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Trainingsprogramma 
Vroegtijdige Zaadlozing
Een nieuwe en unieke aanpak voor
mannen die hun premature ejaculatie
onder controle willen krijgen.

Veel mannen lijden onder een vroegtijdige zaadlozing.
Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mannen
binnen een minuut klaarkomt bij penetratie. Dit is niet
alleen jammer, maar ook frustrerend. Net als het écht
lekker wordt, is het alweer voorbij... 
Niet alleen de man, maar ook de partner gaat er vaak
onder gebukt. Bij langdurige teleurstelling en oplopende
frustraties kan het zelfs relaties onder druk zetten.
Kunnen wij deze mannen (en hun bedpartners) helpen? 
Jazeker! Met een unieke aanpak vol praktische inzichten
en oefeningen.

De Academie voor Tantra heeft een natuurlijk
trainingsprogramma ontwikkeld. 
Met behulp van heldere inzichten en praktische
oefeningen garanderen wij binnen enkele weken een
significante verbetering. Mannen en vrouwen kunnen
langer vrijen, meer plezier beleven en diepere bevrediging
ervaren. Wie bereid is het programma serieus te
doorlopen, zal de zoete vruchten ervan kunnen plukken. 
Eindelijk eindeloos genieten!

Wie zijn seksleven wil verbeteren, zal zijn premature
ejaculatie onder controle moeten krijgen. 
Dat lukt door de intimiteit anders te gaan beleven: van
snelle seks naar urenlang de liefde bedrijven, van altijd
klaarkomen naar bewust wel of niet klaarkomen, van een
enorme piekervaring naar gelijkmatige opwinding, van
pure lust naar algehele bewondering. Deze kijk in
combinatie met een sterkere mentale weerbaarheid zal je
liefdesleven een enorme impuls geven. . 
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Waaruit bestaat het
Trainingsprogramma?

Ben je klaar met onbevredigende seks, wil je
jouw vaardigheden in bed uitbreiden, gewoon
zorgeloos  genieten van intiem contact, neem
dan contact met ons op.  

Stap 1 

In dit gesprek van een uur maken we kennis met jou en mag je vertellen over
jouw seksbeleving in het algemeen en het klaarkomen in het bijzonder. 
Dit gesprek is bedoeld om het onderwerp uit de schaduw te halen: wie hier open
en eerlijk over kan zijn, komt verder dan wie het achterhoudt of afzwakt. Dit
gesprek voeren we aan de hand van een vooraf toegestuurd vragenformulier.

Een zoomgesprek met David en Claire 

Stap 2 De nulmeting - Massage in Den Haag

In onze tantrastudio in Den Haag word je hele lichaam een uur lang gemasseerd
op de massagetafel. Daarna volgt er een gesprek met David en Claire over jouw
beleving. Met praktische inzichten en een actielijst vol oefeningen en tips voor
thuis helpen we je verder. Ook krijg je een exemplaar mee van Davids
“Handboek voor de Perfecte Minnaar – alles over de Kunst van het beminnen”.
Een boek dat jouw kijk op intimiteit voor altijd zal veranderen.

Een zoomgesprek met David en Claire Stap 3

In dit één uur durende gesprek nemen we jouw vorderingen door. Je vertelt over
jouw belevenissen, over dat wat goed en minder goed gaat. 
In dit gesprek gaan we ook in op het tantrische principe van lust naar liefde, van
pure fysieke opwinding naar algehele bewondering, van nemen naar geven en
ontvangen. Ook komt in dit gesprek de inhoud van het Handboek aan de orde.

Stap 4 Een echte Tantra Massage op de mat

Ook hiervoor kom je naar Den Haag. Nu voor een echte tantramassage op de
massagemat. Een ultieme uitdaging! Na afloop evalueren we de ervaringen in een
gesprek. Met nog meer inzichten en tips word je verder geholpen. Deze sessie zal
duidelijk maken hoever je bent gevorderd op jouw pad.  Ben je er klaar voor...
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