
'Verwondering over het 
Mysterie van het Leven'

In de aanloop naar de viering van het 25 jarig bestaan 
van het Centrum voor Tantra (zomer 2017), dook ik eens ons
archief in. Dat bleek te bestaan uit een oude verhuisdoos vol
ongedateerde fotoboeken van retraites, een grote stapel
prachtig vormgegeven folders en uitgeknipte interview
artikelen uit allerlei kranten en tijdschriften. 

Een paar dagen later sprak ik Carla over al die interviews die ze in haar carrière heeft gegeven 
voor verschillende media - en de teleurstelling die ze vaak heeft ervaren over het resultaat. 

Het blijkt nog niet eenvoudig om iets van de diepte en fijngevoeligheid van Tantra over te 
brengen in de media. Hoe kan het ook anders? De meeste journalisten en programmamakers 
hebben geen ervaring met ons werk. Daarnaast vraagt journalistiek om een zekere 
beschouwelijkheid. Tantra vraagt juist om je diep te verbinden met je ervaring in het moment. 

'Maar zijn er dan geen interviews verschenen waar je wél echt blij mee bent?', vroeg ik Carla. 
Ja, toch wel. Met haar video interview voor Conscious TV bijvoorbeeld. En met een artikel dat 
'lang geleden' verscheen in Bres Magazine. De schrijfster ervan, Albertine van Peursen, 
studeerde bij het Centrum voor Tantra.

Ik dook onmiddellijk die oude doos weer in, op zoek naar het artikel. Maar nou bleek juist díe 
er niet in te zitten! Gelukkig bestaat Bres Magazine nog steeds. De huidige hoofdredactrice 
was zo vriendelijk om het artikel uit 1996 voor ons op te zoeken en in te scannen, zodat wij 
het nu opnieuw beschikbaar kunnen maken.

En wat blijkt? De vormgeving verraadt de leeftijd wel, maar het artikel zelf leest nog steeds als 
een trein. Hoewel ik denk dat Carla zichzelf nu soms iets minder stellig zou verwoorden, zou ik
ook zeggen dat het artikel verder weinig van z'n actualiteit heeft verloren. 

Ik ben benieuwd wat jij leest. Veel plezier met dit cadeautje uit andermans oude doos:-)

Kijk op www.bresmagazine.nl of www.edicola.nl voor meer informatie over Bres Magazine.

http://www.edicola.nl/
http://www.bresmagazine.nl/
https://centrumvoortantra.nl/thuis-verdiepen/een-uur-met-carla-op-de-bank/
https://centrumvoortantra.nl/thuis-verdiepen/25-jarig-jubileum-video/



















