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Kære tantra-kursister! På de introducerende tantrahold har der været interesse for at kunne
komme på flere tantrakurser.
Hvis I vil videre med inspiration fra Vækstcenterets tantra hos andre, kan I finde dem på
nedenstående liste over 20 superviserede undervisere. Alle har fået undervisning i videregående
meditation af Jes Bertelsen. Alle har fulgt mine kurser og supervisioner i flere år. Det er herlige
folk, og jeg kan varmt anbefale dem! De er vidt forskellige, og de har hver deres egne faglige
kompetancer og erfaringer udover tantraen. De står her i alfabetisk orden ud fra efternavnene.
Det er en stor glæde for mig at kunne give jer denne liste!
Min tantraundervisnig: Der vil stadig være to-dages introkurser for nye par, så længe interessen
er så stor. Og der vil også stadig være en dør åben til tantraundervsiningen på Vækstcenteret .
Det vil være et eller to enkeltstående tantrakurser om året med færre deltagere. De kurser er for par,
som har fået undervisning af mig, enten gennem årene eller på et af de de todages introer, som I
lige har været på. Der kommer ikke længere tantraforløb over flere år, og ikke fler-dageskurser for
nye par.
De enkeltstående tantrakurser vil blve annonceret i programmet.
varme hilsener fra Neel

Helle Ryde Berentzen og Lars Ryde Pedersen
Med inspiration og respekt for Vækstcentrets undervisning i tantriske processer, tilbydes kurser til
par i forløb.
Endvidere er der mulighed for den terapeutiske tilgang, da undervisningen varetages af psykiater
Lars Ryde Pedersen og aut.psykolog Helle Ryde Berentzen. Der lægges vægt på polariseringen
mellem de maskuline og de feminine energier samt en del meditation. Har været elever af Jes
Bertelsen gennem de sidste 10 og 30 år samt begge fulgt Neel Fasting gennem starten af vores
parforhold for 10 år siden. Bor i Vejle.
larype@email.dk og hbe@cool.dk.
Maria Rose Dybvad - danser, psykomotorisk terapeut og yogalærer. Søren Munk - civilingeniør,
psykoterapeut og uddannet i Tibetansk Buddhistisk filosofi og meditation på Pullahariklostret i
Nepal. Sammen laver vi kurser for par og singler, der tager udgangspunkt i det tantriske
fundament, som det formuleres af Neel Fasting og Vækstcenterets pædagogik. Med fokus på bla.
kroppen, energi og emotioner giver vi dig mulighed for at arbejde direkte med lyst, seksualitet,
spiritualitet og det instinktive. Vi bor omkring Vækstcenteret og har fulgt Neel gennem hhv 10 år
og 7 år, på kurser for kvinder, parkurser, singlekurser, internatkurser og gennem supervision. Se
mere på soren-munk.dk , maria-rose.dk

Nikolej Foged og Sonaya Norlin

Therese & Kian Falck
Prosessorientert undervisning og veiledning for par i kjærlighet, erotikk og kreativitet.
Med røttene i Vækstcenterets Tantra og pedagogikk, C.G. Jungs psykologi og kreativ
selvutfoldelse. Bor på Vækstcenteret.
For nærmere informasjon: http://kunstterapi.net/Kunstterapi/seksualitet/index.html
Neste parkurs i Norge: http://kunstterapi.net/kurs/parifordypelse/index.html
For par supervision i Danmark: www.kunstterapi.net / sattva@kunstterapi.net / mobil +47 911 74
98
Theresa Grønning og Torben Guldberg
Tantra for par som praktiseret på Vækstcenteret, med vægt på det kreative.
En legende måde at være kærester og par på. Undersøgelsen af hvad man kan sammen.
Udfoldelse og udvikling, seksualitet og hjertelighed. Tilsat mindfulness og energiøvelser fra
Vækstcenteret.
Vi bor i Aarhus.
Se http://kreativtsamliv.dk/

Roxana Kia og Lars Lundbye - tantra for par Tantra som praktiseret på Vækstcentret, foldet ind i
energipraksisser fra amerikansk indiansk visdom, naturen og klassiske vipassana-teknikker. Bor i
København. Se http://heartmind.academy/retreat/

Dhairya Kim Klinggaard & Anjori Brogi – Tantrakurser for par i Italien (på Engelsk) – baseret på
Vækstcenter-tantraens grundkoncepter. Parterapi (via Skype: kimklinggaard)
(dansk/engelsk/italiensk) med tantriske metoder inspiret fra Vækstcenteret, meditation og hjerte.
Bosiddende i Toscana. Næste Kursus: https://www.mandali.org/28-03-2017/the-alchemy-of-tantrafor-couples/ Se: https://www.facebook.com/tantricheartforcouples/# - www.tantricheart.eu (under
udarbejdelse)

Torunn Schei og Karsten Skipper
samtaler, terapi og kurser ud fra vores passion for parforholdets magi, mønstre og muligheder.
Vi arbejder med udgangspunkt i Vækstcenterpædagogikken og Vækstcenterets tantra, og trækker
desuden på bl.a. Process Work, Bob Moores energilære og Inquiry.
Torunn er aut. psykolog og massageterapeut og Karsten er idehistoriker, psykoterapeut og
mindfulnessinstruktør. Vi har været sammen siden 1999 og har to børn. Bosat på Vækstcenteret
siden 2005.
Næste kursus, hjertets glæde og livets lyst, er i efteråret 2017.
Se mere på: torunnschei.dk og www.integrativvejledning.dk

Ruth Skovgaard og Nils Rasmussen - tantra for par.
Kurser for par, både introduktion og forløb, kursussted
kan variere. Samtaler og parterapi på gestaltterapeutisk/
tantrisk platform. Trænet af Neel Fasting siden 1991,
af Hanne Hostrup siden 1982, på GISC /Cape Cod
siden 2001.
Ruth er cand.psych, specialist i psykoterapi. Nils og Ruth
er partnere siden 1973, bosiddende på Djursland. Ruth
har klinik i København.
ruth.skovgaards@gmail.com - nilsboras@gmail.com

Jens Thordal-Christensen og Doris Elisabeth Fischer
Kurser for par på Djursland
Vi har dannet par siden 1986 og er forældre til 3 voksne børn. Vi deltog i et intenst tantrisk forløb
hos Neel fra 1991 – 2004.
Tantra, som vi har lært det på Vækstcenteret, har siden været en stor berigelse I vores parforhold.
Vi glæder os til at give vores erfaringer videre til andre par.Jens er lærer, kunstner, har studeret
traditionel kinesisk medicin og er dybt forankret I Taoisme. Certificeret Tantralærer hos Mantak
Chia. Født i Danmark i 1965. Bor og underviser hovedsageligt på Djursland. www.jensthordal.dk Doris er systemisk familieopstiller. socialpædagog med en bred terapeutisk baggrund
indenfor kropsterapi og familieterapi.
Født i Sydtyskland i 1962. Bosat i Danmark siden 1986. www.familieopstiller.dk (kig under kurser
– par og tantrakurser)

Sonayia Ines Cecillia Norlin og Nikolej Matthias Foged
Vi tilbyder kurser i Vækstcenter tantra for par, samt mulighed for vejledning og terapeutisk
opfølgning både individuelt og for par. Vi lægger i vores undervisning vægt på det kreative og
legende. Vi tager afsæt i parforholdet som en mulighed for fordybelse og selvudvikling, gensidig
inspiration og fælles vækst.
Pt er planlagt følgende kurser i 2018: Tantra - en introduktion (27-28/4), samt 3 fordybelsesdage
med hver deres tema: Instinkter og kærlighed (2/6) Polariteternes dans (2/9) og Emotionernes ild
(11/11).
I undervisningen vil indgå både teori, øvelser, sparring og meditation. Alle øvelser laves enten
med din partner, alene, eller med hele gruppen. Vi lægger vægt på at skabe et trygt rum med
respekt for individuelle forskelle. Og selvom vi også arbejder med det intime og lystfyldte i
parforholdet foregår al undervisning med tøj på.
Om os: Vi er begge Body-sds uddannede kropsterapeuter (2003) og yogalærere. Sammen har vi
drevet ”Center for kropskultur” siden 2008. Vi har fulgt Neels undervisning i 7 år. Nikolej har
desuden en baggrund som Rytmisk musiklærer. Sammen har vi 3 skønne drenge.
Læs mere på http://kropskultur.dk/vi-tilbyder/kurser/tantra

