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Tantrische verstilling met contactdans 
& liefdevolle aanraking 
=============================== 

 Peter Amiro & Wendy Jeevana 
 

In deze gemengde workshop ontmoeten we elkaar in een rustige 
intieme setting. Een prachtige gelegenheid om zonder woorden in 
het veld van liefdevolle aanraking te stappen en je hart voor je 
brothers en sisters te openen. We creëren eerst een mooie 
groepsverbinding in een verstilde contactdans. Een rustige dans 
van aanraking, waarin ons hele lichaam middels een meditatieve en 
intuïtieve beweging in contact is met de ander, zonder woorden. 
Deze verbinding zal een warme bedding vormen voor de tweede 
helft van de workshop waarin ons lichaam zich mag laven aan 
liefdevolle aanraking. Wij zullen diverse mogelijkheden aanreiken 
om ons als groep te verbinden in zachtheid. Misschien een 
massage-carroussel en/of geblinddoekte aanraking, misschien een 
Kashmirische massage, of iets anders dat op de flow wil ontstaan. 
Deze workshop is toegankelijk voor iedereen die zich comfortabel 
voelt met aanraking en (gedeeltelijke) naaktheid. We stemmen af 
op elkaars wensen en grenzen en bepalen ieder voor zich de mate 
van intensiteit, gekleedheid en overgave die per moment goed 
voelt. Neem je je eigen Lunghi mee? Als het te koud is, doen we de 
workshop in gewone kleding.  
 

Wendy Jeevana & Peter Amiro 
Wij bewandelen het pad van bewustwording al vele jaren, ieder voor zich, en 

sinds 7 jaar ook samen, als liefdesstel. In 2018 zijn wij getrouwd met een 
spirituele bruiloft in de sfeer van Hieros Gamos. Op onze trouwkaart 
straalde een foto die op HG 2017 is gemaakt in de tempel. Wij leven een 
mooie balans tussen een reguliere zakelijke baan en het organiseren van 
sfeervolle tantrische gatherings. Je kent ons misschien van onze Facebook 
Events: Share & Shine over liefde en relaties, Partners in Shine, DEEP 

Sharing voor stellen, Puur Vrouw en Kashmirische Massage avonden.  
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