
 
 
 
 
 
 

Programma 12 temple nights of desire  
 
 

1.Creation a vision 
Waar hunkert jouw ziel naar? Wat jouw leven binnenkomen? Deze sessie wordt het 
helder en stemmen we erop af.  
 
 
2.Feeling safe  
Hoe kun je veiligheid voor jezelf en elkaar waarborgen. Deze avond staat in het teken 
van het creëren van een safe space voor beiden.  
 
 
3.Seeing your patterns  
Het innerlijke werk. Wat zijn je maniertjes. Waar houd jij liefde tegen waar denk je 
dat je het nog niet waard ben het volledig te ontvangen? Waar stoot jij je partner in 
af waar kun jij de ander nog niet ontvangen. Deze avond brengt heel veel helderheid 
in jullie leven.  
 
 
4.Healing old wounds  
Deze avond staat in het teken van een diepe healing op liefdesgebied.  
Waar zit je pijn? Vertel je partner over je pijn, ga terug naar momenten dat deze pijn 
opnieuw aangeraakt werd en ervaar heling in het huidige moment  
 
 
5.Finding the power within 
In je eigen kracht leren staan in je relatie. Je energie terugroepen en aanwezig 
kunnen blijven bij jezelf. Dit gaat je zoveel brengen. Deze avond gaat over het 
loslaten van verwachtingen en gehechtheid waardoor je weer terugkomt in je eigen 
energie.  
 
 
6.Working with polarity  
Deze avond ga je de vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf ontdekken. Je gaat 
ervaren hoe je partner op beide polariteiten reageert en wat dat doet met jullie 
aantrekkingskracht.  
 



 
 
 
 
 
7.Worshipping each other 
Prachtige rituelen & heartopeners waarbij je compleet in awe raakt van elkaars 
schoonheid.  
 
 
8.Inviting pleasure  
Deze avond leggen we de focus op het fijne zintuigelijke. Een avond waarin je gaat 
ervaren hoe je met vederlichte aanrakingen je hele systeem aanzet. 
 
 
9.Sensual embodiment  
Hoe wil jouw lijf bewegen? Hoe breng je meer pleasure in je lijf?  Waar mag nog meer 
ruimte komen om jouw energie vrij te laten stromen? Deze avond staat in het teken 
van dans, beweging en stembevrijding zodat we oude blokkades kunnen doorbreken.  
 
 
10.Celebration  
We vieren en verzegelen deze avond jullie liefde voor elkaar. Halen de liefde weer 
omhoog door verdiepende vragen en herinneringen naar de oppervlakte te laten 
komen.  
 
 
11.Integration 
Wat is er allemaal voorbij gekomen, wat neem je mee, waar mag je aandacht 
naartoe? Deze avond breng we jouw lijf tot rust en integreren we haar wijsheid.  
 
 
12.Ceremony 
We sluiten deze avond het jaar af in stijl af. Het jaar dat jullie dit proces samen 
aangingen met elkaar. Ben je bereid volledig JA te zeggen tegen deze man of vrouw in 
je leven? Een mooie ceremonie dat jullie diep zal raken. 


