
DE 2 JARIGE ADEMWERK OPLEIDING 
 
Kern van de opleiding  
Het ontdekken van de kracht van de ademhaling en hoe je die kunt inzetten als middel voor 
lichamelijke- en geestelijke gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en groei. En in staat zijn dat te 
kunnen toepassen op jezelf en op anderen. 
 
Voor wie: 
Iedereen die geïnteresseerd is in de kracht van ademhaling en wil leren die in te zetten voor zichzelf 
en/of anderen op professionele wijze. Of dat nu gaat over persoonlijke ontwikkeling, lichamelijke 
gezondheid, peace of mind of een andere persoonlijk doel. 
 
De basistraining is ook los te volgen. 
 
Waarom 2 jaar? 
Wij geloven dat meesterschap komt met oefening. En oefening kost tijd. Tijd waarin je het geleerde uit 
kunt proberen, vragen kunt stellen, herhalen en zelf uitvinden. Tijd om de techniek te leren zodat je die 
op je eigen manier kunt toepassen. 
 
 
 

HET 1E JAAR 
 

6 dagen Basistraining Bewust Verbonden Ademen - Zelf 
 
Doel: 
In deze basistraining leer je wat de adem voor je kan betekenen en hoe je kunt werken met je eigen 
ademhaling als middel voor fysieke gezondheid, bewustwording en persoonlijke groei. Na de 
basistraining ben je in staat zelfsessies te doen met een bewust verbonden adem. 
 
Inhoud training: 
* ± 14 begeleide ademsessies 
* inzicht in je eigen adempatronen 
* relatie tussen je adempatroon en je dagelijks leven 
* basis anatomie, fysiologie van de ademhaling 
* basis theorie verbonden ademen 
* tonen, structuur van sessie, op welke lagen werkt de adem 
* intro “The Work” van Byron Katie 
* fysieke oefeningen ter ondersteuning van adem en proces 
* je eigen proces bewaken, meditatie/focus training 
* filosofisch kader verbonden ademwerk 
 
Werkwijze: 
In twee weekenden doe je meerdere verbonden ademsessie waarin je intensief begeleid wordt. Op 
die manier ervaar je de kracht van verbonden ademen en krijg je inzicht in je eigen overtuigingen en 
valkuilen. Daarnaast gaan we in op de techniek en filosofie erachter We werken in kleine groepen 
met veel begeleiding van ervaren coaches en trainers,. 
 
 



Duur: 6 dagen in twee x 3 dagen. 
 
 
12 dagen Vervolgtraining Bewust Verbonden Ademen – de Ander 
 
Toelatingseisen: 

- HBO werk/denk niveau 
- basistraining bewust verbonden ademen hebben afgerond óf 
- level 1 t/m 3 van Transformational Breath® hebben afgerond 

 
Doel:  
In deze vervolgtraining leer je hoe je andere mensen kunt begeleiden in verbonden ademsessies.  
 
Je leert onder andere: 
* doel van verbonden ademen 
* dynamiek van de ademhaling 
* anatomie en fysiologie van de adem. 
* trauma en integratie 
* ademanalyse 
* drukpunten gebruiken 
* gebruik van muziek en beweging en stem (tonen) 
* doorbreken van patronen dmv adem 
* werken met intentie 
* gespreks- en coaching technieken 
* leiden en volgen in een sessie 
* hoe verhoud ik me tot de ander in een sessie 
* andere technieken inzetten voor ontspanning en plezier 
 
Werkwijze: 
Tijdens de trainingsdagen wordt theorie afgewisseld met praktijk. Je gaat vooral heel veel oefenen 
met je medestudenten. Ook zijn er verscheidene demonstratie sessies, waardoor je inzicht krijgt hoe 
een ademsessie in zijn werk gaat. Naast de trainingsdagen doe je verder: 
 
* individueel traject met een ademcoach (tenminste 5 sessies) 
* oefenen met andere deelnemers. 
* gedocumenteerde oefensessies  
* individuele ondersteuning met 1x p maand online supervisie  
* 1x per maand intervisie met je medestudenten 
* het Presence-Proces lezen en doen  
* benodigde literatuur lezen 
 
Na deze training kun je individuele verbonden ademsessies geven aan vrienden, familie etc.  
De training wordt afgesloten met een praktijk- en theorie examen. 
 
Duur: 12 dagen Vervolg 1. in 6 dagen + 2. in 3 dagen + 3. in 3 dagen 
 
 
 
 
 



 
 

HET 2e JAAR 
 
Verdieping: gecertificeerd verbonden ademcoach 
 
Toelatingseisen:  
Volledige basistraining en vervolgtraining 1, 2 en 3 en het praktijk- en theorie-examen hebben 
behaald. 
 
Doel:  
Na het eerste basisjaar kun je verder gaan met het tweede jaar, waarin je je kennis en kunde verder 
gaat verdiepen. Aan bod komen dus alle onderwerpen van het eerste jaar. Daarnaast leer je onder 
andere: 
 

- techniek inzetten als basis voor je intuïtie 
- verdieping van je ademtechniek 
- werken met meerdere coaches in een groep 
- cliënten die extra zorg nodig hebben 
- het opzetten van een adempraktijk 
- communicatie met andere zorgprofessionals 
- andere ademtechnieken 

 
 
 Werkwijze: 

- verdiepingsdagen (ca. 2 weekends + 2 losse dagen) 
- aanwezigheid bij vervolgtraining 1. en 2. (deels als student, deels staf) 
- stage lopen bij 2x de  basistraining (6 dagen)  
- vervolg individueel traject met coach (tenminste 5 sessies) 
- maandelijks intervisie met medestudenten 
- 6x supervisie 
- volgen en afronden medische basiskennis 

 
Na voldoende afronding van het tweede jaar ontvang je je certificaat en ben je in staat om als 
professioneel ademcoach te werken.  
 
Duur: ± 18-21 dagen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAKTISCH 
Aantal dagen     ±18 dagen per jaar 
Aantal deelnemers    minimaal 6 maximaal 12  
Studiebelasting vanaf vervolgtraining  ± 8 uur per week 
 
DATA: 2020 
Vervolg 1:  6 daagse    2-8 juli  
Vervolg 2:  3 daagse    27 - 30 augustus 
Vervolg 3:  3 daagse    29 oktober - 1 november 
 
Basistraining 1e weekend 3 dagen  25 – 27 september 
Basistraining 2e weekend 3 dagen  2 - 4 oktober 
 
DATA 2021 
Basistraining 1e weekend 3 dagen   5-7 maart 
Basistraining 2 e weekend 3 dagen  19-21 maart 
 
1e en 2e jaar Vervolg 1: 6 daagse  2-7 april 
1e en 2e jaar Vervolg 2: 3 daagse  11-16 mei 
1e jaar Vervolg 3: drie daagse   22-24 mei   
 
 
KOSTEN TRAINING 
1e jaar 
Basistraining 6 dagen    1200,- 
Vervolgtraining 12 dagen   2400,- 
 
2e jaar  
Basis en vervolg training 18 dagen  1800,- 
Verblijf 1e jaar        1250,- excl. 1e stage basistraining 
Verblijf 2e jaar     1125,- incl. 1e stage basistraining 
1 Extra overnachting + ontbijt    35,- 
 
 
Locaties:  
Weekenden het Paradijs op Aarde te Creil / Losse dagen Heart House te Bussum. 
 
Voorbereiding: 
Advies: Lees over de adem - maak een afspraak met een ademcoach 
 
Intake: 
Een telefonische en daarna een persoonlijke intake. 
 
Begeleiding: 
Gjalt Vlam 
Wilna Eenkhoorn 
 
Inschrijven en informatie: 
Gjalt  0644962553 | www.ademruimte.nl   
Wilna: 0621541229 | weenkhoorn@gmail.com | www.paradijsopaarde.nu 


