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Sacred Yoni Healing 
Sacred Yoni Healing is een cursus in de vorm van een serie van drie 
zondagen die speciaal bedoeld is voor (gelegenheids)stellen. De cursus is 
opgezet als een eerbetoon aan Shakti's (vrouwen). We buigen diep voor 
de extatische kracht van het vrouwelijke. We nodigen die stellen uit 
waarbij Zij een verlangen voelt naar onderzoek en heling en waarbij Hij 
het heerlijk vindt om er helemaal voor haar te zijn. Dienstbaarheid 
noemen we dat. Samen zullen jullie kennis maken met de wonderen van 
Sacred Yoni Healing en -massage. Samen zullen jullie groeien in liefde en 
bewustzijn en jullie relatie aanvullen met krachtige energie, 
aantrekkingskracht, meer genot en extatisch samenzijn. 

 

Als je bekken op slot zit 

en je vagina afgesloten of gevoelloos is, 

wordt je hart ervan weerhouden 

om je liefde via je lichaam aan te bieden. 

 
Ga samen met ons op ont-dekkingreis. In drie zondagen nemen wij jullie mee. De Sacred 
Yoni Healing is een delicaat en zuiverend proces van het vrouwelijke lichaam en haar vagina 
(Yoni). We nemen de tijd en bouwen het programma geleidelijk op. Elke zondag reiken wij 
jullie praktische oefeningen en "technieken" aan, die ook thuis / in je leven toepasbaar zijn. 
De Sacred Yoni Heling is helend. Opening van het lichaam, de Yoni van de vrouw is de weg 
waarlangs de diepere liefde van de vrouw zich openbaart. Zo gaat zij weer stralen, wordt 
haar seksualiteit herstelt en kan haar hele sensuele lichaam een onweerstaanbare 
liefdesboodschap de wereld in brengen. De Sacred Yoni Healing opent de weg naar  
extatische, spirituele diepte. Als je lichaam zich kan openen, kan je hart uitbundig stralen. 
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Sacred Yoni Healing is liefdevol, zacht en teder. Maar Sacred Yoni Healing is ook bewust, 
krachtig en bruisend…. Sacred Yoni Healing zet vrouwen in hun glorieuze kracht!  
Jullie zullen samen in een intens diepe verbinding komen. Bliss-bodies in een hemelse sfeer. 
Niet voor niets hebben wij genieten hoog in het vaandel staan. Genieten van buiten, maar 
vooral ook genieten vanuit de diepte van je hart. The Sacred Yoni Healing brengt jullie inner 
YoY. 

 
Waarom Sacred Yoni Healing 
- oude pijn wil gezien worden 
- omdat de tijd NU rijp is voor opruiming 
- ontdekken van de helende kracht van liefde 
- openen van het volledige seksuele potentieel van de vrouw 
- meer (onderling) vertrouwen en openheid 
- leren geven en ontvangen van warme vrouwelijke energie (ontvankelijke liefde) 
- leren geven en ontvangen van krachtige mannelijke energie (penetrerende aanwezigheid) 
- verbreding en verdieping van jullie (spirituele) relatie 
 
De liefde en zorg die bij jullie aanwezig is, wordt soms belemmerd door allerlei zaken uit het 
verleden en het heden. De emoties die daarmee gepaard gaan dringen zich steeds op en 
verhinderen een dieper contact met jezelf en met elkaar. Jullie beseffen dat jullie elkaar om 
aandacht vragen, dat oude pijn gezien en gehoord willen worden...  Emoties die (h)erkend 
willen worden en na (h)erkenning eindelijk losgelaten kunnen worden. Jullie zijn op zoek 
naar een intense en diepe verbinding van jullie mannelijke- en vrouwelijke energie…. 
 
Voor haar 
De vrouwelijke energie, opgeslagen in onder meer de Yoni, is een voor veel stellen een 
energie, die nog niet ten volle ont-dekt is. Vrouwen hebben zich in de relatie niet altijd ten 
volle durven openen. De mannelijke energie is soms overweldigend, en daar weten vrouwen 
niet altijd raad mee en zij durven (of kunnen zich niet langer) daarvoor te openen. Mannen 
voelen zich daardoor afgewezen en weten niet goed hij daar nu verder mee om te gaan. 
Overrulen? Of terughouden?   
 
Voor hem 
Een warme, liefdevolle man, die zich er klaar voor voelt om met zijn geliefde een diepe 
ontmoeting aan te gaan. Een prachtige, liefdevolle vrouw, die ernaar verlangt om door haar 
man aangeraakt te worden en een diepe ontmoeting aan te gaan. Beiden zijn bereid zich aan 
elkaar en aan wat er is over te geven. Hiervoor is vertrouwen nodig. Elkaar vertrouwen, en 
samen een nieuwe ervaring opdoen.  
 
In deze cursus willen we jullie een aantal ontmoetingen aanbieden, waarin jullie dicht bij 
elkaar kunnen komen. Elkaar ontmoeten op een dieper level dan ooit te voren. Waarin jullie 
kunnen ervaren wat er uit jullie verbinding wil ontstaan. Demand-free samen zijn. 
Opengaan, overgave, dienstbaarheid …. Niets moet, maar er is ruimte voor alles. Dat kan 
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zich heel natuurlijk ontvouwen als je bereid bent om wezenlijk ten diepste (aan)geraakt te 
worden.  
 

Voor wie 
De Loversworkshops zijn alleen voor (gelegenheids)stellen. Jullie intentie is belangrijk: 
- voor vrouwen dat ze "weten" dat de tijd rijp is voor heling 
- voor mannen dat ze dienstbaar kunnen zijn 
 
De intentie waarmee jullie komen is bepalend voor welke ruimte / heling er ontstaat. Wie 
slechts op zoek is naar seksueel, orgastisch genot kan beter wegblijven. Ook als er nog te 
veel spanningen zijn in jullie relatie en/of het emotionele systeem van de vrouw, is het 
aflopen van een ander pad wellicht raadzaam. Voor de vrouwen is het belangrijk dat zij 
voelen dat de tijd rijp is om naar/in hun Yoni te kijken. Een dieper weten dat oude pijn nu 
kan worden losgelaten. Voor de mannen die komen is het van essentieel belang dat zij 
dienstbaar willen/kunnen zijn. Deze cursus is primair voor de Shakti's bedoeld. Natuurlijk zal 
het jullie relatie ook bijzonder goed doen. 
 

Wat brengt het je/jullie 
- je komt in contact met je dienstbaarheid (M) 
- veel meer levensenergie en - vreugde 
- hersteld orgastisch vermogen (V) 
- volle sensualiteit / seksualiteit in je leven (V) 
- herstelde / versterkte aantrekkingskracht 
- open lichaam en open hart 
- toegenomen vertrouwen en openheid 
- brengt jullie in diepere verbinding,  
  vol liefde en bewustzijn 
 
Door je vrouw te eren met je liefdevolle aandacht een aanwezigheid breng je haar in haar 
volle vrouwelijke essentie. En jij kan voelen hoe het is als je totaal toegewijd aan je geliefde 
haar in een opperste staat van openheid en liefde kan brengen. En dat is wat een man ten 
diepste een ongekende bevrediging geeft: zijn geliefde naar de hemel brengen. 
 
Door je man te vertrouwen en je totaal aan hem over te geven ontvang je de totale 
mannelijke essentie. Je kan voelen hoe het is als je totaal open bent voor je geliefde, hem 
helemaal kan toelaten omdat je kan vertrouwen op zijn liefde en steun. En dat is wat een 
vrouw ongekende bevrediging geeft: zich totaal overgeven aan haar geliefde en hem de 
grootsheid van haar liefde te laten voelen. 
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Het team 
 

Het team 
 

Sacred Yoni healing wordt 
gegeven door twee 

liefdesparen. 
 

Solana en Satori kennen jullie wellicht al.  
De oprichters en inspiratiebronnen achter 

Tantra-YoY. 
 

Deze cursus werken we samen met 
twee kanjers: Joke Houwers  
en Marco Berk. Samen 
hebben ze veel ervaring 

met Tantra, Yoni massage en met 
Yoni healing. 
 
 

Voor alle duidelijkheid… 
Misschien hoeft het niet eens benoemd te 
worden, maar we doen het toch! Deze cursus 
gaat niet over seks, gaat niet over klaarkomen, 
gaat niet over massage of hoe je (als man) zo 
snel mogelijk bij/in de Yoni van de vrouw kunt 
komen. Ook degenen die zo graag willen 
"healen" kunnen beter wegblijven… Heling is 
niet iets wat je kunt "doen" of afdwingen…. 
 
Deze cursus is een ontspannen, intense, intieme,  
liefdevolle ont-dekkingsreis. We zetten de 
vrouwen in het voetlicht. Shakti-power! 
De cursus is demand free! We onderzoeken het 
goddelijke en maken hopelijk ruimte voor meer 
energie, genot, extase. 
 

 

Het programma 
 
 

Dag 1: de Opening 
De cursus wordt rustig opgebouwd. We besteden 
de eerste dag expliciet aandacht aan: aankomen, 
kennismaken, ontspannen, tot rust komen. Het is 

belangrijk dat jullie samen in liefde, in het hart kunnen 
zijn/komen. Er is daarom ruimte om te delen. Eventuele pijn, 
angst, verwondingen, weerstand. Maar er is vooral ook ruimte 
voor het contact en het delen van het hartsverlangen: de diepste wensen en intentie die 
achter jullie deelname aan de cursus zit.  
 
De tijd is rijp! De tijd is rijp om het goddelijke in elkaar te zien. Jouw man is klaar om zijn 
dienstbaarheid te tonen. En er is vertrouwen, een groeiend vertrouwen ook, door de 
ontstane liefdevolle en beschermde ruimte om te helen. We leren jullie (mannen) om daarin 
liefdevol aanwezig te zijn. De cursus is verder "demand free", er hoeft niets te gebeuren, 
niemand hoeft iets te presteren…. We leren jullie wel met volledige aandacht aanwezig te 
zijn en de kunst van het aanraken. Voelen en kunnen delen van wat je voelt: je lichaams-
bewustzijn verhogen. Kortom de eerste dag is een dag van het openen van lichaam, hart en 
geest. Shakti power!!! 
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Dag 2: Verwelkoming in de tempel 
Op deze tweede dag gaan we verder met het openen van het 
lichaam, openen van het hart. Achter de schilden, achter de 
lichaamspantsering zit zo veel levensenergie! We leren jullie de 
kunst van het aanraken en full body massage. De kunst van 
aanwezig blijven ook, steeds meer voelen, weten wat je voelt, 
gevoeliger worden.  

 
We leren jullie stap voor stap hoe het lichaam in diepe ontspanning te brengen en werken 
daarbij langzaam naar het bekken en naar de Yoni toe. Veel intieme, energetische massage: 
opladen, stromen, ontspannen, zachter worden, rust, open, ja zeggen, overgave. De Yoni is 
een prachtige plaats die het ten volle waard is gezien te worden, in het licht gebracht te 
worden. Er is veel aandacht voor wat is opgeslagen aan (pijnlijke) emoties en herinneringen. 
Stap voor stap worden jullie begeleid op deze reis. Heerlijk samen zijn. Ontspannen, energie 
losmaken en verspreiden: de liefde haar helende werk laten doen. Uiteindelijk is er ook de 
verwelkoming in de tempel.  
 
Dag 3: de Bevrijding 
Het sluitstuk van de cursus gaat over de bevrijding. Als het lukt zullen we 
Shakti helpen zich volledig te openen: haar lichaam, haar hart en de diepte 
van haar liefde, de bevrijding van wat Shakti daarbij in de weg zat.  
Heerlijke ontspanning, ultieme gevoeligheid, intieme warmte, seksuele 
energie en (orgastisch) genot staan ten dienste van de liefde.  
 
We helpen de Shiva’s om vol liefde en aandacht en met tedere toewijding 
een "deep tissue relaxation" te brengen en de weg vrij te maken voor de 
totale ontvankelijkheid van Shakti. Elk celletje van haar lijf en ook elk deel van de Yoni komt 
aan bod. Daarmee wordt Shakti uitgenodigd om zich te openen,  om zich helemaal bewust te 
worden van haar godinnenkracht en vrouwelijke schoonheid.   
 
Voor Shiva is er nu alle ruimte om zijn Shakti te eren als de prachtige godin die zij is, om haar 
te laten genieten van haar lichaam en haar helemaal in contact te brengen met haar volle 
vrouwelijke energie. En dat is zowel een eer als een genoegen voor Shiva. Het open lichaam 
en hart van Shakti leidt tot overgave aan dat wat groter is dan wat zij zelf / jullie kende(n), 
een diep vervullende intimiteit met haar lichaam en haar diepste Zelf.  
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Belangrijke informatie 
Workshop 3 daagse cursus Sacred Yoni Healing 
Data:  Zondag 31 mei, 21 juni en 12 juli 
Kosten:   575 euro 
Locatie: Gorinchem 
 
Praktische informatie 
 
Disclaimer 
 


