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REIS MET JE ADEM
DOOR JE LICHAAM

EN VITALISEER JEZELF

ADEMREIS
1-DAAGSE



ADEM IS JE VOERTUIG
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Ontdek hoe je met je adem je lichaam kunt
vitaliseren, reinigen, helen en ontspannen.

In onze huidige samenleving ligt er een
grote nadruk op denken vanuit het
hoofd.We beginnen hier al mee op
school. We toetsen met name
cognitieve kennis en maar weinig
intuÏtieve kennis. Het gevolg is dat we
de aandacht in ons lichaam verleggen
naar het hoofdgebied. Daardoor pikken
we signalen van ons lichaam
onvoldoende op en hebben we te laat
in de gaten wanneer we mogen
remmen of juist gas mogen geven in
ons leven. Op deze dag ervaar je hoe je
ademhalingstechnieken in kunt zetten
als signaalfunctie en regelaar van jouw
fysieke processen.

We nemen je mee op reis door je
lichaam met verschillende adem-
technieken. De oefeningen werken
helend, verbindend, bevrijdend,
reinigend en laten je energieweer
stromen. Zo herstel je gaandeweg het
contact met je gevoel en je intuïtie. 
Je ontdekt wat er kan gebeuren als je je
adem bewust gaat inzetten om
lichamelijk en mentaal op te laden. Ook
leer je hoe je met adem-
halingstechnieken spanningen en
stress kunt transformeren en
loslaten.Het lichaam komt in een diepe
staat van ontspanning waardoor je de
meer onbewuste lagen in jezelf ervaart
en je het contact met je intuïtie herstelt.



VOOR WIE
Deze dag is een minivakantie voor iedereen die zin heeft om het natuurlijke contact
tussen lichaam en geest te herstellen. 
Iedereen kan instappen ongeacht zijn of haar bekendheid met dit onderwerp. 
Je hoeft geen ervaring met ademwerk te hebben.
Alle oefeningen ondersteunen om meer aanwezig te zijn in wie iemand ten diepste
is en dragen bij aan het versterken van lichaamsbewustzijn.
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OPZET
De dag bestaat uit verschillende ademsessies. Sommige technieken zijn gericht op
diepe ontspanning, andere dragen bij aan het loslaten van stress of oude
blokkades. Je leert ervaren hoe je met ademtoegang krijgt tot meer vitaliteit, je
brein kunt sturen en fysieke pijn kunt toelaten zonder dat het je uitput.
We baseren de ademoefeningen op stromingen vanuit de yoga filosofie,
ademwerk, bewustzijnsleer en de integratieve psychologie.

Krijg met je adem volledige toegang 
tot je eigen energievoorraad en potentie.
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Erica en Marieke werken beide als
coach en trainer.

Erica Rijnsburger is een ervaren
docent in bewustzijnsleer. Ze is meer
dan 35 jaar werkzaam als trainer,
coach en ademwerker. Haar werk
kenmerkt zich door een diep begrip
van de persoonlijkheid en is o.a.
gestoeld opeen non-duale zienswijze.
Ze heeft meerdere boeken op haar
naam staan en geeft retraites in
binnen- en buitenland.

Marieke de Leede heeft een
holistische en energieke benadering
om bewustzijn te ontwikkelen.
Middels haar positieve energie
motiveert ze deelnemers om zelf de
regie te pakken over hun eigen
energieniveau en in contact te komen
met hun innerlijke kracht. Ze is een
levend voorbeeld van hoe je mindset
kunt trainen om te zijn wie je wilt zijn.

WIJ
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INFO OF AANMELDEN
Erica: erica@elenchis.nl - 06 51 53 30 01

Marieke: marieke@nm2h.nl - 06 44 44 27 54

KOSTEN 
Eén volledig verzorgde dag inclusief plantaardige lunch: € 135,- excl btw.

LOCATIE
Landgoed Bleijendijk (vlakbij Den Bosch)

DATA
woensdag 26 januari 2022 en
woensdag 11 mei 2022


