Festival tantrische relaties
18 mei 2019, Djoj, Rotterdam
www.tantratraining.nl
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Festival tantrische relaties
18 mei 2019
Centrum Djoj, Rotterdam.
14 workshops in 4 zalen.
Festival: € 75, lunch en diner: € 18.
Tantra is een unieke kans om je liefdesrelatie te verrijken. Nu voor de tweede keer een speciaal
Tantrafestival voor stellen of gelegenheidsstellen. Laat je deze dag meenemen in workshops en
geniet van ontmoeten, muziek en lekker eten.
Een kleinschalig festival in vier zalen. Stellen gespecialiseerd in tantra en/of relatietrainingen en
ervaringsdeskundige in hun eigen relatie gaan dit festival verzorgen.
Het jaarlijkse Tantrafestival begin november is meestal ruim tevoren uitverkocht. Dat jaarlijkse
festival is zowel voor singles als stellen. Er is belangstelling voor meer, daarom organiseren we dit
extra festival alleen voor stellen. In dit festival kiezen we voor meer verdieping dan het
Tantrafestival, waardoor het een bijzondere verrijking voor je relatie kan zijn. Het festival gaat ook
over ontmoeten, uitwisselen met andere stellen, gesprekken, samen eten. Daarom zowel een lunch
als diner. Tijdens het diner is er ook de mogelijkheid om live muziek te luisteren in één van de zalen.
Het thema van het festival is: Tantra, het geheim van de liefde. In april is ons boek met deze titel
uitgekomen. Op het festival geen 'boekpresentatie', maar we nemen je wel mee in dit fascinerende
thema.
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Programma (4e concept, 3 mei 2019):
Je kunt voor het festival voor vijf workshops kiezen in het volgende programma:
11:00 uur-12:00 uur. Jan en Caroline: gezamenlijke workshop 1 in grote zaal 10, meditatief tantrisch
ontmoeten
12:00 uur-13:00 uur: lunch
13:00 uur-14.45 uur: workshop 2
Jan en Caroline: Tantra, het geheim van de liefde, www.tantratraining.nl, Zaal 10
Erik en Inge, Unfolding Orgastic Body, www.risingheart.be, Zaal 6
Sjaak en Kersti, Diep intiem, www.desideratum.nl, Zaal 1
René en Marja, De Tao van Levendige Relaties, www.Tantraholland.nl, Zaal 3
15:15 uur-17.00 uur: workshop 3
Jan en Caroline: Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken, www.tantratraining.nl, Zaal 10
Esther en Eli, Proeven aan Ultieme Liefde, https://www.de-tantrische-relatie.nl/, Zaal 1
Arnoud en Brigitte, Beïng in Love, www.tantramassagetraining.nl, Zaal 3
Erik en Inge, Sacred Union, www.risingheart.be, Zaal 6
17:00 uur-18.30 uur: diner.
In zaal 3: live muziek, Cees Sax, www.gitaarsax.nl
18:30 uur-19.45 workshop 4
Rakesh en Elfriede, Tantric dance,www.artofloving.nl, Zaal 10
Marlie: Biodanza - Mysterie van liefde, www.biodanzametmarlie.nl, Zaal 6
Nanna en Diederik: Massagedans voor geliefden, www.massage-dans.nl, Zaal 1
Sjaak en Kersti, De dans van Shiva & Shakti, www.desideratum.nl, Zaal 3
20.00-20.45 uur. Jan en Caroline: gezamenlijke afsluitende workshop 5 in grote zaal 10, tantrisch
ontmoeten en dansen
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11.00-12.00

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl

Zaal 10

Meditatief tantrisch ontmoeten

Meditatief tantrisch ontmoeten
Een gezamenlijke workshop met alle deelnemers als start van het festival.
Er is geen naaktheid in deze workshop.

Jan en Caroline

Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma,
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we het boek
Tantra, het geheim van de liefde. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en
leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 2e keer dit festival tantrische relaties.
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13.00-14.45

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl

Zaal 10

Tantra: het geheim van de liefde

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.
Heb je genoeg van de verwijten, de strijd en de eenzaamheid? Eeuwenoude spirituele wijsheid en de
nieuwste ontdekkingen van de neurowetenschappen laten zien dat er een vorm van liefde zonder
strijd en pijn is. De essentie is om je die liefde eenvoudigweg weer te herinneren. Dit kun je oefenen.
Als je religies stript van alle ingewikkelde dogma’s en rituelen, blijven een aantal eenvoudige
oefeningen over die jij nu ook kunt leren.
Heb je daar geen tijd of geduld voor? Geen probleem, de oefeningen zitten in je dagelijkse
bezigheden en je wint er tijd mee. Geen zin in saaie meditaties? Geen probleem, deze workshop
geeft praktische ‘meditaties’ terwijl je geniet van eten, seks of al die andere zaken die jouw leven
zoveel plezier geven.
Dit alles is gebaseerd op diepgaand onderzoek en ervaring. In deze workshop vertellen wij en laten
we zien hoe wij onszelf getraind hebben in de tantrische liefde. We voerden hierover fascinerende
gesprekken met hedendaagse spirituele meesters en wetenschappers. Dat vertalen we in een
ervaringsgerichte workshop.
Jan en Caroline

Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma,
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we het boek
Tantra, het geheim van de liefde. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en
leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 2e keer dit festival tantrische relaties.
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13.00 – 14.45

Inge en Erik, Rising Heart vzw, www.RisingHeart.be

Zaal 6

Unfolding Orgastic Body

Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop
Tantra is een snelweg naar bewustzijnsverruiming via een diep verankerd belichaamde seksualiteit.
Tantra nodigt seksuele energie uit in alle dimensies : fysiek, emotioneel, spiritueel, energetisch,
meditatief. Een pad van heling en transformatie.
Je extatische lichaam als poort naar een hogere liefde.
Je bent van nature orgastisch. Het is een pure, zuivere, orgastische energie die overvloedig door je
heen stroomt als je lichaam en mind vrij zijn.
Je hoeft er niets voor te doen. Misschien heb je het volledig orgastisch zijn al ervaren, tijdens vrijen,
of skiën, surfen, schilderen, muziek spelen, …
Conditioneringen, blokkades en spanningen in je lichaam snijden je af van die bron van extase.
In deze workshop openen we je lichaam via aanrakingen en werken we diep energetisch. Er zijn
sessies met je eigen partner waarbij de één geeft en de ander ontvangt. Je partner opent
energiekanalen die gesloten zijn geraakt tijdens je leven. Het gaat om ruimte houden voor de
orgastische energie die haar eigen weg gaat, blokkades opruimt en je naar hogere vibraties brengt.
Via het ontluiken van je orgastische lichaam kan je je opnieuw verbinden met je oorspronkelijke
natuur.
Jullie ontdekken hoe je natuurlijke seksuele energie vrij stroomt in en doorheen je lichaam. En jullie
liefde versterkt.
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13.00-14.45

Sjaak en Kersti, www.desideratum.nl

Zaal 1

Diep intiem

Er is geen naaktheid in deze workshop.
Tantra is voor ons een liefdevolle weg naar vrijheid. Als je jouw levensstroom aanzet en je vibratie
verhoogt, vergroot je daarmee je bewustzijn. Tantra nodigt je uit om – in verbinding met jezelf en
met het leven – jouw potentieel tot volle bloei te brengen.
Durf je elkaar opnieuw te ontmoeten, alsof je elkaar voor het eerst leert kennen? Zijn jullie bereid
om de bekende manieren los te laten en in speelse vrijheid de intimiteit te her-ontdekken? Hoe zou
het zijn als je dichter bij elkaar kunt komen zonder ook maar één kledingstuk uit te doen?
We nodigen uit jullie via speelse oefeningen, eye gazing en energetisch verbinden tot een verdieping
van jullie intimiteit. Neem deze ervaring vervolgens mee naar huis en geniet samen nog heel lang na!
Desideratum – Praktijk voor Vrije Levensstroom, Kersti Vervloet & Sjaak Groenewoud.
Kersti en Sjaak vormen samen Desideratum. Ze geven workshops, coaching, retraites en healing met
als rode draad ‘de vrije levensstroom’: hoe kun je als mens vrijelijk jezelf zijn, los van het verleden
komen, oude wonden helen en je levensvreugde vergroten?
Bij Desideratum zien we jouw verlangens als de richtingaanwijzers naar jouw vrije levensstroom. Wij
werken vanuit de visie dat ieder mens is geboren met een volledig potentieel en dat dit ook weer
beschikbaar kan komen. Iedereen heeft het recht om vrij te zijn en de levensenergie volop te laten
stromen. En in die vrijheid zit vreugde!
Wil jij ware vreugde, intimiteit met jezelf, jezelf of je geliefde beminnen in àlle opzichten? Ben je er
klaar voor om de God en Godin te zijn die in jou schuilt?
Als stel leven Kersti en Sjaak dagelijks wat ze uitdragen. Ze leren, hebben elkaar innig lief, openen
zich radicaal eerlijk naar elkaar en ook na jaren samenzijn blijven ze diepere diepten ontdekken. Ze
combineren hun achtergronden in coaching, lichaamswerk, tantra, sjamanisme, healing, systemisch
werk en tempelwerk tot een krachtige mix.
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13.00 – 14.45

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

Zaal 3

De Tao van Levendige Relaties

Er is geen naaktheid in deze workshop.
Tantra gaat over éénwording van Man en Vrouw. De adem versmelt, twee lichamen worden één
lichaam met als motto: "Daar waar liefde woont is altijd ruimte over"
Wij bieden op dit festival een introductie in onze werkwijze met oefeningen die helpen de relatie
vrolijker, vitaler en eerlijker te maken. We werken met de innerlijke glimlach, verkennen van elkaars
familieveld met opstellingen, subtiele aanrakingen en verfijnen van gevoeligheid voor eigen en
elkaars seksuele energie.
Door de tijd te nemen geniet je voluit van elkaars gezelschap. Jullie gaan naar huis met inspirerende
direct toepasbare inzichten.
De technieken die we inzetten worden het pad van persoonlijke transformatie genoemd. Op een stijl
pad moet je kleine stappen nemen en goed uitkijken waar je loopt. Een gids is dan handig. Als elke
kleine stap echt werkt schiet je snel op met blijvend resultaat (het Kaizen principe).
THEMA`S
. De vier nivo`s van intimiteit vergroten
. Gul kunnen geven, ontvangen en vragen
. Feedback geven
. Stevig je plek als partner innemen
. Initiatief nemen
. Seksuele energie verbinden met hartenergie
. Dialoog: actief luisteren
. Familieveld: eigen achtergrond en die van je partner respecteren
. Verkennen en verstevigen van de “Wij Plek”.

Marja en René Tol, www.Levendigerelaties.nl en www.Tantraholland.nl
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15.15-17.00

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl

Zaal 10

Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken

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

Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma,
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een
lange ervaring als trainers.
Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met Caroline. Jan schreef een aantal
boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we het boek Tantra, het geheim van de liefde.
Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en leven in liefdevolle aandacht.
Wij organiseren voor de 2e keer dit festival tantrische relaties
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15.15-17.00

Inge en Erik, Rising Heart vzw, www.RisingHeart.be

Zaal 6

Sacred Union

Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop
Tantra is een snelweg naar bewustzijnsverruiming via een diep verankerd belichaamde seksualiteit.
Tantra nodigt seksuele energie uit in alle dimensies : fysiek, emotioneel, spiritueel, energetisch,
meditatief. Een pad van heling en transformatie.
Sacred Union, een tantrisch ritueel om te smelten in liefde en een poort naar een ruimer bewustzijn.
Jullie ogen die elkaar ontmoeten, de druk van ‘moeten’ dat wegvalt, ademen in de stilte, openen
voor dat wat er altijd is : bewustzijn en liefde. Een samen komen van mannelijke en vrouwelijke
energie, in jezelf, en tussen elkaar. Als vanzelf ontstaat er een brug tussen je hart en je seksualiteit.
Je komt in een ruimte waar magie en realiteit samenkomen. Een diepe connectie met een
bewustzijn dat alles omvat.
Dit ritueel neemt jullie mee in vertragen en stilvallen, de diepte voelen van jullie connectie, jullie
zielen hebben gemaakt dat jullie hier nu samen zijn. In slow-motion elkaar aanraken, ademen,
openen. Niets gaan doén, wel laten gebeuren. Dat wat je verwacht, en het onverwachte.
Meebrengen : een mooie doek om jullie tempel te maken, een symbool/geschenk voor je partner,
een JA naar elkaar.
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15.15-17.00

Esther en Eli, https://www.de-tantrische-relatie.nl/

Zaal 1

Proeven aan Ultieme Liefde

Er is geen naaktheid in deze workshop
Tantra is voor ons een pad van persoonlijke én spirituele ontwikkeling, van spelen én jezelf
tegenkomen, van genieten én groeien. Meegaan in de stroom van het leven, in overgave en
spontaniteit. Een pad naar innerlijke vrijheid: je natuurlijke, oorspronkelijke zelf zijn in verbinding
met de ander, de wereld en het universum.
Wat heeft Tantra met je relatie te maken? Alles en niets. Tantra is een persoonlijk pad van
ontwikkeling. Elke ontwikkeling die je zelf doormaakt heeft effect op je relatie. Tegelijk kan je relatie
een belangrijke bron van ontwikkeling zijn. De liefde die je voelt voor je partner is een uitdrukking
van de Ultieme Liefde van het Universum. Het is die Ultieme Liefde waarnaar we allemaal op zoek
zijn en waar je liefde voor je partner je bij kan helpen. Doordat Tantra je vermogen tot overgave en
verbinding vergroot, helpt het je om je relatie te verdiepen.
In Proeven aan Ultieme Liefde ga je contact ervaren vanuit verbinding op een manier die je makkelijk
thuis voort kunt zetten om de verbinding tussen jullie elke dag te verdiepen. We nemen jullie mee in
verlangen. Je ervaart wat je verlangen naar je partner voor je betekent en hoe je dat kunt vergroten.
Last but not least geven we je de kans om een stukje te ontdekken wat er uniek is aan jullie
verbinding. Niet vanuit je idee, maar vanuit ervaring in het hier en nu. Dit alles is proeven van de
Ultieme Liefde, waar jullie relatie een afspiegeling van is.
Tijdens de workshop werk je voornamelijk met je eigen partner en deels met de groep. De workshop
is gekleed. We vragen je je eigen grenzen in de gaten te houden en aan te geven. Grenzen verleggen
leidt tot groei, grenzen overschrijden niet.
“Mooi om de confrontatie met jezelf in je relatie aan te gaan en het ‘ontmoeten’ van je partner in
deze energie en setting. Waardevol.” - Nancy & Wilco
De Tantrische Relatie.
Esther Sanders en Eli te Winkel (De Tantrische Relatie is onderdeel van Hartstreling)
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15.15-17.00

Arnoud en Brigitte, www.tantramassagetraining.nl

Zaal 3

Beïng in Love

Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop
Graag citeer ik Osho: “Tantra is Vrijheid. Vrij zijn van alle denkconstructies, vrij zijn van alle
denkspelletjes, vrij zijn van alle structuren - vrij zijn van de ander. Tantra is ruimte om te zijn. Tantra
is bevrijding".
Voor mij (Arnoud) is een belangrijk uitgangspunt van Tantra de liefdevolle acceptatie van al wat is. Je
hoeft niet te veranderen, je bent al helemaal goed zoals je bent. Puur waarnemen zonder te
oordelen brengt je al zoveel. Meditatie en massage ondersteunen je daarbij.
Onze workshop is speciaal voor geliefden die oordeel-loos met elkaar willen verbinden. Of je elkaar
nog maar pas kent, of al jaren samen bent in hoeverre kunnen jullie helemaal jezelf zijn in elkaars
nabijheid, zonder masker en zonder het goed te willen doen voor de ander.
In de workshop “Beïng in Love” ontmoet elkaar vanuit de drie belangrijkste centra van ons lichaam
(hoofd, hart en buik). Het denken mag tot rust komen en lust- en liefdesenergie mogen samen
stromen.
Programma:
- Korte introductie wie wij zijn.
- Elkaar ontmoeten / speelse contactoefeningen / bewegen op muziek
- Partnermeditatie waarbij we het hart, hoofd en bekken met elkaar gaan verbinden
- Inquiry (Wat is je verlangen?)
- Aanraakoefening met de 5 elementen waarbij je jezelf (deels) mag ontkleden.
Op 6 juli 2019 geven wij in Boekel (N-Br) een dagworkshop met dezelfde titel waar jullie werkelijk de
tijd voor elkaar hebben om te spelen, te ontdekken en bewust vol aan te raken.

Contactgegevens:
Tantramassagetraining.nl
Tel. 06-13839306
www.tantramassagetraining.nl
info@tantramassagetraining.nl
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18.30-19.45

Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl

Zaal 10

Tantric dance

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

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

13

18.30-19.45

Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl en Arjan Leushuis,
www.biodanzazutphen.nl.

Zaal 6

Biodanza - het mysterie van liefde – mannen/vrouwen

Er is geen naaktheid in deze workshop (nooit in biodanza).
Door liefde en verbinding maken we de wereld een stukje mooier. Tantra en biodanza kunnen op
eigen wijze hieraan bijdragen.
Wat is liefde? Liefde heeft voor ieder mens een andere betekenis. Liefde kan nooit helemaal
ontrafeld worden, heb je een liefdesmysterie ontrafeld dan dient zich weer een volgend mysterie
aan. Liefde blijft altijd vragen oproepen. Door ons te verdiepen in wie wij zijn komen we steeds
dichter bij onze essentie en dat is liefde. In deze workshop zullen we ons verbinden met onze eigen
kracht als man of vrouw en de overgave die we hierin kunnen voelen. Een prachtige workshop van
diep voelen, verbinding en overgave.
Biodanza werkt met een combinatie van beweging-dans, contact en mooie muziek. Het geeft je
levenskracht, verdieping en je wordt er blijer en vrijer van! Het doet je bewustzijn groeien en leert je
over communiceren vanuit je hart. Het helpt je in contact te zijn met je gevoel en daaraan
uitdrukking te geven in jouw leven. Bovendien is het een goed middel tegen stress: Uit je hoofd en
met je lichaam in beweging!
Marlie Wetemans en Arjan Leushuis, zijn gecertificeerde Biodanza docenten. Marlie geeft wekelijkse
biodanza avonden in Almere, Weesp en Bussum en organiseert mysterie van liefde biodanza
dansdagen. Arjan geeft biodanza in Zutphen en samen organiseren zij de mannen-vrouwen
biodanzadagen. Op de website www.biodanzametmarlie.nl/events vind je alle informatie.
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18.30-19.45

Nanna en Diderik, www.massagedans.com

Zaal 1

Massagedans

Naaktheid in de workshop: misschien.
Tantra de onvoorwaardelijkheid van liefde leven.
Het leven voelen wat door ons stroomt.
Geloven in de kracht van liefde.
Massagedans voor Geliefden
De eerste liefdesvonken van je relatie worden bij massagedans voor geliefden weer wakker gemaakt.
Het is een rustige, (ont)spannende, lichamelijke dans. Zachte, sensitieve, liefdevolle strelingen in een
vertraging. Massagedans creëert een sfeer waarin jullie zielen elkaar weer ontmoeten. Je neemt
elkaar vanuit je eigen flow mee in een dans. Door de muziek die door stilte gedragen is, krijg je
impulsen die beweging laten ontstaan. Helemaal in het moment in verbinding met elkaar. De dans
die ontstaat is jullie unieke samensmelting, zonder woorden, twee lichamen die samenkomen.
Vanuit wat er in jou wil bewegen ontmoet je je partner die jou herkent, die jou herinnert.
We beginnen met een meditatie en ontspanningsoefeningen, contact met jezelf. Vanuit je eigen
basis ontmoet je je partner. Oogcontact, alsof je elkaar voor het eerst ontmoet. Gesloten ogen,
helemaal naar binnen, de eerste aanraking. Door verschillende oefeningen wordt je meer bewust van
jezelf. Wat mag er in jou gevoeld worden, observeer zonder oordeel. Wordt je bewust van je
grenzen, soms verlies je jezelf en soms ontdek je jezelf. Verdiepen van de liefde die er tussen jullie is.
Verwonder je over de gelaagdheid die jullie samen brengt.
Massagedans voor geliefden geeft je ruimte om elkaar daar te ontmoeten waar je elkaar soms even
kwijt bent.
Nanna en Diderik, www.massagedans.com
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18.30-19.45

Sjaak en Kersti, www.desideratum.nl

Zaal 3

De dans van Shiva & Shakti

Er is geen naaktheid in deze workshop.
Tantra is voor ons een liefdevolle weg naar vrijheid. Als je jouw levensstroom aanzet en je vibratie
verhoogt, vergroot je daarmee je bewustzijn. Tantra nodigt je uit om – in verbinding met jezelf en
met het leven – jouw potentieel tot volle bloei te brengen.
Hoe zijn wij als man en vrouw energetisch verschillend? En hoe zou het zijn als je van die verschillen
gebruik kunt maken zodat jullie relatie intiemer, intenser en stromender wordt? Hebben jullie zin om
de dans van Shiva (het mannelijke) en Shakti (het vrouwelijke) samen aan te gaan?
We nemen jullie via uitleg, adem en energetische oefeningen mee in de wereld van polariteit. Een
polariteit die jullie vonk zal versterken en jullie stroming zal bekrachtigen. Met deze ervaring wil je
thuis die stroom nog heel vaak aanzetten!
Desideratum – Praktijk voor Vrije Levensstroom, Kersti Vervloet & Sjaak Groenewoud
Kersti en Sjaak vormen samen Desideratum. Ze geven workshops, coaching, retraites en healing met
als rode draad ‘de vrije levensstroom’: hoe kun je als mens vrijelijk jezelf zijn, los van het verleden
komen, oude wonden helen en je levensvreugde vergroten?
Bij Desideratum zien we jouw verlangens als de richtingaanwijzers naar jouw vrije levensstroom. Wij
werken vanuit de visie dat ieder mens is geboren met een volledig potentieel en dat dit ook weer
beschikbaar kan komen. Iedereen heeft het recht om vrij te zijn en de levensenergie volop te laten
stromen. En in die vrijheid zit vreugde!
Wil jij ware vreugde, intimiteit met jezelf, jezelf of je geliefde beminnen in àlle opzichten? Ben je er
klaar voor om de God en Godin te zijn die in jou schuilt?
Als stel leven Kersti en Sjaak dagelijks wat ze uitdragen. Ze leren, hebben elkaar innig lief, openen
zich radicaal eerlijk naar elkaar en ook na jaren samenzijn blijven ze diepere diepten ontdekken. Ze
combineren hun achtergronden in coaching, lichaamswerk, tantra, sjamanisme, healing, systemisch
werk en tempelwerk tot een krachtige mix.
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20.00-20.45

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl

Zaal 10

Afsluiting: tantrische ontmoeten en dansen

Afsluiting: tantrische ontmoeten en dansen
Een gezamenlijke workshop met alle deelnemers.
Er is geen naaktheid in deze workshop.

Jan en Caroline

Voor ons is Tantra is een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier
van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma,
gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een
lange ervaring als trainers. Jan geeft al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen schreven we het boek
Tantra, het geheim van de liefde. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het verlangen en
leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren voor de 2e keer dit festival tantrische relaties.
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