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halvdagskurs med øvelser der deltakerne, som for det
meste er vestlige bosatt i området, berører hverandre –
stort sett med klær på.

MØRK, HØY, SLANK, SKALLET og med få rynker. Kurs-
holder og terapeut TyeZan (61) ser ut som en voodo-
prest og er konsentrert som en slange på hugget. I et
åpent amfiteater med 50 tilskuere ligger en kvinne på
bakken under Ubuds årlige Bali Spirit Festival – en
internasjonal samling for yoga, meditasjon og world
music. Kvinnen har meldt seg frivillig og TyeZan be-
rører forskjellige triggerpunkter på kroppen hennes.
Hun skriker og vrir seg.
Etter seansen sitter TyeZan på et populært spisested

i byen. Han har nettopp fullført seksdagerskurset «Man
and Woman–A Sacred Union» på nordkysten av Bali, og
forteller om teknikken sin–vedvarende orgasmer.
– Perpetual Orgasm baserer seg på at hvert eneste

øyeblikk potensielt kan være orgasmisk, sier han med
dyp og rungende stemme.
– Man bruker dyp pust, bevegelse, sensuelle lyder og

fokuserer på sansefornemmelsene. Disse elementene
forsterker hverandre til du når en orgasmisk tilstand.
Han mener smerte og nytelse er et sammenhen-

gende hele, fra nytelse, smertefull nytelse, nytelsesfull
smerte til smerte og tilbake igjen til nytelse.
– Hvis kvinnen i nabohuset har orgasme og lager

lyder, vil du ikke kunne vite ut fra lyden om det er
smerte eller nytelse, sier han.

Under demonstrasjonen bruker han en kombinasjon
av energiarbeid og triggerpunkter. Dette skal lede
klienten til en tilstand der hun gjennom orgasme skal
gi slipp på alle blokkeringer, smerte og frykt hun har
lagret i kroppen. Klienten skal lage lyd og bevege seg
under berøringen.
– Hvis klienten overgir seg til intensiteten, vil hun

komme til en orgasmisk tilstand, og da begynner lyden
også å komme på innpust. Det er ikke mulige å fake
dette, sier TyeZan.

VED YOGASTUDIOET RADIANTLY ALIVE holder Alex
Vartman (51) foredrag. Han er fra Australia og en av de
mer kontroversielle aktørene. Han er også grunnlegger
av organisasjonen «The New Tantra». For å komme i
kontakt med sin feminine side er han ikledd en svært
kort ola-shorts og en altfor liten hvit T-skjorte.
– Klitoris, vagina, G-punkt, vagina valley, anal-, liv-

mortapp- og livmororgasme. Hvis en kvinne ikke har
hatt sistnevnte, vil hun føle en tomhet som hun prøver
å fylle ved å få barn, sier Vartman til de rundt 50 til-
hørerne som sitter på gulvet. Vartman reklamerer så for
kurset «Sexual De-conditioning Level 1+2» som skal
holdes noen dager seinere for 50 nye deltakere. Også
her er helkroppsorgasme i fokus, og blant annet kan
man etter sigende lære å få en orgasme til å vare i 20
minutter. Til informasjon: på nivå 1 beholder kursdel-
takerne klærne på. Vartman legger ikke skjul på at det
skjer mye moro etter workshopene, men da på del-

takernes private rom.
– Jeg tenker sjelden på sex, fordi jeg har levd ut alle

fantasiene mine, sier Vartman der han står og foreleser.
– Nå tjener jeg andre med seksualiteten min. For

eksempel knuller jeg assistenten min et par ganger i
året for å gi henne livmororgasme, sier han og ser mot
den norske assistenten «Paris», ei kvinne i slutten av
20-åra. Hun er imøtekommende overfor pressen, men
Vartmans organisasjon krever at en «Right of review»-
kontrakt underskrives før eventuelle intervjuer. Hvis
man publiserer noe de ikke har godkjent, kan de kreve
5000 euro i erstatning.
Det blir derfor ikke noe intervju verken med Vartman

eller hans norske assistent.

TJUE MINUTTER MED BIL utenfor Ubud, arrangerer den
amerikanske sexcoachen Kim Anami (43) sitt seks
dager lange kurs «Bali Bliss Retreat». Hun har en blogg
der overskrifter som «The Holy Fuck», «Stop Thinking,
Start Fucking» og «Healthy, Strong Vaginas Make Cash»
tiltrekker seg lesere. Youtubeklippet «Ten Reasons To
Lift Weights With Your Vagina» fikk over en million
visninger, og magasiner som Elle, Vogue og Playboy har
hatt lange intervjuer med henne.
Under tropiske trær og med et tilgjengelig svømme-

basseng har fem par og to single innfunnet seg for å
lære bedre sex. Eller «gourmetsex», et ord flere kursle-
dere liker å bruke. Dette har deltakerne betalt opptil
25 000 kroner hver for. De er fra USA, Canada, Australia

Intime soner: Tett omfavnelse, øyekontakt og dyp pust er sentralt i mange Tantra-
kurs. Her, den svenske tantralæreren Buster Rådvik og partneren Rachel Rickards.

Eksklusivt: Kim Anami holder sitt seks dagers sexkurs ved Jati Bagus Health and Wellness Resort utenfor Ubud.
Det koster 25 000 kroner for en singel deltaker og 38 000 for et par. De ansatte tror det er et yogakurs.
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Trollbundet: Over 50 mennesker følger spent med fra tribunen når kursholder og terapeut TyeZan får
en kvinnelig kursdeltaker til å skrike og vri seg i orgasme under Ubuds årlige Bali Spirit Festival.

og et arabisk land–Anami nekter å si hvilket.
– Vi i Vesten kan tro vi har vanskeligheter med å

snakke om sex, men der dette arabiske paret kommer
fra, snakker de aldri om dette, sier Anami.

– De klarer å forbli åpne og interesserte selv om de av
og til blir provoserte. Mannen hadde for eksempel aldri
tenkt på muligheten av at han kunne stimuleres i anus,
det er helt utenfor hans trossystem, sier Anami.

– «Junk Food Sex» er nesten det eneste jeg har hatt,
sier en singel 30-årig kvinne fra Colorado, USA, med
bakgrunn fra eiendomsbransjen.

– Jeg visste at sex kan være mer enn Pow! Pow! Pow!
og så får mannen orgasme. Så da jeg så Kims nettside
tenkte jeg at hun har knekt koden. Nå ønsker jeg at
dette kurset skal hjelpe meg å tiltrekke meg seksuelt
avanserte og modne partnere.

ET KANADISK PAR, BEGGE 40 ÅR, jobber i reklamebran-
sjen og har fire barn i alderen 7–16 år. De smiler og sier
de har et godt forhold. Nå vil de lære av Kim så for-
holdet ikke stagnerer.

En australsk mann i slutten av 50-åra bruker kurset
til å konfrontere sin egen følelse av sjenerthet og util-
strekkelighet.

– Disse tingene kommer i veien både i senga og i livet
for øvrig. Det sterkeste for meg var å jobbe meg gjen-
nom det, sier mannen, som både er bedriftsleder og
psykoterapeut.

– Vi kjenner selve sexakten, men de mer intime

detaljene og følelsene som oppstår, kan være utford-
rende, sier han.

TO GANGER I ÅRET HOLDER den australske sexologen
Jacqueline Hellyer (51) femdagerskurset «Luscious
Lovers Retreat». «Gourmetsex framfor junk food sex»
er mottoet.

– Alle vet at de må legge inn tid og krefter for å få god
økonomi og helse, mens med kjærlighet og sex tror
man alt skjer av seg selv, sier Hellyer.

– Realiteten er at man må skape den rette atmosfæ-
ren hvor god sex og intimitet kan vokse fram. Du må
sette av tid og lære deg nye verktøy. Mine deltakere er
velutdannede folk i gode parforhold. De vil ikke gå på
en hippieaktig hasj-event der man synger «aum» og så
skal alle knulle alle. Slike tilstelninger gir en misvisen-
de framstilling av tantra.

Alle sexkursaktørene på Bali bruker ordet tantra.
– Tantra handler mye om å åpne seg for mer subtile

aspekter ved seksualitet. Fokuset er ikke på å nå sterke
orgasmer, men å gi seg hen til opplevelsen, sier Hellyer,
og utdyper: – Den tantriske tradisjonen fra India samt
taoismen fra Kina er eksempler på kulturer som hadde
en mye dypere forståelse av seksualitet og hvordan
seksualkraften kan brukes til å oppnå bedre helse og
åndelig vekst. Og å bli mer bevisst. Å utforske dalene
heller enn toppene. Du tillater nytelse å inntreffe snare-
re enn å jage nytelsen. i magasinet@dagbladet.no

«Fokuset er
ikke på å nå

sterke orgasmer,
men å gi seg hen
til opplevelsen.»

JACQUELINE HELLYER (51), SEXOLOG

Pust dypt: Tantralærer Maryse Coté viser
deltakerne øvelser for å oppnå slow sex.

Yter og nyter maksimalt: Mens kvinnen lager lyder og beveger seg, intensiverer kursleder TyeZan
virkningen av orgasmen ved å trykke på bestemte triggerpunkter.

Stimuli: Kursleder Kim Anami tilbyr blant annet
leketøy for stimulering av kvinnens G-punkt.




