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UITLEG 
 

Wat is het Shiva Shakti Spel? 

Met dit interactieve bordspel maak je kennis met allerlei actieve meditaties uit tantra. 

Actieve meditaties hebben altijd minimaal één actieve (shakti) fase zoals je lichaam 

schudden, springen, dansen, hummen, onzintaal praten, lachen, huilen, je woede eruit 

gooien op een kussen, wervelen, ademen of klanken maken. Daarnaast is er ook altijd 

minimaal één stille (shiva) fase. 

Actieve meditaties brengen je meer in je lichaam en kunnen zowel energie als rust geven. 

 

Hoe werkt het? 

Je speelt het spel zoals je het bekende ganzenbordspel speelt. Iedere keer als je op een vakje 

met een plaatje komt, doe je de opdracht die bij dat nummer hoort. In de opdrachten zitten 

dus naast de bekende ganzenbordonderdelen (‘sla een beurt over’) ook diverse onderdelen 

uit actieve meditaties verwerkt. Sommige dingen doe je op je zelf, andere dingen doe je met 

een of meerdere deelnemers samen. 

 

Wat heb je nodig? 

1. Een uitgeprinte versie van het spelbord (of een gewoon ganzenbordspel) op A4 of A3 

2. Het uitgeprinte overzicht met opdrachten 

3. Twee tot vijf deelnemers 

4. Voor iedere deelnemer een (kleine) pion 

5. Een dobbelsteen 

6. Een timer 

7. Indien gewenst: wat random gekozen dansmuziek 

 

Voor wie is dit spel? 

Iedereen kan dit spel spelen. Toch zal het helpen als jullie al het een en ander aan tantra-

ervaring hebben. Heb je dit helemaal niet, dan kan het dat je je al snel afvraagt waar je in 

hemelsnaam mee bezig bent. Tantra dus. En voor de duidelijkheid: tantra gaat over veel 

meer dan seksualiteit en dit spel gaat daar zelfs helemaal niet over. 

 

Waarschuwing vooraf 

Sommige onderdelen vragen een fysieke inspanning die niet voor iedereen geschikt is. Als je 

voelt dat een onderdeel niet goed voor je lichaam of geest is, dan doe je deze niet. Let dus 

op blessures of andere beperkingen. Alle deelnemers dienen elkaars grenzen te respecteren.  

 

Meer info 

Wil je meer weten over actieve meditaties en tantra? Kijk op www.blissyourbody.nl.  

Hier vind je o.a. de online cursus ‘Alive & Awake’ waarbij je wekelijks een actieve meditatie 

doet. Voor vragen kun je ook mailen: wendy@blissyourbody.nl.  

  

http://www.blissyourbody.nl/
mailto:wendy@blissyourbody.nl
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OPDRACHTEN 
 

5. Dans gedurende 30 seconden zo wild als je kan. Een stevig muziekje erbij kan helpen. De 

andere deelnemers moedigen je met veel applaus en gejoel aan. 

 

6. Brug 

Ga verder naar 12. Geef echter eerst een van de andere deelnemers een schoudermassage 

van 1 minuut. 

 

9. Zorg dat je in ieder geval aan je rechtervoet een sok hebt (dit glijdt beter over de vloer). 

Zet deze voet neer en draai rechtsom. Je rechtervoet blijft met de bal van de voet steeds op 

dezelfde plek. Kijk in de open palm van je rechterhand. Doe dit ‘whirlen’ gedurende 1 

minuut. 

 

14. Iedereen doet mee. Zet je voeten stevig naast elkaar en maak gelijkmatige, korte, 

verende buigingen door je knieën. Doe dit ‘kundalini-schudden’ gedurende 2 minuten. Zorg 

voor een ontspannen kaak, gezicht en nek en adem goed door. Geluid maken mág. 

 

18. Alle deelnemers gaan tegenover iemand zitten. Als het oneven is, houdt degene die op 

dit vakje is gekomen de tijd bij. Ontspan je gezicht, wijs even je eigen linkeroog aan en staar 

vervolgens 2 minuten lang in het linkeroog van degene tegenover je. 

 

19. Herberg 

Sla één beurt over. Leg in de tijd dat je op je volgende beurt wacht je lippen zacht op elkaar 

en maak een zoemgeluid (mmmmm). Sluit je ogen en doe dit tot dat je weer aan de beurt 

bent.  

 

23. Lach gedurende 30 seconden vol vanuit je buik en maak daarmee minimaal één andere 

deelnemer ook aan het lachen. 

 

26. Ga naar 33. Dans echter eerst gedurende 1 minuut alsof je een professionele danser 

bent. Laat een van de andere deelnemers een muziekstuk kiezen en dit spontaan opzetten 

(dus zonder aan te kondigen welk nummer het is). 

 

27. Begin volkomen onzintaal (gibberish) uit te slaan en blijf dit 30 seconden achter elkaar 

doen. Je kunt er een emotioneel betoog van maken, maar wát je zegt moet onbegrijpelijke 

taal zijn. Als jij de tweede bent die op dit vakje komt, maak je jouw betoog nóg 

overtuigender. 

 

31. Put 

Sla een beurt over en gebruik deze tijd om jezelf goed te gronden. Ga op je rug liggen, leg je 

handen op je onderbuik en adem rustig en diep naar je buik.  
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32. Ga in meditatiehouding zitten, sluit je ogen en blijf gedurende 2 minuten geheel 

bewegingsloos zitten. De enige zichtbate beweging van je lichaam is je ademhaling. De 

andere spelers kunnen intussen doorgaan met het spel. 

 

36. Maak met open ogen een draaiende beweging met je ogen alsof je een hele grote klok 

(met de klok mee) volgt. Doe dit gedurende 30 seconden. Sluit daarna even je ogen om ze 

rust te gunnen. 

 

41. Alle deelnemers doen mee. Ga liggen en sluit je ogen. Stel je bij iedere inademing voor 

dat er stralend gouden licht door je kruin je hoofd en lichaam binnenkomt. Stel je vervolgens 

bij iedere uitademing voor dat er duisternis door je tenen naar binnen komt die door je 

lichaam stroomt en er via je kruin weer uitgaat. Doe dit heel traag, gedurende 5 minuten.  

 

42. Doolhof 

Ga terug naar 7. Kies echter eerst een andere deelnemer uit en vertel deze persoon hoe jij 

de komende 2 minuten door hem of haar aangeraakt wil worden. De ander voelt of hij/zij dit 

inderdaad wil geven. Zo niet, onderhandel dan tot iets wat deze persoon wel wil geven. 

Ontvang vervolgens de aanraking. 

 

45. Ga staan en begin in een vrij hoog tempo in en uit door je mond te ademen. Hou je 

handen voor je lichaam, ter hoogte van je eerste chakra (bekkenbodem) en beweeg je 

bekken heen en weer (bekkenstoot), op de maat van je ademhaling. Na 10 ademhalingen ga 

je door naar het 2e chakra, na weer 10 ademhalingen door naar het 3e chakra etc, tot en met 

je 7e chakra. Weet je niet waar de 7 chakra’s zitten? Stop dan maar en ga terug naar 23. 

  

50. Adem gedurende 30 seconden compleet chaotisch in en uit door je neus (kort-kort-lang-

kort-lang-lang etc). Je gebogen armen en handen in vuisten kunnen als ‘kippenvleugeltjes’ 

dienen om de energie als het ware op te pompen. 

 

52. Gevangenis 

Sla een beurt over. Omdat je dit waarschijnlijk niet leuk vindt, krijg je 30 seconden om al je 

verdriet en teleurstelling er uit te huilen. Maak er je meest dramatische huilbui ooit van. Is 

deze huilbui volgens de andere deelnemers niet overtuigend? Ga dan terug naar 27. 

 

53. Dit onderdeel doen alle deelnemers samen. Degene die op dit vakje is gekomen, kiest 

een chakra uit en noemt deze hardop. Iedereen sluit de ogen. Iedereen maakt tegelijkertijd 

gedurende 1 minuut een zachte, neuriënde klank die met dit chakra resoneert. Dit kunnen 

allemaal verschillende klanken zijn. 

 

54. Steek je armen recht omhoog, spring 10 keer in de lucht en kom steeds met je platte 

voeten stevig neer. Na de 10e keer blijf je doodstil staan en beweeg je 30 seconden totaal 

niet (doorademen mag wel). Voor een extra effect: iedere keer als je neerkomt op je voeten 

zeg je een diepe HOE! Ga vervolgens terug naar 30. 
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58. Dood 

Ga terug naar start. Omdat deze stap terug naar af mogelijk frustrerend voor je is, krijg je 30 

seconden om al je woede op een kussen eruit te slaan. Doe dit vol overgave maar zonder 

jezelf pijn te doen. Als het volgens de andere deelnemers niet overtuigend genoeg is, moet 

je ook nog eens een beurt over slaan. 

 

59. Ga staan en sluit je ogen. Open je handen en laat een zachte, wiegende beweging van je 

lichaam ontstaan, alsof je zeewier in een kalme oceaan bent. Doe dit gedurende 2 minuten. 

Komt een volgend persoon (of jijzelf nog een keer) op dit vakje? Doe de dans dan met 

iemand anders, waarbij jullie handen elkaar kunnen raken. Bij een derde keer kan iedereen 

meedoen. 

 

63. Eindpunt 

De eerste die hier aankomt, dient een waanzinnig overdreven overwinningsdansje te maken. 

Is deze dans volgens de andere deelnemers niet overtuigend? Ga dan terug naar 31.  

 

 

OPTIES VOOR NA AFLOOP 
 

1. Wissel je ervaringen uit. Welke onderdelen uit de actieve meditaties spraken je aan en 

welke niet? Waarom? Welke onderdelen hebben jou mogelijk iets te bieden als je ze vaker 

zou doen? 

 

2. Bedenk met elkaar uit welke meditaties de verschillende onderdelen komen. Welke 

onderdelen kende je al en welke waren nieuw? Welke voor jou bekende meditatie wil je 

binnenkort nog eens in z’n volledige vorm doen? En naar welke nieuwe meditaties ben je 

benieuwd? 

 

3. Reflecteer op je proces. Wat kwam je tijdens het spelen tegen in jezelf? Vreugde, plezier, 

schaamte, teleurstelling, ambitie, verveling, jaloezie, spanning, ontspanning etc? Hoe ben je 

daar mee omgegaan? 
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