
 

 

  
 

 

Dag mooi mens, 

Wij hebben fantastische docenten weten aan
te trekken voor een Heart Awakening Tantra

Festival 2020!!!

 

Ervaren Tantra facilitators die wij elk
afzonderijk persoonlijk ontmoet hebben,

tijdens onze reizen en  gezamenlijke events.
Mensen waarbij wij direct een klik voelden.
Die puur staan in hun teachings. Die werken

vanuit het hart.  Benaderbaar en zonder
hoge pretenties. Net als wij met beide benen

op deze aarde, met een sterke pressence,
awareness en een open stromend hart. In
deze nieuwsbrief presenteren we je onze

toolbox voor jou. Een programma van goed
afgestemde en diep transformerende

workshops om jezelf te ervaren, om al je
verschillende kanten te ontdekken, om te

groeien, helen, vrij te zijn, de ui af te pellen
om meer open, bewust en wakker te zijn en

het lichtwezen te onthullen dat je al
bent...!!??

 
 

Een krachtig programma 

Sjamanic rituals ~ Tantric puja’s ~ Orgasmic breathwork ~ Emotional release ~Sauna ~ Men and
women circles ~ Tantra massages ~ Rebirthing ~ Temple nights ~ Ceremonies ~ Erotic power
initiations ~ Sacret sexuality practices ~ Healing ~Meditation

Elke dag een aanbod van 9 verschillende workshops! Hier een greep:

٧ Verlangens en grenzen, wheel of consent
٧ Cacao ceremonies
٧ Erotic power and Ancestral initiatie
٧ Transforming the shame
٧ Prana flow massage, Snake energy massage
٧ Pelvic Heart Integration: Orgasmic Breath work.
٧ The Animal Magic Ritual
٧ Four genders - polarisation
٧ Ecstatic Death Meditation
٧ The temple of the dark Feminine
٧ Quodoshka: Sacred wheel of sexuality
٧ Re-Writing the Love Script
٧ Sex Magic rituals en Tantric Puja’s
٧ Concious dance, 5Rhythms™, Medicine dance, SystemicRitual® 
٧ The 4 voices ritual
٧ Dying and rebirthing of the heart
٧ The 7 tools for energy and emotional release
٧ The vulnerability of men
٧ Worshipping the yoni and lingam
٧ Rebirthing by using the sexual energy 

Trainers

 

Wim Molinello & Chandra Nanda Dasi

Initiatiefnemers en gastheer en gastvrouw van het festival Wim en
Chanda openen dagelijks met jou de dag. Met sharings, contact
dance en speelse oefeningen zorgen ze voor een veilige bedding, de
connectie, het communitygevoel, je verbondenheid met jezelf, de
mensen om je heen, de plek waar we ons een kunnen voelen met
onze eigen natuur en het grote geheel. 

    

   

Monique Blom & Frank Schulpen

Frank en Moniques workshops zijn diep transformerend en hun
persoonlijkheid ontwapenend. Je sluit ze snel in je hart. Franks
gedegen achtergrond in en kennis van Westerse psychologie en
therapie gemengd met de oude wijsheid uit de Boeddhistische
filosofie en meditatie, Tantra en Sjamanistische rituelen over dood,
wedergeboorte en sacred sexuality is voelbaar in zijn lessen.

Monique Blom is sinds 2005 actief als Rebalancing emotioneel
lichaamswerker en spirituele coach met een niet aflatende passie
voor dit beroep.

In hun centrum Seedz for life bieden ze anderen graag de
geschenken aan die ze zelf hebben ontvangen met betrekking tot
sjamanisme en sacred sexuality.

www.seedzforlife.nl

    

 

Tanya Rozenthal  

Als seksuologische sjamanistische begeleider en een alchemist in
hart en nieren brengt Tanya in haar werk een rijke mix van ervaring
mee in Heilige Seksualiteit, Tantra, systemisch vooroudersmedicijn,
sjamanistisch schaduwwerk, traumaheling, diep lichaamswerk,
Kundalini Awakening en seksuele integratie.

www.itsaboutlove.nl

    

 

Zenon D. Dorje & Dakini Dorota

Tantrisch yogi Zenon richtte zich de afgelopen 10 jaar met zijn werk
op het ontdekken van interne structuren in het menselijk lichaam,
aangeduid met de naam 'Underground'. Hij ontwikkelde methoden
om ze wakker te maken en te transformeren. Hij is ook de auteur van
"de 4 pilaren van het Tantra systeem", een versnelde weg van
bevrijding van de globale matrix. Johan en Chandra volgen op dit
moment een Mastertraining Holistic Tantra massage bij Zenon in
Warschau van in totaal 25 dagen! 

www.houseoftantra.org

    

 

Willemijn de Dreu

Willemijn de Dreu is een concious dance facilitator. Zij brengt
muziek en dans het festival in.

Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van bewuste dans,
5Rhythms ™, OpenFloor, SystemicRitual®, en sinds kort ook
Somatic Experiencing op basis van het traumawerk van Peter Levine
brengt ze haar Libido-werk het festival binnen. Een vorm van
OpenFloor-werk waar we onze seksuele energie in dans verkennen.
Ons libido ervaren, de lust voor het leven in de meest pure vorm.

www.willemijndedreu.com

  

Johan Raaimakers

Johan schotelt je elke dag een nieuwe Tantra massage voor en neemt
je aan de hand mee naar hogere sferen. Waar je als gever helemaal
aanwezig bent en uit je denken en ego, met onvoorwaardelijke
aandacht, bewust-zijn en liefde vanuit het hart. Johan is een zeer
ervaren Tantra masseur met een goed lopende praktijk in Sint
Oedenrode. Bijna wekelijks brengt hij mensen bijeen in Nederland
voor diepgaande massage uitwisselingen en massage cursussen. Je
kunt je inschrijven voor oa zijn Prana flow massage, 5 elementen
massage en moonpoint massage. 

www.tantra-atma.nl

 

       

Monique Sajet

Monique Sajet, coach met ruim 30 jaar ervaring in het begeleiden
van interpersoonlijke processen staat speciaal voor jou klaar om
waar nodig jouw ervaringen betekenis en diepgang te geven voor
een makkelijkere integratie, inzicht en groei. Zij houdt zowel aan het
einde van de dagworkshops als in de namiddag een uur gratis
spreekuur.

 

Privé sessies bij de verschillende docenten

Je kunt een individuele sessie boeken bij de verschillende trainers, masseurs en healers voor een nog verdiepender
ervaring. Prijzen en boeking ter plekke.

- Tantra massage
- Prana Flow massage 
- SE sessies gebaseerd op Peter Levine’s trauma work
- Relatie en open counselling sessies
- Yoni & lingam massage
- Deep bodywork & Sexual dearmouring
- Healing the feminine (pelvis en yoni sessie)
- Pelvic Heart Integration sexual healing sessie

 

    

Waar: Moulin d'Orsennes, Frankrijk 
Wanneer: zaterdag 18 - 25 juli

Prijs: al vanaf € 665,- all in

Hopelijk tot ziens namens alle teachers,

Chandra Patricia Benjamins
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 ►
Secret sexuality, Shiva & Shakti 06.07 - 07.06 ►

Juli 2020

Zangweek 04.07 - 11.07 ► 
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 | Zang 

Tantra Massage | Shibari | Tantra Yoga
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