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Mange af os længes efter at leve i dyb intimitet med vores partner og efter stærk åndelig, psykisk og seksuel
kontakt.
Tantra er en gammel, men simpel teknik, der giver dig en dybere forståelse af dig selv og hjælper dig til at få
et langvarigt, tilfredsstillende og kærligt forhold til din partner. Bogen er en praktisk guide, der skridt for
skridt viser Tantra meditation for enkeltpersoner og par. Meditationerne er suppleret med forklaring på
forskellen mellem det mandlige og det kvindelige, samt med personlige beretninger om problemer og
løsninger - fra orgasme og tidlig udløsning til usikkerhed og frygt.
Vi er et privat kursus- og uddannelsessted, grundlagt i 1998. Vi har ekspertise i alt, der vedrører samliv,
parforhold og bevidstgørelse. Velkommen til Tantra Templet. Synes du, at dit sexliv er blevet for kedeligt og.
Tilbydes i Roskilde, Sjælland og København. Niels Dencker har i mange år beskæftiget sig med Tao Tantra,
og han har tilegnet sig sin viden om den gamle kunst i at elske med en helbredende virkning, både på. Her kan
du finde alt, hvad vi i tidens løb har udgivet, samt det vi agter at udgive. Jeg hedder Kirsten Maria og tilbyder
Tantramassage og afspændingsmassage til mænd, kvinder og par. I Tantra Templet kan du lære om den
tusindårige tantriske visdom om livet, og hvordan man integrerer spiritualitet, kærlighed og. Sensuel Healing,
helkrops og body-to-body massage. Dansk Forening for tantramassage samler tantramassører, der har
gennemført et forløb med fordybelse i tantramassagen af minimum et års varighed hos et af. Vi har ekspertise
i alt, der vedrører samliv, parforhold og bevidstgørelse. Niels Dencker har i mange år beskæftiget sig med Tao
Tantra, og han har tilegnet sig sin viden om den gamle kunst i at elske med en helbredende virkning, både på.

Tantra massage, terapi og kurser for mænd, kvinder og par i København. Hos mig vil du opleve at blive
favnet i kærlighed og accept. marsvenus. Hele kroppen masseres og du kan opleve strømninger af erotisk
livsenergi. Uforglemmelig oplevelse i krop og sjæl. Sensuel Healing, helkrops og body-to-body massage.
Jeg hedder Kirsten Maria og tilbyder Tantramassage og afspændingsmassage til mænd, kvinder og par.
Tantramassage ritualet kan du forstå som en sanselig helkropsmassage, der forbinder din krop i sin helhed.
Det kan være en jungle af finde rundt i alle de tantra massører der findes i Danmark.

