Workshop
Wim Hof Methode
Als voorbereiding op de workshop
heb ik al een paar weken lang elke
dag een koude douche genomen.
Ik ben er. De locatie is een oude
school, nu gebruikt voor workshops,
trainingen etc. Het ziet er oud en
een beetje houtje-touwtje uit, maar
het is sfeervol en licht. Op de gezellige binnenplaats die onder andere
dienst doet als moestuin, staat het
opblaasbad al klaar.
Er is verbondendheid onder de deelnemers en ze feliciteren elkaar terwijl het ijs in hun huid prikt.

“ Geen haantje met
ontbloot bovenlijf”
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