
Lekkere seks met je kleren aan? 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 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/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f75356b3671356f396236
https://heartpepper.nl/workshops/grenzen-stellen-in-relaties/
http://www.heartpepper.nl/wensen-en-grenzen/


Een �jn seksleven (wie wil dat nu niet?)!

De spannendste dingen in je seksleven leren we met onze kleren uit. Denken we.

Dat is deels waar, maar deels ook helemaal niet. Het belangrijkste onderdeel van deze

training is dat je het Wheel of Consent moet gaan toepassen in je hele leven, op alle

momenten waarop je je kleren nog aan hebt. In situaties waar je gewoon met vrienden

bent. En het hoeft niet eens persé over aanraking te gaan. 

Waarom deze volgorde? Omdat we anders in seks snel geneigd zijn weer te vervallen in je

onze oude routines en patronen. En dan gaan we denken dat het niet werkt. 

Het model wérkt. Maar je moet niet meteen de Himalaya willen beklimmen. We beginnen

eerst maar eens met Base Camp...gekleed. 

HeartPepper

Zaandijkstraat 13, Amsterdam

Netherlands

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
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