
 

 

 

  
 

 

Dag {subtag:name}, 

De jaarwisseling is een mooi moment om achterom te kijken en naar voren: Welke mooie en
groeimomenten waren er, en ook de minder mooie, om vervolgens een sterke intentie neer te
zetten voor licht en liefde in het nieuwe jaar.... Kijk je mee naar onze grote momenten van

2019?  
 

We begonnen het jaar 2019 goed met een nieuw dak, na de
brand van 2017 !!

 

Verbouwen met professionals en alle muren en plafonds
geschilderd door Workawayers

 

 

In juni was het hoofdgebouw klaar voor het cursusseizoen

We vierden de heropening feestelijk met een pizza avond voor alle vrienden, buren en kennissen die klaar voor ons
stonden in de periode vlak na de brand. Het hoofdgebouw doopten we officieel met een fles champagne. Op een

behouden vaart!

   

Zomerseizoen 2019 gingen we in met een geheel nieuw
opgeknapt hoofdgebouw.

 

We gingen het afgelopen jaar door een milde liefdevolle
scheiding. 

De nieuwe ruimte doet ons beiden goed, en te blijven leven vanuit ons hart, dat weet dat het klopt.
Sadhaka en de molen blijven onze gezamenlijke kracht en kern, die we beiden met passie blijven

dragen en voeden.

De eerste Sadhaka community life, 2 maand open inloop! En
hopelijk niet de laatste,

    

Ons grootste event ever: het eerste Sadhaka Tantra Festival. 

Volgens deelnemers met vlag en wimpel geslaagd. Op naar de 2e editie 18 - 25 juli 2020!

 

Onze Poes is dit najaar van ons heengegaan… 
Ze heeft ons 19 jaar gezelschap gehouden, met al haar liefde en nukken… Ze heeft zonder klagen

alle 14 Sadhaka seizoenen meegemaakt.
We missen haar…

Chandra heeft zich bijgeschoold tot Tantra Therapeut en geeft
sessies 

Chandra is lekker aan het bijscholen! In de winter 2019 ronde zij een Tantra Therapy opleiding af in
Thailand bij Lin Holmquist. Sindsdien biedt ze individuele Tantra sessies aan. De smaak te pakken
startte ze vervolgens een Holistic Tantra Massage Master opleiding bij House of Tantra in Polen die

nog loopt tot maart 2020.  

 
Gepland in 2020

Een nieuwe Sadhaka website is in de maak! www.sadhaka.nl binnekort in een fris jasje.
Wim start zijn reis vandaag 'as we speak. In zijn net verbouwde camperbus rijdt hij richting

het zuiden, bestemming onbekend;-)
Chandra gaat 3 maanden op reis naar Thailand.

Binnenkort: onze Nieuwsbrief waarin we je voorstellen aan ons nieuwe team van docenten in
het Tantra Festival 18-25 juli 2020.

We gaan de grens over naar Duitsland met ons kennismakingsweekend Tantra Yoga! 10 - 13
april bij Münster.

Chandra gaat in Nederland haar Shakti les over vrouwelijke sexualiteit en Tantra in een
dagworkshop geven, samen met Johan over mannelijke sexualiteit en Tantra

Blijf ons volgen via Facebook! 

Hopelijk tot ziens,

Chandra Patricia Benjamins en Wim Molinello

Moulin d'Orsennes in Orsennes, midden Frankrijk

Wil je graag reageren of heb je vragen of opmerkingen n.a.v. de informatie in deze nieuwsbrief of onze activiteiten in
Frankrijk en Nederland? Deel het met ons per mail of op Facebook!

Sadhaka agenda
Voorjaar 2020

Kennismakingsweekend Tantra Yoga 10.04 - 13.04 ►
Combiweek Yoga en Creatief 25.04 - 02.05 ► 

Kennismakingsweekend Tantra Yoga 21.05 - 24.05 ►

Juli 2020

Combiweek Creatief/Yoga/Tantra 11.07 - 18.07 ►
The Art of Tantric Touch 11.07 - 18.07 ► 

Tantra festival - awaken into love 18.07 - 25.07 ► 
Kunstweek 25.07 - 01.08 ►

Tantra Yoga cursus 25.07 - 01.08 ►
Tantra & Shibari experience 25.07 - 01.08 ►

Augustus 2020

Combiweek Creatief/Yoga/Tantra 02.08 - 09.08 ►
The Art of Tantric Touch 02.08 - 09.08 ► 

Kunstweek 09.08 - 16.08 ► 
Tantra Yoga cursus 09.08 - 16.08 ►  

Tibetaanse Tantra massage cursus 09.08 - 16.08 ►
Combiweek Creatief/Yoga/Tantra 16.08 - 23.08 ► 

Najaar 2020

Tantra weekend prana en verbinding 10.10 - 12.10 ►

 Kunst |Yoga 

Tantra Massage | Shibari | Tantra Yoga
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