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Retraite Bewust Verbonden Ademen 
Module 1. & 2. 

 
Breath is the bridge which connects life to consciousness, which unites your body to your soul. Just 
breathing and smiling can make us very happy, because when we breathe consciously, we recover 

ourselves completely and encounter life in the present moment and when we practice looking deeply, 
we realize that our home, our paradise is everywhere. - Thich Nhat Hanh 

 
Basistraining bewust verbonden ademen 
Ontdek wat de adem voor je kan betekenen en hoe je kunt werken met je 
eigen ademhaling als middel voor fysieke en mentaal emotionele gezondheid, bewustwording, 
persoonlijke groei en uitbreiding van de liefde en vreugde die je bent. 
 
Hoe doen we dat? 
In kleine groepen en met veel begeleiding van ervaren trainers en coaches, ervaar je de zachte kracht 
van de verbonden ademtechnieken en krijg je inzicht in je overtuigingen en valkuilen. Je ontdekt hoe 
je je ademhalingssysteem optimaal gebruikt en inzet om door je eigen ongemak en gedoe heen te 
ademen.  
 
We begeleiden je langzaam terug naar je natuurlijke ademstroom, waarbij je je helemaal opent. Je 
leert dat je adem jou kan dragen, met al je zonne- en je schaduwkanten, je pijn en je vreugde. Dat 
geeft je de ruimte om het potentieel van je talenten, verlangens en doelen te herkennen en tot bloei 
te laten komen. Na de basistraining ben je in staat zelfsessies te doen met een bewust verbonden 
ademhaling. 
 
Wat kan het je brengen? 
Fysiek brengt het je meer energie, een grotere ademcapaciteit, een flexibeler middenrif, een detox 
en meer rust in je systeem.  
Daarnaast brengt je authentieke ademflow je: Herkenning, verzoening, acceptatie, integratie en 
transformatie van je belemmeringen. Dit brengt je opnieuw in contact met wie jij werkelijk bent. Je 
maakt verbinding met je centrum, met je hart, met je essentie. Het biedt ontspanning, zachte kracht, 
harmonie, vervulling, zelfvertrouwen, zelfliefde en zelfwaardering.  
 

 
 
Voor wie? 
Iedereen die geïnteresseerd is in de kracht van de adem en dat wil leren in te 
zetten voor zichzelf en/of anderen. Het is een prachtig cadeau voor jezelf, 
een heel bijzondere verdieping in bewustzijn. De twee basismodules vormen tevens basis van de 
opleiding tot bewust verbonden ademcoach. Na basismodule 2 kun je doorstromen naar de opleiding 
en de master, die gegeven wordt door Wilna Eenkhoorn bij Paradijsopaarde.nu in Creil.  
 



Inhoud van module 1 en 2 

• +Twee ademsessies per dag 

•  Inzicht in je adempatroon en hoe zich dat verhoudt met je leven 

•  Feedback op je adempatroon en je sabotagepatronen 

•  Aandacht voor je proces, je eigen proces leren bewaken 

•  Liefdevolle professionele begeleiding 

•  Uitwisseling, beweging, stemgebruik 

•  Meditatie, focus training 

•  Filosofie, anatomie, fysiologie van de adem 

•  Verdieping door coaching en spelen 

•  Verschillende ademtechnieken door je mond en je neus 

•  Zelfsessies kunnen doen en faciliteren bij jezelf 

•  Vertrouwen in de adem ontwikkelen als middel tot groei en vreugde 
 
Kosten 
Module 1 en 2 kosten per module € 895,- voor 3 dagen. Een heerlijke gezonde lunch met optie tot 
vegetarisch, vegan, koolhydraat en glutenvrij is inbegrepen. Snacks tussendoor en koffie en thee 
worden verzorgd.  
Indien je nu besluit module 1 en 2 samen te boeken krijg je € 125,- korting op het gehele bedrag. In 
plaats van € 1790,- betaal je dan nog maar € 1665,-.  
De registratie is rond zodra je hebt betaald, na ontvangst van de factuur:  
 
Data zomer 2022 
Module 1, driedaagse: 1 t/m 3 september 2023 
Module 2, driedaagse: 22 t/m 24 september 2023 

Tijden 
Start trainingsdagen 9:30 uur. Inloop vanaf 9:00 uur. Tot 17.30 uur. Op 23 september is er ook een 

avonddagdeel waar je bij moet zijn 😊. Er zal tijd zijn om tijdens de lunchpauze even een wandeling 
te maken in het Twiske, dat pal achter de locatie ligt.  
 
Locatie  
Counseling Center Changes 
Den Ilp 99, 1127 PJ Den Ilp 
 
Een fijne locatie, landelijk gelegen. Het Twiske, een groot natuurgebied, is op loopafstand. Vanaf de 
CS pont is het ongeveer 40 minuten fietsen, met de auto goed bereikbaar. Met het OV moet je vanaf 
C.S. een paar keer overstappen op metro en bus, vanaf Sloterdijk kun je in een keer doorrijden, 
bushalte bijna voor de deur.   
 
Voor meer informatie of inschrijven: 
 
Annette Fehse 
contactformulier op website: https://movimiento.nu/contact/ 
Email: movimiento.nu@gmail.com of bel: +31-6-54695404 
 
Amber Lot 
Contactformulier op website: https://amberlot.nl/ademwerk/  
Email: amber@amberlot.nl of bel: +31-6-41861618 
 

https://movimiento.nu/contact/
https://amberlot.nl/ademwerk/
mailto:amber@amberlot.nl

