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Programma  

Tantra Festival 13 mei 2023 
Thema: Tantrische Liefde. 

In vrijheid bewegen in de betekenis van 

tantra, verlangen, liefde en seksualiteit  

Heart to Heart,  Bussum.  

10.00 (entree open) tot 21 uur. 
 

14 workshops in 4 zalen. 
Festival: € 85, lunch en diner: € 17. 

 

www.tantratraining.nl 

http://www.tantratraining.nl/
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Programma (3e concept, 24 maart 2023). 
 
Je kunt voor het festival voor vijf workshops kiezen in het volgende programma: 
 
10:00 uur: inschrijven (zaal……) 
 
11:00 uur-12:00 uur. Jan en Caroline: gezamenlijk openingsritueel Tantrische Liefde. In vrijheid 
bewegen in de betekenis van tantra, verlangen, liefde en seksualiteit. Zaal…. 
 
12:00 uur-13:00 uur lunch 
 
13:00 uur-14:45 uur: vier workshops over verlangen, liefde en seksualiteit. 
Belinda, Ontdek de tantrische liefde, info@tantrischverwennen.nl Zaal ..     
Petra en Annemiek, Meerhanden massage, pemi2010@hotmail.com of annemiek.mons@gmail.com 
Arnoud en Debby, Open je hart voor liefde, www.tantramassagetraining.nl 
Klara, Authentieke verbinding met het Linking Hearts Ritueel, www.klaraadalena.com  
 
15:15 uur-17:00 uur: vier workshops over tantrische intimiteit en seksualiteit, over aanraken en 
massage 
Jan en Caroline: Tantrische liefde en kashmirische massage www.tantratraining.nl Zaal…. 
Minyak Claire, Doe-workshop tantrisch masseren, https://www.minyak.nl/spiritualiteit  
Rakesh en Elfriede: Sacred Intimacy, www.artofloving.nl, Zaal .. 
Frank en Monique, De sjamanistische benadering: De tempel van de Priesteressen, 

www.seedzforlife.nl 

 
17:00 uur-18:30 uur: diner 
In zaal …: live muziek van Frank Ong-Alok 
 
18:30 uur-19:45 uur: vier workshops over tantrisch verbinden met dans, biodanza, massagedans, 
tantric dance. 
Marlie: Sensuele energie - Biodanza, www.biodanzametmarlie.nl, Zaal.. 

Brigitte, Els en Nanna: Massagedans, www.massage-dans.nl, Zaal .. 
Mirjam Irene, Energie Orgasme Ontwaking Sessie,  www.mirjamirene.com  
Anita, Stem van intimiteit, www.stemenlichaam.nl  
 
20:00 uur-20:45 uur: Jan en Caroline: afsluitend ritueel 
 
 

  

mailto:info@tantrischverwennen.nl
mailto:pemi2010@hotmail.com
mailto:annemiek.mons@gmail.com
http://www.tantramassagetraining.nl/
http://www.klaraadalena.com/
http://www.tantratraining.nl/
https://www.minyak.nl/spiritualiteit
http://www.artofloving.nl/
http://www.seedzforlife.nl/
http://www.biodanzametmarlie.nl/
http://www.massage-dans.nl/
http://www.mirjamirene.com/
http://www.stemenlichaam.nl/
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Tantra festivals 
 
In 2004 organiseerden wij ons eerste tantra festival. Dit grote tantra festival hebben we daarna elk 
jaar gehouden in oktober/november, voor ongeveer 300 deelnemers met 36 workshops. Daarnaast 
organiseren we af en toe een kleinschalig festival in het voorjaar voor ongeveer 150 deelnemers. 
Welkom op dit festival. Laat je deze dag meenemen in workshops en geniet van ontmoeten, muziek 
en lekker eten. Zowel een lunch als diner. Tijdens het diner is er ook de mogelijkheid om live muziek 
te luisteren in één van de zalen. 
 

Het festival: hoe werkt het? 
Inhoud van het festival 

Het festival is een kans om te proeven van de verschillende vormen van tantra en dergelijke. Dat 

betekent ook dat de sfeer en de inhoud van de workshops heel verschillend kan zijn. Soms is het 

meer gericht op spiritualiteit en meditatie, soms meer op intimiteit en seksuele energie, soms 

beiden. Wel houden alle begeleiders er rekening mee dat het een laagdrempelige dag is waar 

iedereen ontspannen mee kan doen met de activiteiten. Als je voorzichtig wilt zijn, verdiep je eerst in 

de inhoud van de workshop. Als je jezelf wilt en durft te laten verrassen, probeer eens iets heel 

nieuws uit. Het mooie van het festival is dat de verschillen er mogen zijn en dat we nieuwsgierig en 

respectvol mogen ontdekken en genieten. Tegelijkertijd is het ook een mogelijkheid voor uitwisseling 

en leren van elkaar.  

 

 
 

Bevestiging aanmelding 

Enkele dagen voor het festival krijg je per e-mail het definitieve programma, een toegangsbewijs, een 

maaltijdbon als je hiervoor opgegeven hebt, een schema met zalen en tijden per workshop en andere 

benodigde informatie zoals de routebeschrijving. 

 

Grenzen 

Net als bij de vorige festivals zijn duidelijke grenzen in het festival belangrijk: geen seksuele 

handelingen, geen genitaal contact. Als er naakt in de workshop is, is dat duidelijk aangeven in de 

tekst. Laten we met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor een veilig festival. Zo hopen we te laten 

zien dat tantra een belangrijke en mooie bijdrage aan een liefdevolle wereld kan zijn. 
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Inschrijven workshops 

Inschrijven voor workshops is mogelijk bij de start van het festival vanaf 10.00 tot 11.00 in één van de 

zalen. Daar liggen inschrijfformulieren voor alle workshops van het definitieve programma. 

Wij kiezen er dit jaar opnieuw voor om iedereen ter plaatse in te laten schrijven voor de workshops. 

Het is technisch misschien wel mogelijk om een systeem te verzinnen om eerder in te schrijven, maar 

één van de nadelen is dat sommige workshops dan al lang tevoren niet meer beschikbaar zijn. 

 
Natuurlijk is het leuk als je met de workshops van je eerste keuze mee kunt doen. Maar het idee van 

het festival is dus juist dat hier het tantrisch oefenen al begint. De uitnodiging is om bij het 

inschrijven ook Tantrisch te zijn: ga voor je verlangen, maar hecht op geen enkele wijze aan het 

resultaat. Als workshops vol zijn, is er altijd nog een andere mogelijkheid, soms is het ook leuk om je 

te laten verrassen. Juist die mix van kiezen en verrast worden, niet van tevoren precies weten wat je 

gaat krijgen, is het idee van dit festival. En als je dan toch heel graag de ene workshop nog een keer 

wilt doen, zijn er altijd weer andere mogelijkheden. Je weet nu dat het bestaat, en dat is weer een 

eerste stap naar volgende keuzes na het festival. Om het inschrijven wel eerlijk te laten verlopen, 

begint het exact om 10.00. Je kunt als je iets eerder bent eventueel al wel iets drinken. 

 

Thema festival 
Het thema van het festival is: Tantrische Liefde. In vrijheid bewegen in de betekenis van tantra, 
verlangen, liefde en seksualiteit.  
Er zijn veel verschillende vormen van tantra. Dit festival is een kans om te ontdekken dat het niet om 

de 'waarheid' over tantra gaat, en dat je vrij kunt leren bewegen in verschillende vormen van tantra. 

Kom ontdekken wat tantra jou te bieden heeft. En we onderzoeken vervolgens ook hoe je vrijer kunt 

leren bewegen in de betekenis van belangrijke thema's zoals liefde, verlangen en seksualiteit.  

Veel mensen leven in een toevallige betekenis van liefde, verlangen en seksualiteit. Wat je 

tegenkwam in je opvoeding, in films, in boeken, in ontmoetingen. Dat maakt ze lang niet altijd 

gelukkig, maar ze onderzoeken zelden waar ze eigenlijk in geloven en of het ook anders kan. We 

hebben ontdekt dat er een veel bredere betekenis mogelijk is, waarin het mogelijk is om te kiezen 

voor liefde, te genieten van het verlangen en seksuele energie en meditatie te verbinden. Het is 

mogelijk is om in vrijheid in die betekenis te gaan bewegen, en dan kun je jezelf en elkaar 

nieuwsgierig ontmoeten en samen kiezen voor een nieuwe betekenis, die ook elk moment anders 

mag zijn. Het is fascinerend en ontroerend om te zien hoe dan inzicht en verbinding ontstaat.  
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Lees meer over vrij bewegen in de betekenis van tantra in dit nieuwe artikel van ons in de 

Koorddanser: Het artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift Koorddanser, 28 maart 2023   

 
Ervaring en betekenis 

Wij onderzoeken hoe we in tantra vanuit de ervaring ook betekenis kunnen geven, zodat een 

verbinding en eenheid ontstaat tussen emotie, voelen en denken. Kom op de workshops genieten 

van dans, aanraken, tantrische rituelen, ademhalingstechnieken en al die andere mooie, verbindende 

en ontroerende tantrische activiteiten. En ontdek hoe je op deze manier ook een diepgaande 

betekenis van tantra ontdekt: doorvoelt én ook doordacht. Zodat tantra op een verbindende manier 

vorm kan krijgen in je leven. 

 

Onderbouwing vanuit spirituele én wetenschappelijke inzichten 

Wij onderzoeken ook elke keer weer hoe we ons ervaringsgerichte tantratrainingen kunnen 

onderbouwen vanuit spirituele én wetenschappelijke inzichten. Interessant bij het thema van het 

festival is dat het niet meer over goed of fout gaat, maar over in of uit verbinding. Veel van onze 

problemen komen doordat we illusies van tegenstellingen creëren. Goed of fout, mooi of lelijk, leuk 

of niet leuk, zin of geen zin, lekker of niet lekker. Het belangrijkste inzicht van tantra is dat alle 

dualiteit een illusie is, en de werkelijkheid non dualiteit is, eenheid, verbinding. 

En die verbinding raken we kwijt doordat, volgens de neurowetenschapper Antonio Damasio, de 

evolutie de drie delen van denken, voelen en emoties in ons brein wat slordig opgestapeld heeft. We 

raken snel de verbinding kwijt, en raken dan vast ergens op de lijn van denken, voelen en emoties. 

De psycholoog Jonathan Haidt laat vervolgens zien dat we de neiging hebben om dat toevallige punt 

waarop we vastzitten te gaan verdedigen met allerlei argumenten die we achteraf verzinnen om ons 

gelijk te bevestigen. Daardoor worden we blind voor de mening van anderen, gaan we in gevecht en 

gaan we in de tegenstelling van goed en fout denken. Het is interessant om die tegenstelling los te 

laten en een onderzoek te doen naar in of uit verbinding. Op het moment dat je in de illusie van 

tegenstellingen en conflicten komt, is de uitnodiging om eerst tijd te nemen om weer meer 

verbinding in jezelf te creëren. Het mooie daarvan is dat je dan ook de verantwoordelijkheid bij jezelf 

legt in plaats van bij je omgeving. Vanuit die verbinding in jezelf ziet de wereld om je heen er ook 

weer meer verbonden uit. Dit kan onder meer door meditatie, in de zin van oprecht nieuwsgierig zijn. 

Vanuit die verbinding kun je vervolgens in beweging komen en samen met je omgeving op onderzoek 

gaan waar je elkaar kunt ontmoeten. 

Deze verbinding, beweging en ontmoeting gaan we met elkaar onderzoeken op het festival. 

  

https://www.tantratraining.nl/PDF/koorddanser_280323_vrij%20bewegen2.pdf
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Hele dag   Tantra Wijzer 

 
 

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

• Met een informatietafel over wat TantraWijzer jou te bieden heeft 

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

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

Wat biedt TantraWijzer aan deelnemers en geïnteresseerden in tantra? 

• Op www.tantrawijzer.nl kun je de TantraCheck doen en kijken welke aanbieder het best bij 

jouw wensen en interesses past. Interessant voor jezelf maar zeker ook voor vrienden die de 

stap naar tantra nog niet hebben gemaakt.  

• Naast een overzicht van tantra-aanbieders vind je op de website allerhande 

achtergrondartikelen en blogs over tantra. 

 

Wat biedt TantraWijzer aan trainers en begeleiders in tantra: 

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

• Vier tot zes keer per jaar een intervisiebijeenkomst 

• Vier tot zes keer per jaar een online inspiratiebijeenkomst 

• Achtergrondartikelen en blogs op de website. 

 

Stichting TantraWijzer is een onafhankelijk platform dat in 2019 is opgericht. Het wil een positieve 
bijdrage leveren aan de bevordering van een transparant en professioneel tantrawerkveld in 
Nederland en Vlaanderen. In 2022 is TantraWijzer officieel een stichting geworden. Het bestuur 
bestaat uit Janne van Berkel, Hilde Roberts, Eli te Winkel, Wendy Doeleman, Debby Broersma en 
Corine Lavrijssen.  
Informatie: contact@tantrawijzer.nl 

 

Supportplek. 

Op het tantra festival is er een supportplek. 

Debby zal op dit festival aanwezig zijn voor degene die tijdens het festival overweldigt is door een 

ervaring en behoefte heeft aan support, een luisterend oor, een knuffel of een stilte moment. 

Tantra ervaringen maken soms dingen in ons los en dat kan je overvallen. Vaak is daar support voor 

binnen de workshop en soms merk je pas na de workshop dat iets je intens geraakt heeft, waar je 

even niet altijd alleen uit komt. Natuurlijk kun je ook altijd uitreiken naar een andere deelnemer, 

maar lukt dat niet weet dat er iemand voor je is, waar je naartoe kunt gaan. 

Debby zal te vinden zijn bij de stand van Tantra Wijzer in de aankomsthal.  

Meer info over haar: …………………………………..  

http://www.tantrawijzer.nl/
http://www.tantrawijzer.nl/
mailto:contact@tantrawijzer.nl
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17.00-18.30 Frank Ong-Alok 
 
Zaal …  Live Muziek - in stilte luisteren, tot rust komen en eventueel ook eten 

 
Frank Ong-Alok is een muzikant met een breed pallet aan stijlen. 
Hij is gitarist, percussionist, zanger en didgeridoospeler. 
Zijn muziek is soms verstild maar aan de andere kant maakt hij ook hele opgewekte en vrolijke, vaak 
Zuid Amerikaanse dansmuziek. 
Door zijn conservatoriumopleiding klassiek gitaar heeft hij in de basis een akoestisch geluid. 
Hij heeft vele composities op zijn naam staan met o.a. de groep Flower to the People waarin zijn 
vrouw Fleur als zangeres optreedt. 
Met deze groep heeft hij 5 albums opgenemen. 
Zijn meest recente album is 10 Dances for the Nudes. Met mooie instrumentale muziek waarin zijn 
gitaar de hoofdrol speelt. 
Zijn eigen solo optredens voeren hem langs diverse podia en publiek. 
Zo is hij ook vaak te vinden met muziek workshops op naturististencampings. 
Verder geeft hij yoga concerten samen met een yoga docente. 
Naast zijn muzikale activiteiten in eigen persoon organiseert hij vele concerten met bijvoorbeeld 
artiesten als Jan Akkerman, Harry Sacksioni, Mike Boddé en Denise Jannah. 
Tevens is hij de vaste begeleider van Hakim uit Sesamstraat in de Nederlandse theaters. 
Door zijn muzikale veelzijdigheid is een optreden van Frank altijd op maat voor de omgeving waarin 
dat gebeurt. 
Laat de klanken van zijn muziek als een warme deken zijn voor hen die ernaar luisteren is zijn credo. 
Meezingen, trommelen of dansen vindt hij geen enkel probleem. Dus het publiek is van harte 
uitgenodigd te participeren met de meegebrachte instrumenten die opgesteld staan. 
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11.00-12.00 Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal … Openingsritueel: Tantrische Liefde. In vrijheid bewegen in de betekenis van tantra, 

verlangen, liefde en seksualiteit. 

 
Openingsritueel  
Voor iedereen 

Er is geen naaktheid in dit ritueel. 

 
Een gezamenlijk ritueel met alle deelnemers als start van het festival.  
Een actief, ervaringsgericht ritueel met dans, ontmoeten, tantrische rituelen en aanraken. 
 
Er zijn veel verschillende vormen van tantra. Dit festival is een kans om te ontdekken dat het niet om 

de 'waarheid' over tantra gaat, en dat je vrij kunt leren bewegen in verschillende vormen van tantra.  

Kom in deze workshop ontdekken wat tantra jou te bieden heeft.  

En we onderzoeken vervolgens ook hoe je vrijer kunt leren bewegen in de betekenis van belangrijke 

thema's zoals liefde, verlangen en seksualiteit. Wat je tegenkwam in je opvoeding, in films, in 

boeken, in ontmoetingen. Dat maakt ze lang niet altijd gelukkig, maar ze onderzoeken zelden waar ze 

eigenlijk in geloven en of het ook anders kan. We hebben ontdekt dat er een veel bredere betekenis 

mogelijk is, waarin het mogelijk is om te kiezen voor liefde, te genieten van het verlangen 

en seksuele energie en meditatie te verbinden. Het is mogelijk is om in vrijheid in die betekenis te 

gaan bewegen, en dan kun je jezelf en elkaar nieuwsgierig ontmoeten en samen kiezen voor een 

nieuwe betekenis, die ook elk moment anders mag zijn. Het is fascinerend en ontroerend om te zien 

hoe dan inzicht en verbinding ontstaat.  

 
Jan en Caroline 

                              
 
Voor ons is Tantra een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 

van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 

gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 

lange ervaring als trainers. Jan geeft al bijna 30 jaar tantra workshops, de laatste 15 jaar samen met 

Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen publiceerden we het 

boek Tantra, het geheim van de liefde in april 2019. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het 

verlangen en leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren deze tantrafestivals sinds 2004. 

  

http://www.tantratraining.nl/
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13.00 – 14.45  Belinda, info@tantrischverwennen.nl 
 
Zaal ..   Ontdek de tantrische liefde  

 
Tantra gaat over bewustwording, leven vanuit hart en buik, je eigen levensenergie gebruiken voor je 
gezondheid in:  intimiteit, sensualiteit en seksualiteit, liefdevol zijn naar jezelf en anderen. 
  
Doel workshop: alleen koppels 
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Hoe zou jullie het vinden om te leren samen te ontspannen, te onthaasten en je te laten verwennen 
door liefdevolle sensuele aanraking? Daar gaat het om bij de Tantrische liefde en onze workshops. 
De workshop "Ontdek de tantrische liefde" is een populaire workshop om samen de Tantrische 
liefde te ontdekken, samen ervaren van verschillende oefeningen. Tevens laten we jullie 
kennismaken met de basistechnieken van de Tantrische Kashmir massage. Een eeuwenoude massage 
die zijn ontstaan kent in India en nu nog steeds tot de meest populaire Tantra massage mag 
gerekend worden. Deze Tantraliefde kent geen doel, anders dan heerlijk lang liefdevol samen zijn en 
de verfijning van de zintuigen.  Alles met volledige aandacht en vanuit het hart. Kom met je partner 
of gelegenheidspartner 
 
Belinda 
De workshops worden verzorgd door Belinda en een assistent. Belinda is ook personal coach om 
mensen/stellen beter in hun vel te laten zitten. www.belindachristiaans.nl 
Daarnaast al jaren actief in de tantra wereld met het geven van workshops, privé sessies, massages 
en coaching, om stellen bewust te maken van hoe de tantrische liefde hun relatie kan verrijken.   
 

 
  
  
 
  

mailto:info@tantrischverwennen.nl
http://www.belindachristiaans.nl/
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13.00  Petra en Annemiek, pemi2010@hotmail.com of annemiek.mons@gmail.com 

 

Zaal.. Meerhanden massage, max. 20 deelnemers. 

 

Tantra vergroot het bewustzijn en is een pad van ontwaken en bevrijding. 

Het is het omarmen van wat er is in het nu in alle openheid.  

 

Doel workshop: Iedereen 

Naaktheid: je kunt de massage naakt doen, of met slip aan. 

  

Wil jij je innerlijke stroom weer ervaren en jezelf overgeven aan zachte liefdevolle handen 

waar bij jij je gedragen en gekoesterd voelt ?   

Wil jij de helende kracht van een liefdevolle aanraking ervaren? 

Voel je dan heel welkom op onze Meerhandenmassage-workshop 

 

Wat kan je verwachten? 

Tijdens onze workshop staan verbinding en aanraking centraal. 

Je geeft en ontvangt een liefdevolle massage vol koestering en aandacht in een veilige respectvolle 

bedding. 

 

Wij starten met een demo en werken aan een massagetafel met min. 3 en max. 5 personen per tafel 

Per tafel wordt 1 persoon (ontvanger) gemasseerd, de andere personen (gevers) 

masseren de ontvanger vol aandacht in lange synchrone strijkingen. 

Na enige tijd wordt er gewisseld zodat iedere gever ook mag ontvangen. 

Het hele lichaam wordt gemasseerd binnen ieders grenzen die vooraf worden besproken, je bent vrij 

om ondergoed aan te houden, het is geheel aan jou. 

Massage-ervaring is niet vereist. 

 

 
 

 

  

mailto:pemi2010@hotmail.com
mailto:annemiek.mons@gmail.com
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13.00-14.45 Arnoud en Debby, www.tantramassagetraining.nl 
 
Zaal ..  Open je hart voor Liefde 

 

Doelgroep: Iedereen, single of stel 

Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop, we houden de kleren aan 

 

Tantra is voor ons HET pad naar meer zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit onze eigen 

ervaring weten we hoe moeilijk het leven soms kan zijn. Hoe in deze huidige tijd je eigen, unieke weg 

te vinden in je werk, je relaties en het op een zinvolle manier invullen van je vrije tijd. Steeds vaker 

brengen we onze tijd door achter een scherm en vinden we het moeilijk tijd en ruimte te vinden om 

ons werkelijk met een ander te verbinden en intimiteit te ervaren in contact. 

Onze missie is om door ons aanbod van workshops en trainingen mensen te ondersteunen uit het 

hoofd en in het lichaam te gaan. Om zo meer vanuit je hart te gaan leven. 

Tantra is voor ons DE weg naar ons hart. Ons lichaam is de tempel waar onze essentie tijdelijk woont. 

Een belangrijk voertuig wat zijn wijsheid en inzicht kan gaan tonen als het meer ontspannen is. 

Tantra kan bijdragen aan meer welbevinden. Doordat onze energie vrijer kan gaan stromen en we 

hierdoor meer ontspanning kunnen gaan ervaren. Het kan ook bijdragen aan meer zelfacceptatie, 

zelfliefde en een groter gevoel van  eigenwaarde. Ons liefdesleven kan door Tantra meer vervulling 

en voldoening geven, zowel voor singels als voor stellen. 

 

De workshop bevat o.a.: 

- Ontmoetingen in stilte 

- Dans (op jezelf en in tweetallen) 

- Tantrameditatie in tweetallen 

- Aanrakingsoefening in tweetallen 

 

 
  

http://www.tantramassagetraining.nl/
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13.00-14.45 Klara Adalena, www.klaraadalena.com  

Zaal..     Authentieke verbinding met het Linking Hearts Ritueel 

 

Authentieke verbinding met het Linking Hearts Ritueel 

…………………………. 

 

 

Ik ben Klara. 

Ik ben priesteres, natuurkundige, multi 6-cijferige ondernemer en mentor. Ik lanceerde in 2004 de 

eerste priesteressentraining in Nederland - toen iedereen zei dat het onmogelijk was - en begon een 

beweging. Ik werd de meest succesvolle datingcoach van Nederland - met mijn eigen originele 

aanpak - om te evolueren naar het begeleiden van badass-vrouwen om alles te zijn, te doen en te 

hebben - met een fantastische man aan hun zijde. 

   

 

  

http://www.klaraadalena.com/
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15.15-17.00 Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal .. Tantrische Liefde en kashmirische massage   

 
Er is een keuze voor wel of geen naaktheid in deze workshop. Deze workshop is voor iedereen. 
 

We nemen je mee in een actieve workshop, met dans, ontmoetingsoefeningen, kashmirische 

massage en tantrische rituelen. Daarin onderzoeken we op een heel praktische manier hoe je kunt 

leren bewegen in de betekenis van verlangen, liefde en seksualiteit. We hebben ontdekt dat het 

mogelijk is om door praktische, intieme en speelse oefeningen in vrijheid in die betekenis te gaan 

bewegen, en dan kun je jezelf en elkaar nieuwsgierig ontmoeten en samen kiezen voor een nieuwe 

betekenis, die ook elk moment anders mag zijn. Het is fascinerend en ontroerend om te zien hoe dan 

inzicht en verbinding ontstaat. Je zult ervaren en begrijpen hoeveel vrijheid, ruimte en verbinding 

dan mogelijk wordt. 

De tweede helft van de workshop doen we de tandava en kashmirische massage. De Tandava is een 

meditatieve dans waarin je diepgaand in contact met jezelf kunt komen. De Kashmirische massage is 

een bijzondere vorm van tantra massage. Je leert - binnen je eigen grenzen - om contact gericht te 

zijn en de massage te geven uit een gevoel van liefdevolle aandacht. In een soort langzame 

meditatieve dans beweeg je met je handen over het lichaam van je partner, zonder doel, zonder aan 

het werk te gaan. De persoon die ontvangt heeft een eigen rol in de beweging, zodat deze massage 

een diepgaande ontmoeting van twee mensen wordt, ieder vanuit zijn eigen rol. Hier kun je ervaren 

wat de betekenis van tantrische intimiteit zou kunnen zijn in je leven. 

 

Jan en Caroline 

                           
 

Voor ons is Tantra een manier van leven, in onze liefdes relatie en het dagelijks leven. Deze manier 

van leven hebben we uitgewerkt in onze trainingen met een doordacht en doorleefd programma, 

gebaseerd op een verscheidenheid van tantrische tradities, het boeddhisme, de wetenschap en een 

lange ervaring als trainers. Jan geeft al bijna 30 jaar tantra workshops, de laatste 15 jaar samen met 

Caroline. Jan schreef een aantal boeken en vele artikelen over tantra. Samen publiceerden we het 

boek Tantra, het geheim van de liefde in april 2019. Onze belangrijkste thema’s zijn genieten van het 

verlangen en leven in liefdevolle aandacht. Wij organiseren deze tantrafestivals sinds 2004. 

  

http://www.tantratraining.nl/
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15.15-17.00 Minyak Claire, https://www.minyak.nl/spiritualiteit 

  

Zaal..  Doe-workshop tantrisch masseren 

 
Tantra begint bij jezelf en je plek in het grote geheel. De relatie met jezelf, de relatie met de natuur 
en de kosmos, de relatie met de ander. Het gaat over de balans tussen deze, het gaat om energie, 
het gaat om karma-vrij leven, overgave en kracht, kennis, bescheidenheid, en de leegte. Tantra 
betekent dat je laat zijn wat er is, het is een levenswijze en een weg naar ‘zijn’. Het pad is alles 
omvattend zoals elk spiritueel pad, een individueel pad en soms kom je medereizigers tegen op dat 
pad en loop je een stukje samen. Tantra massage is een middel niet een doel. Het mag zijn als een 
meditatie, of gewoon om je lichaam te ervaren, om je energie trilling te verhogen, of om te groeien. 
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Je kunt kiezen voor naaktheid in deze workshop.  
Ik begeleid jullie in het geven van een eenvoudige tantrische massage. Eerst zullen we een oefening 
doen met prana energie, we vormen duo’s, stemmen af en dan massage met olie. Het is fijn om bij 
het masseren naakt te zijn maar het is geen verplichting. Uiteraard zullen er geen seksuele 
handelingen plaats (kunnen) vinden. We werken wel met seksuele energie/levensenergie vandaar 
dat het van belang is dat je niet vanuit lust komt maar puur vanuit interesse in tantra en/of massage. 
We werken vanuit intuïtie en afstemming en overgave.  
Om het matras en de vloer te beschermen is het fijn als je zelf een handdoek en/of een sarong 
waarop je lichaam zo ruim mogelijk op kan liggen en wat olie in een flesje met een kleine opening 
meeneemt. Enkele reserve handdoeken en wat olie zijn aanwezig.  
 
Minyak Claire: Ik beoefen het pad van spiritualiteit alweer bijna 25 jaar en heb verschillende leraren 
gehad vanuit verschillende tradities. Sinds 2002 is daar ook Tantra bijgekomen in eerste instantie in 
Nederland in Den Haag o.a. Later was ik in de bijzondere situatie om in Azië spirituele lessen te 
ontvangen binnen de mystieke leer van tradities, en ook verschillende initiaties te ontvangen en ook 
in verschillende landen. 
In Nederland heb ik een praktijk waar ik individuele sessies geef en soms echtparen of kleine groepen 
kan ontvangen. Mijn algemene website is www.minyak.nl  
 

  
  

https://www.minyak.nl/spiritualiteit
http://www.minyak.nl/
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15.15-17.00 Rakesh en Elfriede, www.artofloving.nl  
 
Zaal ..  Sacred Intimacy 

 
Hoe creëer je een veld samen waarbij je de verlangen, passie en opwinding inzet om elkaar te eren in 
liefde.  
 
Door middel van oefeningen die je thuis ook kan toepassen, gaan jullie dit veld bekrachtigen samen.  
 
Hoe benader je elkaar, wat helpt hierbij en wat niet.  
Alle tools worden gegeven zodat je liefdesspel een nieuwe dimensie krijgt.  
 
Het opent nieuwe mogelijkheden in uitwisseling en diepe verbinding. 
 
 
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. 
 
 

http://www.artofloving.nl/
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15.15-17.00 Frank en Monique, www.seedzforlife.nl 

Zaal ..  De sjamanistische benadering: De tempel van de Priesteressen 

 
Naaktheid: je kunt kiezen om deels of geheel naakt te zijn, je bepaalt zelf je grens 
Toegankelijk voor: mannen, vrouwen, non-binair, stellen 
 
Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat je: 

• open staat om op een intieme manier aan te raken en aangeraakt te worden 
• open staat dat anderen er voor kiezen naakt te zijn indien je daar zelf niet voor kiest 
• open staat om door zowel mannen en vrouwen aangeraakt te worden, en aan te raken 

 
In deze workshop kun je kennis maken met aanraking vanuit de traditie van het sacred sexual 
sjamanisme. In de oude sjamanistische  culturen was het vaak gebruikelijk dat mannen naar de 
tempel van de priesteressen gingen, om geheeld te worden door hun sensuele en seksuele 
aanraking.  
Deze seksuele heling was ‘sacred’, transpersoonlijk omdat de priesteressen contact maakten met het 
collectieve veld van seksuele energie, en deze energie channelden naar de ontvanger die daarmee 
geheeld werd. 
In de oudheid waren het, voor zover wij weten, altijd vrouwen die mannen op deze manier heelden, 
maar in onze visie maakt het niet uit; zowel vrouwen als mannen kunnen contact maken met het 
veld van helende, seksuele energie en via hun energie en lichaam anderen hiermee helen. 
In deze workshop gaat het dus niet over het persoonlijke level, je ego, je persoonlijke voorkeuren 
etc., maar om het transpersoonlijke, collectieve level waar we allemaal met elkaar verbonden zijn en 
zaken als ego en gender er eigenlijk niet toe doen. Om dat te benadrukken ontvang je de aanraking 
geblinddoekt. Daarbij is er eerst een moment van afstemming met de priesteressen en priesters over 
je verlangens en je grenzen. 
 
Praktisch: 
We werken met massage olie. Neem daarom een handdoek mee en als je het bij je hebt, eigen olie. 
Er is ook olie aanwezig in de zaal. 
 
 
 

 

 

 

 
  

http://www.seedzforlife.nl/
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18.30-19.45 Marlie Wetemans, www.biodanzametmarlie.nl, www.liefdescoaching.nl 
 
Zaal 6  Sensuele energie - Biodanza  

 
Deze workshop is geschikt voor iedereen.  
Er is geen naaktheid in deze workshop (nooit in biodanza). 
 
Aphrodite is de godin van de liefde en sensualiteit. Sensuele energie is in ieder van ons aanwezig. Het 
is de energie die er voor zorgt dat we ons aantrekkelijk en geliefd voelen. Als we deze energie voelen 
zitten we lekker in ons vel. Sensualiteit en seksualiteit worden nogal eens met elkaar verward. 
Seksualiteit komt diep vanuit ons bekkengebied. Onze sensualiteit zit meer aan de oppervlakte van 
ons lichaam, bij onze huid, het activeert onze zintuigen in positieve zin. Je kunt sensualiteit in je hele 
lichaam voelen, als een subtiele trilling in je vel. Als je haar voelt ben je vol leven. Het is een kleine 
stap om opgewonden te raken, maar Aphrodite’s energie kan ook los van erotische gevoelens 
bestaan.   
In deze workshop zullen we onze Aphrodite’s energie opwekken. Het is een uitnodiging om tijdens de 
dans te genieten van de subtiele bewegingen van ons lichaam. De prachtige muziek zal ons daar bij 
helpen. Marlie besteedt in haar workshop ruimte aan grenzen (aangeven) in contact met andere 
mensen, zodat je je te allen tijde veilig en ontspannen kunt voelen.  
Biodanza werkt met een combinatie van beweging-dans, contact en mooie muziek. Het geeft je 
levenskracht, verdieping en je wordt er blijer en vrijer van! Het doet je bewustzijn groeien en leert je 
over communiceren vanuit je hart. Het helpt je in contact te zijn met je gevoel en daaraan 
uitdrukking te geven in jouw leven. Bovendien is het een goed middel tegen stress: Uit je hoofd en 
met je lichaam in beweging! 
 
Marlie Wetemans geeft wekelijkse biodanzalessen in Almere, Weesp/Amsterdam en verzorgt 
verdiepingsdagen. Ze is didactisch docent en hiernaast heeft ze haar praktijk op het vlak van 
liefdescoaching. “Door jarenlange biodanza ervaring ben ik steeds meer in contact met mezelf en m’n 
omgeving. Mijn levensvreugde neemt toe door het dansen en het plezier wat ik er aan beleef. Elke 
keer dat ik dans gaat mijn hoofd leeg. Door biodanza groei ik in liefde, in vertrouwen en 
levensvreugde”. 
  

 
 
 
 
 

                 
  

http://www.biodanzametmarlie.nl/
http://www.liefdescoaching.nl/
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18.30-19.45 Brigitte, Els en Nanna, www.massagedans.com 
 
Zaal ..  Massagedans 

 
 

Tantra is voor mij elkaar met een open hart , in liefde en vertrouwen ontmoeten. 
  
Doel workshop: Iedereen  
Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 
  
Massagedans is een verstilde dans waarin we elkaar met ons hele lichaam in een liefdevolle 
beweging strelen en/of masseren. Dit gebeurt met volledige aandacht, tederheid en in de energie en 
flow die bij jou past. We houden rekening met elkaars wensen en grenzen.  
Massagedans is geschikt voor iedereen  die het fijn vindt om in afgestemd, respectvol 
lichaamscontact, elkaar aan te raken en zorg te kunnen dragen voor het eigen welzijn en het welzijn 
van de ander.  
De massagedans geeft je de kans om op een laagdrempelige, liefdevolle en respectvolle manier je 
"liefdes vitamine's" weer aan te vullen. We nemen je mee op een pad van onvoorwaardelijke liefde 
voor je zelf en de anderen. De levensenergie die gaat stromen is een helende bron van al het leven 
dat geleefd wil worden. Het maakt je levenslustiger, creatiever, zelfverzekerder en opent je ware ik. 
Laat ook de endorfine als een vuurbal van geluk al je zintuigen in vuur en vlam zetten!  
Massagedans is verder als een oefen-, speel- en leerschool voor het echte leven. 
Belangrijke zaken zoals: grenzen/wensen kunnen aangeven, intimiteit aan durven gaan, (terug krijgen 
van) vertrouwen in je zelf en de ander, ontspannen, in de overgave komen, uit je hoofd gaan en 
loslaten komen spelenderwijze in een vertrouwde, warme, veilige omgeving aan bod.  
Neem het heft in eigen handen en ga voorbij aan oude, kwellende overtuigingen, taboes en 
pijnen. Reken af met datgene wat je geluk wellicht in de weg staat en kom naar onze workshop. 
 
 
Brigitte, Els en Nanna: 
……………. 
 

 
 

 
  

http://www.massagedans.com/
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18.30-19.45 Mirjam Irene, www.mirjamirene.com  

Zaal ..   Energie Orgasme Ontwaking Sessie 

 
Tantra: leven vanuit je authentieke zelf waarin jouw potentieel zich ontvouwen mag, waar de 
levensenergie vrij stroomt door jou heen stroomt. Wanneer het aankomt op seksualiteit mag ook 
hier het potentieel van het lichaam en energiestroom weer ontdekt worden – zowel in vrouwen als 
mannen. Geïntegreerde seksualiteit, verbonden met het hart en soul-spirit.  
  
Doel workshop: Iedereen. Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop. 
 
Leer hoe je de microkosmische orbit kunt gebruiken voor het sublimeren en transformeren van 
seksuele energie en hoe deze kunt opslaan in je lichaam voor empowerment en meer energie.  
Een hands-on tantra massage is best bekend tegenwoordig. Minder bekend, doch cruciaal in het 
ontwaken en cultiveren van seksuele energie is een energetische Taoistische en Tantrische massage. 
Het werkt puur met energie, maar het kan zeer intens, mooi en orgastisch zijn. Het doel van deze 
sessie is het ontwaken en bewegen van seksuele energie in jouw lichaam zonder enige vorm van 
fysieke genitale stimulatie. Als je een multiorgastische vrouw of man wilt zijn, is werken met seksuele 
energie en het voelen van de subtiele sensaties daarvan een van de belangrijkste sleutels. Soms helpt 
het echt wanneer iemand je daarbij helpt!  
We ontwaken de energie, laten het stromen en dit zul je voelen en ervaren op de een of andere 
manier. Het kan zijn dat je super sterke orgastische sensaties ervaart door het hele lichaam, een 
loslaten van blokkades, diepe overgave en/of het gevoel meer energie te hebben en meer in balans 
te zijn. Dit is een niet-naakte energiemassagesessie (soepel vallende kleding is de aanbeveling), maar 
soms worden wel bepaalde delen van het lichaam kort aangeraakt om de stroming en ontlading van 
seksuele energie te stimuleren.  
We doen dit in koppels van twee, waar eerst de een geeft en dan de ander. Je hoeft elkaar niet te 
kennen, maar kunt dit ook met je (liefdes)partner doen. Er is eerst een korte uitleg en demo en dan 
gaan we aan de slag! We geven elkaar een sessie van ongeveer 25 minuten.  
 
Hallo daar, ik ben Mirjam en werk sinds een aantal jaren in hands-on sessies, coaching en online 
cursussen op het gebied van cultiveren van seksuele energie en massage en de-armoring in 
Nederland, Duitsland en andere plekken op de wereld. Daarin ben ik geïnspireerd door mijn studies 
en werkervaring in psychologie (MSC) en wereldgodsdiensten & geestelijke verzorging (MA) en vele 
andere opleidingen, cursussen en retraites op het gebied van taotantra (massage), spiritualiteit, 
energiewerk en coaching.   
 

 
 

http://www.mirjamirene.com/
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18.30-19.45 Anita, www.stemenlichaam.nl  

Zaal..  Stem van Intimiteit 

 

Tantra is in een open en liefdevolle verbinding samen kunnen zijn. In de stilte en pure aanwezigheid 

jezelf ontmoeten en daardoor ook de ander. 

Doel workshop: Iedereen 

Naaktheid: Er is geen naaktheid in deze workshop 

Wij nemen je graag mee in onze workshop naar jouw stem, jouw klank, jouw speelsheid, jouw liefde, 

jouw naam, jouw contact met jezelf en daardoor ook met de ander.  

Jou uit te nodigen in verschillende oefeningen met onder andere dans, meditatie en stem. Te laten 

voelen en ervaren wat het met jou en de ander doet. 

Laat jij je verrassen, ontroeren, raken, openen, stromen? Het is niet alleen de stem van intimiteit, 

maar het diepe verlangen in jou. 

 

Anita 

 

Ik, Anita ben stembevrijder, psychobalancer en masseuse, 61 jaar. Mijn hart gaat ernaar uit om met 

mensen te werken. Ik dans en zing graag, houd van mensen en van het leven. Tantra en het leven 

vieren, de stilte, de aanwezigheid! 

  

 
  

http://www.stemenlichaam.nl/
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20.00-20.45 Jan en Caroline, www.tantratraining.nl  
 
Zaal ..  Afsluitend ritueel: tantrisch ontmoeten en dansen 

 
 
Afsluitend ritueel: tantrisch ontmoeten en dansen 
 
Een gezamenlijke ritueel met alle deelnemers.  
 
Er is geen naaktheid in deze workshop. 

http://www.tantratraining.nl/

