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Welkom 
 

 
 
Welkom op het 18e tantra festival.  
Na 17 festivals in Djoj Rotterdam, zijn we nu welkom in Odessa Muiderpoort in Amsterdam. Een 
echte festivallocatie, we organiseren het festival in co creatie met Odessa. 
Negen zalen zijn beschikbaar van 11.30 's ochtends tot 23:00 's nachts. Op de voorgaande 17 festivals 
waren er 250-300 deelnemers en ongeveer 40 begeleiders. We gaan nu de nieuwe mogelijkheden 
ontdekken van deze locatie, waarbij we nu uitgaan van een ongeveer vergelijkbaar aantal. 
 

 
 

Tantratrainers op het tantra festival 9 november 2019 
 
De inschrijving voor de workshops doen we in één van de zalen, van 11.45-12.45. 
De kosten voor het festival zijn € 65. 
De kosten voor het diner zijn € 11,50. Je kunt kiezen of je wel of niet een diner wilt. 
 

 
 

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

http://www.tantratraining.nl/
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Het festival: hoe werkt het? 
 
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.  
 

 
 

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. 
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Inschrijven workshops 
Inschrijven voor workshops is mogelijk bij de start van het festival vanaf 11.45 tot 12.45 in één van de 
zalen. Daar liggen inschrijfformulieren voor alle workshops 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. 

 
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. 
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Thema Tantra festival:  

‘ Tantrisch genieten’ 
 
Tantrisch genieten kan op veel manieren. Je wordt allereerst uitgenodigd om te genieten van de 
locatie, de ontmoeting met de mensen, de workshops en maaltijden. Vervolgens ontdek je misschien 
dat dat genieten niet de hele dag lukt, dat er allerlei kleine of grotere omstandigheden zijn die je 
afleiden of verstoren. Dan biedt tantra de mogelijkheid om op een heel andere manier met genieten 
om te gaan dan je misschien tot nu toe gewend bent. 
De trainers op het festival zullen daar allemaal op hun eigen unieke invulling aan geven. Hieronder 
een korte samenvatting van onze visie op tantrisch genieten: 
De meeste mensen hebben een groot verlangen naar genieten en 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 waarschuwen 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 geniet altijd, 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.  
 
Wil je meer lezen en oefenen? Kijk op de volgende nieuwe pagina van onze website: 
https://www.tantratraining.nl/index.php/genieten  
 

 
 
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 

https://www.tantratraining.nl/index.php/genieten
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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 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.  
Op het festival onderzoeken we op verschillende manieren de seksuele energie, zonder over te gaan 
in seksuele handelingen. 
Zo willen we met jullie en veilig, respectvol en laagdrempelig festival organiseren. 
 
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: 
Vierde concept versie 
27 september 2022. 

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 

 

 

De zalen zijn nu nog genummerd, de 
nummers en/of namen van de zalen 

moeten nog aangepast worden op de 
locatie Odessa! 

 

Hele dag   

 

Hele dag  Tantra Wijzer 

 

13.00  Maria, https://tantradenbosch.nl/  
Zaal 1  Kashmirische tantra massage 

 

13.00  Yasmin Fris ,  www.gaiacenter.nl 
Zaal 3  Ontwaak je innerlijke godin 

 

13.00  Anita en Arianne, www.stemenlichaam.nl  
Zaal 4  Stem van Intimiteit 

 

https://tantradenbosch.nl/
http://www.gaiacenter.nl/
http://www.stemenlichaam.nl/
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13.00 Leo, Nanna en Brigitte www.massagedans.nl 
Zaal 5   Massagedans 

  

13.00  Petra en Annemiek, pemi2010@hotmail.com of annemiek.mons@gmail.com 
Zaal 6 Meerhanden massage 

 

13.00  Mark en Anna, www.growinglovingrelations.com   
Zaal 7  Tantra workshop 

 

13.00 Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit  
Zaal 8  Doe-workshop tantrisch masseren 

 

13.00 Karlijn Kabira, www.withkabira.com  
Zaal 9 Transfiguratiecirkel 

 

13.00    Wendy en Jitske, www.blissyourbody.nl  
Zaal 10 Thuiskomen in jezelf en bij elkaar 

 

15.15  Maria, https://tantradenbosch.nl/  
Zaal 1  De Siddering, chakra healing massage 

 

15.15  Martine Boerstra,  
Zaal 3  Tantra- mantra event 

 

15.15  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl      
Zaal 4  Tantra, meditatief genieten van seksuele energie 

 

15.15  Belinda Christaans, www.tantrischverwennen.nl   
Zaal 5  Ontdek samen de Tantrische liefde, voor stellen      

 

15.15  Marlene Timmer, Sensual Tantric Lifestyle, www.sprense.net 
Zaal 6  De Kunst van Aanraken 

 

15.15 Klara Adalena, ………………..   
Zaal 7   …………………………….. 

 

http://www.massagedans.nl/
mailto:pemi2010@hotmail.com
mailto:annemiek.mons@gmail.com
http://www.growinglovingrelations.com/
https://www.minyak.nl/spiritualiteit
http://www.withkabira.com/
http://www.blissyourbody.nl/
https://tantradenbosch.nl/
http://www.tantra-leiden.com/
http://www.tantrischverwennen.nl/
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15.15  Anita en Arianne, www.stemenlichaam.nl  
Zaal 8  Stem van Intimiteit 

 

15.15  Hans Roothaert en Irene de Werd, Paars palet   
Zaal 9  Paars Plezier   

 

15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
Zaal 10 Tantrisch genieten en de kunst van het geluk 

 

19.00  Wilrieke Sophia, www.exploringdeeper.com  
Zaal 1  Tantrische knuffelworkshop 

 

19.00  Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl 
Zaal 3  Kathedraal van Verlangen. The Connection: Black Tulip Tantric Rituals 

 

19.00  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl      
Zaal 4  Tantra, meditatief genieten en seksuele energie 

 

19.00  Bliss Your Body – Wendy en Jitske, www.blissyourbody.nl 
Zaal 5  De magie van de ‘open space’ (tantrisch ritueel) 

 

19.00 Marlie Wetemans en Hans Gierkink.  www.biodanzametmarlie.nl, 
www.liefdescoaching.nl, www.biodanza-amsterdam.org 
en.www.singlecoaching.nl. 

Zaal 6  Dansend naar de liefde (biodanza). 

 

19.00 Milou Mignon, www.miloumignon.com   
Zaal 7 Workshop stembevrijding: Een Rivier Van Geluid 

 

19.00  Mirjam Irene, www.mirjamirene.com 
Zaal 8  Energie Orgasme Ontwaking Sessie 

 

19.00  Marlene Timmer, Sensual Tantric Lifestyle, www.sprense.net 
Zaal 9  De Kunst van Aanraken 

 

19.00   Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
Zaal 10 Tantra, het geheim van de liefde 

http://www.stemenlichaam.nl/
http://www.tantratraining.nl/
http://www.exploringdeeper.com/
https://www.tibetaansetantra.nl/
http://www.tantra-leiden.com/
http://www.blissyourbody.nl/
http://www.biodanzametmarlie.nl/
http://www.liefdescoaching.nl/
http://www.biodanza-amsterdam.org/
http://www.singlecoaching.nl/
http://www.miloumignon.com/
http://www.tantratraining.nl/
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21.15 Milou Mignon, www.miloumignon.com   
Zaal 1 Workshop stembevrijding: Een Rivier Van Geluid 

 

21.00  Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl  
Zaal 3  Tandava, Een Kashmirische Massage(dans). Gedragen worden door liefde.  

 

21.15  ---------------------------------- 
Zaal 4  

 

21.15 Marita Damen, https://tantricdance.nl 
Zaal 5 Tantric Dance 

 

21.15 Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit  
Zaal 6  Doe-workshop tantrisch masseren 

 

21.15  Corine Lavrijssen  
Zaal 7 …………….. 

 

21.15  Eli en Esther, https://hartstrelingtantra.nl  
Zaal 8  Verlangen in overgave 

 

21.15  Janine en Mark, www.wildeziel.nl  
Zaal 9  Divine Tantric Touch 

 

21.15  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
Zaal 10 Kundalini Rising 

 
 

 

De zalen zijn nu nog genummerd, de 
nummers en/of namen van de zalen 

moeten nog aangepast worden op de 
locatie Odessa! 

http://www.miloumignon.com/
https://www.tibetaansetantra.nl/
https://tantricdance.nl/
https://www.minyak.nl/spiritualiteit
https://hartstrelingtantra.nl/
http://www.wildeziel.nl/
http://www.artofloving.nl/
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Hele dag   Verkoop …………………………………… 
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Hele dag   Tantra Wijzer 
 

 
 

TantraWijzer is dit jaar op verschillende manieren tijdens het tantra festival zichtbaar en aanwezig: 

• Met een informatietafel in de hal over wat TantraWijzer jou te bieden heeft 

• Als inspirerende gespreksaanjager met ‘Tantra(W)ijsbrekers’ tijdens de pauzes  

• Met een korte presentatie en update tijdens het diner met trainers en begeleiders  

 

Wat biedt TantraWijzer aan deelnemers en geïnteresseerden in tantra? 

• 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. 

 
Wat biedt TantraWijzer aan trainers en begeleiders in tantra: 

• De mogelijkheid om je aanbod op www.tantrawijzer.nl te presenteren 

• Vier tot zes keer per jaar een intervisiebijeenkomst 

• Vier tot zes keer per jaar een online inspiratiebijeenkomst 

• Achtergrondartikelen en blogs op de website. 

 

Stichting 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 is TantraWijzer officieel een stichting geworden. Het bestuur bestaat uit Janne van Berkel, 
Hilde Roberts, Eli te Winkel, Wendy Doeleman en Corine Lavrijssen.  
 
Informatie: contact@tantrawijzer.nl 

 

 

  

http://www.tantrawijzer.nl/
http://www.tantrawijzer.nl/
mailto:contact@tantrawijzer.nl
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13.00  Maria, 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. 

 
 

  

https://tantradenbosch.nl/
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13.00  Yasmin Fris ,  www.gaiacenter.nl 

 
Zaal 3  Ontwaak je innerlijke godin 

 

Ontwaak je innerlijke godin - Yasmin Fris  

In deze workshop neem ik je mee op reis naar je innerlijke godin. Door kennis te maken met de 
archetype verhalen van de godinnen zul je aspecten herkennen in jezelf. In Deze workshop mogen je 
vrouwelijkheid en sensualiteit er helemaal zijn. Met verschillende dans, bewegingsoefeningen, 
ceremonie en begeleide meditatie zal de godin ontwaken. Stel je open om de diepere lagen in jezelf 
te ontdekken!   

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.  

 

 
  

http://www.gaiacenter.nl/
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13.00 Anita en Arianne, www.stemenlichaam.nl  
 
Zaal 4  Stem van Intimiteit 

 
Tantra is 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 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
   
Wij nemen je graag mee in onze workshop naar jouw stem, jouw klank, 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 intimiteit, 
maar het diepe verlangen in jou. 
 
 Ik, Anita ben stembevrijder, psychobalancer en masseuse, 61 jaar. Mijn hart gaat ernaar uit om met 
mensen te werken. Ik dans en zing graag, houd van mensen en van het leven. Tantra en het leven 
vieren, de stilte, de aanwezigheid! 
 
Arianne is een geweldige leuke collega van mij. Zij is tevens stembevrijder en bruist van energie, is 
heel creatief en begeleidt mij met haar gitaar. Zij is momenteel in Israël, vandaar dat er van haar 
geen foto beschikbaar is. 
 
  

  
  

http://www.stemenlichaam.nl/
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13.00 Leo, Nanna en Brigitte www.massagedans.nl 
 
Zaal 5   Massagedans 

  
Tantra is voor mij elkaar met een open hart , in liefde en vertrouwen ontmoeten. 
  
Doel workshop: Iedereen  
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Massagedans is een verstilde dans waarin we elkaar met ons hele lichaam in een liefdevolle 
beweging strelen en/of masseren. Dit gebeurt met volledige aandacht, tederheid en in de energie en 
flow die bij jou past. We houden rekening met elkaars wensen en grenzen.  
Massagedans is geschikt voor iedereen  die het fijn vindt om in afgestemd, respectvol 
lichaamscontact, elkaar aan te raken en zorg te kunnen dragen voor het eigen welzijn en het welzijn 
van de ander.  
De massagedans geeft je de kans om op een laagdrempelige, liefdevolle en respectvolle manier je 
"liefdes vitamine's" weer aan te vullen. We nemen je mee op een pad van onvoorwaardelijke liefde 
voor je zelf en de anderen. De levensenergie die 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. 
Laat ook de endorfine 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 
loslaten komen spelenderwijze in een vertrouwde, warme, veilige omgeving aan bod.  
Neem het heft in eigen handen en ga voorbij aan oude, kwellende overtuigingen, taboes en 
pijnen. Reken af met datgene wat je geluk wellicht in de weg staat en kom naar onze workshop. 
 
Massagedans is ontstaan in 2015,  
De workshop massagedans wordt gegeven door: Leo van Vliet, Brigitte van der Heijden en Nanna 
Marion van der Horst.  
Leo kan echt je hart openen door zijn vanzelfsprekende manier van Zijn. Hierdoor weet hij te raken 
en je te helpen helemaal bij jezelf te komen. Brigitte is een echte verbinder, Door haar authentieke 
en open uitstraling weet zij mensen te raken. Nanna heeft een ontwapende kwaliteit, zij speelt met 
voelen, alles mag er zijn. 

  

http://www.massagedans.nl/
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13.00  Petra en Annemiek, pemi2010@hotmail.com of annemiek.mons@gmail.com 
 
Zaal 6 Meerhanden massage 

 
Tantra vergroot het bewustzijn en is een pad van ontwaken en bevrijding. 
Het is het omarmen van wat er is in het nu in alle openheid.  
 
Doel workshop: Iedereen 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Wil jij je innerlijke stroom weer ervaren en jezelf overgeven aan zachte liefdevolle handen 
waar bij jij je gedragen en gekoesterd voelt ?   
Wil jij de helende kracht van een liefdevolle aanraking ervaren? 
Voel je dan heel welkom op onze Meerhandenmassage-workshop 
 
Wat kan je verwachten? 
Tijdens onze workshop staan verbinding en aanraking centraal. 
Je geeft en ontvangt een liefdevolle massage vol koestering en aandacht in een veilige respectvolle 
bedding. 
 
Wij starten met een demo en werken aan een massagetafel met min. 3 en max. 5 personen per tafel 
Per tafel wordt 1 persoon (ontvanger) gemasseerd, de andere personen (gevers) 
masseren de ontvanger vol aandacht in lange synchrone strijkingen. 
Na enige tijd wordt er gewisseld zodat iedere gever ook mag ontvangen. 
Het hele lichaam wordt gemasseerd binnen ieders grenzen die vooraf worden besproken, je bent vrij 
om ondergoed aan te houden, het is geheel aan jou. 
Massage-ervaring is niet vereist. 
 

 
 
 

  

mailto:pemi2010@hotmail.com
mailto:annemiek.mons@gmail.com
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13.00  Mark en Anna, www.growinglovingrelations.com   
 
Zaal 7  Tantra workshop 

 
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.  
 
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. 
 
Wij zijn Mark & Anna en samen sinds 35 jaar. Onze relatie kenmerkt zich door vele transformaties en 
groei. Als ouders van drie dochters (inmiddels  27, 24 en 18 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, 11 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.  
 
 

  

http://www.growinglovingrelations.com/
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13.00 Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit  
 
Zaal 8  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  

 

  

  

https://www.minyak.nl/spiritualiteit
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13.00 Karlijn Kabira, www.withkabira.com  
 
Zaal 9 Transfiguratiecirkel 

 
Voor mij is Tantra het leven in totaal mogen ervaren en laten leven. Het belichamen van de 
paradoxen van onze menselijkheid en ons diep geworteld, magisch bewustzijn.  
 
Doel workshop: iedereen.  
Naaktheid: er is geen naaktheid in deze workshop. 
 
Wat mag er van jou nog meer gezien worden?  
Waar heb je jezelf onzichtbaar gemaakt, of zag je niet hoeveel schoonheid er al in je leven 
was?  
Nieuwsgierig om jezelf en anderen echt te ont-moeten?  
In deze eeuwenoude ceremonie door middel van oogcontact verdiepen we het stille en 
levendige bewustzijn met onszelf en anderen. Hierin beoefenen we de essentie van Tantra: 
het toestaan van contact, zien en gezien worden en het goddelijke uitnodigen in alles wat er 
is. Juist in de eenvoudige handelingen in het leven. In de ceremonie zul je meerdere lagen 
van jezelf en van anderen ontmoeten. Kom alleen of met een partner. Genderneutraal, open 
voor iedereen, geen ervaring nodig. Er is een mogelijkheid om met je eigen partner te 
starten en te eindigen.  
 
Karlijn Kabira faciliteert bijna 20 jaar workshops en training. Ze is gedreven door een passie 
voor transformatie, bewustzijn, belichaming en zelfrealisatie. Naast afgestudeerd psychologe 
en leiderschap & change consultant is ze een gecertificeerde Tantra en Hatha yoga docente.  
Met haar organisatie KABIRA geeft ze workshops, rituelen en individuele sessies (koppels en 
singles) het gebied van Tantra, persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn. Maandelijks geeft zij 
een Kundalini Shaktipat ceremonie. Haar aanpak is down-to-earth, verdiepend, intuïtief en 
met een vleug humor.  
Wat anderen zeggen: "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."  
info@withkabira.com; Instagram: @withkabira; Facebook: Kabira (pagina) of Kabira Events  
 

 
  

mailto:info@withkabira.com
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13.00    Wendy + Jitske, www.blissyourbody.nl  
 
Zaal 10 Thuiskomen in jezelf en bij elkaar 

 
Tantra is voor mij een lichaamsgericht spiritueel pad van non-dualiteit dat je helpt  om steeds dichter 
bij de Bron te komen. Zelf werk ik o.a. met dans, lichaamswerk meditatie, aanraking, rituelen en 
sharing. Mijn workshops zijn licht en aards en tegelijkertijd kunnen je ervaringen heel diep gaan.  
  
Doel workshop: Iedereen  
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
 
In deze workshop is er, passend bij de eerste ronde op een festival, alle tijd en ruimte om aan te 
komen, te zakken in je lichaam en steeds dieper te ontspannen. Dit doen we o.a. via zacht 
ademwerk, lichaamswerk, dans en meditatie. Van daaruit kun je het contact met elkaar opzoeken (al 
dan niet met aanraking), waarbij we op allerlei speelse manieren aandacht hebben voor ‘consent’. Je 
zult de workshop met een stevige basis in jezelf verlaten, zodat je fijn ook de andere workshops kunt 
ondergaan. Bij dit alles kun je trouwens ook genieten van heerlijke muziek.  
 
Informatie over Bliss Your Body:  
Ik begeleid dit jaar alweer 12,5 jaar mensen in tantra via Bliss Your Body. Ik combineer een neo-
tantrische aanpak met klassieke (hindoe) tantra. Ik vind het belangrijk dat mensen in tantra rustig de 
tijd nemen om eerst in zichzelf te zakken, voordat ze de verbinding met anderen zoeken. Dat is niet 
alleen fijn voor jezelf, maar ook voor degene die je ontmoet.  
  

 
 

  

http://www.blissyourbody.nl/
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15.15  Maria, 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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15.15  Martine Boerstra,  
 
Zaal 3  Tantra mantra event 

 

Spelen met mannen- en vrouwenstemmen. 
We zingen mooie mantra's die zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie bekrachtigen.  
De resonantie van de stemmen heeft vaak een diepe, helende werking.  
Zo simpel, zo intiem: verbinding met elkaar en met de andere sekse via je stem. 
Iedereen welkom, ongeacht zangervaring! 
 
In een Tantra-Mantra sessie spelen we met het mannelijke en het vrouwelijke d.m.v. klank, 
zang, mantra en intimiteit. Zingen brengt je bij je kracht, je kwetsbaarheid, je liefde en het 
laat je levensenergie weer stromen. In het zingen van specifieke mantra’s versmelten onze 
Shiva en Shakti essenties met elkaar: een diep gevoel van éénheid en verbinding. 
Een krachtige groeps-ontmoeting vanuit de sensuele, gepassioneerde liefde die we zijn: de 
natuurlijke staat van ons hart.  
En leuk om te weten: etymologisch gezien verwijst het woord tantra naar de combinatie van 
de woorden tattva en mantra, waarbij tattva staat voor de wetenschap van de kosmische 
principes en mantra voor de wetenschap van de mystieke klank en vibratie.  
De combinatie van die twee is dus tantra. 
 
MARTINE BOERSTRA  
Tantra-Mantra is een creatie van Martine Boerstra. Zij begeleid deze sessie aan de mooie 
vleugel van Odessa. Ze is professioneel pianiste, zangeres en koordirigente, tantra teacher 
(sinds 2008 verbonden aan het Centrum voor Tantra) en heeft ruim 30 jaar ervaring in het 
begeleiden van groepen. Haar pure stem en haar sprankelende pianospel neemt je 
gemakkelijk mee in een bijzondere ervaring van samen zingen. De kwaliteit, de vreugde en 
de diepgang van haar werk hebben vele mensen door de jaren heen geraakt. 
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15.15  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl     
  
Zaal 4  Tantra, meditatief genieten 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.   
 

                                 

http://www.tantra-leiden.com/
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15.15  Belinda Christaans, www.tantrischverwennen.nl  
 
Zaal 5  Ontdek samen de Tantrische liefde, voor stellen      

 
Tantra is: jezelf openstellen en je bewust worden van het leven. alles volledig omarmen wat er NU 
speelt. 
Tantra is: leven in liefdevolle vriendelijkheid met jezelf, je partner en de rest van de wereld.  
Tantra is: alles volledig omarmen wat er NU speelt.  
Tantra is: leren genieten, kijken naar je verlangens, gewoontes, verslavingen, angsten en alles wat 
jouw bezig houdt .  
Tantra is: LIEFDE. Tantra is: Bring Home Your Heart…… 

 
Hoe zou het voor je zijn om samen te ontspannen, te onthaasten en jezelf en je partner te laten 
verwennen door liefdevolle sensuele aanraking?  In een liefdevolle omgeving te genieten van alles 
wat Tantra kan geven. Een ervaring waar je kunt ontdekken dat deze aanraking en binnen jouw 
grenzen een nieuw gevoel kan oproepen die je misschien nog maar zelden of nooit ervaren hebt. 
Het grote verschil tussen seks en tantra is ‘liefde en bewustzijn’. aandacht voor je zelf en je partner, 
en altijd vanuit het hart. Tantra kent geen doel, anders dan heerlijk lang liefdevol samen zijn en de 
verfijning van de zintuigen. Liefdevol samen zijn en aanrakingen zijn een levensbehoefte, gebrek aan 
liefde kan je gezondheid meer schade toebrengen dan roken, overmatig alcohol gebruik of 
overgewicht..   

                    
De workshop "Ontdek de tantrische liefde" is een populaire workshop om samen de Tantrische 
liefde te ontdekken, en te ervaren wat het verschil is tussen seks en de tantra liefde. Tevens leren we 
jullie de basistechnieken van de Tantrische Kashmir massage. Een eeuwenoude massage die zijn 
ontstaan kent in India en nu nog steeds tot de meest populaire Tantra massage mag gerekend 
worden. 
Bij een Tantrische massage staan al je zintuigen op scherp om het sensuele genot tot het maximum 
te kunnen voelen van je tenen tot je kruin. Je koestert het warme sensuele gevoel en verlangt naar 
meer… Met volledige aandacht, warme massage olie, liefdevolle handen bezorg jij je partner een 
onvergetelijk gevoel. Tantrisch samenzijn is "anders" en duurt ook veel langer dan gewone seks. 
Natuurlijk mag lust ook volop meedoen, maar de richting en uitdaging is altijd van lust naar liefde.  
De workshop wordt gegeven door Belinda Christaans en één van haar assistenten.   

http://www.tantrischverwennen.nl/
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15.15  Marlene Timmer, Sensual Tantric Lifestyle, www.sprense.net 
  
Zaal 6  De Kunst van Aanraken 

  
Voor mij is tantra een levenswijze, steeds opnieuw verbinding maken, verlangens onderzoeken en 
iedere stap ervaren, bewust te zijn van ieder moment en het resultaat los te kunnen laten. Een 
Tantrische levensstijl heeft vele kanten die je mooier, leuker, echter, sensitiever, speelser en 
levenslustiger maken. Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
 
Wanneer we van onszelf gaan houden, hoeven we niet langer bang te zijn voor confrontaties met 
onszelf en anderen. Zelfs sterren botsen weleens en daaruit worden nieuwe werelden geboren." 
Intimiteit en contact met andere mensen stimuleren je immuunsysteem en je geluksgevoel, omdat er 
endorfines vrijkomen. Aanraken doen we o.a. ook met onze gedachtes, ogen, woorden, handen, 
intenties. Om (nog) meer Tantrisch te kunnen genieten is het belangrijk om (meer) van jezelf te 
houden. Hierdoor word je steeds mooier, authentieker en stralender. Tantra gaat over ervaren. Het 
is een mystieke leer die ons hiervoor prachtige tools geeft. Je kan er veel over lezen en praten, maar 
de beste manier is het te doen, te ervaren in je lijf, in je cellen, met Tantrische structuren en 
meditatie. De Sensual Experience is een plek waar je kan oefenen, ervaren en bewust worden.  
Het is echt een geweldig fijne ervaring als we als mannen en vrouwen elkaar daarin kunnen 
ontvangen, steunen en blootgeven. Jezelf blootgeven betekent voor mij je hart te durven openen, 
zichtbaar worden, met je kleren aan. Je kan zonder kleding zijn en niets van jezelf laten zien. 
Het belangrijkste is om te leren je eigen grenzen te ontdekken, hier verantwoordelijkheid voor te 
nemen en op een respectvolle manier aan te geven en ook 60% van je aandacht bij jezelf te leren 
houden in ieder contact. Dat vraagt om oefening en bewust worden, nieuwsgierig, speels en 
kwetsbaar te durven zijn. Dan worden aanraken en intimiteit een reis die je kunnen verrassen en je 
mee laten voeren in de onvoorwaardelijke liefdesstroom die het leven je te bieden heeft. Dan kan 
een Tantrische ervaring, Tantrisch Genieten worden. 
Na een korte introductie word 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 
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 kun je ervaren hoe je aanraakt en aangeraakt wordt met aandacht, woorden, 
ogen, handen. Je gedachtes observeren en bewust-worden om zonder oordeel te zijn naar jezelf en 
de ander. 
Marlene: Mijn verlangen is om mannen en vrouwen bij elkaar te brengen en in liefdevolle 
afstemming te verbinden. Zodat we van en met elkaar kunnen leren, oefenen en spelen met grenzen, 
intimiteit en verbinding. Ik vind het iedere keer een groot geschenk om een groep te begeleiden. De 
meesten kennen elkaar niet en toch is er binnen korte tijd een bijzondere ‘sacred space’ ontstaan 
van de verbinding die voelbaar en zichtbaar is. In die bijzondere sfeer is zoveel mogelijk, wordt er 
zoveel geheeld (zonder dat dat een doel is), daar smelten de bevroren harten, gaan de luikjes van de 
ogen echt open. Het leven is een inspiratie en constante leerschool van bewust worden van alles wat 
ik Doe, Voel, Eet, Denk, Spreek en Verlang.  
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15.15 Klara Adalena, ………………..   
 
Zaal 7   …………………………….. 

 
 
………………………………………………………….. 
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15.15  Anita en Arianne, www.stemenlichaam.nl  
 
Zaal 8  Stem van Intimiteit 

 
Tantra is 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 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
   
Wij nemen je graag mee in onze workshop naar jouw stem, jouw klank, 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 intimiteit, 
maar het diepe verlangen in jou. 
 
 Ik, Anita ben stembevrijder, psychobalancer en masseuse, 61 jaar. Mijn hart gaat ernaar uit om met 
mensen te werken. Ik dans en zing graag, houd van mensen en van het leven. Tantra en het leven 
vieren, de stilte, de aanwezigheid! 
 
Arianne is een geweldige leuke collega van mij. Zij is tevens stembevrijder en bruist van energie, is 
heel creatief en begeleidt mij met haar gitaar. Zij is momenteel in Israël, vandaar dat er van haar 
geen foto beschikbaar is. 
 
  

  
  

http://www.stemenlichaam.nl/
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15.15  Hans Roothaert en Irene de Werd, Paars palet   
 
Zaal 9  Paars Plezier   

  
Tantra is voor ons het genieten van elkaar in liefdevolle aandacht en met plezier. 
  
Doel workshop: Iedereen 
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop 
  
Speels en vol plezier, zo willen we elkaar sensueel ontmoeten. Paars omdat we graag de gelegenheid 
bieden om rolpatronen te doorbreken en in alle vrijheid van alle anderen te genieten. Mannen en 
vrouwen, jong en oud, samen in verbinding gaan.   

Na activering van lichaam en geest gaan we elkaar ontdekken in een sensuele dans. Met en zonder 
blinddoek maak je lichamelijk contact. Dit is van heel zacht en ingetogen tot krachtig en vurig, met 
één ander of met meer mensen. In steeds wisselende samenstelling, met elkaar en met de muziek 
ervaar je de onderlinge verbondenheid. Een warm bad van liefdevolle aandacht en intense aanraking. 

Je kunt dansen in je ondergoed en het lekkerst dans je met alleen een omslagdoek om. 

Hans en Irene geven sinds twee jaar samen Paarse Massagedans, voor mannen en vrouwen die met 
zowel mannen als vrouwen willen samenzijn. Ook geven ze voor deze doelgroep workshops en 
weekenden waar spelen en plezier maken, sensualiteit en creativiteit belangrijke ingrediënten zijn 
om met elkaar te genieten.  
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15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal 10 Tantrisch genieten en de kunst van het geluk 

 
Doel workshop: iedereen 
Naaktheid: er is geen naaktheid in deze workshop  
 
Wat is genieten voor jou? Probeer eens het volgende experiment. Leg iets lekkers voor je, waar je 
heel veel zin in hebt, voel je verlangen, maak dan het verlangen los van het voorwerp en kijk of je het 
verlangen op zich kunt blijven voelen als een aangename ervaring van genieten in jezelf. Neem 
vervolgens een hapje of een slok, voel de aangename ervaring van genieten en geluk, en kijk of je dit 
gevoel van genieten en geluk zo diep en goed kunt leren kennen, dat je kunt ervaren dat je dit kunt 
blijven voelen onafhankelijk van het nuttigen van dit lekkers. Je zult waarschijnlijk ontdekken dat dit 
nog niet zo makkelijk is. Er kunnen veel overtuigingen, emoties en fysieke blokkades zijn die 
verhinderen dat je dit pure genieten en geluk voelt. In deze workshop gaan we onderzoeken hoe we 
deze kunnen laten smelten, zodat je steeds meer contact kunt maken met een diepe basis van 
genieten en geluk die altijd in jou aanwezig is. 
We onderzoeken hoe we het dagelijks leven als tantra meditatie kunnen creëren. 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, genieten is altijd aanwezig, 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 en genieten, terwijl het leven met al zijn ups and downs 
gewoon doorgaat zoals altijd.  
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.  

http://www.tantratraining.nl/
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19.00  Wilrieke Sophia, www.exploringdeeper.com  
 
Zaal 1  Tantrische knuffelworkshop 

 
Voor mij is tantra het in het moment aanwezig zijn met alles wat er in mij leeft, met zo min mogelijk 
oordeel of agenda. Het laten vallen van de classificering van 'gewenste' en 'ongewenste' gevoelens, 
maar alles wat in mij leeft met nieuwsgierigheid benaderen. 
  
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 Wilrieke workshops en 
materialen over accountability, misbruik en machtsdynamiek in de intimiteits-, tantra-, en wellness 
communities. 

  

http://www.exploringdeeper.com/
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19.00   Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl 
 
Zaal 3   Kathedraal van Verlangen. The Connection: Black Tulip Tantric Rituals  

 
Black Tulip, Froukje Wattel 10-12-2020, geschilderd door: Lita Cabellut 

 

De workshop is bedoeld voor stellen, gelegenheidsstellen en singels.  
Deelnemen is met kleding aan (in principe) en binnen de kaders van het tantra festival (dus niet 

seksueel bedoeld). 

In een veilige, professionele en respectvolle omgeving maak je kennis met “het Tantrisch ritueel”. 
Tijdens dit introductie ritueel hanteren we het principe van ‘mutual consent’. 
Tantrisch genieten begint met het (door)voelen en erkennen van een diep en persoonlijk verlangen. 

Vervolgens dat verlangen uitspreken naar de ander/anderen, daaropvolgend expressie geven aan dat 

verlangen en dan het verlangen vormgeven in het ‘Hier en Nu'.  

Door de ‘Black Tulip Tantric Rituals & Events’ geven we op een eigentijdse manier vorm aan onze 

diepe verlangens naar verbinding in een tantrische “setting”. Het is een eigentijds ritueel dat z’n 

wortels heeft in de talrijke tantrische tradities. Zij vormen een eindeloze inspiratiebron voor onze 

huidige rituelen.  

In de Kathedraal van Verlangen vormen de menselijke zuilen de roep naar het universum dat onze 

wensen en verlangens (ver)hoort. Verlangens die vorm mogen krijgen op het aardse, duale niveau 

maar in feite universeel, tijdloos en non-duaal zijn.  

Verlangen verbindt zich met hoop en hoop verbindt zich met onze toekomstige transformatie naar 

een helder en verlicht BewustZijn.  

Pure verlangens komen voort uit liefde, vaak zogeheten transpersoonlijke liefde. We nodigen 

deelnemers uit om met ons op zoek te gaan naar deze vorm van liefde en verbinding via een vooraf 

vormgegeven ritueel. Collectief te transformeren in een menselijke Kathedraal: Een tempel van 

Liefde. We laten het verder bij deze poëtische omschrijving.  

Wanneer je onze Tempel betreedt zullen we alles nader toelichten en waar nodig je begeleiden…. 

Het mystieke mag weer een rol krijgen in het dagelijkse. 

Het is handig om een pen, schrijfpapier of schrift mee te brengen. Mocht je in het bezit zijn van 

mooie, tantrische kleding en accessoires dan stellen wij het zeer op prijs je hierin te ontmoeten. 

We heten je van harte welkom. 

NB. Wel van belang is dat deze workshop een gelijk aantal deelnemers telt. 

 

https://www.tibetaansetantra.nl/
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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 20 jaar werkt 

hij als hands-on practitioner gebruikmakend 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 heeft daarnaast opleidingen in Reiki, voetreflex-

massage, Chi Neng Qigong en Tantric Dance gevolgd. Sinds oktober 2010 is Hein betrokken bij ‘de 

Connection’. Eerst als webdesigner en Marketing Communicatie medewerker. Inmiddels al 15 jaar 

bestuurslid en als financieel/logistiek manager in functie bij de Connection Academy.  

 

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. 

 
 

  

http://www.love-in-action.nl/
http://www.your-love-life/
http://www.surrogatetherapy.nl/
http://www.tibetaansetantra.nl/
http://www.connectionacademy.org/
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19.00  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl     
  
Zaal 4  Tantra, meditatief genieten 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.   
 

                                 

http://www.tantra-leiden.com/


37 

 

 
 

19.00  Bliss Your Body – Wendy + Jitske, www.blissyourbody.nl 
 
Zaal 5  De magie van de ‘open space’ (tantrisch ritueel) 

 
Tantra is voor mij een lichaamsgericht spiritueel pad van non-dualiteit dat je helpt  om steeds dichter 
bij de Bron te komen. Zelf werk ik o.a. met dans, lichaamswerk meditatie, aanraking, rituelen en 
sharing. Mijn workshops zijn licht en aards en tegelijkertijd kunnen je ervaringen heel diep gaan.  
  
Doel workshop:  Iedereen met tantra-ervaring 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
 
Het ritueel van de ‘open space’ is een prachtige manier om het non-duale aspect van tantra ten 
volste te ervaren. Na een korte uitleg zullen we je uitnodigen om al je eventuele verwachtingen, 
doelen, verlangens en angsten te laten voor wat ze zijn en de aandacht in jezelf te brengen. Vanuit 
de verbinding met je hart stap je het ritueel in en zullen we zo’n 75 minuten met elkaar in de ruimte 
zijn – zonder woorden – en met alles wat zich in ons aandient. Soms ben je daarbij op jezelf, soms 
misschien in contact met anderen. Bij alles kijk je echter of je op intuïtie kunt meedeinen, in plaats 
van het ego leidend te laten zijn. Zo kan je natuurlijke levensenergie door je heen stromen en kun je 
helemaal zakken in ‘niet-doen’ of ‘het doen zonder gehecht te zijn aan het resultaat’ (zoals de wu wei 
uit het taoïsme). Het muziekstuk Canto Ostinato van Simeon ten Holt zal je helpen om je over te ge 
ven aan ‘dat wat is’.  
 
Voor deze workshop is het echt nodig dat je al ruime ervaring hebt met meditatie en dat je in een 
groep onbekenden de aandacht goed bij jezelf kunt houden. Het uitdagende van het ritueel heeft dus 
niet te maken met naaktheid (die is er niet) of het werken met seksualiteit (doen we ook niet), maar 
met het kunnen dragen van alles wat je ervaart in een open ruimte met andere mensen, zonder 
structuur, terwijl er niet gepraat wordt. Als deelnemer dien je in staat te zijn om eventuele eigen 
grenzen in jezelf te voelen en aan te geven en te weten hoe je in afstemming het contact met 
anderen (eventueel) kunt opzoeken.  
 
Informatie over Bliss Your Body:  
Ik begeleid dit jaar alweer 12,5 jaar mensen in tantra via Bliss Your Body. Ik combineer een neo-
tantrische aanpak met klassieke (hindoe) tantra. Het ritueel van de open space in combinatie met 
Canto Ostinato is een werkvorm die ik zo’n 7 jaar geleden ontwikkeld heb en intussen al vele malen 
begeleid heb. Het is een van mijn meest geliefde meditaties! 
 
 
  
  

http://www.blissyourbody.nl/
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19.00 Marlie Wetemans en Hans Gierkink.  www.biodanzametmarlie.nl, 
www.liefdescoaching.nl, www.biodanza-amsterdam.org 
en.www.singlecoaching.nl. 

 
Zaal 6  Dansend naar de liefde (biodanza). 

Deze workshop is geschikt voor iedereen, dus voor singles en mensen met een relatie. Er is geen 
naaktheid in deze workshop. 

In deze workshop maak je als dansend kennis met de elementen die je nodig hebt om van dates naar 
een relatie te komen. En ook de elementen die je nodig hebt voor het gezond en spannend houden 
van een duurzame relatie. Denk daarbij aan verbinding, gezonde seksualiteit en sensualiteit, 
verleiding, communicatie en je mannelijke en vrouwelijke kracht. Biodanza werkt met een 
combinatie van muziek, dans, contact en emoties. Het is een uitnodiging om tijdens de workshop te 
genieten van de bewegingen van ons lichaam. Marlie en Hans besteden in de workshop ruimte aan 
grenzen (aangeven) in contact met mensen, zodat je je te allen tijde veilig en ontspannen kunt 
voelen.  

De kracht van biodanza is om meer liefde in je leven te brengen. Liefde en het hebben van fijne 
relaties is iets wat wezenlijk bijdraagt aan een gelukkig leven. We kennen liefde gericht op één 
persoon (of enkele) en de universele liefde. De meeste mensen verlangen in ieder geval naar één 
speciale partner relatie. Het is tegenwoordig relatief gemakkelijk om online snel in contact te komen 
met potentiële geliefden, maar hoe gaat het dan verder? Hoe hou je het spannend en leuk? Daarover 
gaat deze workshop.  

Wie zijn Marlie Wetemans en Hans Gierkink? 
Marlie en Hans zijn beide zowel biodanzadocent als coach op het vlak van liefde en relaties. Marlie 
geeft wekelijkse biodanza lessen in Almere, Weesp/Amsterdam en verzorgt verdiepingsdagen,. Ze is 
didactisch docent en hiernaast heeft ze haar praktijk op het vlak van liefdescoaching. Hans is 
biodanzadocent en naast de wekelijkse biodanza lessen in Amsterdam begeleidt hij singles middels 
workshops en coaching naar een vervullende relatie.  

Visie op biodanza en tantra: 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.  

    
  

http://www.biodanzametmarlie.nl/
http://www.liefdescoaching.nl/
http://www.biodanza-amsterdam.org/
http://www.singlecoaching.nl/
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19.00 Milou Mignon, www.miloumignon.com   
 
Zaal 7 Workshop stembevrijding: Een Rivier Van Geluid 

 
Tantra zie ik als een kostbare sleutel naar levenskracht en pure verbinding met jezelf en de ander. 
Het vraagt om volledig aanwezigheid met wat is van moment tot moment, om te spelen en jezelf te 
bevrijden van onbewuste verstrikkingen. Het is een opening naar zoveel liefde en transformatie. 
  
Praktisch: 
Deze workshop is voor iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop. 
 
Je stem is pure magie. Sinds het begin der tijden weten troubadours, medicijnmannen- en vrouwen 
dat maar al te goed. Zij gebruiken klank en muziek om mensen te helen, emotioneel te beroeren en 
hun verbinding te herstellen met de natuur en hun innerlijk verlangen. In de workshop Een rivier van 
geluid maken we contact met dat verlangen en onze eigen stem door middel van klankmeditatie, 
beweging, zang en verhalen over orisha Oshun, Godin van de zoete wateren van onze planeet, 
schoonheid en zelfliefde. We maken een reis door ons innerlijke landschap en komen tot meer 
helderheid, zachtheid en levensenergie.  
  
Mijn naam is Milou Mignon. Ik ben zangeres, 
holistisch zangcoach en soundhealing therapeut 
voor kinderen en volwassenen. Door middel van 
muziek, stem, klank en mythische verhalen gids 
ik je op reis naar een plek in jezelf waar heling, 
verwondering en diepe connectie met je eigen 
stem plaatsvinden. Je kan bij mij terecht voor 1 
op 1 stemcoaching en workshops in Nederland 
en België. Vanaf de lente 2023 geef ik ook sessies 
en workshopweken in mijn huis in het mystieke 
Galicië, Noord-Spanje. 
 

   

http://www.miloumignon.com/
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19.00  Mirjam Irene, www.mirjamirene.com 
 
Zaal 8  Energie Orgasme Ontwaking Sessie 

 
Tantra: 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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19.00  Marlene Timmer, Sensual Tantric Lifestyle, www.sprense.net 
  
Zaal 9   De Kunst van Aanraken 

  
Voor mij is tantra een levenswijze, steeds opnieuw verbinding maken, verlangens onderzoeken en 
iedere stap ervaren, bewust te zijn van ieder moment en het resultaat los te kunnen laten. Een 
Tantrische levensstijl heeft vele kanten die je mooier, leuker, echter, sensitiever, speelser en 
levenslustiger maken. Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
 
Wanneer we van onszelf gaan houden, hoeven we niet langer bang te zijn voor confrontaties met 
onszelf en anderen. Zelfs sterren botsen weleens en daaruit worden nieuwe werelden geboren." 
Intimiteit en contact met andere mensen stimuleren je immuunsysteem en je geluksgevoel, omdat er 
endorfines vrijkomen. Aanraken doen we o.a. ook met onze gedachtes, ogen, woorden, handen, 
intenties. Om (nog) meer Tantrisch te kunnen genieten is het belangrijk om (meer) van jezelf te 
houden. Hierdoor word je steeds mooier, authentieker en stralender. Tantra gaat over ervaren. Het 
is een mystieke leer die ons hiervoor prachtige tools geeft. Je kan er veel over lezen en praten, maar 
de beste manier is het te doen, te ervaren in je lijf, in je cellen, met Tantrische structuren en 
meditatie. De Sensual Experience is een plek waar je kan oefenen, ervaren en bewust worden.  
Het is echt een geweldig fijne ervaring als we als mannen en vrouwen elkaar daarin kunnen 
ontvangen, steunen en blootgeven. Jezelf blootgeven betekent voor mij je hart te durven openen, 
zichtbaar worden, met je kleren aan. Je kan zonder kleding zijn en niets van jezelf laten zien. 
Het belangrijkste is om te leren je eigen grenzen te ontdekken, hier verantwoordelijkheid voor te 
nemen en op een respectvolle manier aan te geven en ook 60% van je aandacht bij jezelf te leren 
houden in ieder contact. Dat vraagt om oefening en bewust worden, nieuwsgierig, speels en 
kwetsbaar te durven zijn. Dan worden aanraken en intimiteit een reis die je kunnen verrassen en je 
mee laten voeren in de onvoorwaardelijke liefdesstroom die het leven je te bieden heeft. Dan kan 
een Tantrische ervaring, Tantrisch Genieten worden. 
Na een korte introductie word 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 
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 kun je ervaren hoe je aanraakt en aangeraakt wordt met aandacht, woorden, 
ogen, handen. Je gedachtes observeren en bewust-worden om zonder oordeel te zijn naar jezelf en 
de ander. 
Marlene: Mijn verlangen is om mannen en vrouwen bij elkaar te brengen en in liefdevolle 
afstemming te verbinden. Zodat we van en met elkaar kunnen leren, oefenen en spelen met grenzen, 
intimiteit en verbinding. Ik vind het iedere keer een groot geschenk om een groep te begeleiden. De 
meesten kennen elkaar niet en toch is er binnen korte tijd een bijzondere ‘sacred space’ ontstaan 
van de verbinding die voelbaar en zichtbaar is. In die bijzondere sfeer is zoveel mogelijk, wordt er 
zoveel geheeld (zonder dat dat een doel is), daar smelten de bevroren harten, gaan de luikjes van de 
ogen echt open. Het leven is een inspiratie en constante leerschool van bewust worden van alles wat 
ik Doe, Voel, Eet, Denk, Spreek en Verlang.  
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19.00  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.  

http://www.tantratraining.nl/
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21.15 Milou Mignon, www.miloumignon.com   
 
Zaal 1 Workshop stembevrijding: Een Rivier Van Geluid 

 
Tantra zie ik als een kostbare sleutel naar levenskracht en pure verbinding met jezelf en de ander. 
Het vraagt om volledig aanwezigheid met wat is van moment tot moment, om te spelen en jezelf te 
bevrijden van onbewuste verstrikkingen. Het is een opening naar zoveel liefde en transformatie. 
  
Praktisch: 
Deze workshop is voor iedereen. Er is geen naaktheid in deze workshop. 
 
Je stem is pure magie. Sinds het begin der tijden weten troubadours, medicijnmannen- en vrouwen 
dat maar al te goed. Zij gebruiken klank en muziek om mensen te helen, emotioneel te beroeren en 
hun verbinding te herstellen met de natuur en hun innerlijk verlangen. In de workshop Een rivier van 
geluid maken we contact met dat verlangen en onze eigen stem door middel van klankmeditatie, 
beweging, zang en verhalen over orisha Oshun, Godin van de zoete wateren van onze planeet, 
schoonheid en zelfliefde. We maken een reis door ons innerlijke landschap en komen tot meer 
helderheid, zachtheid en levensenergie.  
  
Mijn naam is Milou Mignon. Ik ben zangeres, 
holistisch zangcoach en soundhealing therapeut 
voor kinderen en volwassenen. Door middel van 
muziek, stem, klank en mythische verhalen gids 
ik je op reis naar een plek in jezelf waar heling, 
verwondering en diepe connectie met je eigen 
stem plaatsvinden. Je kan bij mij terecht voor 1 
op 1 stemcoaching en workshops in Nederland 
en België. Vanaf de lente 2023 geef ik ook sessies 
en workshopweken in mijn huis in het mystieke 
Galicië, Noord-Spanje. 
 

   

http://www.miloumignon.com/
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21.00  Tara en Hein, https://www.tibetaansetantra.nl  
 
Zaal 3  Tandava, Een Kashmirische Massage(dans). Gedragen worden door liefde.  

  

 
Foto: Klassieke Indiase dansers dansen een klassieke versie van de Tandava (Shiva’s dans).  
Dansers: Rukamini Vijayakuma en Parshwanath Upadhye in een Bharatanatyam voorstelling.  
 
Voor wie? Deze  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 dans /massage 
technieken.  
Naakt? De massagedans kan naakt, maar ook met makkelijk zittende kleding uitgevoerd worden.  
 
In deze workshop gaan we aan de slag met massage en dans. Een Neo-Tantrische Kashmirische 
massagedans (ook wel Tandava genoemd) is een vloeibare paardans van liefdevolle, aandachtige 
aanraking, die ontstaat vanuit de ademhaling. Als eerste werd deze massage/dansvorm in West 
Europa geïntroduceerd door Daniël Odier (Daniel Odier - The Path).  
In deze massagedans smelten de lichamen en ademhaling van een tantrisch paar samen tot één 
harmonieus bewegend lichaam. Kenmerkend voor deze massagedans is de diepe verbondenheid en 
de zachtheid waarmee de dans wordt vormgegeven. 
Een kashmirische massage begint met een korte meditatie en ritueel. Daarna word je uitgenodigd om 
in een koesterende omhelzing op de schoot van je partner plaats te nemen. In die omarming mag jij 
je laten dragen, wiegen en mee laten nemen in de beweging, in de ontspanning, in de overgave. 
Ruimte gevend aan hetgeen in jou (aan)geraakt en gezien wil worden. Of het nu gaat over vreugde, 
genot, verdriet, weerstand of pijn. 
Een Kashmirische massage nodigt je uit om helemaal in het hier en Nu aanwezig te zijn en alles te 
ervaren wat er door liefdevolle aanraking ervaren mag worden. Juist door deze gevoelens helemaal 
toe te laten, alles er zonder oordeel te laten zijn, kun je gaan ervaren dat deze ervaringen en 
gevoelens als ‘golven in de zee’ aan je voorbij trekken. Door zo helemaal in het moment aanwezig te 
zijn en je over te geven aan de essentie van een Kashmirische massage kun je een groot gevoel van 
bevrijding en ruimte in jezelf gaan ervaren. Op een unieke wijze word jij je ‘Heelheid’ (opnieuw) 
gewaar. 
Deze massagedans maakt je opener, communicatiever, gevoeliger, helpt de vrije stroom van jouw 
vitale levensenergie (prana-flow) bewust te worden en te richten.  
De massagedans vindt plaats op een matras op de grond en wordt begeleid door mooie muziek. Er 
kan met olie gewerkt worden, maar dat is niet noodzakelijk. De massagedans kan naakt, maar ook 
met makkelijk zittende kleding uitgevoerd worden.  

https://www.tibetaansetantra.nl/
http://www.danielodier.com/english/thePath.php
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Voor mensen met ervaring in deze massage/dansvorm wordt er ook met meer complexe asana’s 
(lichaamshoudingen) gewerkt om het lichaam optimaal te openen. In Tibet ook wel bekend onder 
naam Sky-Dancing. 
 
Benodigdheden:  
Het is beslist handig als je jouw eigen badhanddoek, lungi, fleece dekentje, warme sokken en 
massageolie meeneemt. 
 
Klassieke Tantrische context: lees het artikel van de TantraTempel (Nirav) over Trinity (drie-
eenheid): Tantra Artikelen - Trika - Para - Parapara - Apara - Kaula Shaiva (tantratempel.nl) 
 
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 20 jaar werkt 
hij als hands-on practitioner gebruikmakend 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 heeft daarnaast opleidingen in Reiki, voetreflex-
massage, Chi Neng Qigong en Tantric Dance gevolgd. Sinds oktober 2010 is Hein betrokken bij ‘de 
Connection’. Eerst als webdesigner en Marketing Communicatie medewerker. Inmiddels al 15 jaar als 
bestuurslid en als financieel/logistiek manager in functie bij de Connection Academy.  
 
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..  
 

https://www.tantratempel.nl/Tantra-Artikel-2022-09-Tantra-ParaPara_01.html?fbclid=IwAR3sm13y8u-lU5Qakmkt9i8DpH7MRAVRYPLoWodPPDzky-wQyWdX9XkHFCM
http://www.love-in-action.nl/
http://www.your-love-life/
http://www.surrogatetherapy.nl/
http://www.tibetaansetantra.nl/
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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. Tara studeerde ook enige tijd Kaula Tantra bij Meester Daniel Odier. 
 
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. 

 
 
 

 
  

http://www.connectionacademy.org/


47 

 

21.15  ---------------------------- 
 
Zaal 4  

 
--------------------------------------------------  
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21.15 Marita Damen, www.maritamistar.nl   
   
Zaal 5 Tantric Dance 

   
Dans laat je bloeien in je natuurlijke essentie. 
  
Doel workshop: Iedereen 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Tantric Dance: Een krachtige manier om ontdekkingen te doen via dans, meditatie en contact. Door 
krachtig leiderschap en volledige overgave, kom je tot tal van ontdekkingen over jezelf. Het is een 
dans format waarin je vrij kunt dansen met een partner die de ogen gesloten houdt. Hierdoor 
ontstaat een krachtige symbiose van geven en ontvangen. Tantric Dance biedt de mogelijkheid om te 
leren dansen met het leven, de ene keer vraagt het om krachtige leiderschap, de andere keer 
overgave en los laten.  
 
Marita: Sinds 2014 geef ik Tantra. Met passie en dankbaarheid ontwikkelde en begeleidde ik mede 
Tantra trainingen, gaf Vrouwengroepen, Coachings en Tantra Privé Parensessies bij Body2chill. Nu is 
het de tijd om mijn eigen bedrijf handen en voeten te geven. Op mijn eigen eigenzinnige wijze. 
Tantric Dance heeft daarin een grotere plek gekregen en daarnaast geef ik nu ook Tantra Massages 
en natuurlijk nog altijd de Tantra Privé sessie en Vrouwengroepen. Verder geef ik met veel plezier 
Yoga aan Ouderen en ben ik Instructiedocent Gynaecologie. 
 
Dankbaar dat ik dit Tantra pad mag bewandelen, leven en delen.  Het pad van  verdieping en 
verbinding. 
 
www.maritamistar.nl   
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21.15 Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit  
 
Zaal 6  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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21.15  Corine Lavrijssen  
 
Zaal 7  

 
……………………………………………………  
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21.15  Eli en Esther, https://hartstrelingtantra.nl  
  
Zaal 8  Verlangen in overgave 

 
 
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 
 
Genieten begint met je verlangen volgen. Tantrisch verlangen is je verlangen in volle hevigheid 
ervaren, zonder gehechtheid aan het resultaat. Hoe vrij ben jij in het volgen van je verlangen? Hoe 
teleurgesteld (gehecht) als je het object van je verlangen niet krijgt? 
In deze workshop gaan we spelen met dat verlangen en met overgave in het moment. Een luchtige 
workshop met plezier, maar waarin je jezelf mogelijk ook tegenkomt. 
 
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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21.15  Janine en Mark, www.wildeziel.nl  
 
Zaal 9  Divine Tantric Touch 

 
We hanteren de volgende kleurcode op dit evenement: Roze: bloot mag (nooit verplicht), sensuele, 
zachte en vurige tantrische transformerende energie. Geen seksuele handelingen. 
 
Met deze workshop nemen Mark en Jivanmukta van Wilde Ziel, je mee in een tantrische reis 
helemaal in contact met je lichaam. We bouwen eerst de energie op en daarna is er aanraking, 
massage of ander lichaamswerk. De oefeningen zijn soms 1 op 1, soms in groepjes of afwisselend. 
We kijken naar de groep, en de samenstelling in het moment. 
Divine Tantric Touch is neo Tantrisch. Het brengt de therapeutische invloed van afgestemd en zacht 
aanraken van het Westen en de meditatieve kracht van Yoga, Mantra en Meditatie uit het Oosten 
samen tot een krachtig, transformerend ritueel. Door onze leefwijze in het verstedelijkte Nederland, 
bewegen we veel te weinig en doen we teveel straling en negatieve invloed op van onze vervuilde, 
overvolle omgeving. Door tijdsdruk ervaren we nauwelijks de ruimte om helemaal tot ontspanning te 
komen, waardoor we de diepte van meditatie nauwelijks kunnen ervaren. 
Vanuit dat inzicht is Neo tantra ontstaan, in samenwerking met monniken, Yogi's en guru's die met 
een tantrische, meditatieve achtergrond naar het westen kwamen, zo'n 50 jaar geleden. Vanuit liefde 
voor onze leraren ontwikkelen Mark en Jivanmukta (Janine) van Wilde Ziel, wekelijks eigentijdse neo 
tantrische rituelen. Het zijn prachtige vormen van afgestemd huidcontact, adem, klank en beweging. 
Ze wekken energie op, die ons geblokkeerde voelen en waarnemen uit de weg ruimen en de 
natuurlijke stroom in je lichaam herstellen. Waardoor je (weer) het contact kunt ervaren met het 
wervelende, scheppende, orgastische, goddelijke bestaan. 
 
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. 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. 

 

  

http://www.wildeziel.nl/
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21.15 Rakesh Mijling & Elfriede van der Sanden, www.artofloving.nl en 
https://consciousrelating.nl  

 
Zaal 10 Kundalini Rising 

  
Tantra is in lijn komen met de natuurlijke stroom van het leven. Dans, meditatie, levensenergie en 
stilte zijn de Tantrische middelen om door de sluiers heen te bewegen. 
  
Doel workshop: Iedereen 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Kundalini Rising 
Wanneer je verder open komt te staan en je natuurlijk energiestroom voelbaar wordt, kan je hier 
mee gaan spelen. De energiestroom door je lichaam laten circuleren, dit kan op jezelf of met elkaar 
worden gedaan. Door te werken met de drie sleutels: Adam, visualisatie en actie. Kan je Kundalini 
energie sturen door je lichaam. Door eenvoudige gezamenlijke begeleiding kan je contact maken met 
deze energiestroom en de krachtige werking er van. 
 
Rakesh en Elfriede 
Sinds 2005 verzorgt Art of Loving workshops op het gebied van Tantra en bewustzijnsontwikkeling. 
Elfriede en Rakesh bieden al lange tijd samen groepen, retreats en festivals. Zo verzorgen ze samen 
het jaarlijkse Tantra Festival Amsterdam en Tantric Dance door heel NL. 
Hun manier van werken is een combinatie van direct zijn, speels en uitdagend, maar altijd 
uitnodigend. Veiligheid en het voorkomen van groepsdruk zijn prioriteit bij wat ze bieden.  
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