
 

 

Tantraenergi for par 
En introduktion til tantrisk træning 
med Roxana Kia og Lars Lundbye 



 

 

Tantra - seksualitet, energi, emotion, empati, 
kærlighed og bevidsthed 

Tantra bevidstgør og gør det muligt at rumme vores instinktive kræfter. Tantra er en direkte tilgang til 
menneskets energi og grundkræfter, som har årtusinders erfaring bag sig, og som kan formidles i en 
moderne og udogmatisk form. 

I tantra møder vi nogle af de grundkræfter, der er i spil mellem mennesker – og i mødet mellem mand 
og kvinde: Seksualitetens drift, emotionernes spil og sindets utæmmelighed. De driver os gennem livet 
som om det er dem, der bestemmer. Tantra kan styrke og forankre en klar oplevelse af at være tilstede i 
kroppen, i sanseligheden, i det vanskelige, i det glædelige. En væren, som ser, accepterer og rummer, 
hvad der er. Og som dermed gør det muligt at møde grundkræfternes energi med opmærksomhed. 

I mødet i polariteten mellem mand og kvinde – eller rettere mellem det maskuline og det feminine – kan 
vi udforske de kraftigste impulser vi har i vores overlevelsesinstinkter og transformere disse til nærvær i en 
højere bevidsthed – kærlighed – og herved udvide og fordybe relationen og seksualiteten mellem 
partnerne. 

Tantraenergi for par – Et introduktionskursus 
For par, som er begyndere i tantra 

Tantraenergi for par introducerer til tantriske energiteknikker og meditationer.  

Omdrejningspunktet er parret: Sammen med din partner vil du opdage, udforske og dyrke nye sider og 
kræfter i dig, i din partner og i jeres relation. Stærke og effektive par-øvelser og individuelle øvelser vil 
styrke jeres seksualitet, nærvær og kærlighed. 

Kropstræning og bevægelse indgår aktivt, ligesom stillesiddende meditationer. Teori og 
grundlæggende indføring i filosofierne bag energiarbejde og tantra flettes ind undervejs. 

Med Roxana Kia og Lars Lundbye som guider vil weekenden tilbyde både transformative energiøvelser 
og meditationstræning. Det betyder at du både vil modtage direkte transformerende input og træne 
teknisk og systematisk. 

Metoderne er præcise, erfarede, og trænet og overleveret gennem hundreder af år. Alle metoder 
tilhører Roxanas og Lars’ egen praksis – og har gennem deres studier været erfaret fra en række vinkler.  

Kurset er ikke et terapeutisk kursus. Da tantraprocesser går dybt, er det en stor fordel, at du har 
bearbejdet evt. traumatisk stof. En forudsætning for at deltage er endvidere, at I som par begge ønsker 
at blive sammen. Forløbet egner sig ikke som parterapi, men er for par, der ønsker at fordybe deres 
relation og seksualitet og forhøje deres egen og gensidige bevidsthed. 

Tantrakurset foregår i skønne omgivelser, der i sig selv er stimulerende og styrkende for parforholdet. På 
kursusstedet er der private værelser, der gør det muligt for jer som par at trække jer tilbage og dyrke de 
intime øvelser og seksuelle praksisser privat. 

Undervisningen er udogmatisk og humoristisk og vil afmystificere tantraen og gøre den let anvendelig i 
parforholdet. 



 
 

 
 

  
Om Heartmind Academy  

I den amerikansk-indianske visdomstradition betegner begrebet Heartmind den unikke energi og 
position, vi alle oplever, når vi træffer beslutninger og handler i dyb overensstemmelse med hjertet – når 
den mentale proces ikke blot er analytisk, men baseres på en intuitiv klarhed og vished. Når vi står 
forankret i hjertet i nuet. 

På Heartmind Academys retreats tilbydes en udogmatisk og non-religiøs træning i fordybelse, 
tilstedeværelse og kraftfuldhed. Træningen er baseret på effektive teknikker fra både årtusinders praksis 
og den nyeste forskning. Heartmind Academy kombinerer mindfulness-meditation med effektive energi-
teknikker fra den tibetanske tantra. Vil du læse mere deler vi på hjemmesiden  heartmind.academy 
artikler og forskningsresultater, og beskriver nærmere den simple to-trins træning, vi kalder Heartmind-
vejen. 

Om Roxana og Lars 
Vi (Roxana og Lars) har med vores Heartmind-retreats i mange år guidet individer til stærkere livsenergi, 
mere nærvær og højere integritet. 

På Tantraenergi for par underviser vi par, der er interesseret i at udforske sig selv og hinanden i de 
kontrollerende og forløsende energier som tantraen kan mestre. 

Roxana trækker på sine 20 års studier af bl.a shamanistiske energiteknikker, og Lars på sin lange praksis 
med mentaltræningsteknikker fra Vipassana og Mindfulness. Og sammen har vi studeret og praktiseret 
tantriske teknikker – både individuelt og som par. Således har vi i mange år fulgt og studeret hos 
tantramesteren Neel Fasting, og er stærk inspireret af hendes og dzogchen-traditionens tilgang som 
den bl.a. undervises af Jes Bertelsen og Neel. 

Vores tilgang er på den ene side udogmatisk, i det vi er stærkt optaget at ”det der virker” baseret på 
vores egne konkrete erfaringer både som praktiserende par og som undervisere. Og på den anden 
side er vi meget respektfulde overfor de dybe effekter, tantriske øvelser kan have på og krop og sjæl. Vi 
tilbyder derfor ikke tantra med hurtige kundalinirejsninger og lign., som du kan støde på mange steder i 
”new age tantraen”. Vi bestræber os på at tilbyde en vej, der er balanceret og sikrer en forankring af 
det seksuelle, det mentale, kroppen og følelserne, baseret på en fin respekt for de træningssystemer, 
som årtusinders tradition har udviklet og testet. 



 
 

 
 

 

Praktiske oplysninger 
Kurset strækker sig over 3 dage fra torsdag aften kl. 19:00 til søndag eftermiddag kl. 15:00. 

Kurset afholdes i Danmark i retreat-format. 

Indtagelse af alkohol i disse dage frarådes, ligesom brug af mobiltelefoner. 

Pris  

Kursuspris: DKK 4.500,- per person. 

Forplejning og logi: DKK 3.900,-  

Undervisere 

Roxana Kia og Lars Lundbye. Roxana og Lars underviser både sammen og hver for sig. 

Tilmelding 

På hjemmesiden heartmind.academy eller info@roxanakia.dk 

eller på mobil 23242030 

  

www.heartmind.academy/retreat · +45 23242030  


