
 

 

 

Tantric Dance 

Wil jij meer rust, 

anderen? Wil jij van

Met deze 

Daarmee kun je ook andere

weerstand die zij geven makkelijker aan.

Wat is deze

In deze dans

zijn mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

leiding en neemt de ander mee op avontuur in de dans. Degene die ontvangt 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

overgave.

In iedereen zit mannelijke

afstemmen

Dance een 

creëren, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 

energie en schoonheid (Shakti).

 

 

 

 

ric Dance 

Wil jij meer rust, ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

anderen? Wil jij van 

et deze dans hervindt je je levensenergie om 

Daarmee kun je ook andere

weerstand die zij geven makkelijker aan.

deze dans?  

dans leer je de energie te ontvangen

mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

leiding en neemt de ander mee op avontuur in de dans. Degene die ontvangt 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

overgave. 

In iedereen zit mannelijke

afstemmen. Ervaren hoe het is om je helemaal vrou

een contact-dans als spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, platform 

, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 

energie en schoonheid (Shakti).

"Voelen, beleven en transformeren

ric Dance is een liefdevolle contactdans van overgave aan jouw eigen 

ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

 het ‘doen’- denken af of je weerstand overwinnen? 

hervindt je je levensenergie om 

Daarmee kun je ook anderen weer

weerstand die zij geven makkelijker aan.

leer je de energie te ontvangen

mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

leiding en neemt de ander mee op avontuur in de dans. Degene die ontvangt 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

In iedereen zit mannelijke- en vrouwelijke energie. Deze gaan we in de dans 

. Ervaren hoe het is om je helemaal vrou

dans als spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, platform 

, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 

energie en schoonheid (Shakti). 

Voelen, beleven en transformeren

is een liefdevolle contactdans van overgave aan jouw eigen 

ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

denken af of je weerstand overwinnen? 

hervindt je je levensenergie om 

weer lief hebben en sta je beter in

weerstand die zij geven makkelijker aan. 

leer je de energie te ontvangen 

mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

leiding en neemt de ander mee op avontuur in de dans. Degene die ontvangt 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

en vrouwelijke energie. Deze gaan we in de dans 

. Ervaren hoe het is om je helemaal vrou

dans als spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, platform 

, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 

 

Voelen, beleven en transformeren

is een liefdevolle contactdans van overgave aan jouw eigen 

ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

denken af of je weerstand overwinnen? 

hervindt je je levensenergie om ze te gebruiken voor je eigen 

lief hebben en sta je beter in

leer je de energie te ontvangen en te laten stromen. 

mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

leiding en neemt de ander mee op avontuur in de dans. Degene die ontvangt 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

en vrouwelijke energie. Deze gaan we in de dans 

. Ervaren hoe het is om je helemaal vrouwelijk te voelen en opper

dans als spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, platform 

, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 

Voelen, beleven en transformeren

is een liefdevolle contactdans van overgave aan jouw eigen 

ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

denken af of je weerstand overwinnen? 

te gebruiken voor je eigen 

lief hebben en sta je beter in relatie 

te laten stromen. Degene die danst doet dit vanuit 

mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

leiding en neemt de ander mee op avontuur in de dans. Degene die ontvangt 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

en vrouwelijke energie. Deze gaan we in de dans 

welijk te voelen en opper

dans als spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, platform 

, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 

Voelen, beleven en transformeren" 

is een liefdevolle contactdans van overgave aan jouw eigen 

ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

denken af of je weerstand overwinnen?  

te gebruiken voor je eigen passievolle leven

relatie tot je medemens;

Degene die danst doet dit vanuit 

mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

leiding en neemt de ander mee op avontuur in de dans. Degene die ontvangt doet dit vanuit de 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

en vrouwelijke energie. Deze gaan we in de dans ontdekken en 

welijk te voelen en opper-mannelijk. 

dans als spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, platform 

, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 

 

is een liefdevolle contactdans van overgave aan jouw eigen levensenergie

ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

passievolle leven

tot je medemens; kan je d

Degene die danst doet dit vanuit 

mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

et dit vanuit de 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

ontdekken en 

mannelijk. Tantric 

dans als spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, platform 

, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 

 

levensenergie 

ruimte en creatiekracht, wil jij weer op eigen benen staan, niet afhankelijk van 

passievolle leven. 

kan je de 

Degene die danst doet dit vanuit 

mannelijke energie (Shiva) en leidt de dans. De mannelijke energie is krachtig en creatief in de 

et dit vanuit de 

vrouwelijke energie (Shakti). De vrouwelijke energie is sierlijk, meegaand als water, krachtig in 

antric 

dans als spel van geven en ontvangen. Een spel van leiding nemen, platform 

, bewust bewegen en sturingskracht aan wakkeren (Shiva) en overgave, flexibiliteit, gratie, 



 

 

Wat doet de dans met jouw? 

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

dans, blijf je observeren en zo in je kracht te komen. Ta

doorzien in je relatie 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

tegenhield te schitt

Er is veel speelsheid in de Ta

mensen opnieuw in liefde ontvangen. Je vindt rust en ruimte in 

eigen bestaan. 

Voor wie?

Iedereen die meer lief wil hebben, die rust wilt vinden in dit stressvol

die voelt dat hij anders wil in dit leven en zoekt naar het hoe, die een liefdevolle

andere mensen, 

Wanneer

Elke 2 weken op zondag

exacte data facebook 

Bijzonderheden

De lessen staan op zich 

Waar?  

Koningin 

Gefaciliteerd 

Bijdrage te betalen bij binnenkomst

€ 15,- per keer

Wat doet de dans met jouw? 

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

dans, blijf je observeren en zo in je kracht te komen. Ta

doorzien in je relatie 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

tegenhield te schitteren en om helemaal in het licht te gaan staan, dat doen we in de Tantric Dance.

Er is veel speelsheid in de Ta

mensen opnieuw in liefde ontvangen. Je vindt rust en ruimte in 

eigen bestaan.  

Voor wie? 

edereen die meer lief wil hebben, die rust wilt vinden in dit stressvol

die voelt dat hij anders wil in dit leven en zoekt naar het hoe, die een liefdevolle

andere mensen, die meer op zichzelf wil staan en meer vanuit zichzelf wil leven.

Wanneer? 

Elke 2 weken op zondag

acte data facebook 

Bijzonderheden 

De lessen staan op zich 

 

Koningin Julianastraat

Gefaciliteerd en begeleid 

Bijdrage te betalen bij binnenkomst

per keer,  10 lessen

Wat doet de dans met jouw?  

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

dans, blijf je observeren en zo in je kracht te komen. Ta

doorzien in je relatie tot het andere geslacht. Je gaat je eigen beweegredenen doorzien en blokkades 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

eren en om helemaal in het licht te gaan staan, dat doen we in de Tantric Dance.

Er is veel speelsheid in de Tantric Dance om van te genieten.

mensen opnieuw in liefde ontvangen. Je vindt rust en ruimte in 

edereen die meer lief wil hebben, die rust wilt vinden in dit stressvol

die voelt dat hij anders wil in dit leven en zoekt naar het hoe, die een liefdevolle

die meer op zichzelf wil staan en meer vanuit zichzelf wil leven.

Elke 2 weken op zondag van 19.30 tot 22.30 

acte data facebook https://www.facebook.com/events/1596385904013552/

De lessen staan op zich en is voor iedereen 

Julianastraat 37, 7271 EV Borculo

en begeleid door: Rob de Graaf (

Contact

e-mail: Rob@RDGM.nl

tel.nr.: 06-

  https://www.facebook.com/rdgmmanagementmetkleur

 @RobdeGraafRDGM

 

Bijdrage te betalen bij binnenkomst

10 lessenkaart € 125,

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

dans, blijf je observeren en zo in je kracht te komen. Ta

het andere geslacht. Je gaat je eigen beweegredenen doorzien en blokkades 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

eren en om helemaal in het licht te gaan staan, dat doen we in de Tantric Dance.

ntric Dance om van te genieten.

mensen opnieuw in liefde ontvangen. Je vindt rust en ruimte in 

edereen die meer lief wil hebben, die rust wilt vinden in dit stressvol

die voelt dat hij anders wil in dit leven en zoekt naar het hoe, die een liefdevolle

die meer op zichzelf wil staan en meer vanuit zichzelf wil leven.

19.30 tot 22.30 

https://www.facebook.com/events/1596385904013552/

s voor iedereen toegankelijk

, 7271 EV Borculo (wijkgebouw de Koppel)

Rob de Graaf (

Contact 

Rob@RDGM.nl

-51525476 

https://www.facebook.com/rdgmmanagementmetkleur

@RobdeGraafRDGM

Bijdrage te betalen bij binnenkomst:  

€ 125,- 

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

dans, blijf je observeren en zo in je kracht te komen. Tantric Dance leert je je eigen patronen te 

het andere geslacht. Je gaat je eigen beweegredenen doorzien en blokkades 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

eren en om helemaal in het licht te gaan staan, dat doen we in de Tantric Dance.

ntric Dance om van te genieten.

mensen opnieuw in liefde ontvangen. Je vindt rust en ruimte in 

edereen die meer lief wil hebben, die rust wilt vinden in dit stressvol

die voelt dat hij anders wil in dit leven en zoekt naar het hoe, die een liefdevolle

die meer op zichzelf wil staan en meer vanuit zichzelf wil leven.

19.30 tot 22.30 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. 

https://www.facebook.com/events/1596385904013552/

oegankelijk. 

(wijkgebouw de Koppel)

Rob de Graaf (coach/tantrica/mentor/spiritual healer)

Rob@RDGM.nl 

 

https://www.facebook.com/rdgmmanagementmetkleur

@RobdeGraafRDGM 

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

ntric Dance leert je je eigen patronen te 

het andere geslacht. Je gaat je eigen beweegredenen doorzien en blokkades 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

eren en om helemaal in het licht te gaan staan, dat doen we in de Tantric Dance.

ntric Dance om van te genieten. Na de tijd 

mensen opnieuw in liefde ontvangen. Je vindt rust en ruimte in jezelf zodat je kan e

edereen die meer lief wil hebben, die rust wilt vinden in dit stressvol

die voelt dat hij anders wil in dit leven en zoekt naar het hoe, die een liefdevolle

die meer op zichzelf wil staan en meer vanuit zichzelf wil leven.

et uitzondering van de schoolvakanties. 

https://www.facebook.com/events/1596385904013552/

 

(wijkgebouw de Koppel), de Rode Zaal

/tantrica/mentor/spiritual healer)

https://www.facebook.com/rdgmmanagementmetkleur

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

ntric Dance leert je je eigen patronen te 

het andere geslacht. Je gaat je eigen beweegredenen doorzien en blokkades 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

eren en om helemaal in het licht te gaan staan, dat doen we in de Tantric Dance.

Na de tijd kun je jezelf en andere 

jezelf zodat je kan e

edereen die meer lief wil hebben, die rust wilt vinden in dit stressvolle leven, die meer wil lachen, 

die voelt dat hij anders wil in dit leven en zoekt naar het hoe, die een liefdevolle omgang wil met 

die meer op zichzelf wil staan en meer vanuit zichzelf wil leven. 

et uitzondering van de schoolvakanties. 

https://www.facebook.com/events/1596385904013552/ 

, de Rode Zaal

/tantrica/mentor/spiritual healer)

https://www.facebook.com/rdgmmanagementmetkleur

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

ntric Dance leert je je eigen patronen te 

het andere geslacht. Je gaat je eigen beweegredenen doorzien en blokkades 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

eren en om helemaal in het licht te gaan staan, dat doen we in de Tantric Dance.

kun je jezelf en andere 

jezelf zodat je kan excelleren i

leven, die meer wil lachen, 

 omgang wil met 

  

et uitzondering van de schoolvakanties. Zie voor 

 

, de Rode Zaal 

/tantrica/mentor/spiritual healer)  

https://www.facebook.com/rdgmmanagementmetkleur 

Je bewustzijn verruimt doordat je in het nu blijft in al je bewegingen. Kortom de dans wordt een 

meditatie. In plaats van dat je je mee laat slepen en niet bewust bent van je eigen aandeel in de 

ntric Dance leert je je eigen patronen te 

het andere geslacht. Je gaat je eigen beweegredenen doorzien en blokkades 

vallen weg. Ter plaatse een nieuwe beweging maken, en een einde maken aan al het oude wat je 

eren en om helemaal in het licht te gaan staan, dat doen we in de Tantric Dance. 

kun je jezelf en andere 

xcelleren in je 

leven, die meer wil lachen, 

omgang wil met 

Zie voor 

  


