
 

Zelfrealisatie week 

Ontdek en leef jouw authenticiteit! 

 

 

Met 

Breathfulness 
& 

Harmoniserend Ademen 
 



Jouw moment! 

Deze week is JOUW week. Een hele week om jezelf te ontmoeten. 

Helemaal tot in de diepere lagen van jouw zijn. Breathfulness draagt 

de kracht in zich om een weg te banen tussen oude onderdrukte 

kwetsuren naar die plek waar alles reeds aanwezig is. Want net zoals 

een bloembol alleen maar kan uitgroeien tot de bloem die hij eigenlijk 

al is, heb jij ook jouw kern die alles in zich draagt om te worden wie je 

werkelijk bent. Op dit moment misschien nog bedekt, verscholen 

achter angsten, maskers, of negatieve overtuigingen. Maar zeker en 

vast aanwezig in jou!  

Klaar om jouw authenticiteit te ont-dekken? 

 

Jouw mijlpaal? 

Deze week heeft alles in zich om 

een mijlpaal op jouw levenspad te 

zijn. Een moment dat een 

keerpunt aangeeft: Voor de week 

is anders dan na de week. Dat kan 

gaan over minder stress ervaren, meer geaard blijven in moeilijke 

omstandigheden, beter slapen, meer zelfvertrouwen, meer energie, 

meer emotionele balans. Maar er kan ook inzicht, kracht, ervaring en 

inspiratie verworven worden om eindelijk die ene keuze te maken, om 

vanuit vertrouwen de eerstvolgende stap te kunnen zetten. 

Het hangt ervan af wat jij in deze week wil bereiken. 



Zoals je Ademt, Zo leef je! 

Ben jij tevreden met je leven of mag 

het ook meer zijn? Wil je ook graag 

stralen? Mag de levensenergie 

helemaal door jou stromen met alles 

wat daar bij hoort? Meer liefde, meer vreugde meer verbinding met 

wie je bent, kiezen voor wat bij je past, wat jou voedt en blij maakt? 

Jouw ademhaling is de onmiddellijke verbinding met jouw 

levensenergie. De mate waarin jouw ademhaling door jou kan en mag 

stromen, is rechtevenredig met de mate waarin jouw eigenheid door 

jou mag stromen. 

“Listen, 
Are you breathing just a little and calling it a life?” 

Mary Oliver 
 

 Breathfulness - harmoniserend Ademen 

 Geeft lichaamsbewustzijn:  Al na een aantal minuten 

Breathfulness toe te passen zal je merken waar jouw lichaam 

spanningen vasthoudt. Je wordt bewust wat werkelijk aanwezig 

is. Je gaat meer “luisteren” en begrijpen wat jouw lichaam écht 

nodig heeft. Je krijgt meer verbinding met jezelf. Dit resulteert 

in meer energie, draag- en veerkracht. De extra zuurstof 

verhoogt het zelfhelend vermogen van jouw lichaam en 

versterkt het imuunsysteem. 

 

 Creëert emotionele balans en mentale helderheid:   

Breathfulness ruimt het onderbewuste op. Door het het 

specifieke verbonden ademritme te ademen krijg je toegang tot 



je energetisch systeem waar oude niet geuite emoties en 

saboterende patronen opgeslagen liggen. Harmoniserend 

ademen transformeert en heelt deze inprint tot op celniveau. 

 
 

 Draagt bij tot een groter spiritueel bewustzijn: Harmoniserend 

ademen draagt de potentie in zich om voorbij de beperkende 

gedachten naar die plek te gaan waar je jouw eigen wijsheid 

kan ontmoeten. Sta jij jezelf toe om je hierdoor te laten 

inspireren ? 

 

“Our life hangs only by a breath. It is the thread that links 
you to the Source, which brought you into being. Be 

conscious of this thread, and go where you will.”  
 Jean-Yves Leloup 

 

De rode draad tijdens deze week is Breathfulness - harmoniserend 

ademen. Het is een veilige en bijzonder krachtige tool die staat voor 

bewustwording, heling en harmonisatie. Daarnaast doen we ook 

allerlei oefeningen en gaan we aan de slag met aanvullende 

methodieken. Op die manier openen we verschillende toeganspoorten 

tot de verschillende lagen van jouw zijn. 

En natuurlijk maken we ook ruimte 

voor plezier!  

Dit alles maakt van deze week een 

waardevol en verrassend cadeau 

voor jezelf.  

http://www.goodreads.com/author/show/40513.Jean_Yves_Leloup


Programma  

 Zondag: Iets in jou heeft je naar 

deze week gebracht. Een verlangen 

naar iets nieuw, iets wat anders 

mag zijn, iets wat ontdekt mag worden. Eigen aan verlangen is dat het 

de kracht in zich draagt om een proces te doorlopen. Het proces dat 

deze week mag plaatsvinden.  

Maandag: Vandaag mag je ontmoeten en omarmen wat nu is. Want 

NU is de enige plek vanwaar je kan vertrekken. Als het vechten stopt, 

komt er energie en ruimte vrij. 

Dinsdag: Vanuit de rust van aanvaarding ontstaan mogelijkheden. 

Welke mogelijkheden inspireren jou? Klaar om het oude écht los te 

laten en te kiezen voor het nieuwe?  

Woensdag: Loslaten geeft je vleugels en het gevoel van vrij te zijn. Dat 

mag je vandaag ervaren. Je kan makkelijker expressie geven aan wat er 

nu is. 

Donderdag:  Tijd om het nieuwe leven in te stappen, alsof je opnieuw 

geboren mag worden. Dat doen we tijdens een watersessie. Meer en 

meer krijg je verbinding met de delen van jezelf die je de afgelopen 

dagen kon ontdekken. 

Vrijdag:   Verwondering over jezelf, wat je kon ontdekken en ervaren. 

Verwondering over de mogelijkheden van wat het leven is en nog 

allemaal kan zijn. 

Na deze dag is de week afgelopen, het programma loopt nog door. 

We geven jullie even de tijd om terug opnieuw in je leven te stappen 

en te ervaren wat er veranderd is en welk effect deze 



zelfrealisatieweek op jouw dagelijkse leven heeft. Misschien brengt het 

nieuwe vragen mee, is er nog iets dat nog dieper afgewerkt mag 

worden. Na drie tot vier weken organiseren we een terugkomdag. Dat 

is dag 7 van het zelfrealisatietraject. Een dag waar er ruimte is om de 

successen te delen, vragen te stellen, bewustzijn te creëren en 

opnieuw te ademen. 

 

“Remember to breathe. It is after all, the secret of life.”  
Gregory Maguire 

 
 

 

De zelfrealisatieweek wordt geleid door Griet Van Dingenen en 

Marco de Jager 

 

Marco : Na een paar omzwervingen wist Marco 

al vrij snel wat hij écht wou in het leven. 

Mensen inspireren, motiveren en begeleiden 

naar de volheid van het leven. Samen met zijn 

levenspartner startte hij in 2001 InsideOut 

(www.insideout.eu). De jaren ervaring en 

innerlijke gedrevenheid resulteerden in het 

opleidingcentrum Inspiration to Create en de ontwikkeling van 

Breathfulness (www.breathfulness.nl). Marco traint en coacht vanuit 

een diepe passie voor de mens en liefde voor zijn vak…  of is het 

omgekeerd ? Het is in ieder geval een combinatie die de weg naar en 

van het hart weet te raken. 

 

http://www.goodreads.com/author/show/7025.Gregory_Maguire
http://www.insideout.eu/
file:///C:/Users/Griet/Desktop/Griet/Etaka/Zelfrealisatieweek/www.breathfulness.nl


Griet ontdekte het ademwerk zo’n 10 jaar 

geleden. Een moment waar ze te kampen had 

met een volledige burnout. Reeds na een 

aantal ademsessies kon ze terug contact 

maken met haar eigen levensenergie. Vanaf 

dat moment besloot ze om te gaan voor het 

pad van verlangen. Een pad van bewustwording 

over kiezen voor authenticiteit. Ondertussen is Griet een 

gepassioneerd ademcoach en inspirator. Ze weet als geen ander dat de 

weg naar en van het hart een stuk makkelijker loopt met de nodige 

tijd, liefdevolle aandacht en de kracht van Harmoniserend ademen. 

Het zijn de fundamenten waarmee ze Etaka (ww.etaka.be) heeft 

opgericht. 

Adem coaches 

Tijdens deze zelfrealisatieweek vinden we het belangrijk om jou van 

dichtbij te begeleiding. Daarom zorgen we voor team van liefdevolle, 

professioneel opgeleide ademcoaches. Per 2 maximum 3 deelnemers  

wordt 1 ademcoach voorzien. Ze nemen het op zich om jou zowel 

tijdens de ademsessies als bij de andere onderdelen van het 

programma te begeleiden naar een groter bewustzijn. 

 

 

Wil je zelf ook graag Ademcoach worden, dan 

kan je na het volgen van de zelfrealisatieweek 

doorstromen naar de opleidingsmodules voor  

coach met specialisatie Breathfulness. 

http://www.etaka.be/


Praktisch : 

Data 2013  

 21 - 26 April 2013 
(terugkomdag wordt later 
bepaald) 

 06 - 11 Oktober 2013 
(terugkomdag wordt later 
bepaald) 

Locatie :  De kluizerij 
Aalsterse dreef 1 

1790 Affligem 

Investering in jezelf : 1.650 euro  
Inclusief : overnachtingen, maaltijden, thee, water, fruit, lakenpakket, 
opleidingsmap, nazorg : 1 individuele begeleide ademsessie bij een 
ademcoach. 
 

 Accommodatie :  520 euro op basis van 2 persoonskamer  
(toeslag 1-persoonskamer : 125 euro) 

 Lesgeld 7 opleidingsdagen: 1130 euro 
 
Deze prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren, exclusief BTW voor 
zelfstandigen. 
 
Voor meer informatie of inschrijven: 

Etaka 
Griet Van Dingenen 
Frans Van Ryhovelaan 33 
9000 Gent 
Gsm 0473 820 158 

etaka@skynet.be 
www.etaka.be 

mailto:etaka@skynet.be

