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Jan den Boer

Programma 9e Tantra festival 3 november 2012

(7e concept versie 29 oktober 2012)

Voor het 9e tantrafestival is opnieuw het spirituele centrum Djoj in Rotterdam 
afgehuurd, acht zalen zijn beschikbaar van 12:00 's middags tot 12:00 's nachts. 
Kosten: € 45, diner € 10. 
Op de voorgaande 8 festivals waren er ruim 200 deelnemers en 40 begeleiders. 

Het festival is een unieke kans om kennis te maken met de verschillende vormen van 
tantra, biodanza, sexual grounding etc. zoals die op dit moment in Nederland 
gegeven worden! 
En voor het eerst wordt het tantrafestival Internationaal!
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Het 9e tantra festival belooft een fantastische dag te worden.
Djoj, Antony Duyklaan 5-7, 3051 HA Rotterdam

Het festival

Het festival is een kans om te proeven van de verschillende vormen van tantra en 
dergelijke. Dat betekent ook dat de sfeer en de inhoud van de workshops heel 
verschillend kan zijn. Soms is het meer gericht op spiritualiteit en meditatie, soms 
meer op intimiteit en seksuele energie, soms beiden. Wel houden alle begeleiders er 
rekening mee dat het een laagdrempelige dag is waar iedereen ontspannen mee kan 
doen met de activiteiten.
Als je voorzichtig wilt zijn, verdiep je eerst in de inhoud van de workshop. Als je jezelf 
wilt en durft 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 3, einde van de gang voorbij het eetcafe. Daar liggen 
inschrijfformulieren voor alle workshops en lezingen van het definitieve programma.
Natuurlijk is het leuk als je met de workshops van je eerste keuze mee kunt doen. 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.
Om het inschrijven wel eerlijk te laten verlopen, begint het exact om 11.45. Je kunt 
als je iets eerder bent eventueel al wel iets drinken in het eetcafé.
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Programma overzicht:

 (Tijden: zie apart overzicht, wordt later bekend gemaakt)
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.

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden www.tantratraining.nl
1 15.15 - 17.00 Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden. 

Interactieve workshop Schakel door naar je hart. Het trainen van de vrije 
wil. Naar aanleiding van dit nieuwe boek van Jan den Boer.

2 Workshop: Vrijen in verbinding. Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken.
Workshop op basis van het boek van Jan den Boer: Vrijen in verbinding.

Theo de Klein en Daniëlle van Berkel  www.abhika.nl
1. Workshop Kashmirische Tantra

2. Workshop de Kunst van de Seksuele Ontmoeting

Nicolet Roelfsema, www.danceswithlife.com
Workshop Dances with life

Inge Jager www.beterbeminnen.nl
Workshop: Het wonder van de relatie; voor paren

Jan Geurtz, www.jangeurtz.nl 
Interactieve lezing over "Verslaafd aan liefde"

Han Thorig, www.body2chill.nl
Een tantrisch ‘warm bad’.

Lin Ananda Holmquist & DJ Qualia, www.yoga-ananda.se
 Tantra Trance Dance

Wendy Doeleman en Rob van den Dries, www.blissyourbody.nl 
Workshop: Kundalini power (voor twintigers en dertigers)

Inge Leemans (www.yatri.be) en Erik Decolvenaer (www.innerlijkezoektocht.be)
Je verlangens als bron op je pad van ego naar essentie
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Tara Long en Hein van de Heuvel, www.love-in-action.nl en www.deconnection.org
1 Interactieve voordracht en massageworkshop in Eén

2 Interactieve voordracht en boekpresentatie Connection jaarboek

Cor van Kippersluis en Elizabeth Gyovai, www.tantra-leiden.com
Tantra, meditatie en seksuele energie

Merijn van Oudheusden, www.biodanzaschoolutrecht.nl 
Biodanza

 Helene en Jan, www.purenature.nl
3 x Tantrische zintuigenreis

Rakesh en Nounya, www.artofloving.nl
Workshop Tantric Dance

René en Marja Tol, www.tantraholland.nl
Tantra en Kaizen: Kleine stappen, echte verandering

Maya Kerstan, www.rodeparel.nl
Workshop Introductie in Sexual grounding Therapie

Jacqueline Snelder - Soul tantra team - www.soultantra.nl
1 Workshop voor singles en stellen
2 Workshop tantra voor vrouwen

Jiva’s Tantra ( door Atijiva), www.jivas.nl
Tantra met een vleugje sjamanisme. Onderdeel : “ Listen to your Inner voice”

Wino Penris  http://www.winopenris.nl/liefde.html
Je verlangen in het licht. Korte workshop voor singles en stellen (MV, VV, MM)

Soila Quandus,www.SoilandInspiration.com
Workshop “ How to connect with yourself and with the other”, The healing power of love

Birgit Schipper en Nico de Vos, www.facebook.com/pragmagie.nl
  Workshop: Celtic Tantra

Kees Kaldenbach, http://kalden.home.xs4all.nl/auth/massage-djoj.html
Workshop 8 handen massage

Sundari, www.ervaartantra.nu
Ontwikkel je sensualiteit

Nirav, www.TantraTempel.nl
Workshop “ Tantra voor meer Verdieping en Geluk “

Erik en Claudia, dansjelicht@hotmail.com 
Workshop Dans je licht

Belinda van der Pool / Ambrosia, www.oertrouw.blogspot.com 
Interactieve voorstellingen/workshop voor Geliefden en Zij die het hopen te worden

Reiny Veldkamp, reinyveldkamp@hotmail.com;  
Boekentafel, in de gang tegenover het eetcafe.

Live muziek door Enchant, www.enchant.nl
Zaal 3, lounge ruimte tijdens diner, 17.00-18.45
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Uitwerking programma per onderdeel:

Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden www.tantratraining.nl 

1 Interactieve workshop Schakel door naar je hart, het trainen van de vrije wil.

Workshop op basis van het nieuwe boek van Jan den boer.

2 Workshop: Vrijen in verbinding. Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken.

1 15.15- 17.00 Interactieve workshop 
Schakel door naar je hart. Het trainen van de vrije wil. Naar aanleiding 

van dit nieuwe boek van Jan den Boer.

Tantra is een spirituele visie die je uitnodigt om te leven vanuit liefdevolle aandacht. Door 
meditatie en aandachtoefeningen kun je leren om je niet te laten leiden door beperkende 
overtuigingen of verstorende emoties, maar echt leren luisteren naar je gevoel, naar je hart.
In veel tantratrainingen staan intimiteit en relaties centraal. In het boek Schakel door naar je 
hart en de bijbehorende training is deze visie verbreed naar leven vanuit je gevoel op veel 
terreinen in je leven.
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Hoe kun je leren om minder geïrriteerd te zijn naar je kinderen? Hoe kun je aandachtiger zijn 
op je werk? Hoe kun je als ontwerper daadwerkelijke schoonheid creëren? Hoe kun je als 
bankdirecteur minder hebzuchtig zijn? Wat is wijsheid?

Als het leven vanuit je hart eenvoudig zou zijn, dan gebeurde dat gewoon. Waarom doen we 
dat dan niet? We zien in onze cultuur een golfbeweging tussen rationaliteit en emotionaliteit, 
maar beide veroorzaken de nodige problemen. Inzichten uit recente onderzoeken rond het 
functioneren van de vrije wil en onze hersenen laten zien dat overtuigingen en emoties je 
onvrij kunnen maken. In meer dagelijkse taal: emoties en overtuigingen zijn vergelijkbaar met 
bijvoorbeeld dronkenschap en dan heb je jezelf niet meer in de hand. Maar je kunt wel leren 
om jezelf te bevrijden van beperkende overtuigingen en verstorende emoties.
Het is niet mogelijk om vandaag vanuit je rationele denken te besluiten om morgen niet meer 
geïrriteerd of hebzuchtig te zijn. Maar het is wel mogelijk om na zorgvuldig onderzoek te 
kiezen voor wijze intenties, bijvoorbeeld liefdevolle aandacht. Vervolgens kun je jezelf gaan 
oefenen in deze intenties, waardoor je langzaam maar zeker steeds meer kunt schakelen naar 
liefdevolle aandacht. Door te 'surfen in je bewustzijn', de houdingen van emotie, denken en 
gevoel te verkennen, leer je steeds bewuster te kiezen voor een houding die je echt in contact 
brengt.
In deze interactieve workshop nemen we je mee in dit verhaal, nodigen we je uit om je 
ervaringen te delen en bieden oefeningen aan om ook daadwerkelijk te ervaren wat je 
mogelijkheden zijn.
Op de vernieuwde website www.tantratraining.nl kun je al 'proeven' van deze oefeningen.

2 Workshop: Vrijen in verbinding. Hoe tantra je liefdesleven kan verrijken.
Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden

Als je helemaal aanwezig bent in het moment
en kunt genieten van het verlangen zonder uitreiken of terughouden

ontdek je dat alle verlangen verwijst naar de liefde
en word je gedragen in de armen van de liefde zelf. 
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Centraal in het werk van Jan en Caroline staat het leren genieten van het verlangen. 
Meestal ontstaat in het verlangen een tegenstelling tussen uitreiken en terughouden,
waardoor verlangen onrust kan veroorzaken en een verschil in verlangen tussen 

partners 
kan leiden tot verwijdering en relatieproblemen.
Door in een tantrische meditatie bewust worden van de beweging van het verlangen 
in uitreiken en terughouden, wordt het mogelijk een balans te bereiken waarin het 
verlangen verstilt en tegelijkertijd extatisch en meditatief voelt. Van daaruit wordt 
een diepgaande liefdesverbinding mogelijk in een relatie, waarin je als het ware 

wordt 
gedragen door de liefde zelf.
In de workshop doen we eerst een individuele tantrische meditatie, waarin je kunt
oefenen in het voelen van de balans van waaruit je aanwezig kunt zijn in
het hier en nu. 
Vervolgens doen we een tantrische ritueel samen met een partner, met ademen, 
ontspannen in de energie en contact maken. Vanuit de balans in jezelf leer je hoe je 

kunt 
kiezen voor een liefdevolle houding naar een partner en je omgeving.
Je kunt deze partner oefening doen zowel met je eigen partner als met andere 

deelnemers 
in de groep als je dat wilt of als je alleen bent. 
De workshop is zowel voor singles, stellen als mensen die een relatie hebben en 

alleen willen
komen.
Er is een veilige en respectvolle sfeer, waarin wij duidelijke grenzen stellen en jullie 
grenzen gerespecteerd worden. 

Deze workshop is op basis van het boek van Jan den Boer: Vrijen in verbinding.

Tantra is een spiritueel bewustwordingsproces, waarin je leert om aanwezig te zijn in je 
seksuele energie, emoties en denkpatronen, zonder iets te verdringen of iets te moeten 
uitleven. In dit proces is het mogelijk de energie van de passie te transformeren naar liefde, 
mededogen en spirituele openheid. Dan wordt seksualiteit een sacraal, heilig gebeuren 
waarin een diepgaande verbinding met jezelf, een partner en het hogere mogelijk is.

www.tantratraining.nl  tantratraining@kpnmail.nl      06-24694704
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Jan den Boer (1960) studeerde filosofie en bouwkunde en is Postural Integration 
therapeut. Hij volgde trainingen op het gebied van tantra en sexual grounding. Hij 
geeft sinds 1994 individuele therapie en tantra trainingen. Ook is hij free lance 
schrijver en publiceerde een aantal boeken en artikelen.

Caroline van Wijngaarden.

Caroline deed de volgende opleidingen: MBO inrichtingswerk en HBO (bedrijfs-) 
maatschappelijk werk. Caroline begeleidt bij Abrona mensen met een beperking.
Caroline volgde een aantal trainingen op het gebied van persoonlijke groei en tantra, 
onder meer de jaartraining Intens leven bij Jorien Vossen, een Tantraweek bij 
Tantracentrum Amsterdam en een training vrouwelijk leiderschap. Zij is de partner 
van Jan den Boer.
Caroline geeft ook individuele sessies.

Abhika Tantra, Theo de Klein en Daniëlle van Berkel  www.abhika.nl

1. Workshop Kashmirische Tantra
2. Workshop de Kunst van de Seksuele Ontmoeting

1. Kashmirische Tantra 
De Kashmirische Tantra is een spiritueel pad dat zich richt op het beleven van de 
onafgebroken stroom van ervaringen waaruit het leven bestaat.
Kashmirische Tantra biedt een nieuwe en uitdagende ingang naar jouw bewustzijn.
Bewustzijn over de stroom van ervaringen ontstaat wanneer je de overtuigingen van 
je mind kunt loslaten door jezelf te richten op lichamelijke en geestelijke sensaties.
In deze workshop bieden wij een veilige setting waarin je kunt oefenen en spelen met 
een aantal werkvormen uit de Kashmirische Tantra: Tandava Dans Yoga en de Yoga 
van Aanraking.

De Tandava Dans Yoga is een combinatie van meditatieve beweging en tantrische 
ademtechniek. Wanneer je niets meer hoeft te doen en niets meer hoeft te laten kun 
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je jezelf ervaren in dit moment, in deze stroom, in contact met jezelf en jouw 
omgeving. 
In de Yoga van Aanraking breng je de Tandava Dans Yoga in contact met een ander. 
Hier ontvouwt zich een nieuwe dimensie in de beleving van aanraking. 

De workshop is open voor singles en stellen en je houdt in deze 
kennismakingsworkshop je kleren aan.

2. De kunst van de Seksuele Ontmoeting
De seksuele ontmoeting is waarschijnlijk de meest spannende en intieme manier om 
contact te maken met een ander.  
In deze festival workshop nodigen wij jou uit om jouw eigen bewegingen en mogelijke 
blokkades rond jouw seksualiteit en de seksuele ontmoeting te onderzoeken. 

We kijken zowel naar de schoonheid als schaduwzijden van seks en seksualiteit. 
Spelenderwijs komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
-de kracht van de man/vrouw polariteit in jezelf 
-omgaan met onzekerheid en onwetendheid 
-schuld en schaamte voorbij 
-het verschil tussen verlangen en lust 
-ontspannen in seks

Wij ondersteunen je in dit onderzoek door een aantal uitdagende, praktische en 
veilige oefeningen aan te bieden. Deze kennismakingsworkshop is geschikt voor 
iedereen die belangstelling heeft voor zijn of haar eigen seksualiteit. 

De workshop is open voor singles en stellen en je houdt in deze 
kennismakingsworkshop je kleren aan.

Over ons  

 Theo de Klein en Daniëlle van Berkel

Abhika Tantra organiseert al meer dan 10 jaar Tantra workshops.
Vanuit ons eigen enthousiasme nodigen we je uit om met nieuwsgierigheid de 
diepere lagen van contact, intimiteit en seksualiteit te onderzoeken. 
We geven deze workshops met de intentie om de Tantrische visie meer te integreren 
in het dagelijks leven. Deze visie daagt je uit om je bewustzijn te ontwikkelen, jouw 
eigen waarheid te erkennen en deze te leven.

In onze workshops bieden we vooral praktische oefeningen aan waarin je jouw eigen 
levendigheid, kracht, levenszin, speelsheid en spontaniteit onderzoekt en ontwikkelt.
Dat creëert meer ruimte voor andere keuzes en nieuwe mogelijkheden in jouw leven.

www.abhika.nl
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Nicolet Roelfsema, www.danceswithlife.com

Dances with life

Dances with Life dansworkshop met Nicolet Roelfsema
The Blissful Connection, Opening Heart Body & Soul

Nicolet danst haar hele leven al vanuit passie en totale verbinding en commitment met 
het hier en nu en alles wat zich aandient in het leven.

Essentieel voor haar is te kunnen bewegen vanuit authenticiteit en eigenheid. Om los van 
beknellende systemen, paradigma’s en beperkingen in vrijheid te kunnen leven en voluit 
expressie te geven aan eigen waarden, talenten en (hart)kwaliteiten. Dit vraagt volgens 
haar moed en zelfstandigheid.

Zij reikt deelnemers op hun unieke weg naar vrijheid, expressie van het Zelf en 
individuatie de mogelijkheid aan tot het aanboren van de eigen (oneindige) bron van 
vitaliteit, kracht en creativiteit.
Dit proces vindt altijd plaats in verbinding met de wereld om je heen. Een mens is geen 
eiland.

Om te dansen en leven vanuit de waarheid van je hart!
Met jezelf en de wereld om je heen…

Dances with Life
Nicolet Roelfsema
www.danceswithlife.com
info@danceswithlife.com
020 – 6 707 422
06 – 414 70 467
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Inge Jager www.beterbeminnen.nl 

Workshop: Het wonder van de relatie (voor paren)

Het wonder van de relatie
Een workshop speciaal voor partners

In een liefdesrelatie kan het zo makkelijk gebeuren dat je elkaars aanwezigheid ‘gewoon’ en 
vanzelfsprekend gaat vinden. Dat het logisch is dat de ander er voor jou is, met je meegaat er 
voor je is.
Maar eigenlijk is het een wonder.
In deze korte workshop gaan we met dit wonder aan de gang.
Jullie gaan bezig met de essentie van de relatie: contact.
We gaan ontdekken waar voor jou vanzelfsprekendheden zitten en ook hoe jij je blik weer 
nieuw en fris kan laten zijn. Hoe je weer verwonderd kun kijken naar je partner en hoe je kunt 
zijn in verwondering over en met jezelf en elkaar.
Inge Jager is al 18 jaar met Tantra bezig en geeft sinds 10 jaar workshops. Zij is ook 
verbonden aan het Centrum voor Tantra in Amsterdam. www.beterbeminnen.nl 

Jan Geurtz, www.jangeurtz.nl 

Interactieve lezing over "Verslaafd aan liefde"

"Verslaafd aan Liefde" laat zien dat onze zoektocht naar liefde en erkenning voortkomt uit een 
fundamentele zelf-afwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen, 
en vooral door een succesvolle liefdesrelatie. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die 
fundamentele onzekerheid en afhankelijkheid. Zo ontstaat er een vorm van verslaving aan 
liefde en erkenning, en aan de veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen 
daardoor na een tijdje op de klippen, of -misschien nog erger- verzanden in een gezapig 
samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk. 

Met humor en praktische voorbeelden wordt een uitweg getoond uit deze vicieuze cirkel. 
Eenmaal ontdaan van zelf-afwijzing blijken al onze pijnlijke emoties en diepe verlangens naar 
liefde en seks niet langer een obstakel, maar juist de toegangspoort naar een staat van zijn 
die volledig vrij is van beknelling en afhankelijkheid, en die - met of zonder relatie - vervuld is 
van liefde en helderheid. 
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Verslaafd aan liefde
de weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties

Han Thorig, Body2chill uit Nijmegen   www.body2chill.nl

Een tantrisch ‘warm bad’. 
 

'Een warm bad voor alle knuffelberen en berinnen.' Of voor wie een warme wens 
heeft om dat deel in zichzelf de vrijheid te geven. Een feest voor je zintuigen. Veel 
lichamelijke oefeningen, wisselwerking, aanraking en contact. 

Voor iedereen met/ zonder ervaring. Laagdrempelig. Er wordt veel gewisseld. De 
oefeningen blijven op een veilig niveau. Respect voor stop. Geheel gekleed, niet 
sekueel. Kan spannend zijn, en vooral ontspannend. Gericht op het ervaren van 
verbondenheid en stroming.

\

 Info over Body2chill:

'Body2chill' staat voor het lichaam als bron van ontspanning, plezier, balans en verbinding. 
Body2chill houdt zich bezig met de levenskunst te leven vanuit passie. 
Stichting Body2chill is opgericht door Han Thorig. Body2chill bevindt zich centraal in 
Nederland in Nijmegen. Wij organiseren vanaf 1995 activiteiten vanuit een Boeddhistisch- 
tantristische visie. Het meest fundamentele is het uitgangspunt dat je al volmaakt bent. Nu, op 
dit moment. Dit wordt ook wel een zijns-georiënteerde visie genoemd.
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Ons doel: bewustwording door middel van lichaamsgerichte activiteiten. Wij willen onze 
eigen bijdrage leveren aan onze wereld waarin wij allen, in essentie, op zoek zijn naar 
hetzelfde: verbondenheid. Het verlangen, om verbinding te ervaren zonder onszelf te 
verliezen, sluit aan bij eeuwenoude tradities als het Boeddhisme en Tantra. Net als Tao of Zen, 
gericht op bewustwording door zelf te ervaren.
www.body2chill.nl

Lin Ananda Holmquist & DJ Qualia, www.yoga-ananda.se

 TANTRA TRANCE DANCE

This is a magic journey withing yourself and out in the vast exhistence. We start off with 
tantric energy exhercises were we move energy between us, feeling the kundalini power and 
surrender to the flow of life. Then we gather for a sacred ceremony to set the intention before 
the trance starts.
This is a poerful workshop for you who wants to grow, become more of yourself and expand 
in life.

Lin Ananda Holmquist – yoga, tantra & therapy
Henrik Qualia Lennartson – DJ, hypnosis & tantra.

Wendy Doeleman en Rob van den Dries, www.blissyourbody.nl 

Workshop: Kundalini power (voor twintigers en dertigers)

Wendy Doeleman & Rob van den Dries
Bliss your Body
www.blissyourbody.nl

Workshop: Kundalini Power (voor twintigers 
en dertigers! Zowel voor singles als stellen)
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Beschrijving:

Kundalini is onze levensenergie of seksuele energie. Het is de energie die door ons heen WIL 
stromen, simpelweg omdat het niet anders kan. Het is de elektriciteit van de natuur en pas op, 
je kunt er een behoorlijke schok van krijgen!

Meestal houden we veel van onze levensenergie terug, vanwege angsten en andere blokkades. 
Het kan een zeer overweldigende ervaring zijn om alles eens los te laten en te voelen hoeveel 
energie je eigenlijk hebt.

In deze workshop gaan we ons lichaam op verschillende manieren stevig in beweging brengen 
waarmee we de baan vrijmaken voor de kundalini energie. Lichaamswerk is een cruciaal 
onderdeel van het werk van Bliss your Body. Het is een manier om je lijf opnieuw tot leven te 
brengen!

Het voelen van de kundalini energie is een eerste stap naar een meer vervuld (seksueel) leven. 
Minstens zo belangrijk is om te leren hoe deze energie in het hart te voelen, zodat de energie 
niet alleen de kleur van seks krijgt, maar juist ook van liefde!

In onze workshops spelen we altijd met stevig en zacht, bekken en hart voor een complete 
ervaring van jouw zelf. 
Bliss your Body geeft tantraworkshops aan twintigers en dertigers en soms ook aan alle 
leeftijden. De workshops zijn altijd open voor zowel voor singles als stellen. Daarnaast geven 
we gastlessen over seksualiteit op scholen. 
Op sprankelende wijze nemen we een groep mee in een dans tussen het vrouwelijke en het 
mannelijke, tussen yin en yang.

Wendy volgde en volgt nog steeds diverse trainingen op het gebied van lichaamswerk, tantra 
en spiritualiteit, waaronder retraites bij Diana Richardson en trainingen bij zowel OshoLeela 
op Venwoude als bij Alex Vartman.
Rob is verbonden met Novutopia, een tantrische commune, waar hij workshops en trainingen 
volgt.
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Inge Leemans (www.yatri.be) en Erik Decolvenaer 
(www.innerlijkezoektocht.be)

Je verlangens als bron op je pad van ego naar essentie

Kan jij voelen wat je verlangt ? Of zeg je vaak “kies jij maar.” Of voel je wat je wil, maar ben je 
bang om het te vragen ? Of denk je dat het geen zin heeft om jouw verlangens open en eerlijk 
met anderen te delen ?

Verlangen associëren we vaak met zwakte, behoeftigheid, gemis. “Ik zal het toch niet krijgen .. 
“ En dus stoppen we maar met verlangen.
Vele (religieuze) tradities moedigen ons hierin aan : proberen verlangen te bannen, te 
overstijgen want verlangen kan een oorzaak zijn van lijden.
Tantra ziet verlangen juist als een sterke vitale kracht die je naar vervulling van binnenuit leidt ! 

Dit pad nodigt je uit om jezelf te verwelkomen precies zoals je bent, hier en nu. Met jouw 
kwaliteiten, en evengoed met jouw belemmerende conditioneringen én met je verlangens. Als 
je mag ontspannen in wat er is en wat er niet is, mag je hart betrokken raken. Als je jezelf mag 
zijn, wordt jouw oorspronkelijke levenslust en passie vanzelf wakker. Je verlangens worden je 
richtingsaanwijzers en je brandstof op je weg van innerlijke groei en transformatie, in 
verbinding met jezelf, de ander, en met de wereld om je heen.

Deze workshop bied je een frisse ervaring in de kracht van jouw verlangens!

Inge Leemans (www.yatri.be) en Erik Decolvenaer (www.innerlijkezoektocht.be).

IngeLeemans  

Inge  Leemans  (1971)  is  mede-oprichtster  van  en  begeleidster  bij  YATRI  vzw,  een 
beweging die tantrisch geïnspireerde workshops aanbiedt (www.yatri.be). Sinds vele jaren 
verdiept ze zich passioneel in Tantra en bewustzijnsverruiming. Het is haar bezieling om 
vanuit  de  tantrische  levenskunst  te  leven,  lief  te  hebben  en  te  werken.  Ze  is  ook 
lichaamsgericht psychotherapeute (geeft individuele en relatiesessies), trainer en docente 
emotioneel lichaamswerk en sinds jaren student aan de Ridhwan School van A.H. Almaas.
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Erik Decolvenaer                                                                                                   

Erik Decolvenaer, geboren in 1968. Begeleider van workshops geïnspireerd door de tantrische 
traditie. Psychotherapeut en trainer, heeft een therapeutische praktijk Innerlijke Zoektocht in 
Leuven. Geeft workshops rond persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Begeleidt workshops 
rond heling van geboorte- en opvoedingstrauma's om de weg vrij te maken om voluit te leven.

Tara Long en Hein van den Heuvel, www.love-in-action.nl www.deconnection.org

1. Interactieve lezing en massage workshop in Eén
2. Interactieve voordracht en boekpresentatie Connection jaarboek

Sexual-Fitness Training 
& 

Oosterse Heelkunst 

Seksuele reflexologie: 
Activeren van Taoïstische liefdesdrukpunten 

Interactieve voordracht & Massage Workshop in Eén

Voor het tantrafestival 2012 presenteert het Connection team een interactieve voordracht 
en massageworkshop in één, over oude Taoïstische kennis op het gebied van 
specifieke liefdesdrukpunten bij de man en bij de vrouw.

 
In deze bijeenkomst gaan we in op het cultiveren en vermeerderen van de seksuele- en 

liefdesenergie door middel van seksuele reflexologie.  Reflexologie is gebaseerd op 
het principe dat alle organen reflexpunten elders in het lichaam hebben, waarmee 
deze organen energetisch en fysiologisch zijn verbonden. Meridianen zoals 
toegepast in klassieke Oosterse heelkunst en acupunctuur indiceren deze 
energiebanen in ons lichaam. Bij seksuele reflexologie gaan we uit van de (genitale) 
reflexzones, die op verschillende punten in je lichaam en op verschillende wijzen 
behandeld kunnen worden. Zo wordt de liefde bedrijven tussen partners niet alleen 
een plezierige activiteit, maar ook een helende bezigheid. Het gaat hierbij om het 
doelbewust cultiveren van de seksuele energie en deze desgewenst transformeren. 
Het doelbewust werken met seksuele energie vitaliseert het lichaam, de geest en de 
ziel. 

17



Mantak Chia is een moderne Healing Tao Master die deze oeroude kennis aan sommige 
westerlingen overdraagt.  Tara Long studeerde bij Mantak Chia.  Zij trainde in ‘single 
cultivation’ en ‘dual-cultivation’. Bij single cultivation gaat het om het transformeren 
van de seksuele en vitale energie binnen jezelf en bij dual cultivation gaat het om het 
trainen van deze energieën samen met je partner. Deze heelkunst activeert daarom 
niet alleen gezondheid en vitaliteit in jezelf, maar ook verfrist deze heelkunst je 
liefdesrelatie, telkens weer opnieuw. Deze methoden zijn vrij simpel en door iedereen 
aan te leren, maar  wel bijzonder effectief.

 
De massageworkshop en dual cultivation les  is een introductieles in dual cultivation 

meditaties, helende liefdeshoudingen en reflexologische drukpunten massage als 
noodzakelijke voorbereiding op de latere genitale reflexologische massages. De 
voordracht & de workshop zijn alleen toegankelijk voor (gelegenheids)partners m/v, 
m/m of v/v. In een veilige, professionele en respectvolle omgeving maak je kennis 
met de eerste basisprincipes van bovengenoemde Tao liefdesmeditatie / 
massagevormen. Benodigdheden: het is handig als je jouw eigen badhanddoek, 
lungi, massage olie, massage-gel op waterbasis, kokosvet of druivenpitolie 
(verkrijgbaar bij Etos en of de Tuinen) meeneemt. 

Bio’s

Hein van den Heuvel 
Studeerde scheikunde aan de HTS en Industrial Design aan de Design Academie in 
Eindhoven. Daarnaast Facilitair Management in Wageningen. 
Uit persoonlijke interesse hield Hein zich jarenlang bezig met de theoretische aspecten van 
seksualiteit en intimiteit. Sinds 8 jaar werkt hij als hands-on practitioner gebruik makend van 
de integrale en transpersoonlijke aspecten van seksualiteit en intieme relaties.  
Hein  is een tantra massagespecialist en volgde daarnaast opleidingen in Reiki, 
voetreflexmassage en Chi Neng Qigong. 
Sinds oktober 2010 is Hein betrokken bij de Connection. Eerst  als webdesigner en PR 
medewerker. Inmiddels als bestuurslid. De Connection is een Europees platform voor 
complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg  www.deconnection.org  / 
www.deconnectionconference.info.
Hein voegt professionele creativiteit toe aan vakmanschap, strategisch inzicht, 
ondernemerschap en inspirerende coaching. Hein’s kracht ligt in het organiseren van 
complexe en grote projecten wereldwijd.

Dr. Tara Long 

Specialiseerde zich de laatste 12 jaar als integraal & transpersoonlijk psycholoog / 
seksuoloog. Sinds 2000 leidt Tara een (tantra) coachingspraktijk op het gebied van intimiteit, 
seksualiteit en liefdesrelaties welke zich baseert op integrale principes en filosofie. De 
behandeling van cliënten geschiedt volgens diezelfde integrale inzichten en aanpak: 
www.love-in-action.nl

Long  Studeerde  in 1994 af als neuropsycholoog. Zij is tevens werkzaam als psychologisch 
& sociaal wetenschappelijk  onderzoeker. Long promoveerde in 2009 met een kwalitatief 
psychologische studie naar het artistieke creatieproces.

Long volgde naast haar academische opleidingen, diverse holistische massageopleidingen 
in binnen en buitenland, o.a. bij de beroemde TAO meester Mantak Chia en bij de Tantra en 
Sjamanisme expert Dr. Ray Stubbs. Kreeg vervolgens haar tantrische initiatie vanuit de 
klassieke Tibetaanse School. Volgde onderwijs van diverse Boeddhistische Tibetaanse 
Lama’s, waaronder Tulku Thondup, Choeling Tulku en Shenpen Hookham.  Beoefent tevens 
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Chi Gong en (Tantric) Yoga. Volgde lessen in emotioneel en energetisch lichaamswerk. Werd 
in 1995 geïnitieerd als sjamaan, metafysisch en sexual healer door sjamaan en psychiater 
Astrid de Vreese.

Sinds mei 2010 is Tara Long tevens werkzaam als Secretaris en Vice-voorzitter van de 
Connection/ het Coniugium: www.deconnection.org  / www.deconnectionconference.info . De 
Connection is een Europees platform voor complementaire en integrale seksuologische 
hulpverlening en zorg.

Cor van Kippersluis en Elizabeth Gyovai, www.tantra-leiden.com
http://www.hotel-providence.com/nl,1,3585.html

Tantra, meditatie en seksuele energie

Tantra, meditatie en sexuele energie
Door Cor van Kippersluis en Elizabeth Gyovai 
Cor is psycholoog, Rebalancer, Psychobalancer, meditatiedocent en hypnotherapeut. 
www.psychobalancing.nl en www.tantra-leiden.com 

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.

Sexualiteit, liefde en spirituele groei

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. Hij zei:

“Perhaps my own morality does not allow it, but experience and observation of myself and others have brought 

me to the conclusion that sexuality is in the center and that the whole of social life as well as each individual’s life 
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is centered around it.”.

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. Hij noemde zijn methode 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. Daarmee worden lustprincipe (instinctieve energieën) 

en realiteitsprincipe (liefde voor een reële ander) één. 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. Bij deze workshop zullen we van het goed leren voelen en niet 

overschrijden van je grenzen een thema maken, zodat je je vrij kunt voelen bij het aan de orde stellen van een 

onderwerp dat zo dichtbij komt.

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."

Wij gaan er vanuit dat er in sex niets moet, dat sex een ont-moeting is tussen mensen die hun liefdesenergie 

helemaal durven laten stromen (in de ideale situatie).

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. 
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“Een vrouw als jij heb ik nog nooit gekend.

Sterker nog: ik zou niet weten wie je bent.”

Herman Finkers

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 van Kippersluis is in 1985 afgestudeerd als klinisch psycholoog. In 1991 
heeft hij het Rebalancing-diploma behaald. Verder deed hij een opleiding tot 
Rationeel-emotief Therapeut (RET) en Hypnotherapeut en hij heeft zich intensief 
beziggehouden met bio-energetica, yoga, gestalttherapie en meditatie. Op de 
universiteit heeft hij trainingen in sociale- en hulpverleningsvaardigheden 
gegeven. Hij geeft sinds 1991 cursussen en workshops Psychobalancing en 
meditatiecursussen en sinds 1994 de jaartraining. Tevens hypnosecursussen. Hij 
heeft een praktijk in Leiden.

Anita van Ammers heeft een Psychobalancing-, ontspanningsmassage-, reiki-, 
babymassage en meditatiepraktijk in Frankrijk, Roelofarendsveen en Oude 
Wetering. Zij volgde de Psychobalancing-opleiding na vele trainingen op het 
gebied van emotioneel lichaamswerk, reiki en massage. 

Merijn van Oudheusden, www.biodanzaschoolutrecht.nl

Biodanza

Merijn Oudheusden biodanza leraar en mede-organisator van Tantra Earth Celebration wil je 
uitnodigen voor een mystiek dansavontuur.
Harteklop, maneschijn, intuitie, oergevoel, moed, tederheid, sensualiteit en authenticiteit zijn de 
ingrediënten. 
Houdt je van dans, jezelf en de ander voel je dan welkom.

Merijn leidt de opleiding tot biodanzadocent aan de Biodanzaschool Utrecht. Op 26 en 27 januari 2013 
start er een nieuwe cylus. En de Open Dag is op zondag 2 december. Zie voor meer informatie over de 
school en biodanza in Utrecht: www.biodanzaschoolutrecht.nl
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Voor de Tantra Earth Winter Gathering 2012 op 7, 8, 9 december kun je kijken op 
www.tantraearth.com.

Helene en Jan, www.purenature.nl

3 x 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.

Rakesh en Nounya, www.artofloving.nl
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Workshop Tantric Dance

Tantric Dance:

Art of Loving geeft een tantrische dansworkshop waarin Shiva en Shakti versmelten. 
Je wordt in een meditatieve staat gebracht van openheid en ontvankelijkheid. Vanuit de stilte 
onstaat een dans. Wat begint met een leider en volger vervolgt in een flow van levensenergie 
waarin de tijd stilstaat. Kom los van je gedachten en beweeg vanuit je hart. 

Marcia-Tandra en Rakesh

www.artofloving.nl

\

René en Marja Tol, www.tantraholland.nl
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Tantra en Kaizen: Kleine stappen, echte verandering

TantraHolland.nl

Tantra en Kaizen: Kleine stappen, echte verandering

Een workshop voor stellen (gelegenheid en vast)
Door Marja en René Tol, www.TantraHolland.nl 
Tantrafestival 3 november 2012

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. Kaizen betekent 
“veranderen naar beter”. Als elke kleine stap echt 
werkt schiet je snel op. 

In de workshop 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 nivo 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.

Marja en René (ruim 25 jaar getrouwd) coachen al jaren stellen op het gebied van tantra, yoga 
en meditatie. De lessen zijn gebaseerd op jarenlang zelf dagelijks toepassen van tantra en vele 
trainingen en cursussen.  Het is onze bedoeling dat deelnemers zelf op gang komen en de 
lessen direct in hun relatie op een makkelijke manier kunnen gebruiken. Feedback die ze 
krijgen: "Dit 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".

Marja (1954) beoefent sinds jaar en dag healing tao, tantra, yoga en meditatie.
Zij is pedagoge, gecertificeerd systemisch werker, facilitator van familieopstellingen en 
levensloopcoach. Haar aanpak is gebaseerd op ruim 30 jaar ervaring in het werken met 
groepen en individuele veranderingsprocessen.
René (1954) is natuurkundige en bedrijfsadviseur. Hij begon met yoga in 1968, startte als 
professioneel yogaleraar in 1978 en als tantra leraar in 1998. Sinds de 90'er jaren geeft hij 
coaching en bijscholingen over werken met kundalini energie.

Voor informatie en vragen: www.tantraholland.nl. Email: tantra@tantraholland.nl

Maya Kerstan, www.rodeparel.nl
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Workshop Introductie in Sexual grounding Therapie

Sexual Grounding® Therapie – het terugvinden van je seksuele 
basis
Sexual Grounding® therapie (SGT) is een zeer effectieve vorm van zelfontwikkeling, die op een heldere, directe 
en zuivere manier ingaat op seksualiteit en relaties. SGT volgt S. Freud in diens opvatting dat seksualiteit onze 
primaire levensenergie vormt, maar gaat verder door in kaart te brengen hoe seksualiteit zich ontwikkelt van de 
geboorte tot aan de dood en wat de voorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling. Deelnemers rapporteren 
dat de SGT-trainingen een duurzame ondersteuning bieden voor elementaire levensthema's, zoals de 
verbinding met de oorspronkelijke natuurlijkheid en levendigheid, het herstellen van de seksuele stroom tussen 
hart en geslacht, het vermogen tot duurzame relaties en de seksuele opvoeding van kinderen. Ook voor 
therapeuten, artsen e.d. is deze therapie interessant omdat zij handvaten krijgen om helderder en gegronder 
met hun cliënten te kunnen werken als thema’s rondom seksualiteit en relaties aan de orde komen. 

Dit is een introductieles voor de Basistraining SGT die in juni volgend jaar van start gaat. Meer informatie op 

www.sexualgrounding.nl  . Informatie over de internationale trainingen is te vinden op 

www.sexualgrounding.com  . 

Maya is opgeleid in natuurkunde, kunstzinnige en lichaamsgerichte therapie en Sexual Grounding®therapie. Ze 
is houder van het Europees Certificaat voor Psychotherapie en geeft sinds 1990 cursussen, trainingen en 
individuele therapie in het binnen- en buitenland. Ook is zij werkzaam als trainer voor het opleidingsinstituut 
BodyMind Opleidingen.

Zij is meer dan 20 jaar getrouwd met Piet, samen hebben zij 2 zonen en 2 kleinkinderen.

Meer informatie op www.rodeparel.nl   

Jacqueline Snelder - Soul tantra team www.soultantra.nl
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1 Workshop voor singles en stellen
2 Workshop tantra voor vrouwen

1. Workshop voor singles en stellen, "Polariteit tussen mannen en vrouwen."

Jacqueline Snelder van Soul Tantra geeft vandaag samen met Peter Siebrecht, assistent bij 
SoulTantra, een introductie workshop SoulTantra voor Singles en Stellen.
Door het jaar heen geeft SoulTantra verschillende retreats en workshops voor singles en 
stellen.
Vandaag kun je kennismaken met de unieke werkwijzen bij SoulTantra.

De weg naar je ware zelf, je pure essentie. Dat is het pad van tantra.
Mag je als man nog wel volledig man zijn? Durf je als vrouw nog wel echt je pure 
vrouwelijkheid te leven? Is dat niet (meer) het geval dan verdwijnt de polariteit met de andere 
sexe en daarmee de aantrekkingskracht.
Deze workshop staat geheel in het teken van Tantra en polariteit in relaties. We gaan we op 
zoek naar onze ware essentie: je pure Shiva power als man en je zinnelijke Shakti essentie 
als vrouw. Een thuiskomen in kwetsbaarheid en openheid maar ook het weer toe-eigenen 
van je kracht.
Door middel van enkele ervaringsoefeningen met je partner of een partner uit de groep leer 
je bij elkaar de levensenergie te laten stromen.
Zo ontdek je de schoonheid en puurheid van de mannelijke en vrouwelijke essentie. Polen 
die we beiden innerlijk met ons meedragen.

2. Workshop voor Vrouwen, "Wat is Sisterhood?Hoe kan het je helpen je seksualiteit te 
helen?"

Tantra is een prachtig middel om weer naturel te 
zijn in je seksualiteit. In deze workshop gaan we 
ontdekken hoe seksuele energie de motor is achter 
alle creatieve actie die we ondernemen. Bij velen 
van ons is wordt deze energie maar voor een klein 
percentage benut. Tantrische oefeningen helpen je 
om je heel, vervuld (ook zonder partner dus!) en 
energiek te voelen. Je krijgt een dieper contact met 
de cycli van het lichaam zoals de menstruatie en 
de eisprong en je leert je energie te beheren. 
Sisterhood is een belangrijk aspect in de 
Vrouwenworkshops van SoulTantra, in deze 
workshop besteden we speciaal aandacht aan de 
bijzondere kracht van Sisterhood. Jacqueline geeft 
deze workshop samen met Roos Klinkenberg, 
assistente bij SoulTantra.

Jacqueline Snelder ( geb. 1968 ) is de oprichtster van Soul Tantra en geeft leiding aan alle 
groepen en workshops . De workshops voor Singles en Stellen geeft ze vaak samen met 
haar partner Lars Weller, en met Olivier Soffer en werkt ze altijd nauw samen met haar team 
van assistenten.
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Mijn Passie is, om de kracht van de traditionele stromingen binnen de Tantra te blijven laten 
doorklinken in frisse inspirerende trainingen en workshops met veel informatie en dynamiek 
om zo meer vrijheid te kunnen ervaren op het gebied van Seksualiteit (Seksual therapy), 
Sexual Yoga (Persoonlijke ontwikkeling) en Tantra en de mensen de verbinding te laten zien 
tussen Yoga , Tantra, Ayurveda , Advaita en allerlei tantrische stromingen.
Nog belangrijker voor mij is het begeleiden van vrouwen naar meer bewustwording en 
vrijheid en het helen van emotioneel en seksueel trauma door Tantra, vandaar dat ik zoveel 
Vrouwen Groepen geef. Sisterhood, het samenkomen van vrouwen en delen met elkaar 
geeft enorm veel heling en kracht terug aan vrouwen.
Tantra maak dat je het leven als KUNST gaat ervaren, je eigen talenten , schoonheid en 
authenticiteit en humor, levenslust, natuurlijke wildheid en gekkigheid komen weer naar 
buiten. een tantrika of tantrikus is een kunstenaar van haar of zijn eigen leven
Soul Tantra is uitgegroeid tot een grote passie waar ik met hart en Soul mensen in contact wil 
laten brengen met hun eigen hart en Soul en passie voor het leven.
Ik geniet enorm van de samenwerking binnen het Soul Tantra team, de openheid daarin en 
het vermogen van Soul Tantra om te blijven groeien en bloeien omdat we open staan voor 
nieuwe impulsen, nieuwe mensen en telkens verdieping aanbrengen in onze trainingen. Ook 
mijn pad in Tantra staat nooit stil en is nooit “af”.
Tantra is being alive 100 % zonder terughoudendheid, de weg van Totale zelf-acceptatie. Er 
hoeft niets veranderd te worden aan wie je al bent. Het volgen van trainingen en groepen in 
tantra lijkt dan paradoxaal,( waarom zou je iets moeten leren of doen om te worden wie je al 
bent) maar deze trainingen geven grappig genoeg de mogelijkheid om dit Totale inzicht, dat 
je al helemaal goed bent zoals je bent , helemaal met hart en ziel te beleven en je dit tot op 
het bot te realiseren.
Zoals met alle deelnemers ,ben ik dolblij en heel benieuwd om je te ontmoeten in 1 van de 
workshops. Elk nieuw mens die ik ontmoet is een kans op verdieping in mijzelf.
“With every human being you can have a fantastic connection and experience when your 
mind is in silence, you never need to explain that YOU ARE “~Daniel Odier

Informatie : www.soultantra.nl
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Jiva’s Tantra ( door Atijiva), www.jivas.nl

Tantra met een vleugje sjamanisme. Onderdeel : “ Listen to your Inner voice”

Jiva’s Tantra ( door Atijiva)
Tantra met een vleugje sjamanisme.

Onderdeel : “ Listen to your Inner voice”

De krachten van onze eigen God/Godin zijn de krachten van luisteren naar je 
innerlijke stem, leven vanuit je kern van wie je werkelijk bent, los van oude 
conditioneringen. 
Je angsten te overwinnen, je passie te laten opbloeien, en te leven vanuit je hart. 
Jezelf totaal accepteren .

Zodra je jezelf aanvaardt zoals je bent, zal de angst voor intimiteit verdwijnen. Het zal 
bevrijdend werken .
Via een aantal gerichte oefeningen kun je blokkades die er nog zijn op het gebied 
van liefde, intimiteit en seksualiteit weer tot stromen brengen. 
Werken met Sexuele energie als middel om bewustzijn uit te breiden .

Tantrische en sjamanistische oefeningen ( en dans) .Het één kan niet zonder het 
ander.
Wij zijn tenslotte kind van Moeder aarde .Wij bezitten zowel mannelijke als 
vrouwelijke energie,de Shakti en Shiva,de slang en de adelaar, water,lucht,aarde en 
vuur.

Alles is energie .Wij zijn één met de natuur.Vandaar deze holistische aanpak.

28



Wino Penris  http://www.winopenris.nl/liefde.html

Je verlangen in het licht.          Korte workshop voor singles en stellen (MV, VV, MM)

Een relatie begint heel spannend: je partner is de mooiste, liefste slimste van de wereld 
en je hele leven draait om hem of haar. Je gaat in elkaar op en geniet van de 
verliefdheid. Na verloop van tijd worden de verliefdheid en de passie minder. De 
schaduwkanten van je partner komen naar voren. Patronen sluipen de relatie binnen. Het 
liefst zou je hem of haar een beetje veranderen. 

Dit is een heel normaal proces. Ieder mens neemt onbewust allerlei overtuigingen en 
patronen mee uit het gezin waarin hij is opgegroeid. Ook in je relatie spelen die ‘normen 
en waarden’ mee. Logisch dat je wilt dat je partner past in jouw ideaalbeeld, toch? En denk je dat 
het je gaat lukken om je partner zo te veranderen dat hij of zij in het plaatje past…?

Maar wat als je de zaak omdraait en je eigen verlangens, angsten, belemmeringen en taboes gaat 
onderzoeken? Wat zoek jij eigenlijk bij je partner? En waarom vind je dat niet bij jezelf? Wat heb jij 
jezelf en je partner te bieden in geestelijk, emotioneel, lichamelijk en spiritueel opzicht? 

In deze korte workshop krijg je een voorproefje van wat je kunt verwachten in onze vierdaagse training 
Samen Zijn. 

Omdat je in zo’n korte tijd niet alles kunt ervaren, kiezen we voornamelijk de lichamelijke invalshoek. 
Je ervaart hoe je de relatie met jezelf kunt verlevendigen en verdiepen. Om intenser te 
genieten van intimiteit. Hoe je jezelf volledig kunt omarmen met al je zon- en 
schaduwkanten. En hoe je helemaal jezelf kunt zijn bij de ander. Zo kun je een nieuwe 
impuls geven aan je liefdesleven!

Het zou me niet verbazen als jij achteraf versteld staat van jezelf!

Draag gemakkelijk zittende kleding. 

Over de training Samen Zijn: 
Wino verzorgt samen met Jellie Keuning een vierdaagse training voor stellen met een 
langdurige relatie. Een soort relatie-APK. Centraal in deze training staat vernieuwing van 
de relatie, plezier en zin in elkaar. Intimiteit, respect, zingeving en spiritualiteit zijn de 
thema’s waar we mee werken.

Voor meer informatie: www.jehartalskompas.nl of www.winopenris.nl
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Soila Quandus
www.SoilandInspiration.com

Workshop “ How to connect with yourself and with the other” 
The healing power of love

Workshop “How to connect with yourself and with the other” 

Het thema van de workshop is de wijze waarop mensen zich met elkaar verbinden.  “Maak je 
de verbinding vanuit het hoofd of  is het een verbinding vanuit het hart”. 
Aan de hand van verschillende oefeningen, dans, muziek en meditatie  ga je in een informele 
en ongedwongen sfeer ervaren hoe het voelt om op energetisch niveau contact te maken met 
jezelf en met de ander en wat deze verbinding met jou doet. Je oefent om energetisch af te 
stemmen op de ander en wel zo dat jouw eigen energieniveau in balans blijft. Een verbinding 
in balans. 

De workshop biedt je de gelegenheid om te ervaren hoe je in de dagelijkse praktijk contact 
maakt met anderen en wat dit met jou en met de ander doet.  We starten met het bekijken van 
jouw voorkeursstijl in het leggen van contacten. Hoe doe je dit?  En durf  je het  aan om in de 
workshop een andere  aanpak  uit te proberen? En wat heb je nodig om in verbinding te zijn 
en te blijven? Allemaal vragen waar je in de workshop mee aan de slag gaat.  

Deze workshop is een inleiding op een training van 4 bijeenkomsten waarbij je op zoek gaat 
naar de kracht van het in verbinding komen met je hart en de liefde die daarin schuilt. Je zult 
de helende kracht van de liefde tegenkomen. De bijeenkomsten starten half september. 

Workshop begeleider  is Soila Quandus.  Na een lange zoektocht heb ik ontdekt dat ik mijn 
hele leven al in staat ben geweest mij op een diep niveau met mensen te verbinden. Voor was 
dit altijd al heel vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat ik dit niet als een bijzondere 
kwaliteit zag. Eerder het tegendeel. “ Jij bent wel heel gevoelig “ kreeg ik weleens te horen.. 
Nou dan laat je het wel om  je gevoel, je intuitie de ruimte te geven om er te mogen zijn als 
onderdeel van de persoon die je bent.

Wat over mijn achtergrond: Als pedagoge-onderwijskundige ben ik in staat om de 
begeleidingsprocessen, trainingen en allerlei onderwijsconcepten  vanuit een pedagogisch-
didactisch oogpunt te  bekijken. Daarnaast ben ik ook gevormd door mijn jarenlange ervaring 
als docent, trainer, coach en ontwikkelaar op het gebied van allerlei  (interculturele) 
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communicatieprocessen. Hoe mensen met elkaar communiceren heeft mij altijd zeer 
beziggehouden. Komend uit een andere cultuur dan de Nederlandse maakt dat ik een andere 
referentiekader heb van waaruit  ik de communicatieprocessen nader kan bekijken.

Wat mijn zoektocht  boeiendend maakt,  is achteraf gezien, dat ik op vrij intuitieve wijze in 
aanraking kwam met oa Qi Neng Gi Qong, de NEI, Quantum Touch, Aura Soma, Biodanza, 
Tantra, Sjamanen, allerlei vormen van massages, the power van Godinnen, NLP,  meditatie, 
Wijze Vrouwen en de heilzame werking van allerlei kruiden. Elementen van dit alles vind je 
dan ook terug in de bijeenkomsten van mij. 
Mijn missie is om mensen/groepen te begeleiden om bij hun kern/kracht  te kunnen komen. 
De verborgen energieën worden vrijgemaakt zodat deze weer vrijuit kunnen stromen. Op een 
geheel eigen wijze inspireer en motiveer ik mensen om (weer)  verbinding te maken met 
zichzelf en met alles wat er is.
 
Voor meer informatie kijk op: www.soilaandinspiration.com 
Telnr. telnr. 06-42574520.

Birgit Schipper en Nico de Vos, www.facebook.com/pragmagie.nl

  Workshop: Celtic Tantra

De Liefdesboom / Tree of Love – Celtic Tantra
Nwyfre workshop Tantra festival 2012

Wij zijn Beer (v) en Vos (m). Met de Liefdeboom en PragMagie bundelen wij ruim 20 jaar van onze 
kennis en ervaring in o.a. Druiderij, Tantra , Tao. , heling, opstellingswerk en coaching.
De Liefdesboom / Tree of Love is de naam waaronder PragMagie workshops, open vieringen en 
verdiepingssessies geeft. Wij werken met de levensenergie genoemd  Nwyfre in het Keltisch. Deze 
levensenergie zit overal om ons heen en in onszelf. Het wordt gesymboliseerd door de boom  waarin 
de aardse energie door de wortels en de kosmische energie via de takken samen komen en de bron 
vormen voor het leven en vruchtbaarheid. Deze levensenergie is te vergelijken met het Taoistische Chi 
en de Tantrische seksuele energie. De levensenergie die ons oplaadt en krachtig maakt. Nwyfre wordt 
tegenwoordig ook wel Keltische Tantra genoemd, omdat het aangeeft dat ook in de westerse traditie 
met deze levensenergie gewerkt is.
Nwyfre  en het werken hiermee is de kern van onze workshops, waarin wij je kennis laten maken met 
je eigen natuurlijk levenskracht, de kracht van de natuur om ons heen en de aardse loop van de 
seizoenen en levensritmen.
 

Speciaal voor  het Tantra festival geven wij een workshop waarin je kennismaakt met deze 
levensenergie. In deze workshop werken wij met meditatie, energiewerk en de  ‘bomendans’ die er toe 
leidt dat de energie door je lichaam gaat stromen. We werken alleen en in paren zodat je voelt wat de 
energie kan doen voor jezelf en samen met je partner.
Aantal deelnemers: max. 26 we werken in paren  
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Meer info op www.facebook.com/liefdesboom en www.facebook.com/pragmagie
Kees Kaldenbach, http://kalden.home.xs4all.nl/auth/massage-djoj.html

workshop 8 handen massage

8 handenmassage met Kees Kaldenbach

In voorgaande vijf  jaren was deze workshop binnen de kortste keren volgeboekt en 
ook na afloop waren er steeds heel enthousiaste reacties. Daarom een heerlijke 
herhaling tijdens deze Djoj Tantra dag in 2012.

In deze bijzondere 8-handen-massage workshop krijg je de unieke kans om in een 
groepsactiviteit een overdadige waterval van contact en massage te ervaren. In een 
veilige omgeving intens genieten van aanraking, steeds in overgave - en mogelijk 
voor jou wat nieuw en grensverleggend. We werken in groepjes van 5 personen; 
daarvan ligt steeds één deelnemer op tafel. De vier andere deelnemers staan om de 
tafel en raken die deelnemer zorgvuldig aan.  Volgens de uitleg in de instructie.

Aan het begin van de workshop geeft Kees Kaldenbach  enige uitleg en bespreekt de 
te volgen stappen in de massage. De massage wordt langzaam uitgevoerd, in  volle 
concentratie, waarbij de intentie ligt op een liefdevolle aanraking. Zodat degene 
die gemasseerd wordt zich veilig voelt en in overgave  naar binnen kan gaan. 
Degenen die masseren kunnen, door te werken met open hart, open liefde en in 
contact met elkaar mogelijk in een flow komen waarin een wondervol samenzijn kan 
ontstaan. We spreken onderling goede veiligheidsgrenzen af. Deelnemers beloven 
aan elkaar zich respectvol op te stellen en zich aan de afgesproken grenzen te 
houden. 
Er kunnen maximaal 12 mannen en 13 vrouwen aan deze workshop deelnemen. Ivm 
met de energieopbouw van Yin en Yang willen we graag eenzelfde aantal mannen 
als vrouwen. Zodat er bij iedere tafel tenminste 2 mannen en 2 vrouwen zijn. 
Zelf svp een groot badlaken en een heupdoek (lungi) meenemen.

Over 8 handen massage: http://www.xs4all.nl/~kalden/auth/massage-djoj.html 
Over Tantra: http://www.xs4all.nl/~kalden/auth/massage-tantra.html
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kalden@xs4all.nl
http://kalden.home.xs4all.nl/auth/massage-djoj2.html

Sundari, www.ervaartantra.nu

Ontwikkel je sensualiteit

Ontwikkel je sensualiteit!

Sensualiteit is een grote bron van levensvreugde en -kracht. Vaak durven we echter 
geen verbinding te maken met onze sensualiteit, misschien wel omdat het zo krachtig 
is! Daardoor leven we niet in volle overgave. Gelukkig is contact maken met 
sensualiteit iets dat we kunnen leren en ontwikkelen.

In deze workshop gaan we aan de slag met wat sensualiteit betekent en hoe je het 
kunt ontwikkelen. Iedereen doet dit op haar eigen tempo en manier. We maken 
hierbij gebruik van beweging en geluid. 

Voor wie? Vrouwen die graag hun sensualiteit willen ontwikkelen.

Door wie? Sundari, 10 jaar tantra ervaring. ‘Samen met mijn opleiding tot geestelijk 
verzorger, masseuse en yogalerares heeft tantra me geleerd het genot en helende 
werking van liefde te (h)erkennen. Dit is mijn inspiratie in mijn leven en in de tantra 
massages en cursussen die ik geef ’.

Meer info? www.ervaartantra.nu

info@ervaartantra.nu

0637168132
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            Nirav, www.TantraTempel.nl

Workshop “ Tantra voor meer Verdieping en Geluk “

.......... ..............
TantraTempel – Nirav 

Workshop “ Tantra voor meer Verdieping en Geluk “

Workshop “ Tantra voor meer Verdieping en Geluk “ 
No-Nonsens Tantra en introductie “ Groene Tantra Cirkel “ 

' TANTRA VOOR MEER VERDIEPING EN GELUK '

Tantra is Liefde, intimiteit, genieten en dankbaarheid voor alles wat we in dit moment bewust 
mogen ervaren. Tantra en Taoïsme kennen duizenden jaren oude tradities die zich 
bezighouden met transformatie van de krachtigste levensenergie: seksuele energie. 
Meditatie en positieve transformatie naar liefdesenergie en spirituele energie om werkelijk 
vrij en gelukkig te zijn. Daarbij verbetert tevens je fysieke gezondheid en voel je je 
energieker. Tantra is leven in het licht met meer vreugde, kleur en geluk. 
  
Tijdens de workshop geven we een korte introductie over oorspronkelijke Tantra uit India. 
Daarna ga je ervaren hoe het voelt om bewust de verbinding te maken tussen seksuele energie 
en het hart. 
Het volgende wordt begeleid: 
een Tantrische meditatie, een Tantrisch ritueel, transformatie oefeningen en oefeningen om in 
verbinding zijn vanuit het hart. 
Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen. 

Deze workshop is bestemd voor (gelegenheids) stellen en singles met of zonder Tantra 
ervaring. De oefeningen worden gekleed gedaan, met veel respect voor elkaar. De workshop 
is erop gericht om vanuit verbinding te voelen vanuit je hart.
Meer info:        www.tantratempel.nl   Waalbandijk 58 Varik    06-155 21 760  

TantraTempel voor Healing Sessies - Retreats - Workshops - Trainingen - Coaching 

Reiny Veldkamp, reinyveldkamp@hotmail.com 

Boekentafel
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Verkoop boeken, beelden e.d. in de gang tegenover het eetcafé.
Erik en Claudia, dansjelicht@hotmail.com 

Workshop Dans je licht
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Belinda van der Pool / Ambrosia, www.oertrouw.blogspot.com 
voor Geliefden en Zij die het hopen te worden

                                 L                     

                 Laat je 
verleiden met

                                

                                
                               
                                                                                                                
                                                                   

                                                                       
           

    
     

Ambrosia weet als Liefdesorakel bij menigeen blosje op de wangen te toveren met 
haar Magische Liefdesrecepten. Ze zingt er bij tijd en wijle lustig op los om een ode 
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te brengen aan de Liefde. Op steelse wijze geeft ze kruidige geheimen prijs om het 
Liefdesvuur aan te wakkeren en brandende te houden.

Ontdek hoe jij je (huidige of toekomstige) Geliefde kunt verleiden met een  Minnedrank 
of gerecht;   onweerstaanbare olie en/of wierook en het Liefdesvuur kan laten 

opvlammen tot 
een ongekend hoogtepunt door de  sacrale toepassing van libido verhogende drukpuntjes 

en vingerposities (mudra’s).

Voor brandende Liefdesvragen raadpleegt Ambrosia de Liefdesrunen of andere 
Orakels.

Ook voor des(en les)perados die opgebrand zijn in de Liefde is er hoop: laat je in 
vervoering brengen door Ambrosia’s Magical Touch (Universal White Time 
Healing) en sta Ambrosia toe je een Magische Liefdesspreuk in het oor te 
fluisteren om een nieuwe Geliefde aan te trekken of je huidige Liefde een 

eeuwigheid te laten duren…

Vrijgezellenfeest of Trouwerij? Haal Ambrosia er bij!Laat je verrassen en 
verwarmen!

oertrouw.blogspot.com  groengeluk@yahoo.com

                                                                                    

Live muziek door Enchant, www.enchant.nl

Zaal 3, lounge ruimte tijdens diner, 17.00-18.45
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"Ensemble Enchant bestaat uit Goutje van Dam - zang, Arthur Rep - gitaar, en Leo van Dorp - 
fluiten en handpercussie. Ze komen uit Culemborg en Wageningen, en spelen een mix van 
Latin, Jazz en Easy Listening.
Goutje is langere tijd in Brazilië geweest, en heeft daar veel muziek- en dans-ervaring 
opgedaan; Arthur speelt jazz zolang hij zich kan herinneren; Leo heeft veel ervaring met jazz 
en Latin.
Enchant, met liefde gezongen en gespeeld op gitaar en fluit. Wij wensen u veel luisterplezier!"
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