
 Het 17e Tantrafes-val 
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Welkom 
Welkom op het 17e tantra fes2val. Voor de 17e keer hebben we voor dit fes2val het spirituele 
centrum Djoj in Ro?erdam afgehuurd, negen zalen zijn beschikbaar van 11.30 's ochtends tot 23:00 's 
nachts. Op de voorgaande 16 fes2vals waren er 250-300 deelnemers en ongeveer 40 begeleiders.  
De inschrijving voor de workshops doen we in de grote zaal, zaal 10, van 11.45-12.45. 
Dit wordt het laatste fes2val in Djoj, Djoj gaat eind oktober van dit jaar sluiten. We hopen er een heel 
bijzondere dag van te maken. 

 

Geniet van het fes-val, 

Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  

Het fes-val: hoe werkt het? 

Het fes2val 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 medita2e, soms meer op in2miteit 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 ac2viteiten. Als je voorzich2g wilt zijn, verdiep je eerst in 
de inhoud van de workshop. Als je jezelf wilt en durP te laten verrassen, probeer eens iets heel 
nieuws uit. Het mooie van het fes2val is dat de verschillen er mogen zijn en dat we nieuwsgierig en 
respectvol mogen ontdekken en genieten. Tegelijker2jd is het ook een mogelijkheid voor uitwisseling 
en leren van elkaar.  
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Beves-ging aanmelding: 

Enkele dagen voor het fes2val krijg je per e-mail het defini2eve programma, een toegangsbewijs, een 
maal2jdbon als je hiervoor opgegeven hebt, een schema met zalen en 2jden per workshop en andere 
benodigde informa2e zoals de routebeschrijving. 

Grenzen 

Net als bij de vorige fes2vals zijn duidelijke grenzen in het fes2val 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 fes2val. Zo hopen we te laten 
zien dat tantra een belangrijke en mooie bijdrage aan een liefdevolle wereld kan zijn, het thema van 
dit fes2val. 

Corona 

We houden ons aan de corona maatregelen, en vragen aan alle trainers en deelnemers om te 
beves2gen dat je dit ook zult doen. En die maatregelen zullen ook gaan veranderen, dat volgen we. 
Enkele weken voor de start zullen we waarschijnlijk zeker weten wat de maatregelen zijn. 
Bijvoorbeeld dat iedereen moet voldoen aan de corona check app voor toegang.  
Hierbij zijn we op zoek naar een manier om met iedereen te kunnen verbinden, waarbij alle 
meningen hierover gerespecteerd worden, maar we ons wel aan de regels houden zoals de overheid 
die stelt.  
Dat is al2jd al de inzet van het tantra fes2val geweest, en nu ook.  

Inschrijven workshops 

Inschrijven voor de lezingen en workshops is mogelijk bij de start van het fes2val vanaf 11.45 tot 
12.45 in zaal 10, in het nieuwe bijgebouw rechts naast Djoj. Daar liggen inschrijfformulieren voor alle 
workshops en lezingen van het defini2eve programma. 
Wij kiezen er dit jaar opnieuw voor om iedereen ter plaatse in te laten schrijven voor de workshops. 
Het is technisch misschien wel mogelijk om een systeem te verzinnen om eerder in te schrijven, maar 
één van de nadelen is dat sommige workshops dan al lang tevoren niet meer beschikbaar zijn. 

Daarnaast kost dat voor ons meer administra2e2jd, en we willen het werk, en daarmee ook de kosten 
van het fes2val, beperkt houden. Maar er is ook een tantrische reden om te kiezen voor deze manier 
van inschrijven. Voor ons gaat tantra over omgaan met verlangen. Een balans vinden tussen uitreiken 
en terughouden, kunnen gaan voor je verlangen zonder te hechten aan het resultaat. Kunnen 
omgaan met voor sommigen misschien wat ongemakkelijke omstandigheden, zoals het inschrijven 
voor workshops met 260 mensen. En dan toch in balans blijven, in liefdevolle vriendelijkheid blijven, 
zonder je verlangen kwijt te raken of los te laten. Daar begint tantra, en eigenlijk is het inschrijven 
gewoon de eerste tantraworkshop, voor iedereen. 
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Natuurlijk is het leuk als je met de workshops van je eerste keuze mee kunt doen. Maar het idee van 
het fes2val 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 al2jd 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 fes2val. En als je dan toch heel graag de ene workshop nog een keer 
wilt doen, zijn er al2jd weer andere mogelijkheden. Je weet nu dat het bestaat, en dat is weer een 
eerste stap naar volgende keuzes na het fes2val. Om het inschrijven wel eerlijk te laten verlopen, 
begint het exact om 11.45. Je kunt als je iets eerder bent eventueel al wel iets drinken in het eetcafé. 

Thema Tantra fes-val:  
‘Het dagelijks leven als tantra medita-e.’ 

 

Voor ons is tantra een medita2e in het dagelijks leven. Dat is onder meer geïnspireerd op het 
Tibetaans boeddhisme. Het verhaal gaat dat ergens in de achtste eeuw in Tibet een aantal nonnen en 
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monniken uit de kloosters traden, om te onderzoeken of je in het dagelijks leven, terwijl je een 
liefdesrela2e hebt, seks hebt, kinderen hebt en werkt, nog steeds in medita2e kunt zijn. 
  
Waar veel vormen van medita2e een rus2ge en s2lle plek zoeken, is de uitdaging van tantra om in 
een drukke stad, 2jdens je werk, 2jdens het vrijen, in een hePige ruzie en in elke andere dagelijkse 
belevenis in medita2e te kunnen zijn. Op die manier komen de uitersten van opwinding, emo2e en 
extase enerzijds en diepe medita2eve rust anderszijds samen in pure aanwezigheid, dit zou je ook 
non dualiteit kunnen noemen. 
  
Soms lijkt medita2e in het Westen vooral gericht op jezelf lekker voelen of tantrische extase 
ontdekken. Voor ons is in tantrische medita2e je inten2e belangrijk. Een van onze belangrijkste 
inten2es is liefdevolle aandacht, ofwel een altruïs2sche houding, gericht op liefde en verbinding in de 
wereld. 
  
Je kunt meer hierover lezen in het volgende ar2kel van ons: 
  

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 
ero2sche 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 ero2sche 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 mul2orgas2sche vorm van seksuele beleving. 
Het posi2eve van de popularisering van tantra is dat steeds meer mensen op een andere manier in 
aanraking komen met de spirituele kant van seksualiteit en zo seksualiteit ook met liefde leren te 
verbinden.  

Tantra is van oorsprong een onderdeel van het (kashmir) saivisme en het boeddhisme, die weinig te 
maken heeP met de seksuele tantra zoals deze in het Westen steeds meer bekend wordt. 
De authen2eke Tantra kende een bloeiperiode van 8e tot de 12e eeuw in India en omringende landen. 
Het was een rebelse beweging, die zich verze?e tegen de meer dogma2sche kloosterleven binnen 
het boeddhisme en saivisme. Tantristen kozen voor de verbinding van medita2e en het dagelijks 
leven, waarbij alles welkom is op het pad naar verlich2ng. Tantristen waren voor gelijkheid van man 
en vrouw en tegen de kasten, wat voor die 2jd revolu2onair was. De visie dat iedereen in essen2e 
gelijk is, is voor ons met alle tegenstellingen in onze maatschappij opnieuw zeer actueel. 
In essen2e 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 

Een mooi ar2kel dat je zal raken: het persoonlijke verhaal van 
Alissa en Jaime, op zoek naar een liefde die al2jd blijP 
stromen. 
'Als je seks verbindt met liefde en een helder denken wordt 
het een medita2eve en exta2sche levensenergie die 24 uur 
per dag kunt ervaren in alles wat je doet.' 
Je eeuwige bron van liefde en seks (Onkruid, mei 2020) 
'Ik geloof niet dat ik eerder tantra zo goed uitgelegd heb 
gezien.' Frank, hoofdredacteur Onkruid. 
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dan alles maar moet kunnen. Tantra nodigt namelijk uit om je onwetendheid te onderzoeken, en 
door studie, medita2e en bewustwording te ontdekken dat je in essen2e liefde bent en al2jd 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. 

 

Tantra, liefde en seksualiteit 

Er is veel discussie over de rol van seksualiteit binnen tantra. Veel is nog geheim. Er zijn een aantal 
authen2eke tantrische teksten die stellen dat de seksuele vereniging de enige manier is om 
uiteindelijk verlich2ng te bereiken. Het gaat daarbij niet om het uitleven van de seksualiteit, maar om 
seksuele vereniging te beoefenen als een vorm van medita2e. 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 medita2e is de verlich2ng: de realisa2e dat de essen2e van ons 
bewustzijn pure liefde is en dat we elk moment van de dag kunnen kiezen om vanuit deze pure liefde 
te leven. 

We wensen jullie een liefdevol fes2val, 

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 eroDsche aantrekkingskracht). 
-CiHavisuddhiprakarana 
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Programma overzicht: 
Eerste concept versie juli 2021. 

Het programma wordt nog aangevuld 
tot het compleet is. 

Wijzigingen kunnen nog plaatsvinden. 
 Een workshop duurt 1.45 uur (1 uur en 3 kwar-er).  

De -jden zijn 13.00, 15:15, 19:00 en 21.15. 17:00 is het diner. 
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Korte samenvaXng van het programma, geordend per -jds-p 

Hele dag  Chantal, verkoop handgemaakte mala’s https://lichtschrijfsels.nl/  
           In nis in de gang tegenover het eetcafe 

17.00-19.00 Cees Sax 
Zaal 3  Live muziek -jdens diner 

Hele dag  Tantra Wijzer 

13.00  Maria en Leo, h;ps://tantradenbosch.nl/  
Zaal 1  Kashmirische tantra massage 

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

13.00    
Zaal 4   

13.00   
Zaal 5   

13.00  Rens Meijkamp, www.TheartoaeingYOURSELF.nl  
Zaal 6  TheartoaeingTOGETHER met: “AU, ik hou van jou!” 
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13.00  Mark en Anna, www.growinglovingrela-ons.com   
Zaal 7  Contact in beweging 

13.00  Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl  
Zaal 8  The dying and rebirthing of the heart, een sjamanis-sch ritueel 

13.00    
Zaal 9   

13.00    Wendy Doeleman, www.blissyourbody.nl  
Zaal 10 ‘De workshop begint als je weer thuis bent’    

15.15  Maria en Leo, h;ps://tantradenbosch.nl/  
Zaal 1  De Siddering, chakra healing massage 

15.15  Monique Sajet, www.moniquesajet.nl 
Zaal 3  Biodanza ………………. 

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

15.15  Leo, Nanna en Brigi;e, www.massagedans.nl  
Zaal 5  Massagedans   

15.15  Rens Meijkamp, www.TheartoaeingYOURSELF.nl  
Zaal 6  TheartoaeingINTIMATE: Let’s play! 

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

Zaal 7  Tantrisch Genieten   

15.15   
Zaal 8    

15.15  Hanneke en Hanna, www.VrouwenVallei.nl   
Zaal 9  Vrouwenvallei: Tantra voor vrouwen, ‘Empowering the female essence’ 

15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
Zaal 10 Het dagelijks leven als tantra medita-e 
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19.00  Maya Kerstan, …………………….. 
Zaal 1   

19.00  Belinda & assistent, www.tantrischverwennen.nl  
Zaal 3  Ontdek de tantrische liefde. Voor stellen. 

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

19.00    
Zaal 5   

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

Zaal 6  Biodanza workshop: Leven vanuit affec-eve intelligen-e. 

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

Zaal 7  8-handen massage.   

19.00   
Zaal 8   

19.00    
Zaal 9   

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

21.15  Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl  
Zaal 1 The Sjamanic way: de stroming van seksuele energie voor healing en 

empowering 

21.15  Belinda & assistent, www.tantrischverwennen.nl  
Zaal 3  Ontdek de tantrische liefde. Voor stellen. 

21.15    
Zaal 4   
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21.15    
Zaal 5   

21.15   
Zaal 6   

21.15    
Zaal 7   

21.15  Karlijn Kabira, www.withkabira.com   
Zaal 8  …………………. 

21.15   
Zaal 9   

21.15  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
Zaal 10 Tantric dance 
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Hele dag   Verkoop handgemaakte mala’s,  https://lichtschrijfsels.nl/ 
        
            In nis in de gang tegenover het eetcafe 

Verkoop handgemaakte mala’s door Chantal van der Poel 

 
Mala’s met een vleugje eigenzinnigheid en een volle lepel magie….. 
 
Een Mala is een gebedskegng. 
Dat haar oorsprong vindt in het Hindoeïsme en Boeddhisme. 
Maar ook in andere religies werd gebruik gemaakt van een bidsnoer. 
Zoals de Rozenkrans in het Christendom en de Tasbih in de Islam. 
Ze worden o.a. gebruikt 2jdens medita2e en gebed. 
Het helpt om je te concentreren en in lijn te zijn met het goddelijke. 
 
De Mala’s die ik maak zijn gemaakt van 108 kralen. Ik maak zoveel mogelijk gebruik van 
natuurlijke materialen zoals: edelstenen, hout, bonen, noten. Het gehele crea2eproces wordt 
op bewuste wijze doorlopen. Het selecteren van de materialen, het knopen en rijgen, de 
informa2e die verkregen wordt,de wijze van zegenen van de Mala. Alles vanuit inten-e en 
gebed. Want de kracht van inten2e is onbeschrijfelijk groots. 
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17.00-19.00 Cees Sax 

Zaal 3  Live muziek -jdens diner 

(We kunnen Ajdens het Tantra FesAval niet allemaal tegelijk dineren, dus geef elkaar de ruimte in 
het eetcafé en geniet van live muziek in zaal 3 of kom tot rust in zaal 6). 

“HEARTFUL GUITARS” 
Cees Sax: gitaren 

Het programma “HEARTFUL GUITARS” is de huidige weerslag van mijn muzikale levensreis. Het is de 
klinkende optelsom van mijn vermogens en onvermogens. 
Ik ben opgeleid als klassiek gitarist. Voor, 2jdens en na mijn studie speel(-de) en onderzocht/
onderzoek ik daarnaast alles wat mij aantrekt. Flamenco is een vaste  inspita2ebron. Improvisa2e 
speelt een grote rol in mijn spel. 

 

Wat mij van nature trekt is muziek met een verhalende, vloeiende sfeer, eerder medita2ef dan 
doelgericht. Ruimtelijkheid en ‘2jdloosheid’ ontstaat daarbij als vanzelf uit voorzich2g onderzoek/
aPasten van de muzikale ruimte. Je zou het kunnen zien als het schetsen van soundscapes.  
Ik speel daarbij op verschillende soorten gitaren. Elk instrument heeP zijn eigen kleur en karakter. Ik 
improviseer vaak melodielijnen, ondersteund door, deels live opgenomen, harmonische patronen. 
Op het tantrafes2val nodig ik je graag uit “HEARTFUL GUITARS” te komen beluisteren als je behoePe 
hebt aan rus2ge, medita2eve gitaarklanken.  
Heb je daarentegen behoePe om je ervaringen 2jdens de workshops te bespreken met anderen, dan 
kun je daarvoor terecht op alle andere ‘pauze-plekken’. Zodat de muziekruimte een s2lle ruimte blijP.  
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Hele dag   Tantra Wijzer 

 
 

TantraWijzer is dit jaar op verschillende manieren 2jdens het tantrafes2val zichtbaar en aanwezig: 
• Met een informa-etafel in de hal over wat TantraWijzer jou te bieden heeP 

• Als inspirerende gespreksaanjager met ‘Tantra(W)ijsbrekers’ 2jdens de pauzes  

• Met een korte presenta-e en update 2jdens 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 
achtergrondar2kelen 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 inspira2ebijeenkomst 

• Achtergrondar2kelen en blogs op de website. 

TantraWijzer is een onaoankelijk plaporm dat in 2019 is opgericht. Het wil een posi2eve bijdrage 
leveren aan de bevordering van een transparant en professioneel tantrawerkveld in Nederland en 
Vlaanderen.  
 
In 2021 wordt TantraWijzer officieel een s2ch2ng. Het bestuur bestaat uit Janne van Berkel, Hilde 
Roberts, Eli te Winkel, Esther Sanders en Wendy Doeleman.  

Informa2e: contact@tantrawijzer.nl 
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13.00  Maria en Leo, h;ps://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 heeP 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 blijP 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 medita2e, buddha-beeldjes, wierook en spirituele muziek. Anderen vinden dat 
massage helemaal niet thuishoort in de mys2eke tradi2e die Tantra heet.  
Ik, Maria, ben in elk geval van mening dat de inten2e 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 s2lle 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 
medita2eve 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 posi2e 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 
blijP de inten2e over. 
Maria Aarts. Ik ben geregistreerd massagetherapeut via beroepsvereniging FAGT en aangemerkt als 
erkend registertherapeut BCZ®. Je kunt me ook vinden op TantraWijzer, een plaporm voor tantra 
professionals met als doelen meer helderheid en bewustzijn te creëren rondom het tantrawerkveld in 
Nederland, onze wijsheid en ervaring als tantra professionals te delen, en een aanspreekpunt/
gesprekspartner te zijn voor mensen met vragen over tantra. 
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13.00  Marja en René Tol,  h;ps://www.levendigerela-es.nl  

Zaal 3  De Tao van Levendige Rela-es. (Voor stellen (gelegenheid en vast)). 

Tantra gaat over éénwording van Man en Vrouw. De adem versmelt, twee lichamen worden één 
lichaam met als mo?o: "Daar waar liefde woont is al2jd ruimte over" 

Doel workshop: – Alleen koppels 
Naaktheid: – Er is geen naaktheid in deze workshop 

Wij bieden op dit fes2val een introduc2e in onze werkwijze met oefeningen die helpen de rela2e 
vrolijker, vitaler en eerlijker te maken. We werken met de innerlijke glimlach, verkennen van elkaars 
familieveld met opstellingen, sub2ele aanrakingen en verfijnen van gevoeligheid voor eigen en 
elkaars seksuele energie. Door de 2jd te nemen geniet je voluit van elkaars gezelschap. Jullie gaan 
naar huis met inspirerende direct toepasbare inzichten. De technieken die we inze?en worden het 
pad van persoonlijke transforma2e genoemd. Op een s2jl pad moet je kleine stappen nemen en goed 
uitkijken waar je loopt. Een gids is dan handig. Als elke kleine stap echt werkt schiet je snel op met 
blijvend resultaat (het Kaizen principe). 
Onderwerpen:  
Vier niveaus van in2miteit vergroten, Feedback geven, Stevig je plek als partner innemen, Seksuele 
energie verbinden met hartenergie, Dialoog: ac2ef luisteren 

René en Marja zijn getrouwd sinds 1986 en hebben meer dan 35 jaar ervaring in werken met 
groepen en individuele coaching. Ze geven sinds 2007 coaching aan stellen. “Deze beoefening heeP 
ons huwelijk veranderd in een in2eme rela2e waarin we ons gelijkwaardig, krach2g en kwetsbaar 
opstellen. Daardoor ervaren we een intense verbinding op fysiek, emo2oneel, mentaal en spiritueel 
niveau”.  
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13.00    

Zaal 4   
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13.00   

Zaal 5   
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13.00  Rens Meijkamp, www.TheartoaeingYOURSELF.nl  

Zaal 6  TheartoaeingTOGETHER met: “AU, ik hou van jou!” 

Onze visie op Tantra: 
Tantra is het pad van Liefde; het ontdekken van, het openen voor, het toelaten van Liefde. 
Tantra vraagt van je dat je jezelf waarach2g omarmt. Maar, zo eenvoudig is dat helemaal niet, 
ondanks dat we ook zo’n groot verlangen naar Liefde kennen. 
Onze seksualiteit, onze levenskracht helpt ons onszelf te openen voor de grote Liefde. Maar dat 
vraagt ook van ons dat we onze seksualiteit bewust leren hanteren. Onze seksualiteit is de 
toegangspoort tot een groter (zelf)bewust zijn over wie je bent, op jezelf en in de rela2e. 

Doel workshop: Iedereen 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 

‘RelaDonships do not cause pain and unhappiness. They bring out the pain and unhappiness that is 
already in you.” Eckart Tolle 
Binnen een bewuste rela2e wordt alles wakker gekust wat diep lag te slapen, het licht komt te 
schijnen op wat zeer doet. 
En dan? Hoe doe je dat samen en apart? Hoe maak je een plek voor jezelf waar alles doorvoeld mag 
worden? Je kwetsuren en je kracht? En hoe ontmoet je de ander? Hoe kan je holding bieden voor wat 
de ander ontmoet, zonder te zorgen, zonder op te lossen. Aanwezig te zijn in jezelf en met open hart? 
In de waan van alledag zi?en we voordat we het weten in een ping-pong wedstrijd van reac2es en 
raken we verstrikt. Wat is van jou, wat is van de ander? Kunnen we ons sluiten of vertrekken en de 
liefdesstroom laten stokken. 
In deze workshop gaan we vertragen en door korte systemische oefeningen meer bedding bij onszelf 
ervaren. En structuren  in de ontmoe2ng geven zodat we elkaar werkelijk kunnen ontmoeten, via een 
brug naar de ander, van hart tot hart. Zodat de rela2e ook een plek van individuele groei kan zijn. 
We werken vanuit het werk van Franz Ruppert en leren ons gezonde deel, ons gewonde deel en de 
overlevingsstrategie te onderscheiden, bij onszelf en bij de ander. 
“hoe het lichaam tot herstel over kan gaan wanneer een partner op een veilige en liefdevolle manier 
aanwezig is en wanneer jij je pijn uit het verleden kan laten zien” 

We doen ons (tantrische) werk vanuit TheartozeingYOURSELF. Dat is een crea2e van Rens Meijkamp 
en Mariska van Veenen. We zijn twee bevlogen professionals en hebben elkaar gevonden in liefde en 
werk. Theartozeing(YOURSELF) is een werkplaats, schuilplaats, onderzoeksplaats, speelplaats, 
vindplaats, en ontmoe2ngsplek. Theartozeing(YOURSELF) is een plaats voor mensen die zichZelf 
beter willen leren kennen, waarach2ger willen leven en zichZelf tot uitdrukking willen brengen in de 
wereld.  
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13.00  Mark en Anna, www.growinglovingrela-ons.com   

Zaal 7  Contact in beweging 

De workshop is geschikt voor Singles, beginners, stellen, Poly’s, gevorderden.  
Er is in onze workshop geen noodzaak voor naaktheid. 

"Wij zijn Mark en Anna al 34 jaar een stel. We hebben drie dochters (17-22-26). Voor ons kwam 
Tantra als de idioom die wij misten in onze rela2e. 
Vaak begrepen we elkaar niet of niet goed genoeg om elkaar de essen2e van wat en hoe we iets 
vonden aan elkaar over te brengen. 

In onze workshop bieden we een aantal oefeningen die je in je eigenheid ze?en en je contact laten 
maken met jouw verlangens.  
Dan is het de kunst om die ook in je rela2e te kunnen bespreken ook daarvoor bieden we 
verschillende handvaten. 

Om bij je gevoel te komen doen we oefeningen in s2lte of met muziek en speelse beweging en juist 
andere weer door met elkaar in gesprek te gaan. 
Dat hoeP niet al2jd met je eigen partner en is soms verhelderend met iemand die je pas net kent. 
Verwacht bruisend uit de workshop te komen met nieuwe handva?en om oude patronen te 
bespreken en wellicht te veranderen. 

Wij kijken ernaar uit om samen met jullie een leuke workshop te co-creëren." 
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13.00  Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl  

Zaal 8  The dying and rebirthing of the heart, een sjamanis-sch ritueel 

Tantra is voor ons een ‘way of life’, leven in liefde en bewustzijn, in kracht en in overgave aan de 
puurheid van het bestaan 
  
Doel workshop: Iedereen 

Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop 
  
In deze workshop nemen we je mee in een in2em en intens sjamanis2sch ritueel: the dying and 
rebirthing of the heart. We worden allemaal geboren met een open hart, benieuwd en hunkerend 
naar het leven. En we worden gedurende ons leven ook allemaal verwond in ons hart, door 
afwijzingen die li?ekens nalaten waardoor we niet meer zo open kunnen zijn als bij onze geboorte. 
In dit ritueel, a}oms2g is uit de Maya-cultuur, geef je je oude hart terug aan de kosmos en ontvang je 
een nieuw, open hart. 

Seedz for Life is een ‘mystery school’ , gebaseerd op de tradi2es van het spiritual sexual sjamanism. 
Door de combina2e van spiritual sexual sjamanism met tantra en emo2oneel lichaamswerk geven we 
toegang tot de pure kracht van het bestaan. Wild en onschuldig tegelijk. En stevig gegrond in het 
dagelijks leven. 
In onze workshops en retreats verbinden we lichaam, gevoel en spiritualiteit waardoor je weer 
contact krijgt met je oorspronkelijke levenskracht, vrij en liefdevol 
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13.00    

Zaal 9   
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13.00    Wendy Doeleman, www.blissyourbody.nl  

Zaal 10 ‘De workshop begint als je weer thuis bent’    

- Een speelse workshop over tantra in je dagelijks leven -   
Voor wie? Mensen van alle leePijden die al enige ervaring met tantra(medita2e) hebben.  

Deze workshop is gekleed. 
 

 
 
Jarenlang bestond tantra voor mij alleen uit het doen van workshops en retreats. Tijdens die 
momenten, met gelijkgestemden en onder begeleiding van een leraar, deed ik allerlei intense 
ervaringen op. Ik ervoer dingen die ik in het dagelijks leven niet of nauwelijks meemaakte.  
Na verloop van 2jd merkte ik dat mijn passie voor tantra bleef, maar dat van integra2e in mijn 
dagelijks leven niet echt sprake was. ‘Tantra retreats’ en ‘mijn gewone leven’ waren en bleven twee 
verschillende werelden.   
Tantra is voor householders 
Op een gegeven moment ontdekte is dat tantra van oudsher een spiritueel pad voor householders is, 
oPewel voor mensen die midden in het leven staan, met werk, gezin, rela2es en andere aardse 
bezigheden. Tantra vraagt dus niet dat je je terugtrekt uit het dagelijks leven en bijvoorbeeld in een 
klooster gaat wonen om daar tot god te komen.  
Maar wat betekent dat dan concreet: tantra integreren in je dagelijks leven, je gezin, in de rela2es 
met vrienden, familieleden of collega’s, in je werk, in eventuele mantelzorg en in al die ‘gewone’ 
dingen die je op een dag te doen hebt? Hier gaan we in deze workshop naar kijken en mee spelen.  
Visie op tantra 
Tantra is een belichaamd spiritueel pad van ontwaken en bevrijding waarbij je steeds meer terug gaat 
naar je goddelijke kern (essence nature, no self, true self, bron…). Dit levenslange proces voltrekt zich 
waarschijnlijk af en toe 2jdens een workshop of retreat maar vooral ook in je gewone, dagelijks leven. 
Grote kans dat je in dat dagelijks leven regelma2g uitdagingen tegenkomt en het moeilijk hebt. Het 
meeste ‘lijden’ heeP echter te maken met het hechten aan en iden2ficeren met je gedachten, 
emo2es, verhalen, zelzeelden en drama’s. Tantra biedt allerlei prak2sche tools om jezelf te bevrijden 
van die gehechtheden en iden2fica2es. Zo kun je steeds meer in je eigen kern rusten en zijn met wat 
er is, ongeacht de omstandigheden. Bij tantra is het dus essen2eel dat je deze tools niet alleen af en 
toe 2jdens een workshop (ook een soort ‘berg’ of klooster) inzet, maar vooral juist in je dagelijks 
leven. 
Wat gaan we doen? 
In deze workshop deel ik een aantal inzichten over de integra2e van tantra in je dagelijks leven,  
Vervolgens gaan we echter vooral ook dingen erváren via beweging en medita2e. Je doet dit deels op 
jezelf en deels in verbinding met anderen. Je maakt onder meer kennis met een paar ‘micro-
medita2es’ die je gedurende je dagelijkse bezigheden (eten, vrijen, tandenpoetsen, wandelen, 
denken, dansen…) kunt doen. Deze medita2es komen vooral uit de Vijnana Bhairava Tantra (o.a. 
bekend van The Book of Secrets van Osho). 
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15.15  Maria en Leo, h;ps://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 heeP 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 blijP 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 sensa2es in delen van je lichaam die je nog nooit als ero2sch hebt 
beschouwd en laat de energie zich verspreiden door je fysieke- en energe2sche lichaam.   

Zoek een plaats op een matras in de ruimte, twee personen per matras. Na de uitleg en demonstra2e 
over deze aanraakmethode ga je zelf aan de slag. Gedurende de workshop kun je ervaren hoe het 
voor jou voelt in je posi2e 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 plaporm 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  Monique Sajet, www.moniquesajet.nl 

Zaal 3  Biodanza ………………. 

……………. 

Na een intense carrière in het bedrijfsleven ontdekt Monique 2jdens haar zoektocht naar rust en 
harmonie Biodanza. Het verandert haar leven waardoor ze nu doet wat ze het liefste wil : mensen 
inspireren hun passie met aandacht te leven. 

Door Biodanza  leer je met meer  liefde naar jezelf en de ander te bewegen. De muziek dringt door in 
iedere cel van ons lichaam, waardoor onze levensenergie gaat stromen en we ons lekker in ons vel 
voelen.  Door te dansen ervaren we ons lichaam  als een bron van plezier en vreugde. Het vergroot je  
levenskracht en je wordt er een blijer en vrijer mens van.  

Biodanza werkt met de lijnen vitaliteit, sexualiteit, crea2viteit, affec2viteit en transcenden2e.  

Biodanza is genieten van jezelf en de ander met respect voor elkaars zijn in een veilige en warme 
bedding, waarin de facilitator zorgt voor een veilige bedding, verbinding en prach2ge muziek. We 
dansen op blote voeten in makkelijk zi?ende kleding, laagjes is al2jd handig.  

 

Docent : Monique Sajet 06-31908910, welkom@moniquesajet.nl 
Monique geeP wekelijks les in Tinte, maandelijks in Ro?erdam/Djoj en jaarlijks in Frankrijk. 
www.moniquesajet.nl, www.geniusquest.nl 
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15.15  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl     
  
Zaal 4  Tantra, medita-e en seksuele energie 
Tantra: Verbinding geeP een prach2ge versmel2ng van hoofd, hart en sexualiteit. Medita2e. 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 medita2eve toestand contact te 
maken met een ander. Je zult ervaren dat het maken van contact vanuit openheid een andere 
dimensie geeP. Van daaruit je sexuele energie voelen geeP een prach2ge versmel2ng 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 ins2nc2eve behoePe 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 
effec2eve oefeningen om de energie weer op gang te brengen: bioenerge2ca. Osho voegde daar de 
medita2eve 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 medita2e, een s2lle 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 medita2eve 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 in2eme en 
rela2onele func2oneren op. Of gewoon de verwach2ng eens ontspannen van je sexuele energie te 
kunnen genieten. Tantra. De tantrische levensopvagng 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 durP toe te laten je in een staat van overgave en totale extase geraakt. Margo Anand schrijP: 
"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 s2jgt 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 
leeP en lieoeeP. Je voelt je èèn met het hele bestaan." Verder is een belangrijk aspect van sexualiteit 
communiceren; en als de communica2e tussen partners slecht gaat op andere vlakken dan is sex vaak 
ook moeizaam. Een ander aspect is de vaak nega2eve 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 al2jd 
uitdraaien op bezi?erig, jaloers en aoankelijk gedrag. Iemand die echter van zichzelf houdt, is als een 
magneet en trekt de liefde van anderen aan. 
  
Cor is psycholoog, Rebalancer, Psychobalancer, medita2edocent, tantradocent en hypnotherapeut 
sinds 1991. www.psychobalancing.nl . Ingrid is jurist en begeleider van Tantra cursussen.   
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15.15  Leo, Brigi;e en Nanna, www.massagedans.nl 

Zaal 5  Massagedans 

Tantra: Tantra is met open hart elkaar ontmoeten, ontvangen en geven wordt een dans waar 2 
  
Doel workshop: Iedereen 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Massagedans gaat over aanraken en aangeraakt worden, over grenzen en wensen, het voelen en 
aangeven daarvan. 
Je gaat je lichaam weer voelen, je zintuigen worden intenser ervaren door de muziek, door 
oogcontact en door de liefdevolle aanrakingen. Massagedans is een rus2ge, energe2sche, 
(ont)spannende dans waarin je elkaar met je hele lichaam op een gevende, ontvangende, zachte en 
respectvolle manier aanraakt, streelt of masseert. 
We beginnen de workshop met een paar heerlijke dansnummers, gevolgd door een medita2e. 
Contact maken met jezelf vandaaruit contact maken met de ander. 
Jij bepaalt zelf de intensiteit en de mate van verbinding die voor jou op dat moment goed voelt.  

Verbinding en aanraking maakt ieder mens gelukkiger.  
Laat je verrassen en voel dat je kunt dansen met al je zintuigen. 
Kom het gerust een keer ervaren met je partner of alleen. 
www.massage-dans.nl 

Massagedans is ontstaan in 2015. 
Leo van Vliet, Brigi?e van der Heijden en Nanna Marion van der Horst. Ieder vanuit zijn of haar eigen 
ervaring hebben een bijdrage aan massagedans gegeven. 
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. Brigi?e is een echte verbinder, Door haar authen2eke en 
open uitstraling weet zij mensen te raken. Nanna heeP een ontwapende kwaliteit, zij speelt met 
voelen, spelen  alles mag er zijn. 
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15.15  Rens Meijkamp, www.TheartoaeingYOURSELF.nl  

Zaal 6  TheartoaeingINTIMATE: Let’s play! 

Onze visie op Tantra: 
Tantra is het pad van Liefde; het ontdekken van, het openen voor, het toelaten van Liefde. 
Tantra vraagt van je dat je jezelf waarach2g omarmt. Maar, zo eenvoudig is dat helemaal niet, 
ondanks dat we ook zo’n groot verlangen naar Liefde kennen. 
Onze seksualiteit, onze levenskracht helpt ons onszelf te openen voor de grote Liefde. Maar dat 
vraagt ook van ons dat we onze seksualiteit bewust leren hanteren. Onze seksualiteit is de 
toegangspoort tot een groter (zelf)bewust zijn over wie je bent, op jezelf en in de rela2e. 
Doel workshop: Iedereen 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
"Don't count on sex to be the door to inDmacy. It's the other way around: first develop inDmacy skills. 
Then make love to enjoy them." Margot Anand 
Wij mensen kennen allemaal een diep verlangen naar INTIMITEIT, nabijheid, gevoelde verbondenheid 
EN we kunnen er vaak ook zo van schrikken als iemand echt dichtbij komt (fysiek, emo2oneel, 
energe2sch). In deze workshop gaan we spelen en spelen we “Ritual Play”: 
• Ritual Play geeP permissie en gelegenheid om te spelen en de thema’s rondom in2miteit op een 

speelse en diepgaande manier te onderzoeken. 
• Ritual Play is permissie om te spelen, te lachen, te huilen, te genieten, te schuren, te voelen en 

tot expressie te komen. 
• Ritual Play is gelegenheid om in2miteit te onderzoeken, met een ander, met jezelf. 
• Ritual Play is een spiegel: wat gebeurt er in mij? hoe leef ik mijn verlangen (niet)? 
Stel je voor, een mat, 2 personen, speel2jd en een veilige plek. 
En dan, 2jd om te spelen, te onderzoeken, naderbij te komen, je verlangen te volgen, aan te 
raken, eerlijk te zijn, jezelf te zijn. 
En dan ook 2jd om te delen: wat werd er geraakt, waar heb ik van genoten en waarvan helemaal 
niet, welk patroon werd zichtbaar, wat zijn mijn grenzen en hoe ga ik daar mee om? 
“Ritual Play” at YouTube: h?ps://youtu.be/SL6byBPPRu8  
Volg je nieuwsgierigheid naar je eigen innerlijke wereld! 
We doen ons (tantrische) werk vanuit TheartozeingYOURSELF. Dat is een crea2e van Rens Meijkamp 
en Mariska van Veenen. We zijn twee bevlogen professionals en hebben elkaar gevonden in liefde en 
werk. Theartozeing(YOURSELF) is een werkplaats, schuilplaats, onderzoeksplaats, speelplaats, 
vindplaats, en ontmoe2ngsplek. Theartozeing(YOURSELF) is een plaats voor mensen die zichZelf 
beter willen leren kennen, waarach2ger willen leven en zichZelf tot uitdrukking willen brengen in de 
wereld.  
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15.15 Ellen Gille & Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl / 
www.ellengille.com  

Zaal 7  Tantrisch Genieten   

Tantra: Tantra is een manier van leven, een manier van Zijn. Zonder oordeel naar jezelf en 
anderen. Wanneer je in verbinding bent met jezelf wordt het leven een stuk fijner.  
  
Doel workshop: Iedereen .   
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
 Tantrisch Genieten is een laagdrempelig voor iedereen die nieuw is in de tantra wereld. 
Tegelijk geven wij ook verdieping en je kan al2jd kiezen of je de verdieping in wil. Contact 
maken, Verbinding, Aanraken en (Aan)geraakt worden, Genieten, zijn woorden die van 
toepassing zijn op onze workshops. 
Thema’s die we o.a. meenemen in onze avonden zijn: ‘grenzen stellen, durf je ‘ja’ of ‘nee’ te 
zeggen, je veilig voelen, in overgave gaan, durf je aan te geven hoe en waar je aangeraakt 
wilt worden, 
Wat wij bieden zijn mooie structuren, een stuk bewustzijn en een veilige bedding. Iedereen is 
van harte welkom. 
  
Hans en Ellen hebben elkaar 2jdens een Tantra workshop ontmoet en sloeg de vonk over. 
Afgelopen februari hebben zij hun liefde bezegeld met een huwelijk. 
Hans is een IT’er en masseur, twee werelden die soms ver uit elkaar staan. Hij brengt ze 
samen in wie hij is. Al meer dan 10 jaar geeP hij 8-handen massage workshops en sinds 5 
jaar samen met Ellen Tantrisch Genieten. Voor diverse vormen van massage kunnen mensen 
bij hem terecht. 
Ellen werkt al jaren in haar prak2jk met een groot aanbod aan mogelijkheden: coaching op 
elk gebied (lichaam schaamte, burn-out, trauma heling, geld issues, werk, rela2es, etc.), 
Bars® sessies voor rust in hoofd en lichaam, energe2sche lichaamsprocessen, voetreflex, etc. 
In Zweden hebben zij een Tantric sexual therapy training gevolgd en mogen zij zichzelf Tantric 
Sexual Therapist noemen waarin zij mensen begeleiden die vast gelopen zijn op het gebied 
van in2miteit en seksualiteit, mensen die zich schamen voor hun lichaam, moeite hebben 
met rela2es of trauma2sche ervaringen hebben gehad. De trajecten die zij aanbieden zijn 
niet alleen voor singles, maar ook voor koppels. 
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15.15   

Zaal 8    
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15.15  Hanneke en Hanna, www.VrouwenVallei.nl   

Zaal 9  Vrouwenvallei: Tantra voor vrouwen, ‘Empowering the female essence’ 

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

Wil jij krach2g èn vrouwelijk zijn? In contact staan met je gevoel en intuï2e zonder overspoeld te 
worden door je emo2es? Werken met het jade-ei geeP een diepe gronding in buik en bekken en 
helpt je het verlangen van je hart te bekrach2gen. Wij inspireren en ondersteunen vrouwen om de 
verbinding met hun hart en yoni (vrouwelijke seksuele organen) te herstellen en te verdiepen, om 
haar authen2eke kracht en liefde te belichamen.  

 

De workshop “ Empowering the female essence’” brengt je in contact met je sensuele stroom. Je gaat 
ervaren dat kwetsbaarheid en kracht tegelijker2jd kunnen bestaan. Dit geeP je meer vitaliteit, 
vreugde en focus in het dagelijks leven. 
Tijdens deze introduc2e-training ervaar je de poten2e van de jade-ei-beoefening en is er gelegenheid 
tot vragen stellen en aanschaf van een jade, bergkristal, obsidiaan of rozenkwartz-ei ! 

Info h?p://www.vrouwenvallei.nl/ac2viteiten/geheimen-van-het-jade-ei/ of  www.VrouwenVallei.nl  
Tel: 06-499-66-182. 
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15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  

Zaal 10 Het dagelijks leven als tantra medita-e 

Doel workshop: iedereen 
Naaktheid: er is geen naaktheid in deze workshop 

Voor ons is tantra een medita2e in het dagelijks leven. Dat is onder meer geïnspireerd op het 
Tibetaans boeddhisme. Het verhaal gaat dat ergens in de achtste eeuw in Tibet een aantal nonnen en 
monniken uit de kloosters traden, om te onderzoeken of je in het dagelijks leven, terwijl je een 
liefdesrela2e hebt, seks hebt, kinderen hebt en werkt, nog steeds in medita2e kunt zijn. 
Waar veel vormen van medita2e een rus2ge en s2lle plek zoeken, is de uitdaging van tantra om in 
een drukke stad, 2jdens je werk, 2jdens het vrijen, in een hePige ruzie en in elke andere dagelijkse 
belevenis in medita2e te kunnen zijn. Op die manier komen de uitersten van opwinding, emo2e en 
extase enerzijds en diepe medita2eve rust anderszijds samen in pure aanwezigheid, dit zou je ook 
non dualiteit kunnen noemen. 
Soms lijkt medita2e in het Westen vooral gericht op jezelf lekker voelen of tantrische extase 
ontdekken. Voor ons is in tantrische medita2e je inten2e belangrijk. Een van onze belangrijkste 
inten2es is liefdevolle aandacht, ofwel een altruïs2sche houding, gericht op liefde en verbinding in de 
wereld. 
Je kunt meer hierover lezen in het volgende ar2kel van ons: Je eeuwige bron van liefde en seks 
(Onkruid, mei 2020) 
We nemen jullie mee in een ac2eve 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 rela2e 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 tradi2es, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers. Jan geeP al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met 
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele ar2kelen 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 Tantrafes2val. 
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19.00  Maya Kerstan, …………………….. 

Zaal 1   

………………………………. 
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19.00  Belinda & assistent, www.tantrischverwennen.nl  

Zaal 3  Ontdek de tantrische liefde. Voor stellen. 

Tantra: Tantra gaat over bewustwording, leven vanuit hart en buik, je eigen levensenergie gebruiken 
voor je gezondheid in:  in2miteit, sensualiteit en seksualiteit, liefdevol zijn naar jezelf en anderen. 

Doel workshop: Alleen koppels 
  
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Workshops  "Ontdek de Tantrische liefde" 
Hoe zou jullie het vinden om te leren samen te ontspannen, te onthaasten en je te laten verwennen 
door liefdevolle sensuele aanraking? Daar gaat het om bij de Tantrische liefde en onze workshops. 
De workshop "Ontdek de tantrische liefde" is een populaire workshop om samen de Tantrische liefde 
te ontdekken. Op het Tantra fes2val laten we jullie samen verschillende oefeningen ervaren. Tevens 
laten we jullie kennismaken met de basistechnieken van de Tantrische Kashmir massage, deze 
massage doe we over de kleding heen.  Een eeuwenoude massage die zijn ontstaan kent in India en 
nu nog steeds tot de meest populaire Tantra massage mag gerekend worden.  

Tantraliefde kent geen doel, anders dan heerlijk lang liefdevol samen zijn en de verfijning van de 
zintuigen.  Alles met volledige aandacht en vanuit het hart. Kom met je partner of 
gelegenheidspartner 

Belinda 
De workshops worden verzorgd door Belinda en een assistent. Belinda is ook personal coach, trainer 
en instructeur om mensen beter in hun vel te laten zi?en. www.belindachris2aans.nl 
Daarnaast al jaren ac2ef in de tantra wereld met het geven van workshops, privé sessies, massages 
en coaching. Om stellen bewust te maken van hoe de tantrische liefde hun rela2e kan verrijken.   
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19.00  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl     
  
Zaal 4  Tantra, medita-e en seksuele energie 
Tantra: Verbinding geeP een prach2ge versmel2ng van hoofd, hart en sexualiteit. Medita2e. 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 medita2eve toestand contact te 
maken met een ander. Je zult ervaren dat het maken van contact vanuit openheid een andere 
dimensie geeP. Van daaruit je sexuele energie voelen geeP een prach2ge versmel2ng 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 ins2nc2eve behoePe 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 
effec2eve oefeningen om de energie weer op gang te brengen: bioenerge2ca. Osho voegde daar de 
medita2eve 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 medita2e, een s2lle 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 medita2eve 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 in2eme en 
rela2onele func2oneren op. Of gewoon de verwach2ng eens ontspannen van je sexuele energie te 
kunnen genieten. Tantra. De tantrische levensopvagng 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 durP toe te laten je in een staat van overgave en totale extase geraakt. Margo Anand schrijP: 
"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 s2jgt 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 
leeP en lieoeeP. Je voelt je èèn met het hele bestaan." Verder is een belangrijk aspect van sexualiteit 
communiceren; en als de communica2e tussen partners slecht gaat op andere vlakken dan is sex vaak 
ook moeizaam. Een ander aspect is de vaak nega2eve 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 al2jd 
uitdraaien op bezi?erig, jaloers en aoankelijk gedrag. Iemand die echter van zichzelf houdt, is als een 
magneet en trekt de liefde van anderen aan. 
  
Cor is psycholoog, Rebalancer, Psychobalancer, medita2edocent, tantradocent en hypnotherapeut 
sinds 1991. www.psychobalancing.nl . Ingrid is jurist en begeleider van Tantra cursussen.   
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19.00   
  
Zaal 5   
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19.00 Marlie Wetemans en Marjolein van der Kruijf.  www.biodanzametmarlie.nl / 
www.liefdescoaching.nl/ www.biodanza.nl. 

Zaal 6  Biodanza workshop: Leven vanuit affec-eve intelligen-e. 

Voor wie: Iedereen  
Er is geen naaktheid in deze workshop. 

Biodanza is ontworpen om meer geluk in het leven te brengen. Intellectuele intelligen2e wordt in 
onze cultuur vaak hoog gewaardeerd. Maar er bestaat ook een affec2eve intelligen2e (op het gebied 
verbondenheid en liefde) en die wordt vaak enorm onderschat in onze maatschappij. Biodanza 
brengt vaak meer geluk in het leven doordat we juist de affec2eve intelligen2e s2muleren. We 
kunnen boven onszelf uits2jgen (transcenden2e) en de waarde van het echte leven steeds meer 
ervaren. Het leven zelf neemt een steeds centralere plaats in. Dit geeP verbinding met andere 
mensen, de natuur, het universum/ met alles dat bestaat. Uiteindelijk wordt alles en iedereen hier 
veel gelukkiger van.  
Biodanza werkt met een combina2e van dans, contact en muziek. Het is een uitnodiging om 2jdens 
de workshop te genieten van de sub2ele bewegingen van ons lichaam. Marlie en Marjolein besteden 
in de workshop ruimte aan grenzen (aangeven) in contact met mensen, zodat je je te allen 2jde veilig 
en ontspannen kunt voelen.  

Wie zijn Marjolein van der Kruijf en Marlie Wetemans? Marjolein heeP jarenlange biodanza ervaring, 
zij heeP vele weekenden met de grondlegger van biodanza Rolando Toro gedanst en verzorgt, sinds 
jaren, de vertalingen voor interna2onale docenten. Ze zet zich met hart en ziel in om de theorie van 
biodanza toegankelijk(er) te maken in Nederland. Marlie geeP wekelijkse lessen in Almere, Weesp/
Amsterdam en Naarden en verzorgt verdiepingsdagen, ze is ook didac2sch docent. Naast biodanza 
geeP zij liefdescoaching, informa2e over haar lessen en liefdescoaching vind je op haar website. 
Marjolein en Marlie hebben de lessen van biodanza geïntegreerd in hun  (eigen) dagelijkse leven.  
Visie op tantra en biodanza: Door liefde en het werkelijk verbinding maken met mensen en de wereld 
om ons heen maken we de wereld een stukje mooier. Tantra en biodanza kunnen op eigen wijze 
hieraan bijdragen.  
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19.00 Ellen Gille & Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl / 
www.ellengille.com  

Zaal 7  8-handen massage.   

Tantra is een manier van leven, een manier van Zijn. Zonder oordeel naar jezelf en anderen. Wanneer 
je in verbinding bent met jezelf wordt het leven een stuk fijner.  
  
Doel workshop: Iedereen 
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop 
  
 Acht tedere, liefdevolle, sensuele en spelende handen laten jouw lijf 2ntelen en genieten.  Jouw 
overgave is een ware giP voor iedere gever. In deze workshop staan ontmoe2ng en massage centraal. 
In vrijheid ont-moeten en vol overgave aanraken en aangeraakt worden.  De 8-handenmassage geeP 
jou de ervaring van ‘overvloedige’ aanraking; veilig en toch grensverleggend. Wanneer je je hieraan 
over kunt geven wordt het een ervaring waarvan je intens kunt genieten. 
We werken aan een massagetafel in groepjes van vijf deelnemers. Per tafel wordt steeds één 
deelnemer gemasseerd, de ontvanger. De andere deelnemers, de gevers, masseren de ontvanger vol 
aandacht in lange synchrone strijkingen. De strijkingen kunnen worden afgewisseld met speelse 
aanrakingen van het hele lichaam. We streven naar een evenwich2ge man/vrouw verdeling per 
massagetafel, maar dit is vooraf niet te voorspellen. Voorwaarde om deel te nemen is dat je 
gemakkelijk bent met naakt. Het staat je overigens geheel vrij om kleding aan te houden. De 
ontvanger geeP aan het begin van de massage haar/zijn verlangens en grenzen aan. Van iedere 
deelnemer wordt verwacht dat de afgesproken grenzen gerespecteerd worden, zodat een veilige, 
ontspannen sfeer gecreëerd kan worden. We leggen in de massage geen focus op de geslachtsdelen, 
maar de geslachtsdelen zijn wel een onderdeel van het lichaam en mogen in de massage 
meegenomen worden, uiteraard binnen de grenzen die vooraf  zijn aangegeven.  
Meenemen: twee grote handdoeken, een omslagdoek, je eigen massageolie (ca. 200 ml), sokken 
  
Hans en Ellen hebben elkaar 2jdens een Tantra workshop ontmoet en sloeg de vonk over. Afgelopen 
februari hebben zij hun liefde bezegeld met een huwelijk. 
Hans is een IT’er en masseur, twee werelden die soms ver uit elkaar staan. Hij brengt ze samen in wie 
hij is. Al meer dan 10 jaar geeP hij 8-handen massage workshops en sinds 5 jaar samen met Ellen 
Tantrisch Genieten. Voor diverse vormen van massage kunnen mensen bij hem terecht. 
Ellen werkt al jaren in haar prak2jk met een groot aanbod aan mogelijkheden: coaching op elk gebied 
(lichaam schaamte, burn-out, trauma heling, geld issues, werk, rela2es, etc.), Bars® sessies voor rust 
in hoofd en lichaam, energe2sche lichaamsprocessen, voetreflex, etc. 
In Zweden hebben zij een Tantric sexual therapy training gevolgd en mogen zij zichzelf Tantric Sexual 
Therapist noemen waarin zij mensen begeleiden die vast gelopen zijn op het gebied van in2miteit en 
seksualiteit, mensen die zich schamen voor hun lichaam, moeite hebben met rela2es of trauma2sche 
ervaringen hebben gehad. De trajecten die zij aanbieden zijn niet alleen voor singles, maar ook voor 
koppels. 
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19.00    

Zaal 8   
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19.00    

Zaal 9   
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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 rela2es is de liefde een roman2sch drama met hoge pieken en diepe 
dalen. Regelma2g 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 roman2sche 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 
essen2es 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 essen2e 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 2jd of geduld voor? Geen probleem, de oefeningen zi?en in je dagelijkse 
bezigheden en je wint er 2jd mee. Geen zin in saaie medita2es? Geen probleem, deze workshop 
geeP prak2sche ‘medita2es’ 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 rela2e 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 tradi2es, het boeddhisme, de wetenschap en een 
lange ervaring als trainers. Jan geeP al 25 jaar tantra workshops, de laatste 10 jaar samen met 
Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele ar2kelen 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 Tantrafes2val. 
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21.15  Frank Schulpen en Monique Blom, www.seedzforlife.nl  

Zaal 1 The Sjamanic way: de stroming van seksuele energie voor healing en 
empowering 

Tantra is voor ons een ‘way of life’, leven in liefde en bewustzijn, in kracht en in overgave aan de 
puurheid van het bestaan 
  
Doel workshop: Iedereen 
  
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop 
  
In deze workshop maak je contact met de kracht van je seksuele energie. 
Binnen de tradi2e van het spiritual sexual shamanism wordt seksuele energie vooral beleefd op het 
‘transpersonal level, als een basale, krach2ge levensenergie die helend en versterkend werkt. 
Tijdens de workshop zorgen we allereerst voor een veilige segng, en vertellen we uiteraard iets meer 
over het spiritual sexual shamanism. We geven je enkele tools om -meer- in contact te komen met je 
seksuele energie waarna je alle ruimte krijgt om deze met en bij jezelf te ervaren, vanuit je eigen 
verlangens en binnen je eigen grenzen. Je kunt er voor kiezen hierbij geheel of gedeeltelijk naakt te 
zijn, maar het hoeP niet. 
Er vindt geen (seksuele) uitwisseling plaats, behalve met jezelf, maar daarmee creëren we tevens een 
collec2ef veld waar we allemaal deel van uit maken. 

Seedz for Life is een ‘mystery school’ , gebaseerd op de tradi2es van het spiritual sexual shamanism. 
Door de combina2e van spiritual sexual shamanism met tantra en emo2oneel lichaamswerk geven 
we toegang tot de pure kracht van het bestaan. Wild en onschuldig tegelijk. En stevig gegrond in het 
dagelijks leven. 
In onze workshops en retreats verbinden we lichaam, gevoel en spiritualiteit waardoor je weer 
contact krijgt met je oorspronkelijke levenskracht, vrij en liefdevol 
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21.15  Belinda & assistent, www.tantrischverwennen.nl  

Zaal 3  Ontdek de tantrische liefde. Voor stellen. 

Tantra: Tantra gaat over bewustwording, leven vanuit hart en buik, je eigen levensenergie gebruiken 
voor je gezondheid in:  in2miteit, sensualiteit en seksualiteit, liefdevol zijn naar jezelf en anderen. 

Doel workshop: Alleen koppels 
  
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Workshops  "Ontdek de Tantrische liefde" 
Hoe zou jullie het vinden om te leren samen te ontspannen, te onthaasten en je te laten verwennen 
door liefdevolle sensuele aanraking? Daar gaat het om bij de Tantrische liefde en onze workshops. 
De workshop "Ontdek de tantrische liefde" is een populaire workshop om samen de Tantrische liefde 
te ontdekken. Op het Tantra fes2val laten we jullie samen verschillende oefeningen ervaren. Tevens 
laten we jullie kennismaken met de basistechnieken van de Tantrische Kashmir massage, deze 
massage doe we over de kleding heen.  Een eeuwenoude massage die zijn ontstaan kent in India en 
nu nog steeds tot de meest populaire Tantra massage mag gerekend worden.  

Tantraliefde kent geen doel, anders dan heerlijk lang liefdevol samen zijn en de verfijning van de 
zintuigen.  Alles met volledige aandacht en vanuit het hart. Kom met je partner of 
gelegenheidspartner 

Belinda 
De workshops worden verzorgd door Belinda en een assistent. Belinda is ook personal coach, trainer 
en instructeur om mensen beter in hun vel te laten zi?en. www.belindachris2aans.nl 
Daarnaast al jaren ac2ef in de tantra wereld met het geven van workshops, privé sessies, massages 
en coaching. Om stellen bewust te maken van hoe de tantrische liefde hun rela2e kan verrijken.   
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21.15   

Zaal 4   
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21.15    

Zaal 5   
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21.15   

Zaal 6   
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21.15    

Zaal 7   
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21.15  Karlijn Kabira, www.withkabira.com   

Zaal 8  ……………………… 
: 
Voor mij is Tantra het leven in zijn volledige totaliteit ervaren. Liefde. Het overs2jgen van de 
paradoxen van onze menselijkheid en het belichamen van een dieper bewustzijn.  

……………………………… 

Over Karlijn: 
Karlijn is een open, eerlijk, transparant en intuï2eve coach en facilitator. Ze is gedreven door haar 
passie voor transforma2e, bewustzijn en zelfrealisa2e. Naast afgestudeerd psychologe, leiderschap & 
change consultant is ze een gecer2ficeerde Tantra en Hatha yoga docente.  
Karlijn geeP ruim 10 jaar interna2onale trainingen, coaching en retreats op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en Tantra met Australië, Berlijn en Amsterdam als thuisbasis.  
Haar aanpak is down-to-earth, intuï2ef en met een vleugje humor!  

Wat anderen zeggen over Kabira: "Ik voelde je toewijding, kracht, compassie, empathie en volledige 
aanwezigheid. Door al je gra2e, intelligente wijsheid, schoonheid en bewustzijn voor het 
helingsproces ben ik diep geraakt."  

www.withkabira.com   
info@withkabira.com  
Instagram: withkabira   
Facebook: Kabira (pagina) of Kabira Events (group) 
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21.15   

Zaal 9   
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21.15  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  

Zaal 10 Tantric dance 

 
Een spel tussen het mannelijke en het vrouwelijke, waarbij je word uitgenodigd bij jezelf te 
onderzoeken hoe jij je verhoudt tot deze twee polen. Degene die de dans leidt (mannelijk) bepaalt 
wat er gebeurd, en degene die ontvangt heeP 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 krach2ge aanwezigheid en liefdevolle energie, zet ze zich in om mensen 
uit te nodigen in hun volle Poten2e te gaan staan.  
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