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Welkom 
 
Welkom op het 15e tantrafestival. Voor de 15e keer is voor dit festival het spirituele centrum Djoj in 
Rotterdam afgehuurd, negen zalen zijn beschikbaar van 11.30 's ochtends tot 24:00 's nachts. Op de 
voorgaande 14 festivals waren er 200-250 deelnemers en ongeveer 40 begeleiders. Vorig jaar was 
het ruim tevoren uitverkocht. 
De inschrijving doen we in de grote zaal, zaal 10. 
 

 
 

Het festival: hoe werkt het? 
 
Het festival is een kans om te proeven van de verschillende vormen van tantra en dergelijke. Dat 
betekent ook dat de sfeer en de inhoud van de workshops heel verschillend kan zijn. Soms is het 
meer gericht op spiritualiteit en meditatie, soms meer op intimiteit en seksuele energie, soms 
beiden. Wel houden alle begeleiders er rekening mee dat het een laagdrempelige dag is waar 
iedereen ontspannen mee kan doen met de activiteiten. 
Als je voorzichtig wilt zijn, verdiep je eerst in de inhoud van de workshop. Als je jezelf wilt en durft te 
laten verrassen, probeer eens iets heel nieuws uit. 
Het mooie van het festival is dat de verschillen er mogen zijn en dat we nieuwsgierig en respectvol 
mogen ontdekken en genieten. Tegelijkertijd is het ook een mogelijkheid voor uitwisseling en leren 
van elkaar.  
 
Bevestiging aanmelding: 
 
Enkele dagen voor het festival krijg je per e-mail het definitieve programma, een toegangsbewijs, een 
maaltijdbon als je hiervoor opgegeven hebt, een schema met zalen en tijden per workshop en andere 
benodigde informatie zoals de routebeschrijving. 
 
Inschrijven workshops: 
 
Inschrijven voor de lezingen en workshops is mogelijk bij de start van het festival vanaf 11.45 tot 
12.45 in zaal 10, in het nieuwe bijgebouw rechts naast Djoj. Daar liggen inschrijfformulieren voor alle 
workshops en lezingen van het definitieve programma. 
 



 
 

Wij kiezen er dit jaar opnieuw voor om iedereen ter plaatse in te laten schrijven voor de workshops. 
Het is technisch misschien wel mogelijk om een systeem te verzinnen om eerder in te schrijven, maar 
één van de nadelen is dat sommige workshops dan al lang tevoren niet meer beschikbaar zijn. 
Daarnaast kost dat voor ons meer administratietijd, en we willen het werk, en daarmee ook de 
kosten van het festival, beperkt houden. 
Maar er is ook een tantrische reden om te kiezen voor deze manier van inschrijven. Voor ons gaat 
tantra over omgaan met verlangen. Een balans vinden tussen uitreiken en terughouden, kunnen 
gaan voor je verlangen zonder te hechten aan het resultaat. Kunnen omgaan met voor sommigen 
misschien wat ongemakkelijke omstandigheden, zoals het inschrijven voor workshops met 260 
mensen. En dan toch in balans blijven, in liefdevolle vriendelijkheid blijven, zonder je verlangen kwijt 
te raken of los te laten. Daar begint tantra, en eigenlijk is het inschrijven gewoon de eerste 
tantraworkshop, voor iedereen. 
 

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



Thema tantrafestival: 
Tantra, het grote geheim van de liefde 

 

 
 

Alleen liefde ervaren wij als iets dat boven dualiteit uitgaat. Dat heeft liefde tot het aangewezen 
instrument gemaakt waarmee je in de wijsheid van tantra kunt delen. 
Osho. Het boek der geheimen. 
 
Op één van de eerste tantrafestivals die wij georganiseerd hebben was er een gesprek tussen de 
Tibetaanse Lama Jigmé, een biodanza leraar, een tantra-sekscoach, een filosoof, twee tantra trainers 
(waaronder Jan), een trainer in de taoïstische seksualiteit en een seksuoloog. Lama Jigmé had veel 
waardering voor het open gesprek, maar wilde ons toch vragen het woord tantra niet meer te 
gebruiken. Hij stelde dat tantra een geheime leer is vanuit het boeddhisme, dat wij die kennis niet 
hebben en ook niet zullen krijgen en daarom het woord tantra niet mogen gebruiken. 
Het klopt dat de tantrische leer lang geheim is geweest en alleen overgedragen werd van leraar op 
leerling na lange voorbereiding en inwijding. 
Tantra is echter intussen zo’n breed gebruikt begrip dat het niet meer mogelijk is om dat woord te 
verbieden. Dat wordt ook erkend vanuit het boeddhisme. Daarom heeft bijvoorbeeld de Dalai Lama 
gezegd dat de leringen die ooit geheim werden gehouden nu moeten worden gepubliceerd. Zijn doel 
is daarbij om de authentieke kennis van tantra zorgvuldig over te brengen en fouten te corrigeren die 
gemaakt zijn door niet authentieke schrijvers.  
Maar zoals het gesprek op het Tantrafestival laat zien, is er ook een wereld aan tantra workshops, 
tantramassage en tantra boeken ontstaan die soms dicht bij de oorspronkelijke tantra staan, maar 
soms een vorm van neo-tantra zijn die nauwelijks of geen verbinding hebben met de oorspronkelijke 
leringen. 
Op het festival kunnen we niet de oorspronkelijke authentieke tantra presenteren, maar we zoeken 
wel verbinding met de essenties van de tantra zoals wij die hebben leren kennen. 
Hoe kunnen we recht doen aan deze authentieke geheime leer, terwijl we veel van de geheime niet 
kennen en niet ingewijd zijn? 
 
In essentie is tantra een vorm van non dualiteit. Elke tegenstelling is een illusie, en kan opgelost 
worden in verbindende liefde. 
 
Seks of meditatie, uitleven of onderdrukken, bewust of onbewust, zin of geen zin? Tantra nodigt je 
uit de tegenstellingen los te laten. Alle tegenstellingen zijn uiteindelijk een verlangen naar eenheid. 
Liefde is het geheim van deze eenheid. Het grote geheim van tantra is dat we deze liefde al zijn, de 



kunst is ons dat elke keer weer te herinneren. De paradox van tantra is dat het veel wijsheid en 
oefening vraagt om ons elke keer weer te herinneren dat de liefde er vanzelf al is. 
 
Veel mystieke spirituele stromingen, zoals tantra, zien de liefde als het geheim dat je kunt leren 
kennen door studie, meditatie en zelfonderzoek. Wij nodigen de trainers en de deelnemers uit om dit 
festival deze liefde te onderzoeken en te creëren.  
 
We stellen één vraag centraal op het festival bij alles wat je doet en zegt:  
 

Draag jij bij aan liefde? 
 

 
 

 
  



 

Programma overzicht: 
1e concept versie 8 augustus 2017. 

Wijzigingen zullen nog plaatsvinden. 
 

 (Tijden: zie apart overzicht) 
Een workshop duurt 1.45 uur (1 uur en 3 kwartier).  

De tijden zijn 13.00, 15:15, 19:00 en 21.15. 17:00 is het diner. 
 
 

 



  
Korte samenvatting van het programma, geordend per tijdstip 

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

13.00  Erik en Inge, www.risingheart.be 
Zaal 6   

 

13.00  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
Zaal 7  Tantric dance 

 

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

 

13.00  Kaya Jiwan, www.kayajiwan.com  
Zaal 9   

 

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

 

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



 

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

 

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

 

15.15  Anke en Greet 
Zaal 5   

 

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

 

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

 

15.15  Jane 
Zaal 8 

 

15.15  Ellen Gille en Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl 
Zaal 9  8-handenmassage. 

 

15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl 
Zaal 10 Tantra: Het grote geheim van de liefde 

 

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

 

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

 

19.00  Esther en Elli, https://hartstrelingtantra.nl 
Zaal 4   

 

19.00  Jos Wolffensperger en Marie-Paule Thijssen, www.omgroep.nl  
Zaal 5  Tantric  Orgasmic  Meditation, introductie 

 



19.00  19.00  Karlijn 
Zaal 6   

 

19.00  Helene en Jan, www.purenature.nl 
Zaal 7  Tantrisch ontmoetingsspel 

 

19.00  Ingrid Kramer, www.Bewustincontact.nl  
Zaal 8  Het spel van de Magie van Energie.  

 

19.00  Ellen Gille en Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl  
Zaal 9  Tantrische Blinddate 

 

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

 

21.15  Katerine Afman, http://www.healingtantra.nl/  
Zaal 1  Tandava en saivistische massage   

 

21.15  Rens Meijkamp en Mariska van Veenen, www.dansdoorhetleven.nl 
Zaal 3  Tantric Dance 

 

21.15  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl      
Zaal 4  Tantra, meditatie en seksuele energie 

 

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

 

21.15  Inge en Erik, www.risingheart.be 
Zaal 6   

 

21.15  Klara 
Zaal 7   

 

21.15  Mark en Janine 
Zaal 8   

 



21.15  José 
Zaal 9   

 

21.15  Helene en Jan, www.purenature.nl 
Zaal 10 Tantrische zintuigenreis  

 
 
 
 
 

 
Uitgebreid programma, geordend per tijdstip: volgende pagina’s 

 
 
 
 

  



Hele dag  Marije Oostindie, www.atelieraandacht.nl 
 
  Tantrische Altaren & Kunst, in nis in de gang tegenover het eetcafe 

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

 
  



 

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

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

 

 



 

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

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

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



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

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



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

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

 
 

Docent : Monique Sajet 06-31908910, welkom@moniquesajet.nl 
Monique geeft wekelijks les in Tinte, maandelijks in Rotterdam/Djoj en jaarlijks in Frankrijk. 
www.moniquesajet.nl, www.geniusquest.nl 

 



13.00  Erik en Inge, www.risingheart.be 
 
Zaal 6   

  
  



13.00  Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
 
Zaal 7  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.  
 
 

 
 
  



13.00  Martina Gijsbers, www.VrouwenVallei.nl   
 
Zaal 8  Vrouwenvallei: Tantra voor vrouwen, ‘De geheimen van het jade ei’   

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

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



 

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

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

  



 

Zaal 10 Tantric love boost  

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

 
 
  



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

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

 

 



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

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

 
  



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

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



15.15  Anke en Greet 
 
Zaal 5   

  



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

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



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

 
Website: www.biodanzametmarlie.nl  en www.liefdescoaching.nl  
 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop.  
 
  



15.15  Jane 
 
Zaal 8   

 
  



15.15  Ellen Gille en Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl 
 
Zaal 9  8-handenmassage (gelijk aantal mannen en vrouwen) 

 
 
Tantra: 

- It’s a way of life. Het geeft ons plezier, vreugde en dankbaarheid in ons leven en onze relatie.  
- Vrij van oordelen, aannames en, conclusies. Er is geen goed en er is geen fout. 
- Dankbaar voor jou; ik mag zijn wie ik ben, jij mag zijn wie jij bent. 

 
Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop 



15.15  Jan en Caroline, www.tantratraining.nl 
 
Zaal 10 Tantra: Het grote geheim van de liefde 

 
We gaan vele jaren naar school en oefenen uren op het tennisveld of de piano.  Maar in de liefde 
hebben we de romantische opvatting het er vanzelf moet zijn. En als het dan misgaat gaan we met 
onszelf of (als we een partner hebben) elkaar de strijd aan, storten ons in een langdurige 
therapeutisch traject of zoeken we weer een volgende partner. 
Deze workshop neemt je mee in het geheim van de liefde, zowel voor jezelf, in het creëren van een 
relatie als in het onderhouden van een relatie. 
 
Heb jij genoeg van de verwijten, de strijd en zoektocht naar liefde? Genoeg van de liefdespijn? 
Eeuwenoude spirituele wijsheid en de nieuwste ontdekkingen van de neurowetenschappen laten 
zien dat er een vorm van liefde zonder strijd en pijn is. De essentie is om je die liefde eenvoudigweg 
weer te herinneren. Dit kun je oefenen. Als je religies stript van alle ingewikkelde dogma’s en 
rituelen, blijven een aantal eenvoudige oefeningen over die jij nu ook kunt leren. 
Heb je daar geen tijd of geduld voor? Geen probleem, de oefeningen zitten in je dagelijkse 
bezigheden en je wint er tijd mee. Geen zin in saaie meditaties? Geen probleem, deze workshop 
geeft praktische ‘meditaties’ terwijl je geniet van eten, seks of al die andere zaken die jouw leven 
zoveel plezier geven.  
Dit alles is gebaseerd op diepgaand onderzoek en ervaring. In deze workshop vertellen wij en laten 
we zien hoe wij onszelf getraind hebben in de liefde. We voerden hierover fascinerende gesprekken 
met hedendaagse spirituele meesters en wetenschappers. Dat vertalen we in een ervaringsgerichte 
workshop. 
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. Onze belangrijkste thema’s zijn 
genieten van het verlangen en leven in liefdevolle aandacht. 
 
Wij organiseren voor de 15e keer dit Tantrafestival. 



19.00  Joyce, www.enjoy-ce.com 
 
Zaal 1  Heilige Sex & Magische Intimiteit. (Neem een (gelegenheids)partner mee). 

 

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

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



 

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

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

 
  



 

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

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

 
  



 

19.00  Jos Wolffensperger en Marie-Paule Thijssen, www.omgroep.nl  
 
Zaal 5  Tantric  Orgasmic  Meditation, introductie, liefst met een gelegenheids-)partner. 

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

 
  



 
 

19.00  Karlijn Kouwenhoven, http://magic-of-love.org/  
 
Zaal 6   

 
  



 

19.00  Helene en Jan, www.purenature.nl 
 
Zaal 7  Tantrisch ontmoetingsspel 

 
 
Op een speelse, veilige manier gaan we elkaar ontmoeten. 
Met behulp van verschillende oefeningen maken we tijdens deze workshop steeds meer verbinding 
met elkaar. 
Deze workshop is met kleding aan. Trefwoorden: ontmoeten, verbinden, aanraken, liefdevol, zacht 
en sensueel. 
 

 
 
Helene en Jan geven in Heerde tantrische massages, cursussen tantrisch masseren, tantrische 
verwenavonden en tantrische feesten. 
Dit alles vanuit een frisse en liefst wetenschappelijk onderbouwde kijk op het Tantrisme en Taoisme. 
Helene is holistisch (dier)fysiotherapeut, aangevuld met acupunctuur en chiropractie. Daarnaast 
werkt zij met Tao healing en life style coaching, met name op het gebied van intimiteit, relaties en 
seksualiteit. 
  



19.00  Ingrid Kramer, www.Bewustincontact.nl 
 
Zaal 8  Het spel van de Magie van Energie. 

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

 
  



19.00  Ellen Gille en Hans van der Hel, www.handsonhappiness.nl  
 
Zaal 9  Tantrische Blinddate 

 
Tantra: 

- It’s a way of life. Het geeft ons plezier, vreugde en dankbaarheid in ons leven en onze relatie.  
- Vrij van oordelen, aannames en, conclusies. Er is geen goed en er is geen fout. 
- Dankbaar voor jou; ik mag zijn wie ik ben, jij mag zijn wie jij bent. 

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



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

 
Dit is de 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. 
 
Daarin ontstaat een diepgaande ervaring van vrijheid, verbinding en geluk. 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. De workshop is 
voor singles, paren en als je een relatie hebt maar alleen wilt komen.    
 
(Er is geen naaktheid in deze workshop).  
 
Jan en Caroline 
 

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



21.15  Katerine Afman, http://www.healingtantra.nl/  
 
Zaal 1  Tandava en saivistische massage 

 
We starten met een uitgebreide Tandava dans en adem meditatie. 
Daarna een korte saivistische massage oefening in tweetallen. 
 
  



 

21.15  Rens Meijkamp en Mariska van Veenen, www.dansdoorhetleven.nl 
 
Zaal 3  Tantric Dance 

 

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

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

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist after he grows up.” (Pablo 
Picasso)  
 
(Naaktheid: er is geen naaktheid in deze workshop). 
 
Website: www.dansdoorhetleven.nl 
 
 



21.15  Cor van Kippersluis en Ingrid Brinkhuis, www.tantra-leiden.nl     
  
Zaal 4  Tantra, meditatie en seksuele energie 

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

                                
 



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

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

 
  



21.00  Inge en Erik, www.risingheart.be 
 
Zaal 6   

  



 

21.15  Klara Adalena 
 
Zaal 7   

  



 

21.15  Mark en Janine 
 
Zaal 8   



21.15  José 
 
Zaal 9   

  



 

21.15  Helene en Jan, www.purenature.nl 
 
Zaal 10 Tantrische zintuigenreis  

 
De tantrische zintuigenreis is de specialiteit van Pure Nature Passion.  
Na een korte introductie over onze visie op tantra worden jullie gedurende 1.5 uur meegenomen op 
een reis waar alle zintuigen, behalve het zicht, geprikkeld en wakker gemaakt worden. Naast het 
ontvangen van deze zintuigenreis zijn jullie zelf ook actief bezig. Praktische tips en ideeën, vooral ook 
om thuis verder mee aan de gang te gaan. Door alle verschillende indrukken komen de hersenen in 
een diepe ontspanning en kan er een trancegevoel ontstaan door de aanmaak van o.a. endorfines. 
Liggend op de grond met een blinddoek om worden jullie verrast met geuren, klanken, trillingen en 
smaken uit de hele wereld en nog veel meer. Dit kan met kleding aan, met alleen onderkleding is 
alles zeker nog intenser. Van klankschaal tot oceandrum, van struisvogelveer tot Chinese massage 
roller. Van chocolade tot vers fruit. 
Wij als team staan voor een integere sfeer, na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen. 
Het is een weldaad voor lichaam en geest je over te geven aan deze wereld van horen,voelen, 
proeven, ruiken en genieten.  
 

 
 
Helene en Jan geven in Heerde tantrische massages, cursussen tantrisch masseren, tantrische 
verwenavonden en tantrische feesten. 
Dit alles vanuit een frisse en liefst wetenschappelijk onderbouwde kijk op het Tantrisme en Taoisme. 
Helene is holistisch (dier)fysiotherapeut, aangevuld met acupunctuur en chiropractie. Daarnaast 
werkt zij met Tao healing en life style coaching, met name op het gebied van intimiteit, relaties en 
seksualiteit. 


