
Seks en Aanraking Bekijk in je browser

Deze mail hoort bij de betaalde tweedaagse workshop Wheel of Consent van

HeartPepper. Ook volgen? Op de inhoud van de training rust auteursrecht, die ligt bij

Carolien Oosterhoff. Om het "Wheel of Consent" te mogen doorgeven moet je de teacher

training direct bij Betty Martin hebben gevolgd. Voorafgaand aan de Teacher Training en

de 'Like a Pro' moet je de workshop hebben bij haar hebben gevolgd. Betty Martin ziet er

op toe dat er geen onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de titel Wheel of Consent.

Wil je dit op je c.v. zetten, dan noem je de naam van mijn workshop (training HeartPepper

"Wensen en Grenzen", geïnspireerd op het werk van Betty Martin's Wheel of Consent ).

De beelden zijn voorzien van copyright en mogen elders gebruikt worden, zo is dit

afgesproken met Betty Martin, op voorwaarde dat ze niet bewerkt worden, of er in

'gesneden' wordt.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f75377739633375386a34
https://heartpepper.nl/workshops/wensen-en-grenzen/
http://www.heartpepper.nl/wensen-en-grenzen/


Sex en Aanraking

Een waarheid als een koe: veel aanrak ingen zijn 'besmet' met een seksuele

ondertoon. Vaak hoor ik  het ook k lanten in mijn praktijk  zeggen: " Ik  wil niet meer,

want als ik  A zeg, moet ik  ook B zeggen."  En dat 'niet willen' gaat natuurlijk  over

seksuele toenadering tot de partner willen/toestaan.

Als je aanraking loskoppelt van seksualiteit komt er weer een gezonde vorm van

toenadering. 

Hoe veel toegang geef jij nog? Of niet meer? En hoe vaak raak je aan zonder seksuele

bijbedoeling? 

HeartPepper

Zaandijkstraat 13, Amsterdam

Netherlands

Carolien Oosterhoff traint /coacht sinds 2007 en heeft nationaal

en internationaal meer dan 1400 mensen begeleid. Opgeleid

door onder meer Wibe Veenbaas, Mariët van Cooten & William

Wilsson, Jan Kortie & Sarah Jens, Betty Martin & Robyn Dalzen,

Christian Pankhurst, Conny ten Klooster, gelooft Carolien dat

oersterke relaties - haar missie met HeartPepper - gevormd

worden door zelfkennis en zelfzorg. Stap 1? Altijd: Radicale

Eerlijkheid. Carolien doorziet patronen in menselijk gedrag in

no-time. Ze begeleidt (vooral) Professionele Zorgverleners en

helpt zorgteams ontwarren door middel van Systemisch Werk,

Transactionele Analyse, Tantrische principes en

Aanraaktherapie. Tough love in de begeleiding, dat scheelt

maanden gesprekken bij collega's die er om heen draaien. Haar

methodiek - het Odin Proces - is gevormd in 14 jaar werken met

mensen met een groot hart en rijk bedraad brein. Na elk

HeartPepper traject vind jij jezélf leuker. Misschien begint daar

ergens wel vrijheid...

Geen zin meer in deze mails? Je kunt ze ook gewoon eventjes

overslaan. Heb je echt geen tijd of leeszin meer, dan schrijf je je

hier uit. 

warme groet,

Carolien Oosterhoff

p/a Zaandijkstraat 13

1013 VM  Amsterdam

085 - 0041553

Uitschrijven

https://www.facebook.com/ClienOost/
https://twitter.com/HeartPepper020
https://www.linkedin.com/in/carolienoosterhoff/
https://open.spotify.com/user/1rjici6mum56k0kykn7zen96t?si=396444cde12840c2
https://vimeo.com/carolienoosterhoff
https://www.instagram.com/heartpeppercompany/
tel:+31850041553
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f75377739633375386a34



