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Erotiek is het geheel van signalen die de ander duidelijk maakt dat
er meer te beleven valt dan op het eerste zicht duidelijk is, dan wat
aan de oppervlakte verschijnt.
Erotiek leeft bij de gratie van dit suggereren van een rijkere inhoud,
van het aanbieden van een meervoudige
ontdekkingsreis.
De schoonheid van de erotiek ligt in de volheid van diegene die de
signalen uitzend, in de suggestie eerder dan het expliciete aanbod.
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In onze workshops gaan we op zoek hoe we in onze
lichaamsbeleving en onze lijfelijke taal de rust kunnen vinden
om onze innerlijke rijkdom aan de oppervlakte te laten komen.
Gratie is de weg en het ongezochte resultaat.
De workshops zijn verrijkend voor iedereen die een grotere rust
wil bij zichzelf en een rijkere uitstraling in haar contact met de
ander…

In onze workshops gaan we op zoek hoe we in onze
lichaamsbeleving en onze lijfelijke taal de rust kunnen vinden
om onze innerlijke rijkdom aan de oppervlakte te laten komen.
Gratie is de weg en het ongezochte resultaat.
De workshops zijn verrijkend voor iedereen die een grotere rust
wil bij zichzelf en een rijkere uitstraling in haar contact met de
ander…

begeleiding: Philip Demeester, regisseur & fotograaf
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Inschrijven

Inschrijven

bijdrage: € 30 per workshop
graag vooraf inschrijven door te storten op BE39 9799-8185-4819 van
vzw a2o met vermelding ‘eros & grace’ of contant op de dag zelf
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