature.nl 
Zaal 7  Tantrisch ontmoeten 

 

13.00  Jane, www.janeharidat.com 
Zaal 8  Aloha workshop: Heel je seksuele energie 

 

13.00  Kaya Jiwan, www.kayajiwan.com  
Zaal 9  The intimacy of silence. (Alleen (gelegenheids-) koppels) 

 

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

 

15.15  Nirav, www.tantratempel.nl  
Zaal 1  TantraTempel: ‘Leer de Essentie van Oorspronkelijke Tantra te ervaren’ 

 

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

 

15.15  Red Dakini Temple, www.reddakini.eu  
Zaal 4  Tantra Tai Chi 

 

15.15  Greet  Vlaming, www.greetvlaming.nl  
Zaal 5  Introductie workshop in Heart & Seksuality 

 

15.15  Marlene, www.sprense.net  
Zaal 6  Tantra Experience: ‘Kwetsbare kracht en intimiteit’ 

 

15.15  Helene en Jan, www.purenature.nl 
Zaal 7  Tantrisch spelen 

 

15.15  Martina Gijsbers, www.VrouwenVallei.nl   
Zaal 8  Vrouwenvallei 

 

15.15  Ellen Gille en Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl 
Zaal 9  8-handenmassage. 
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15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
Zaal 10 Tantra: Het grote geheim van de liefde 

 

19.00  Joyce, www.enjoy-ce.com 
Zaal 1  Heilige Sex & Magische Intimiteit 

 

19.00  Maria Aarts, https://tantradenbosch.nl/  
Zaal 3  Kashmirische tantra massage 

 

19.00  Esther en Eli, https://hartstrelingtantra.nl 
Zaal 4  De Tantrische Relatie – Proeven aan Ultieme Liefde” 

 

19.00  Jos Wolffensperger en Georgina Haug, www.omgroep.nl  
Zaal 5  Tantric  Orgasmic  Meditation, introductie 

 

19.00  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
Zaal 6  Tantric dance 

 

19.00  Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl  
Zaal 7  Aphrodite’s sensuele energie   

 

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

 

19.00  Ellen Gille en Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl  
Zaal 9  Tantrisch genieten 

 

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

 

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

 

21.15  Rens Meijkamp en Mariska van Veenen, www.dansdoorhetleven.nl 
Zaal 3  Tantric Dance 
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21.15  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl      
Zaal 4  Tantra, meditatie en seksuele energie 

 

21.15  Deva, https://bodyconnections.nl/  
Zaal 5  Tantra & Tao 

 

21.15  Martina en Jan Willem 
Zaal 6  Bezinnen en beminnen 

 

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

 

21.15  Maria Aarts en begeleider, https://tantradenbosch.nl/  
Zaal 8  Tantrisch aanraken 

 

21.15  José www.hartnectar.nl  
Zaal 9  De kortste weg naar de goal 

 

21.15  Inge en Erik, www.risingheart.be 
Zaal 10 Opening to love and sensual awakening (koppels EN GELEGENHEIDSDUO’S) 
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Hele dag  Marije Oostindie, www.atelieraandacht.nl 
 
  Tantrische Altaren & Kunst, in nis in de gang tegenover het eetcafe 

 
 
Wij Tantrika’s willen de werkelijkheid leren kennen door het leven in al haar volheid te 
beleven. Zo ervaren we het 'goddelijke' op aarde. Afbeeldingen van Tantrische goden en 
godinnen helpen ons herinneren aan die goddelijkheid - die niet buiten ons is, maar in ons. 
Ik ervoer lange tijd een groot gat tussen de Tantra retraites die ik volgde, en mijn leven thuis. 
Dat wat ik een tijd ‘de echte wereld’ noemde. Waar was de intimiteit, diepte en waarheid 
waar ik me zo aan had kunnen laven in de retraites? 
 
De verbinding tussen deze twee werelden werd krachtiger toen ik mijn oude liefde voor het 
schilderen weer oppakte. Met mijn schilderingen nodig ik het goddelijke uit in het dagelijks 
leven. 
Eerst schilderde ik mijn eigen huis onder. Daarna wilden mijn vrienden dat ook… 
Toen wilde ik de hele wereld wel veranderen in een tempel, en heb ik er maar mijn werk van 
gemaakt. 
 
Hoe zou het voor jóu zijn als je er geen scheiding meer was tussen jouw spirituele leven en je 
‘gewone’ leven? 
 
Verander vandaag nog je huis in een tempel – en haal een gratis Ganesha kaart op in de 
Atelier Aandacht winkel op het Tantra festival. 
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17.00-19.00 Trijn Amrita, www.ladyangelina.com  
 
Zaal 3  Live muziek tijdens het diner 

 
(We kunnen tijdens het Tantra Festival niet allemaal tegelijk dineren, dus geef elkaar de 
ruimte in het eetcafé en geniet van live muziek in zaal 3 of kom tot rust in zaal 6). 
 
Lady Angelina Soultribe brings mantras, spirit songs and own compositions, with focus on spiritual 
connection and inviting of devine energy and flow. This tantric duo plays what is needed in the 
moment to bring transformation and healing.  
Channeling spirit with their voices, guitars, klarinet, shruttibox, shaman drum and percussion, they 
play for Mother Earth, Pacha Mama, humanity, the animals, trees, plants, flowers and all creatures 
who are part of this beautiful planet.  
You are invited to listen and also to sing your own devine nature to join the harmony for creating the 
tantric planet. Ohm Shanti! 
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13.00  Nirav, www.tantratempel.nl  
 
Zaal 1  TantraTempel: ‘Leer de Essentie van Oorspronkelijke Tantra te ervaren’ 

  
 
 
 
 
 
 
Deze workshop bevat een korte introductie over de essentie van oorspronkelijke Saivistische Kaula 
Tantra-Yoga uit India met de focus op Kundalini.  
Het volgende wordt begeleid:                                                     
- een korte introductie over Tantra  
- een (geleide) Tantra meditatie  
- een Vinyasa & Ucchara Pranayam (adem) oefening    
- een oefening om in verbinding te zijn vanuit het hart  
- en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen  
Deze workshop is bestemd voor singles en (gelegenheids-) 
stellen met of zonder Tantra ervaring.  
De oefeningen worden gekleed gedaan, met veel respect voor 
elkaar.  
De workshop is erop gericht om met liefdevol bewustzijn vanuit het hart verbinding te voelen. 
Tantra wordt vaak aangeboden met slogans als: Kom in je kracht, verbeter je relatie, beter leren 
vrijen, erotische/tantrische massage, leer yoni/vajra massages, body de-armouring, enz., enz.  
Op zich is er niets mis met de aangeboden tantra workshops. Maar zijn dit nu de doelen van Tantra? 
Of zijn er toch nog heel andere zaken aan de orde? Het is mooi om ergens met spiritualiteit en Tantra 
te beginnen, onafhankelijk van je motivatie en intenties, om met de jaren te ervaren dat Tantra vaak 
een heel andere richting aangeeft. Het is een geleidelijk groeipad naar spirituele bevrijding. Maar 
bevrijding van wat? In deze workshop wordt een tipje van de sluier opgelicht.  
Enkele Tantra statements kunnen zijn:  
- Thuis komen bij jezelf waardoor je jezelf ervaart als een Goddelijk wezen  
- Ervaar jezelf als volledig compleet, helemaal oké en dat er niets valt te veranderen of te verbeteren  
- Door liefdevol contact met jezelf, ontvang je rijkelijk voeding vanuit het Bestaan  
- Transformeer pijnlijke emoties naar liefdevolle spirituele bevrijding, zonder angsten  
- Geef je beperkte bewustzijn meer ruimte om werkelijk in liefde te Zijn  
TantraTempel  
Het doel van de TantraTempel is het overbrengen van zo authentiek mogelijke Tantra welke geschikt 
is voor westerlingen. Deze mengvorm van Tantra komt vanuit diverse richtingen, zoals de Saivistische 
(Shiva-Shakti) Kaula Tantra, de  (Tibetaans) Boeddhistische Tantra en het Taoïsme (Chinese Tantra).  
Bij oorspronkelijke Tantra-richtingen is het belangrijk het onderwerp te kennen (studie). Ten tweede 
is ervaring een must, je kunt Tantra niet uit een boekje leren (praktijk). Wil je echt verder verdiepen, 
dan is een meester noodzakelijk om bepaalde (esoterische) Tantra inzichten te kunnen begrijpen 
(meester).  
Info: Nirav Beej - www.tantratempel.nl - sessies@tantratempel.nl - Waalbandijk 58 Varik - 06-
15521760 
Tantra Meditation Resort de TantraTempel voor Workshops -  Retreats - (jaar)Trainingen 
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13.00  Marja en René Tol, www.Tantraholland.nl  
 
Zaal 3  De Tao van Levendige Relaties. (Voor stellen (gelegenheid en vast)). 

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

Op het tantrafestival bieden wij speelse oefeningen die helpen een paar stappen verder te komen. 
Zodoende wordt de relatie op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau vrolijker, intenser en 
eerlijker. We werken met verfijnen van gevoeligheid voor eigen en elkaars seksuele energie, de 
innerlijke glimlach, subtiele erotische aanraking, openende feedback geven, verkennen van elkaars 
familieveld en de gouden energie visualisatie. In deze workshop werken we met de eigen partner en 
we houden de kleren aan. 
Wij begonnen in 2008 met individuele coaching voor stellen. Hierna hebben we ons aanbod 
uitgebreid met workshops voor groepen. Zaterdagen 3 en 24 november 2018 geven we  de volgende 
tweedaagse workshop. 
 
René (yogaleraar, organisatieadviseur) en Marja (pedagoog, relatie- en energetisch coach) zijn ruim 
30 jaar getrouwd en coachen al jaren met veel plezier stellen op het gebied van tantra, yoga en 
systemisch werk. De lessen zijn gebaseerd op jarenlange eigen beoefening en vele trainingen en 
cursussen. De beoefening heeft onze verhouding veranderd in een diepgaande intieme relatie waarin 
we ons kwetsbaar en krachtig opstellen. 
 
Feedback: “Dit is heel praktisch, deze aanpak kunnen we direct gebruiken”, “Deze workshop is echt 
geweldig, het zou zo fijn zijn als iedereen dit zou kunnen ervaren”, “Wij zijn al zo veel jaar samen, 
maar dit geeft een enorme verdieping” en “Jullie zijn authentiek”. 
 
Sinds 2010 leveren Marja en René een bijdrage aan het Tantrafestival Rotterdam. 
 
Meer informatie: www.Tantraholland.nl , www.Levendigerelaties.nl , info@levendigerelaties.nl  
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13.00  Leo, Nanna en Brigitte, www.massagedans.com 
 
Zaal 4  Massagedans 

 
Wat is massagedans: 
Massagedans is een rustige, zachte, verbindende, (ont)spannende dans waarin we elkaar liefdevol 
aanraken. Het is een verstilde beweging waarin we elkaar met het hele lichaam sensueel mogen 
masseren.  
Dit gebeurt met volledige aandacht, respect en wederzijdse afstemming. 
We houden rekening met elkaars wensen en grenzen en we hebben geen seksuele- of relationele 
verwachtingen. Iedere deelnemer bepaalt voor zichzelf, welke mate van intimiteit en overgave per 
moment goed en veilig voelt. 
Dit alles speelt zich af in een veilige, warme sfeer van gelijkgestemden met een open hart, die het 
heerlijk vinden om zo respectvol met elkaar in verbinding te zijn. 
Massagedans bestaat nu bijna 3 jaar en heeft bijna 500 leden. Het wordt oa in Boekel, Nijmegen, 
Zutphen, Amsterdam en Breda gegeven.  
Voor wie: 
Massagedans  is geschikt voor mensen die het heerlijk vinden om elkaar aan te raken en er voor open 
staan, vertrouwd zijn of ervaring hebben om in afgestemd lichaamscontact met elkaar te bewegen 
en zorg kunnen dragen voor hun eigen welzijn en die van de ander.  
Om helemaal uit ons hoofd, in ons gevoel en de overgave te komen, wordt er zo min mogelijk 
gepraat. Er zal geen sprake zijn van een lange opbouw, lange uitleg en een therapeutische 
benadering, zonder dat dit ten koste gaat van de veilige setting. 
Waarom: 
Onderzoeken hebben aangetoond dat fysieke aanraking, onontbeerlijk is voor een goede gezondheid 
van lichaam en geest. Het is net als vitamine's. Je kunt lang zonder, maar uiteindelijk raakt je lichaam 
ontkracht. De massagedans geeft je de kans om op een laagdrempelige, liefdevolle en respectvolle 
manier deze "liefdes vitamine's" weer aan te vullen. Single of jarenlang getrouwd, het maakt niet 
uit. Velen ervaren een (groot) gemis aan liefdevolle intimiteit en hartsverbinding in hun leven. 
Massagedans komt tegemoet aan dit verlangen dat ieder mens heeft. Wanneer mensen zich echt 
gezien, geliefd en (aan)geraakt voelen, ontstaat er een intens geluksgevoel. De levensenergie die dan 
gaat stromen is een helende bron van al het leven dat geleefd wil worden. Het maakt je 
levenslustiger, creatiever, zelfverzekerder en opent je ware ik. Wij willen je laten ervaren hoe 
overweldigend jouw bruisende, levensenergie aanvoelt. 
Dit wordt nog eens geïntensiveerd door het energetische lichaamscontact met de ander(en). Laat 
ook de endorfine en oxytocine als een vuurbal van geluk al je zintuigen in vuur en vlam zetten! 
Massagedans is verder als een oefen-, speel- en leerschool voor het echte leven. 
Belangrijke zaken zoals: grenzen/wensen kunnen aangeven, intimiteit aan durven gaan, (terug krijgen 
van) vertrouwen in je zelf en de ander, ontspannen, in de overgave komen, uit je hoofd gaan en bv. 
loslaten komen spelenderwijze in een vertrouwde, warme, veilige omgeving aan bod, Voorbijgaande 
aan evt oude, kwellende overtuigingen, taboes en pijnen. Reken af met datgene wat je geluk in de 
weg staat en bezoek onze workshop.  
Meer info op onze site www.massagedans.com 
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13.00  Monique Sajet, www.moniquesajet.nl 
 
Zaal 5  Biodanza en de kunst van het liefhebben 

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

 
 

Docent : Monique Sajet 06-31908910, welkom@moniquesajet.nl 
Monique geeft wekelijks les in Tinte, maandelijks in Rotterdam/Djoj en jaarlijks in Frankrijk. 
www.moniquesajet.nl, www.geniusquest.nl 
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13.00  Erik en Inge, www.risingheart.be 
 
Zaal 6  Het tantrisch avontuur in ontmoeting van het mannelijke en het vrouwelijke 

 
Tantra is een snelweg naar bewustzijnsverruiming via een diep verankerd belichaamde seksualiteit. 
Tantra nodigt seksuele energie uit in alle dimensies : fysiek, emotioneel, spiritueel, energetisch, 
meditatief. 
Een pad van heling en transformatie. 
 
Tantra is integratie 
Integratie van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf 
Integratie van de volwassene en het kind 
Van de moeder, de maagd, de verleidster, de heks 
De vader, de cowboy, de magiër 
Alles wat in het licht leeft, en alle schaduwkanten 
Tantra is totaal 
Alles omarmend 
Dan wordt je stromend, vibrerend, seksueel, vol leven.  Die levensenergie is dan een poort naar een 
ruimer bewustzijn. 
 
In deze workshop zoemen we in op het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf.  Als je als jongetje te 
horen krijgt “je mag geen meisje zijn”, dan snijd je een stuk van jezelf weg. Een “échte man” worden 
gaat niet om iets nieuws te zoeken, het gaat om het hervinden van iets dat je hebt verloochend.   
Als een meisje haar mannelijkheid terugwint, wordt ze een volle vrouw. 
 
Deze workshop is verkennend, onderzoekend, en brengt heling in jezelf.  En in het veld tussen 
mannen en vrouwen. 
 
(Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop). 
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13.00  Helene en Jan, www.purenature.nl 
 
Zaal 7  Tantrisch ontmoeten 

 
In deze workshop kunnen mensen in een veilige setting elkaar op verschillende manier ontmoeten en 
kennismaken. Dit gaat met name zonder woorden met het gebruik van de andere zintuigen. 
Helene en Jan geven al vele jaren met heel veel plezier diverse workshops op het gebied van 
massage, tantra, liefde, intimiteit en seksualiteit. Een veilige omgeving staat voor hun bovenaan, 
daarnaast houden ze van humor en zachtheid. Iedereen gaat elkaar ontmoeten ongeacht welk 
gender. Kleding blijft aan. Blinddoek meenemen svp. 
 
 

 
 
Helene en Jan geven in Heerde tantrische massages, cursussen tantrisch masseren, tantrische 
verwenavonden en tantrische feesten. 
Dit alles vanuit een frisse en liefst wetenschappelijk onderbouwde kijk op het Tantrisme en Taoisme. 
Helene is holistisch (dier)fysiotherapeut, aangevuld met acupunctuur en chiropractie. Daarnaast 
werkt zij met Tao healing en life style coaching, met name op het gebied van intimiteit, relaties en 
seksualiteit. 
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13.00  Jane, www.janeharidat.com 
 
Zaal 8  Aloha workshop: Heel je seksuele energie 

 
Aloha workshop: Heel je seksuele energie met de Aloha Spirit van Hawaii. 
 
Lieve vrouw, lieve man 
Kom naar deze miniworkshop en bevrijd jezelf van schuld, schaamte en oordeel op je levenskracht/ 
jouw heilige seksuele energie. Leef weer vanuit jouw essentie en ware potentie.  
Blij, vitaal, gezond, creatief, verbonden met je hart en je heilige seksuele energie.  
 
Wat heeft Hawaii met seksuele energie te maken?  
Hawaii is een belangrijke Lemurische vortex voor de Aarde omdat hier de leilijnen/meridianen van 
Lemurië te vinden zijn. In Lemurië beschikten we over de oorspronkelijke kennis van de bron.  
Hierdoor leefden we 24/7 rechtstreeks vanuit onze ware scheppingskracht, onze pure seksuele 
energie en zelfhelend vermogen.  We verloren de verbinding met deze Oorsprong doordat we op een 
gegeven moment ons denken boven ons hart stelden. Het goede nieuws is dat deze imprint nog 
steeds in onze celstructuren zit en in de onmetelijke diepten van ons hart. Door innerlijk werk en de 
bereidheid om weer volledig vanuit ons hart te leven, kunnen deze krachten worden gereactiveerd.  
 
Maar wat is nu Aloha? 
 Hier kun je er alles over lezen. 
 
Hoe geef ik de healing?  
Altijd in samenwerking met de Spirits of Hawaii. Ik chant in het Hawaiiaans, doe een reinigende 
meditatie en praktische oefeningen.  Je krijgt ook de geneeskrachtige Mamaki thee uit Hawaii te 
proeven.   
 
Over mij 
Ik ben een Teacher/Healer on sexuality en een medium. Ik heb (vanuit vele levens) een oerverbinding 
met Hawaii. Vanaf 2008 kom ik er en in 2012 heb ik er gewoond. Ik word rechtstreeks door de Spirit 
van Hawaii zoals Pele de godin van de vulkaan en haar familie, begeleid tijdens mijn werk. In 2009 
werd mij door deze Spirits verteld dat ik Hawaii naar Nederland en Nederland naar Hawaii zou 
brengen. Deze voorspelling is uitgekomen. Ik doe al jaren Hawaiiworkshops in Nederland en breng ik 
sinds 2017 groepen naar Hawaii om, in het paradijs zelf, bevrijd te worden van blokkades. Jezelf 
bevrijden en je seksualiteit durven omarmen houdt in dat je je Ware Zelf leert kennen en omarmen.  
Embracing your sexuality is embracing your True Self. Aloha Pumehana!  

 
Jane Haridat www.janeharidat.com 
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13.00  Kaya Jiwan, www.kayajiwan.com  
 
Zaal 9  The intimacy of silence. (Alleen (gelegenheids-) koppels). 

 
Tantra gaat voor mij over één worden met alles, over alles omvattende liefde. Liefde die 
niets uitsluit, die alles omarmt. Deze liefde is zonder gezicht en zonder verhaal. Wanneer 
deze liefde stroomt, opent niet alleen het hart, maar het hele lichaam.  
 
(Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop). 
 
THE INTIMACY OF SILENCE 
Een workshop waarbij we de intimiteit van de stilte opzoeken. 
In de stilte wordt de klank van het lichaam hoorbaar, voelbaar, raakbaar.  In de stilte is er meer 
ruimte om te voelen, te verdiepen en te openen.  
Middels verschillende technieken brengen we de mind tot rust waardoor alle verhalen, aannames, 
overtuigingen, verwachtingen en oordelen wegvallen.  
Vanuit de stilte bewegen we naar aanraking, naar intimiteit die geen identiteit heeft. We ontdekken 
hoe het is om ons over te geven aan de stilte van het zijn. De stilte waarin alles kan ontstaan.  
Ontdek de stilte van nabijheid, de stilte van het lijf, de stilte van opwinding, de stilte van huid op 
huid, de stilte van de adem, de stilte van het orgasme, de stilte van eenwording. 
Deze workshop is voor (gelegenheids) koppels. Je werkt zowel met je eigen partner als met andere 
mensen. In het meer intieme deel, ben je met je partner. 
De workshop bestaat uit aanraking, (deels) naaktheid, intimiteit, adem en beweging. Deze workshop 
is een introductie op de weekend training Silene & Surrender die in december plaats vindt. 
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13.00   Han en Marita, www.body2chill.nl  
 
Zaal 10 Tantric love boost  

 
Workshop: A Juicy Tantric Love Boost! 
 
Een van de leukste dingen in dit leven is dat we een lichaam hebben en daarvan mogen 
genieten. Tantra betekent samenhang of verbinding en sluit aan bij onze natuurlijke behoefte aan 
lichaamscontact en nabijheid.  
Vandaag de leukste toegankelijke groepsoefeningen van Body2chill® met aanraking & contact. Een 
heerlijk feestje voor je zintuigen. Je deelt het moment, speelt en ontdekt, verder hoef je er niets 
mee. 
VOOR: iedereen. Door de laagdrempeligheid is deze Tantra workshop ook geschikt als introductie 
wanneer je geen Tantra ervaring hebt. Geniet volop van deze avontuurlijke reis waarbinnen je op 
natuurlijke wijze mag spelen en ontdekken. Aandacht voor verfijnde afstemming vanuit ruimte, 
eigenheid en respect.  
OVER DE WORKSHOP: Alles bij deze Tantra workshop staat in het teken van sensualiteit in aanraking 
& flow. De workshop behoort tot onze Witte Tantra en is dus niet gericht op seksuele vereniging, wel 
lichamelijk, juicy, speels, spannend, dynamisch en met een mooie opbouw. Gekleed. Trek iets aan 
waarin je je mooi voelt en lekker kan bewegen. 
DOOR: Body2chill® 
Body2chill® biedt hoogstaande Tantra trainingen en seksualiteit coaching. Een spannende, intieme 
én veilige omgeving met professionele begeleiding en kennis van groeiprocessen, waar krachten 
zich bundelen, maskers onnodig zijn, relaties verdiepen en verbreden. Waar huid, adem en harten 
elkaar vinden en vriendschappen ontstaan voor het leven. Body2chill vind je in Nijmegen. Tijdens 
weekenden kan je blijven slapen.  
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15.15  Nirav, www.tantratempel.nl  
 
Zaal 1  TantraTempel: ‘Leer de Essentie van Oorspronkelijke Tantra te ervaren’ 

  
 
 
 
 
 
 
 
Deze workshop bevat een korte introductie over de essentie van oorspronkelijke Saivistische Kaula 
Tantra-Yoga uit India met de focus op Kundalini.  
Het volgende wordt begeleid:                                                     
- een korte introductie over Tantra  
- een (geleide) Tantra meditatie  
- een Vinyasa & Ucchara Pranayam (adem) oefening    
- een oefening om in verbinding te zijn vanuit het hart  
- en er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen  
Deze workshop is bestemd voor singles en (gelegenheids-) 
stellen met of zonder Tantra ervaring.  
De oefeningen worden gekleed gedaan, met veel respect voor 
elkaar.  
De workshop is erop gericht om met liefdevol bewustzijn vanuit het hart verbinding te voelen. 
Tantra wordt vaak aangeboden met slogans als: Kom in je kracht, verbeter je relatie, beter leren 
vrijen, erotische/tantrische massage, leer yoni/vajra massages, body de-armouring, enz., enz.  
Op zich is er niets mis met de aangeboden tantra workshops. Maar zijn dit nu de doelen van Tantra? 
Of zijn er toch nog heel andere zaken aan de orde? Het is mooi om ergens met spiritualiteit en Tantra 
te beginnen, onafhankelijk van je motivatie en intenties, om met de jaren te ervaren dat Tantra vaak 
een heel andere richting aangeeft. Het is een geleidelijk groeipad naar spirituele bevrijding. Maar 
bevrijding van wat? In deze workshop wordt een tipje van de sluier opgelicht.  
Enkele Tantra statements kunnen zijn:  
- Thuis komen bij jezelf waardoor je jezelf ervaart als een Goddelijk wezen  
- Ervaar jezelf als volledig compleet, helemaal oké en dat er niets valt te veranderen of te verbeteren  
- Door liefdevol contact met jezelf, ontvang je rijkelijk voeding vanuit het Bestaan  
- Transformeer pijnlijke emoties naar liefdevolle spirituele bevrijding, zonder angsten  
- Geef je beperkte bewustzijn meer ruimte om werkelijk in liefde te Zijn  
 
TantraTempel  
Het doel van de TantraTempel is het overbrengen van zo authentiek mogelijke Tantra welke geschikt 
is voor westerlingen. Deze mengvorm van Tantra komt vanuit diverse richtingen, zoals de Saivistische 
(Shiva-Shakti) Kaula Tantra, de  (Tibetaans) Boeddhistische Tantra en het Taoïsme (Chinese Tantra).  
Bij oorspronkelijke Tantra-richtingen is het belangrijk het onderwerp te kennen (studie). Ten tweede 
is ervaring een must, je kunt Tantra niet uit een boekje leren (praktijk). Wil je echt verder verdiepen, 
dan is een meester noodzakelijk om bepaalde (esoterische) Tantra inzichten te kunnen begrijpen 
(meester).  
Info: Nirav Beej - www.tantratempel.nl - sessies@tantratempel.nl - Waalbandijk 58 Varik - 06-
15521760 
Tantra Meditation Resort de TantraTempel voor Workshops -  Retreats - (jaar)Trainingen 
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15.15  Han en Marita, www.body2chill.nl  
 
Zaal 3  Lezing tantrische relaties 

 
INTERACTIEVE LEZING: TANTRISCHE LIEFDESRELATIES  
 
(Voor mensen die zo’n een relatie hebben of wensen. Dus singels zeker ook welkom!) 
Interactieve lezing-workshop Tantra. Lezing Tantra met oefeningen en gelegenheid tot vragen. Over 
de wisselwerking tussen veiligheid, seksualiteit, groei, eigenheid en verbinding binnen relaties. 
Vervullende seks en persoonlijke groei binnen een (‘open of gesloten’) relatie zijn geen toeval als je 
snapt hoe het werkt (en hoe niet).? 
Hoe kan ik in leven, liefde en werk waarachtig en passievol zijn? 
DOOR: Han van Body2chill® 
VOOR: iedereen met relatie of relatiewens. 
 
DOOR: Body2chill® 
Body2chill® biedt hoogstaande Tantra trainingen en seksualiteit coaching. Een spannende, intieme 
én veilige omgeving met professionele begeleiding en kennis van groeiprocessen, waar krachten zich 
bundelen, maskers onnodig zijn, relaties verdiepen en verbreden. Waar huid, adem en harten elkaar 
vinden en vriendschappen ontstaan voor het leven. Body2chill vind je in Nijmegen. Tijdens 
weekenden kan je blijven slapen.  
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15.15  Red Dakini Temple, www.reddakini.eu  
 
Zaal 4  Tantra Tai Chi 

 
Tantra is a natural way of being for all of us, Its a path of awakening and freedom, Embracing every 
piece of human experience. 
(There is no nuditidy in the workshop). 
 
Tantra Tai Chi 
We are soul connected couple, sharing our experience by bringing Tantra with Tai Chi, Yin & yang/ fire 
& water in their daily life and as tantric partners knowing it’s transformational impact on the body, 
mind and beyond. 
Tantra Tai Chi was recently developed as a partnered practice that blends the softness of Thai Chi 
movements with the excitement of tantric sexual energy. 
Tantra is the spiritual path from India that uses sexual energy/kundalini as a driving force for 
awakening into higher consciousness. Thai Chi, a form of moving meditation of China use flowing 
movement and internal focus to increase balance flow of Chi (life force energy). It's a great 
relationship exercise creating a strong intimate and emotional connection with one's beloved partner 
or within yourself.  
The movement of energy between the sexual and the heart center is the basic premise as the 
movements begin to blend the sexual and spiritual energies, love becomes a tangible feeling within 
you, you start to integrate into your full self. We will guide you in a playful and meditative way.  
 
The experience 
Re-discovering female & male energy. Greater awareness towards yourself and your feelings  
The art of conserving and skillfully directing sexual energy 
No prior knowledge of Thai Chi or sacred sexuality is necessary and people with previous experience 
are welcome .It's designed for man & woman. Given in Dutch and English. 
 
Magdalena & Roberto 
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15.15  Greet Vlaming, www.greetvlaming.nl  
 
Zaal 5  Introductie workshop in Heart & Seksuality 

 
Heart & Seksuality  “het terugvinden van je seksuele basis”  
 
Wil je opnieuw je onschuld, je nieuwsgierigheid en je opwinding terugvinden?  
Wil je ontdekken hoe je een goede monogame relatie kunt hebben?  
Wil je jouw kinderen juist spiegelen in hun seksuele ontwikkeling?  
Wil je weer verbinding met je (voor)ouders? 
 

 
 
Hart & Sexuality onderdeel van BodymindOpleidingen is een zeer effectieve vorm van 
zelfontwikkeling, die op een heldere, directe en zuivere manier ingaat op seksualiteit en relaties. De 
therapeuten en trainers zijn opgeleid door Willem Poppeliers die de Sexual Grouding heeft 
ontwikkeld, deze volgt S. Freud in diens opvatting dat seksualiteit onze primaire levensenergie vormt, 
maar gaat verder door in kaart te brengen hoe seksualiteit zich ontwikkelt van de geboorte tot aan 
de dood en wat de voorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling.  
Deze jaartrainingen bieden een duurzame ondersteuning voor elementaire levensthema's, zoals de 
verbinding met de oorspronkelijke natuurlijkheid en levendigheid, het herstellen van de seksuele 
stroom tussen hart en geslacht, het vermogen tot duurzame relaties en de seksuele opvoeding van 
kinderen.  
Ook voor mensen die met mensen werken is deze methodiek interessant zodat zij helder en gegrond 
met cliënten kunnen werken als thema’s rondom seksualiteit aan de orde komen.  
 
Meer informatie op www.bodymindopleidingen.nl. 
 
Greet Vlaming geeft deze introductieworkshop.  
Zij is Sexual Grounding Therapeut 
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15.15  Marlene Timmer, www.sprense.net  
 
Zaal 6  Tantra Experience: ‘Kwetsbare kracht en intimiteit’ 

 
De tantrische levenswijze kan je helpen om je eigenwaarde en eigen wijze te ontdekken. Om een 
wakker bewustzijn te ervaren, regie te nemen over al je dromen en verlangens. Je levensenergie in te 
zetten in alles wat je doet, je voedsel bereiden, denken, spreken, compassie te hebben voor jezelf en 
de ander. 
Hoe kom je meer in je kwetsbare kracht als man of als vrouw? 
Wat maakt je nou aantrekkelijk? Waar liggen je grenzen? Misschien wil je eens een kijkje nemen over 
je grens en weer terug te keren naar huis naar je kern, naar je waarheid. Kloppen je grenzen nog? 
Misschien is je muur zo dik geworden omdat je dacht daar veilig te zijn, maar mogelijk ook eenzaam.  
Je zo verlangt naar verbindingen en intimiteit met de andere mens.  
Je wordt uitgenodigd om jezelf bloot te geven (met je kleren aan), je helemaal te laten zien, de ander 
echt te ontmoeten. Je maskers af te doen of muren voorzichtig af te breken, dat maakt je kwetsbaar 
en krachtig tegelijk. 
De Tantra Experience kun je zien als lessen in de liefde. De workshops bied je de mogelijkheid om te 
oefenen met anderen die ook op zoek zijn naar meer verbinding, intimiteit, levensenergie en 
vreugdevolle relaties. 
Op een bewuste, liefdevolle en speelse manier. 
Leven zoals je bedoeld bent te leven met al je talenten. 
Een goddelijke vonk die mag stralen in al je kracht en grootsheid. 
Uniek zoals je bent: Be You-Ti Full  
Dat allereerst jij leert om met liefdevolle vriendelijkheid naar je gedachtes en verlangens te kunnen 
kijken. Jezelf lief te hebben, om daarna met compassie de ander te ontmoeten. Dat is het geheim van 
de liefde. 
Na een korte introductie wordt je meegenomen in een meditatie om verbinding te maken met jezelf. 
Om contact te maken met je goddelijke kern waar je helemaal compleet bent. Zodat je meer en meer 
gaat ontspannen. Daarna komen we in beweging met dans en tantrische oefeningen om je grenzen 
en ruimte van elkaar te verkennen. Ontdekken hoe je je aandacht in elke ontmoeting voor minstens 
60% bij jezelf kan houden. Hoe je op een speelse manier je ruimte en intimiteit met de ander mag 
aftasten. Respectvol voor jezelf en de ander. Je gedachtes observeren en bewust-worden om zonder 
oordeel te zijn naar jezelf en de ander. 
(Er is geen naaktheid in deze workshop). 
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15.15  Helene en Jan, www.purenature.nl 
 
Zaal 7  Tantrisch spelen 

 
In deze workshop gaan we op een speelse manier aanraken, masseren, ontspannen en genieten. 
Veiligheid en respect staat altijd voorop. Deze workshop is voor mensen die van aanraken en 
aangeraakt worden houden. We splitsen op in een groep mannen en een groep vrouwen. Eerst 
worden de mannen aangeraakt door de vrouwen en daarna andersom. Er mag kleding uitgedaan 
worden. Blinddoek en lunghi meenemen s.v.p. 
 

 
 
Helene en Jan geven in Heerde tantrische massages, cursussen tantrisch masseren, tantrische 
verwenavonden en tantrische feesten. 
Dit alles vanuit een frisse en liefst wetenschappelijk onderbouwde kijk op het Tantrisme en Taoisme. 
Helene is holistisch (dier)fysiotherapeut, aangevuld met acupunctuur en chiropractie. Daarnaast 
werkt zij met Tao healing en life style coaching, met name op het gebied van intimiteit, relaties en 
seksualiteit. 
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15.15  Martina Gijsbers, www.VrouwenVallei.nl   
 
Zaal 8  Vrouwenvallei: Tantra voor vrouwen, ‘De geheimen van het jade ei’   

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

 
 
 
De workshop “geheimen van het jade-ei” brengt je in contact met je sensuele stroom. Je gaat 
ervaren dat kwetsbaarheid en kracht tegelijkertijd kunnen bestaan. Dit geeft je meer vitaliteit, 
vreugde en focus in het dagelijks leven. 
Tijdens deze introductie-training ervaar je de potentie van de jade-ei-beoefening en is er gelegenheid 
tot vragen stellen en aanschaf van een jade, bergkristal, obsidiaan of rozenkwartz-ei ! 
 
Info 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 Ellen Gille, www.ellengille.com en Hans van der Hel, 
www.handsonhappiness.nl 

 
Zaal 9  8-handenmassage (gelijk aantal mannen en vrouwen) 

 
Acht tedere, liefdevolle, sensuele en spelende handen laten jouw lijf tintelen en genieten. Jouw 
extase is een ware gift voor iedere gever. Jouw handen geven liefdevol en respectvol, in een 
synchroon en speels samenspel met 6 andere handen.  
Meenemen: twee grote handdoeken, een omslagdoek (lunghi), sokken en je eigen massageolie. 
Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de 8-handenmassage. 
In vrijheid ontmoeten en vol overgave aanraken en aangeraakt worden.  De 8-handenmassage geeft 
jou de ervaring van ‘overvloedige’ aanraking; veilig en toch grensverleggend. Wanneer je je hieraan 
over kunt geven wordt het een ervaring waarvan je intens kunt genieten. We werken aan een 
massagetafel in groepjes van vijf deelnemers (m/v).  
Per tafel wordt steeds één deelnemer  gemasseerd, de ontvanger. De andere deelnemers, de 
gevers,  masseren de ontvanger vol aandacht in lange synchrone strijkingen. De strijkingen kunnen 
worden afgewisseld met speelse aanrakingen van het hele lichaam. We streven naar een 
evenwichtige man/vrouw verdeling per massagetafel, maar dit is vooraf niet te voorspellen.  
Voorwaarde om deel te nemen is dat je gemakkelijk bent met naakt. Het staat je overigens geheel 
vrij om kleding aan te houden. De ontvanger geeft aan het begin van de massage zijn / haar 
verlangens aan en bepaalt zijn of haar grenzen. Van iedere deelnemer wordt  verwacht dat de 
afgesproken grenzen gerespecteerd worden, zodat een veilige, ontspannen sfeer gecreëerd kan 
worden. We hebben plek voor maximaal 25 deelnemers. Vol is VOL!!!  

Ellen Gille – Ont-wikkel jezelf 
Al jaren neem ik deel aan diverse tantra groepen, weekenden en heb ik een aantal 
trainingen bij Jan den Boer gevolgd. Sensualiteit is een energie die op mijn lijf 
geschreven is; liefdevol, aandachtig, present aanwezig zijn bij de ander, zonder 
oordeel over wat dan ook. Wij bieden wij ook een 4-handen massage aan en 
organiseren wij onder meer workshops Tantrisch genieten en 8-handenmassage.  
 
 
Hans van der Hel – Hands-on Happiness 
In 2006 ben ik gestart met een 4-jarige opleiding tot massagetherapeut. Ik 
combineer met plezier mijn werk als IT-adviseur en coach, met het werken in mijn 
massagepraktijk in Rotterdam Overschie. Sinds 2012 bied ik tantramassages aan 
voor singles en voor paren. Tantramassage is voor mij fysiek en emotioneel 
aanraken en aangeraakt worden, binnen mijn grenzen en die van mijn partner; 
liefdevol ontspannen in mannelijkheid, zonder enige verplichting. Meer informatie 
vind je op: www.handsonhappiness.nl 
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15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal 10 Tantra: Het grote geheim van de liefde 

 
Ons liefdesleven zit vol vragen: verlangen uitleven of onderdrukken, polyamorie of monogamie, ratio 
of emotie, seks of meditatie, begrip of ruzie. In deze workshop laten we zien dat het de verkeerde 
vragen zijn, waardoor we elke keer weer de verkeerde antwoorden formuleren.  
We gaan vele jaren naar school en oefenen uren op het tennisveld of de piano. Maar in de liefde 
hebben we soms de romantische opvatting dat het er vanzelf moet zijn. En als het dan misgaat gaan 
we met onszelf of (als we een partner hebben) elkaar de strijd aan of zoeken we weer een volgende 
partner. Deze workshop neemt je mee in het geheim van de liefde, zowel voor jezelf, in het creëren 
van een relatie als in het onderhouden van een relatie. 
 
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 tantrische liefde. We voerden hierover fascinerende 
gesprekken met hedendaagse spirituele meesters en wetenschappers. Dat vertalen we in een 
ervaringsgerichte workshop. 
Er is geen naaktheid in deze workshop. 
 
Jan en Caroline 
 

                              
Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met 
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we een boek 
over #MeToo. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en leven in liefdevolle 
aandacht. 
Wij organiseren voor de 15e keer dit Tantrafestival. 
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19.00  Joyce, www.enjoy-ce.com 
 
Zaal 1  Heilige Sex & Magische Intimiteit. (Neem een (gelegenheids)partner mee). 

 

 
 
Hoe kun je meer genot ervaren tijdens de intimiteit met jezelf en de ander? Hoe zorg je ervoor dat je 
intimiteit bijzonder en magisch blijft? Tijdens deze workshop zet je al je zintuigen open en ervaar je 
ten volste het contact in al haar facetten. Ik laat je kennis maken met magische rituelen waarbinnen 
verering van jezelf in verbinding met de ander centraal staat. Je maakt een reis waarin je jezelf nog 
meer opent voor de ander voor een diepere en waarachtigere connectie. We werken in 2-tallen 
vanuit een heilige tempel space. Neem een (gelegenheids)partner mee. 
 

 
 
Over Joyce 
Joyce is een Bodyworker & Coach en faciliteert workshops en evenementen sinds 3 jaar. 
Gespecialiseerd in Thai Yoga Massage, De-armouring, Therapeutic Flying en Partner Yoga. Veel van 
haar werk is gebaseerd op verschillende internationale scholen gericht op het verwijderen van 
Energetische, Emotionele en Fysieke Blokkades om de energieën in je lichaam in balans te brengen. 
Haar doel is om je lichaamsbewustzijn te geven en je mee op reis te nemen door je Geest, Hart en 
Lichaam. Om je Levensenergie te laten ontwaken en de weg vrij te maken voor passie en levenslust. 
Met Enjoy (ce)! kun je een intens plezierige ervaring, ontspanning, transformatie en genezing 
verwachten. Open jezelf om voluit van het leven te kunnen genieten. 
www.enjoy-ce.com. FB pagina: https://www.facebook.com/Enjoy.ce2  
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19.00  Maria Aarts & begeleider, https://tantradenbosch.nl/  
 
Zaal 3  Kashmirische tantra massage 

 
Bij tantra ligt voor mij de nadruk op de ontwikkeling van menselijke sterkte. Tantra leert om 
problemen en obstakels niet uit de weg te gaan, maar verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
leven. Tantra betekent voor mij ook ‘leven zonder oordeel en me kwetsbaar durven opstellen. 
 
Kashmirische tantra massage, wat is dat eigenlijk? 
De meningen zijn verdeeld. Voor sommigen is het een sensuele massage, omgeven met meditatie, 
buddha-beeldjes, wierook en harpmuziek. Anderen vinden dat massage helemaal niet thuishoort in 
de mystieke traditie die Tantra heet.  
Maria, die het zelf aanbiedt in haar praktijk schaart zich onder de eerste groep. 
"Ik ben van mening dat de intentie van zowel de gever als de ontvanger een belangrijke factor is. Een 
tantra-massage is geen kunstje zoals het losmaken van een knoop in de nekspier. Mijn intentie kan 
zijn de ander los te laten komen van de werkelijkheid, ergens voorbij Pluto te zweven, zoals dat bij 
mij gebeurt als ik een tantra-massage ontvang. Of die ander dat eveneens zo ervaren kan/zal is nog 
maar de vraag. Leuk om eens over te filosoferen. Tantra is sowieso een spirituele beleving, dus geldt 
dat voor mij tijdens de massage net zo.” 
 
Na een korte uitleg zal Maria verschillende houdingen en technieken laten zien. Na het (oefenen in 
het) kiezen van een partner ga je zelf aan de slag. Gedurende de massage-uitwisseling kun je ervaren 
hoe het voor jou voelt in je positie als gever en ontvanger.  
 
(Naaktheid: Om de workshop voor iedereen toegankelijk te houden mag er in afstemming wat 
bovenkleding uit maar blijft de onderkleding aan).  
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19.00  Esther en Eli, https://hartstrelingtantra.nl 
 
Zaal 4  De Tantrische Relatie – Proeven aan Ultieme Liefde 

 
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. 
 
Wat heeft Tantra met je relatie te maken? Alles en niets. Tantra is een persoonlijk pad van 
ontwikkeling. Elke ontwikkeling die je zelf doormaakt heeft effect op je relatie. Tegelijk kan 
je relatie een belangrijke bron van ontwikkeling zijn. De liefde die je voelt voor je partner is 
een uitdrukking van de Ultieme Liefde van het Universum. Het is die Ultieme Liefde 
waarnaar we allemaal op zoek zijn en waar je liefde voor je partner je bij kan helpen. 
Doordat Tantra je vermogen tot overgave en verbinding vergroot, helpt het je om je relatie 
te verdiepen. 
 
In “De Tantrische Relatie – Proeven aan Ultieme Liefde” ga je contact ervaren vanuit 
verbinding op een manier die je makkelijk thuis voort kunt zetten om de verbinding tussen 
jullie elke dag te verdiepen. We nemen jullie mee in verlangen. Je ervaart wat je verlangen 
naar je partner voor je betekent en hoe je dat kunt vergroten. Last but not least geven we je 
de kans om een stukje te ontdekken wat er uniek is aan jullie verbinding. Niet vanuit je idee, 
maar vanuit ervaring in het hier en nu. Dit alles is proeven van de Ultieme Liefde, waar jullie 
relatie een afspiegeling van is. 
 
Tijdens de workshop werk je voornamelijk met je eigen partner en deels met de groep. De 
workshop is gekleed. We vragen je je eigen grenzen in de gaten te houden en aan te geven. 
Grenzen verleggen leidt tot groei, grenzen overschrijden niet. 
 
“Mooi om de confrontatie met jezelf in je relatie aan te gaan en het ‘ontmoeten’ van je 
partner in deze energie en setting. Waardevol.” - Nancy & Wilco 
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19.00  Jos Wolffensperger en Georgina Haug, www.omgroep.nl  
 
Zaal 5  Tantric  Orgasmic  Meditation, introductie, liefst met een gelegenheids-)partner. 

 
Tantra betekent voor ons ‘zijn met wat er is’, voluit leven met je diepste verlangens. Verbinding 
maken met je innerlijke waarheid en authenticiteit. 
 
ORGASMIC MEDITATION 
Orgasmic  Meditation is een intieme contact-meditatie voor (gelegenheids-)paren, waarbij je tijdens 
de 15 minuten durende meditatie uitdijt in een staat van orgastisch worden, en onderzoekt wat 
daarin te voelen en te ervaren is. De wortels ervan liggen in onze fundamentele behoefte naar 
verbinding. De intense ervaring van je lichaams-sensaties is een directe manier van mindful aanwezig 
zijn, in het moment van NU.  
OM is een beoefening zonder doel. De ‘practice’ heeft een vast kader, waardoor voorspelbaarheid 
ontstaat, en daarmee veiligheid en ontspanning. Je lichaams-sensaties ga je steeds bewuster en 
preciezer ervaren. En zo leer je bij jezelf te blijven, wat bijdraagt aan autonomie en authenticiteit. 
De OM-meditatie  is verwant met de meditaties uit de oude Tantrisch-Boeddhistische  tradities.  
Bij deze meditaties gaat het om de spanning tussen verlangen, verwoording van wensen en het 
accepteren van de realiteit -  die steeds anders is dan je je had voorgesteld. Voor beide partners. 
Daardoor is de OM-meditatie steeds een oefening in ‘zijn-met-wat-er-is’, een uitdaging. 
De workshop bestaat uit meditatie, contactoefeningen, video en inleiding  over OM. Je kiest zelf op 
welk level je Orgasmic Meditation wilt ervaren.  
Makkelijk zittende kleding is fijn. En kom liefst met een (gelegenheids-)partner.  
Bekijk voor een goed begrip vooraf dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=XZB3F9G4raw.  
 
(Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop). 
 
WORKSHOP BEGELEIDERS: 
 
Jos Wolffensperger is internationaal gecertificeerd coach, Associate van Marshall Goldsmith, Focus 
therapeut, Lichaamsgericht therapeut  AUMM i.o., getraind Relatie-therapeut AUMM en EFT-basis, 
Ridhwan-student, geschoold in OM-Class bij Robin Adams van OneTaste (www.omgroep.nl). 
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19.00  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
 
Zaal 6  Tantric dance 

 
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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19.00  Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl  
 
Zaal 7  Aphrodite’s sensuele energie. 

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

 
 
 



38 
 

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

 
Ik nodig je uit om met me mee te reizen voorbij de contractie, en samen te vallen met onze 
natuurlijke staat van liefde. De aanwezigheid van onze partner / gelegenheidspartner nodigt je uit 
om je te openen voor je essentie van liefde en ruimte – maar tegelijkertijd wordt angst en pijn 
aangeraakt, en dat laat ons in contractie gaan, in ons beperkte en beperkende ego...  
Zo wordt samen zijn een heilige dans van expansie en contractie. 
We creeren een toegewijde tempel- ruimte waar we naar het moment en de ervaring toe ademen, in 
verbinding met onszelf en de ander, en bewustzijn brengen bij de 5 lagen van contractie terwijl ze 
gebeuren. We ervaren, herkennen en geven ruimte aan de contracties van zijn, voelen, handelen, 
denken en zelfsturing. Energie komt vrij, transformaties gebeuren, de ruimte opent zich en liefde 
stroomt. 
Deze reis brengt je bij diepe ervaringen van ruimtelijkheid, liefde en magie – een ervaring die voor 
altijd een anker op je pad zal zijn.  
In deze meditatieve workshop werken we met nabijheid, aandacht, aanraking, lichaam, adem en 
bewustzijn. Respect voor jezelf, het proces, elkaar en ook voor je grenzen staat voorop. Kom in 
gemakkelijk zittende kleding en/of een lungi, net waar jij je prettig in voelt. 
Dit is een openend avontuur voor: 
* jou als je een geweldig liefdesleven hebt en meer wilt – ja graag –  je zal diepere ervaringen van 
ruimte en extatische liefde ontvangen 
* jou als je moeite hebt met liefde en relaties en steeds weer in vaste patronen vastraakt – waarom 
ziet niemand mij?  - we kijken in de spiegel van je eigen contracties en ontdekken een grotere ruimte 
voor liefde 
* ... en voor iedereen daartussen "#$% 
Dit is voor vrouwen en mannen, we werken in vaste dan wel gelegenheidsparen, mixed gender of 
same gender. 
 
Dr. Klara Adalena is priesteres, relatie therapeut, dr. in de natuurkunde en werkt nu als een van 
Europa’s best betaalde mentoren in liefde en relaties. Klara heeft 25 jaar ervaring in het verbinden 
van sjamanisme, priesteressewerk, en nondualiteit. Haar focus ligt bij vrouwen, liefde, het Heilige 
Vrouwelijke, en Moeder Aarde, en sinds 2 jaar mentort ze succesvolle vrouwen om haar 
levenspartner te vinden. Lees meer op www.KlaraAdalena.com   
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19.00  Ellen Gille en Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl  
 
Zaal 9  Tantrisch genieten 

 

 
In deze workshop Tantrisch genieten bieden we je een Tantrische Blinddate aan. Een geblinddoekte 
massage. Aanraken en aangeraakt worden en pas achteraf weten wie je partner is geweest. Meer 
informatie op: www.handsonhappiness.nl Meenemen: twee grote handdoeken, een blinddoek (of 
sjaaltje), een omslagdoek (lunghi), sokken en je eigen massageolie. Eigenlijk willen we niet te veel 
verklappen over deze heerlijke workshop, maar daar neemt niet iedereen genoegen mee. Een blind 
date weten we wel wat het is, een ontmoeting met een op dat moment onbekende ander. 
Een tantrische blind date gaat over een geblinddoekte massage tussen jou en een ander en op zich 
kan het al spannend zijn om een onbekende te masseren. Geblinddoekt masseren geeft dat je dieper 
in het gevoel kan gaan en je meer kan ervaren. De massage mag sensueel en speels zijn; er worden 
echter GEEN seksuele handelingen verricht er is GEEN contact met genitalieën. Er wordt gemasseerd 
met respect voor de wensen en de grenzen van de gever en ontvanger. 
We streven naar een evenwichtige man/vrouw verhouding, het kan echter gebeuren dat een vrouw 
een vrouw gaat masseren of een man een man. Het is wel belangrijk voor deze workshop dat je hier 
geen moeite mee hebt. Ook is het belangrijk dat je geen moeite hebt met naakt-zijn. 
We hebben plek voor maximaal 24 personen (12 mannen / 12 vrouwen). Vol is VOL!!! 

Ellen Gille – Ont-wikkel jezelf 
Al jaren neem ik deel aan diverse tantra groepen, weekenden en heb ik een aantal 
trainingen bij Jan den Boer gevolgd. Sensualiteit is een energie die op mijn lijf 
geschreven is; liefdevol, aandachtig, present aanwezig zijn bij de ander, zonder 
oordeel over wat dan ook. Wij bieden wij ook een 4-handen massage aan en 
organiseren wij onder meer workshops Tantrisch genieten en 8-handenmassage.  
 
 
Hans van der Hel – Hands-on Happiness 
In 2006 ben ik gestart met een 4-jarige opleiding tot massagetherapeut. Ik 
combineer met plezier mijn werk als IT-adviseur en coach, met het werken in mijn 
massagepraktijk in Rotterdam Overschie. Sinds 2012 bied ik tantramassages aan 
voor singles en voor paren. Tantramassage is voor mij fysiek en emotioneel 
aanraken en aangeraakt worden, binnen mijn grenzen en die van mijn partner; 
liefdevol ontspannen in mannelijkheid, zonder enige verplichting. Meer informatie 
vind je op: www.handsonhappiness.nl 
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19.00  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal 10 Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken 

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

                                  
 
Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers.  
Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met Caroline. Jan schreef een aantal 
boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we een boek over #MeToo. 
Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en leven in liefdevolle aandacht. 
Wij organiseren voor de 15e keer dit Tantrafestival. 
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21.15  Karlijn Kabira, www.facebook.com/Kabira-135102223774344/    
 
Zaal 1  Tantric Healing 

 
Tantric Healing  
 
Hoe kun je Tantrische elementen gebruiken om meer harmony, extase en diepe transformatie te 
bereiken in jezelf? En in anderen? Hoe kun je seksualiteit gebruiken om samen en in verbinding een 
hogere waarheid te ervaren? Wat is het geheim van Tantrische heling?  
 
Deze workshop gaat over het ervaren en onderzoeken van de sterk helende kwaliteiten van Tantra. 
We nodigen ons eigen lichaam uit om zo zuiver mogelijk te zijn, zodat diepe heling en onverwachte 
magie kan plaatsvinden. Door middel van beweging, ademhaling, aanraking en onvoorwaardelijke 
liefde, brengen we onszelf en onze partner in volledige staat van ontspanning en opening. De kunst 
van overgave en het uit de weg gaan. 
Vervolgens verwelkomen we seksuele energie in onze basis, en leiden we deze warme 
transformationele kracht door naar onze hogere chakra’s. We openen onze meridianen om patronen 
van schuld, schaamte en angst te vervangen voor meer aandacht, bewustzijn, opening en extase.  
Het ultieme verbinden van seksualiteit, de opening van het hart en het goddelijke.  
 
Tantric Healing is een krachtige techniek gebaseerd op oude ademhalingstechnieken, aanraking en 
sublimatietechnieken.  
 
We werken voornamelijk op individueel, in tweetallen en op groepsniveau. De workshop is geslacht 
en seksuele voorkeurneutraal. Werk met je vaste partner samen (juicy!), koppel jezelf halverwege de 
workshop of kom alleen. De workshop is open en geschikt voor iedereen.   
 
Over Karlijn Kabira 
Karlijn is een open, eerlijk, transparant en intuïtieve coach en facilitator. Ze is gedreven door haar 
passie voor transformatie, bewustzijn en zelfrealisatie. Naast afgestudeerd psychologe, leiderschap & 
change consultant is ze een gecertificeerde Tantra en Hatha yoga docente.  
Karlijn geeft ruim 10 jaar internationale trainingen, coaching en retreats op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en Tantra met Australië, Berlijn en Amsterdam als thuisbasis.  
Haar aanpak is down-to-earth en intuïtief met een vleugje humor!  
 
Wat anderen zeggen over Kabira: "Ik voelde je toewijding, kracht, compassie, empathie en volledige 
aanwezigheid. Door al je gratie, intelligente wijsheid, schoonheid en bewustzijn voor het 
helingsproces ben ik diep geraakt." (mag weg als het te lang is hoor) 
 
Er is geen naaktheid in deze workshop 
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21.15  Rens Meijkamp en Mariska van Veenen, www.dansdoorhetleven.nl 
 
Zaal 3  Tantric Dance 

 

Tantric Dance Workshop: “To love is to play and to play is to love” 
 
Tantra is het pad van Liefde; het ontdekken van, het openen voor, het toelaten van Liefde. 
Tantra vraagt van je dat je jezelf waarachtig omarmt. Maar, zo eenvoudig is dat helemaal 
niet, ondanks dat we ook zo’n groot verlangen naar Liefde kennen. 
Onze seksualiteit, onze levenskracht helpt ons onszelf te openen voor de grote Liefde. Maar 
dat vraagt ook van ons dat we onze seksualiteit bewust hanteren. 
 
In het Engels bestaan er twee woorden voor spelen: 'playing' en 'gaming'. In het Nederlands 
verwarren we beide betekenissen door hetzelfde woord ervoor te gebruiken: Spelen. 
Gaming verwijst naar een competitieve activiteit, gericht op het bereiken van doelen en 
resultaten, gebaseerd op een spel met vaste regels. 
Playing verwijst naar een interactie slechts gericht op het ervaren van contact en plezier in 
die interactie, waarbij het maken van de regels voor de interactie onderdeel zijn van het 
spel. 
In het contact met de ander, in de intimiteit, in de liefde, in de sex, in de dans krijgen we 
vaak met dezelfde verwarring te maken: doorgaans introduceren we (vaak onderbewust) het 
doelgerichte, het winnen, het realiseren van resultaten in een context waarin dat niet gepast 
is. We verwarren “playing” met “gaming”. 
Zeker als het om de Liefde gaat, is het belangrijk om te blijven spelen, zonder doel. 
We zullen dansend spelen met elkaar, om bewuster te worden van 

o het samenspel van lichaam en geest (“body en mind”) 
o het samenspel van mannen en vrouwen 
o het samenspel van Animus en Anima 
o het samenspel van leren en plezier maken 

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist after he grows up.” (Pablo 
Picasso)  
 
(Naaktheid: er is geen naaktheid in deze workshop). 
 
Website: www.dansdoorhetleven.nl 
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21.15  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl     
  
Zaal 4  Tantra, meditatie en seksuele energie 

 
In deze workshop zullen we laten ervaren hoe het is om vanuit een meditatieve toestand contact te 
maken met een ander. Je zult ervaren dat het maken van contact vanuit openheid een andere 
dimensie geeft. Van daaruit je sexuele energie voelen geeft een prachtige versmelting van hoofd, 
hart en sexualiteit. En een diepgaand contact met de ander. 
De Psychoanalyse van Freud stelde sexualiteit centraal en zag neurose als het resultaat van een 
conflict tussen de instinctieve behoefte van het individu en de eisen van de gemeenschap. Zijn 
leerling Reich werkte ook daadwerkelijk met het lichaam en probeerde aldus de spierpantsers die hij 
als karakterpantsers zag te versoepelen. Reich’s leerling Alexander Lowen werkte de 
karakterstructuren van Reich verder uit en bedacht vele effectieve oefeningen om de energie weer 
op gang te brengen: bioenergetica. Osho voegde daar de meditatieve benadering aan toe. Hij zei: 
“Het boeiendste van het leven zit binnen in je. Je kunt je nu terstond naar binnen keren, in jezelf 
kijken. Ik noem het meditatie, een stille pelgrimstocht naar je eigen wezen. En zodra je je eigen 
centrum vindt, vindt je het centrum van het hele bestaan”. 
Mensen die geinspireerd waren door de meditatieve benadering van Osho, zoals Margo Anand 
hebben bijgedragen aan de herontdekking van de zeer oude Tantrarituelen. Belangrijke aanvulling 
o.a. van de Tantrabenadering is de koppeling van sexualiteit en liefde. Anders riskeert men dat sex 
een kille ervaring wordt. “Alleen het samengaan van het beste uit hart en sexualiteit kan tot extase 
leiden” Anais Nin 
Angst en verlangen. Sexualiteit is voor veel mensen (helaas) een beladen onderwerp en een 
workshop erover brengt dan ook alleen al in het denken erover allerlei angsten en schaamte naar 
boven. Aan de andere kant roept het ook verlangens en hoop op verbetering van je intieme en 
relationele functioneren op. Of gewoon de verwachting eens ontspannen van je sexuele energie te 
kunnen genieten. 
Tantra. De tantrische levensopvatting stelt dat als je kan leren ontspannen in een toestand van grote 
sexuele opwinding (en dus niet snel een orgasme toelaat) en alle gevoelens die je voelt durft toe te 
laten je in een staat van overgave en totale extase geraakt. 
Margo Anand schrijft: 
"Als de mannelijke en vrouwelijke pool met elkaar versmelten, ontstaat er een nieuwe dimensie, een 
sacraal aspect. Als je het sacrale van de sexuele verbondenheid voelt, is het mogelijk je 
verbondenheid te ervaren met de levenskracht zelf, met de bron van de schepping. In deze 
verbondenheid stijgt het bewustzijn boven het lichamelijke vlak uit, naar een niveau van kracht en 
energie dat veel verder gaat dan dat van jou. Dan voel je je via je partner verbonden met alles wat 
leeft en liefheeft. Je voelt je èèn met het hele bestaan." 
Verder is een belangrijk aspect van sexualiteit communiceren; en als de communicatie tussen 
partners slecht gaat op andere vlakken dan is sex vaak ook moeizaam. Een ander aspect is de vaak 
negatieve boodschappen die we vroeger als kind, bewust of onbewust, van onze ouders hebben 
meegekregen.  
In de tantra-visie begint liefde met houden van jezelf. Proberen van een ander te houden terwijl je 
niet van jezelf houdt lukt niet. Dat zal bijna altijd uitdraaien op bezitterig, jaloers en afhankelijk 
gedrag. Iemand die echter van zichzelf houdt, is als een magneet en trekt de liefde van anderen aan. 
Cor is psycholoog, Rebalancer, Psychobalancer, meditatiedocent, tantradocent en hypnotherapeut 
sinds 1991. www.psychobalancing.nl  Ingrid is jurist en begeleider van Tantra cursussen.  
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21.15  Deva, https://bodyconnections.nl/  
 
Zaal 5  Tantra & Tao 

 
Tantra is voor mij in verbinding in liefde zijn met jezelf en je omgeving.  
Leven in liefde en voel je gelukkig. Het stroomt door je heen wat goed is voor je gezondheid – 
vitaliteit en kracht. Krachtige man en vrouw in jou authentiek zijn. 
Is in wezen zo vervuld van eenvoud, natuurlijk, levendig en totaal aanwezig in iedere ademhaling en 
in iedere hartslag wat verbonden is met alles wat leeft. Het geeft  je ruimte en bevrijding.  
 
Een kennismakingsworkshop waarin beleven - ervaren in vertrouwen en veiligheid - acceptatie en 
overgave centraal staat. 
Contact ervaren met jezelf en de ander in Harts verbinding. 
De basic tools vanuit het taoïsme waar men thuis mee verder kan oefenen om energie te voelen 
stromen in je lichaam. 
 
(Naaktheid:  Er is geen naaktheid in deze workshop). 
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21.00  Martina en Jan Willem 
 
Zaal 6  Bezinnen en beminnen 

 

 

 

In deze workshop staan fysieke ontmoetingen centraal. 

We onderzoeken en verdiepen onze ervaring in diverse omhelzingen en in de Yab Yum 
positie. Ontspannen in geven en ontvangen 

Wat wil er uitgewisseld worden door ons heen? 

We nodigen je uit om eenvoudig, speels, diep, en vrij in contact te zijn. We gaan met 
aandacht ademen, aanraken en loslaten. 

Tantra gaat over het leven omarmen, ja zeggen tegen alles wat er verschijnt en verdwijnt. 
Deze dans tussen Shiva (aanwezigheid) en Shakti (beweging) omvat het hele leven. 

 

“Stillness is what creates love. 

Movement is what creates life. 

To be still en and still moving, 

that is everything.” Do Hyun Choe 

 

Jan Willem Roos: Tantratrainer en Haptotherapeut.  

 

Martina Gijsbers: Tantratrainer, zijnsgeoriënteerd coach, dans en yogadocent. Daarnaast is 
Martina eigenaresse van de Vrouwenvallei. Samen hebben ze het centrum de Open Ruimte. 
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21.15  Ingrid Kramer, www.Bewustincontact.nl 
 
Zaal 7  Het spel van de Magie van Energie. 

 
Het is vooral de chemie die ons verbindt of die ervoor zorgt dat je hinder ondervindt. Tijdens dit spel 
gaan we elkaar eerst ontmoeten zonder elkaar te zien, geblinddoekt dus. Voel en ga op 
ontdekkingstocht. Na de verschillende manieren van ontmoeten heb jij allicht iemand gevonden, waar 
jij je in eerste instantie prettig bij voelt of ga je juist de uitdaging aan om met diegene die jou triggert 
en waarbij je wil kijken hoe hiermee om te gaan.  
Tantra, de ontdekkingstocht van het leven. Het leven in het Hier en NU en zien hoe ermee om te gaan. 
Geef jij goed je grenzen aan? Of ga je juist je grens verruimen en zien hoe daarmee om te gaan. Of is 
het juist de controle loslaten en als een speels kind erin staan. De vele “uitdagende” momenten die ik 
zal creëren binnen een veilige setting waarbinnen de kleren uit zullen gaan, zodat we ook met massage 
en olie aan de slag kunnen gaan. Dus neem je omslagdoek en handdoek en olie mee en o het kan 
zomaar zijn, dat er op een gegeven moment meerdere massage handen zijn. Het ontstaan van zo’n 
mooie setting van liefdevolle aanrakingen en meditatief één zijn is waar ik jullie mee naartoe wil nemen. 
Ja een stukje onthullen van het geheim van de liefde via de Magie van Energie. 
 
Mijn naam is Ingrid Kramer van Jivas en Bewustincontact.nl 
 Jivas is sanskriet voor “Het leven in zijn totaliteit” 
 
“Enjoy the totality of your body,mind and soul.” Wie je bent is opgebouwd uit verschillende lagen en 
ik breng de totaliteit van wie ik ben mee in mijn cursussen. Dus ook mijn ervaringen op het gebied van 
o.a. sjamanisme, dans , energetisch coach, reiki master en yoga neem ik mee in de cursussen die ik 
geef en de oefeningen die ik aanbied. Hierdoor ontstaat een holistisch geheel waarbinnen ook ruimte 
is voor volledigheid van wie jij bent. 
“Verander de wereld , begin bij jezelf.” (Spinoza) 
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21.15  Maria Aarts en begeleider, https://tantradenbosch.nl/  
 
Zaal 8  Tantrisch aanraken 

  
In deze workshop gaan we dieper in op het thema van dit 15e tantra festival 'Tantra, het grote 
geheim van de liefde' met als hoofdvraag 'Draag jij bij aan liefde?' 
  
We zullen in deze workshop uitgebreid aandacht besteden aan de volgende thema's: 
Wat is tantrisch aanraken? 
Wanneer ben je in afstemming met de ander? 
Hoe bekwaam ben jij in het ontvangen van een aanraking? 
Voelt het bij iedereen verschillend? 
Wanneer voelt het fijn en wanneer niet? 
Wat past bij mij en ben ik in staat mijn grenzen duidelijk aan te geven? 
  
Om antwoorden op deze vragen te kunnen krijgen gaan experimenteren in de veilige 
workshopruimte middels enkele tantrische oefeningen.  
  
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop  
 
-- 
Maria Aarts 
Praktijk voor massagetherapie DeaLuna 
de Savornin Lohmanlaan 18 
5252AH Vlijmen 
0644118000 
0738885594 
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21.15  José, www.hartnectar.nl  
 
Zaal 9  De kortste weg naar de goal 

 
De kortste weg naar de goal;  
 
Een titel vol doel, verlangen en verleiding… Het leven??  
In dit BijEenZijn op het tantrafestival gaat het vooral over integratie. Integratie is van essentieel 
belang om onzichtbare magie, liefde en de realiteit steeds dichter bij elkaar te brengen. Tantra is een 
geweldig en ondersteunend pad.  
Het leven is bedoeld om te reizen van goed naar beter. Vanuit jouw Zijn en Vertrouwen ervaar je 
deze workshop. Het seksuele lichaam is je levensvuur, je passie, je drive en motor om je missie te 
leven…. Alles belangrijk voor het ervaren van een “rijk” leven. 
Een workshop waarin magie en realiteit samenkomen.  
De workshop is gekleed en geschikt voor iedereen die nieuwsgierigheid ervaart bij dit korte stukje en 
geaard en helder naar huis wil gaan.   
In een workshop, training of persoonluck traject van De kortste weg naar de goal, wordt je verrijking 
aangeboden gericht op jouw balans tussen de vijf lichamen (mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel 
en seksueel).  
 
Over mij: Mijn naam is José Dijkstra. Vanaf 2001 stapte ik bewust in ontwikkeling. Tantra- en/of 
Goddeluck bewustzijn was altijd wakker in mij. Een goddeluck weten en een weten hoe levensstroom 
mag stromen. Maar hoe kon ik deze kloppend leven in deze wereld? 
De kortste weg naar de goal ontwikkelde ik samen met mijn partner Floor. Dit door zelf helemaal 
mijn kortste weg te ervaren en leven. Mijn weg om te herkennen hoe ik mijn Goddeluckheid en 
oorsprongeluckheid (oorspronkelijkheid) kan leven en delen. 
In januari 2016 ervaarde ik de JA. Mijn 100% trouw zijn aan mij en de wereld hier en nu. Langzaam en 
in mijn tempo ontvouwde zich de weg en zo zal ik nu op het festival zijn om mijn ZIJN en Vertrouwen 
door te Delen met jullie.  
Ervaar je welkom. 
José  
De site van de kortste weg naar de goal is te vinden onder de naam www.hartnectar.nl 
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21.15  Inge en Erik, www.risingheart.be 
 
Zaal 10 Opening to love and sensual awakening (koppels EN GELEGENHEIDSDUO’S) 

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

Een pad van heling en transformatie. 

 
Welke kwaliteiten belichaamt jullie relatie?  Hoe is jullie lust, hoe is jullie liefde, hoe is jullie 
zielscontact? 
In deze workshop open je je voor liefde.  Vanuit een liefdevol veld spelen we met sensuele, seksuele 
en verrassende oefeningen.  Je kan naakt als dat passend voelt voor jullie beiden.   
Alle oefeningen doe samen met je partner.  Je kan ook deelnemen als gelegenheidsduo als er een 
vertrouwdheid is om intimiteit te delen. 
 

(Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop). 

 

 


