Docenten: Geert De Vleminck en Lieve Van Beeck
Psyche staat voor ‘ziel’ en logos staat voor ‘rede’ dus betekent psychologie eigenlijk de ‘rede van de ziel’.
Voortgedreven door een bijna instinctieve nieuwsgierigheid is dé ‘weten’schap op zoek (gegaan) naar
verklaringen voor het innerlijk leven en de veruiterlijking ervan. Omdat ons menselijk gedrag de ‘expressie
van een impressie’ is, kunnen we echter niet alles met ‘rede’ verklaren. Bijvoorbeeld: bewust willen stoppen
met roken en toch een sigaret opsteken, zenuwtikken, ademhaling, etc… De lijst van de onverklaarbaarheid
is eindeloos lang. Hoewel we de impressie (het onderbewuste) dus trachten met ‘rede’ te vatten, zijn we nog
maar aan het begin van een spannend kennisveld en kunnen we ons de vraag stellen of we niet in eindeloosheid
aan’t zoeken zijn. In plaats van binnen dat kennisveld te blijven woekeren en zoeken naar oplossingen voor
problemen en weer nieuwe problemen voor de oplossingen te blijven ontmoeten, vraagt het enige dapperheid
het probleem zelf te gaan ‘ontmoeten’ (i.p.v. te onderzoeken), en af te dalen in de diepere lagen van ons
onderbewuste, naar onze diepste kern, ons ‘Zelf’!
Deze opleiding vertrekt vanuit een integratieve visie, waarbij aspecten van verschillende stromingen met
elkaar worden geïnterageerd tot een nieuw concept. De oorspronkelijke aspecten van de psychologie, de
ervaringsgerichte therapie, de systeemtherapie, etc… verbreden, verdiepen en verrijken deze opleiding zonder
hun authenticiteit te verliezen. De verbinding van de “Psychologie en de Psychotherapie” met “Rebirthing
Breathwork” en het “Bewust Verbonden Ademen” maakt deze opleiding tot een uniek geheel.
Integratief Rebirthing Breathwork (Bewust Verbonden Ademen) is een dynamische ademtechniek die tot doel
heeft op een eenvoudige wijze contact te maken met eigen levensenergie. Het is één van de meest intense en
doeltreffende therapeutische en spirituele healingtechnieken. In een intens, doch ontspannen verbonden ritme
van de inademing met de uitademing worden cellen gezuiverd en de unieke energetische trilling verhoogd.
Met de tools en de skills van Psychologie en Psychotherapie enerzijds in combinatie met diepgaande en
gedifferentieerde ademtechnieken anderzijds geef je jouw cliënten een toegangspoort tot zelfrealisatie en
transformatie, m.a.w. toegang tot een hoger bewustzijn. Met oog voor de heelheid van de mens, nl. dat lichaam
en geest onlosmakend met elkaar verbonden zijn.
In deze unieke opleiding vindt er een bijzondere ont - moeting plaats!

Psychology meets Breathwork
Theory meets Practice
Lieve meets Geert
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Opleiding
Psycho- en Energetisch Ademtherapeut
“Joy of Life”
Rebirthing – Breathwork Practitioner
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Geert De Vleminck is Integratief Breathworker. Vrijheid, eerlijkheid en vertrouwen maken zijn leven
waardevol om het elke dag met veel goesting te leven. Verder is Geert ook schrijver, spreker en acteur.
Regelmatig speelt hij een spelletje padel en van ‘lazy sundays’, het bos, en stilte, … wordt hij helemaal rustig.
Geert en Lieve samen is uniek met een vleugje gekkigheid. Deze opleiding samen geven is gedeelde passie,
onder het motto:

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire” (W.B. Yeats)

Programma volledig volgens de internationale richtlijnen van IBF (International Breathwork Foundation) en
GPBA (Global Professional Breathwork Alliance) om Internationaal erkend Breathwork Practitioner te
worden .
Bedoeld voor psychologen, (psycho)therapeuten, coaches, kinesisten, breathworkers, ..., voor mensen die als
Breathwork Practitioner / Psycho- en Energetisch Ademtherapeut aan de slag willen gaan, voor maandelijkse
verdieping of als persoonlijk groeitraject.

Doelstelling:
- één-op-één sessies met cliënten
- verschillende ademtechnieken kunnen aanleren bij cliënten
- persoonlijk energiemanagement en werking energie begrijpen en toepassen
- positieve psychologie - affirmaties - focus - actie
- psychosomatische oorzaken van ziektes, stress, depressie en angsten
- goddelijke connectie - verbondenheid
- van 3de naar 5de dimensie
- trauma oorzaken detecteren (analyse) en persoonlijk traject opstellen met cliënten
- persoonlijke groei en ontwikkeling/bewustwording
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Lieve Van Beeck is Integratief Psychotherapeut. Authenticiteit, creativiteit en helderheid maken haar leven
waardevol om het elke dag met veel expressie te leven. Verder is Lieve ook schrijver, spreker en boekenwurm.
Op dinsdag speelt ze imperfect djembé en van tekenen, ‘de stad versus natuur’ en muziek, … wordt zij
helemaal rustig.
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1 weekend per maand gedurende 24 maanden (modulair systeem, 400 uren + afsluitweek op locatie)
Zaterdagen van 9u30 tot 21u30 en zondagen van 9u30 tot 16u30

Data:
1ste jaar: 2021
Jan 9-10, Feb 20-21, Maa 20-21, Apr 24-25, Mei 22-23, Jun 26-27, Jul 10-11, Aug 28-29, Sep 4-5, Okt 2-3,
Nov 6-7, Dec 11-12
2de jaar: 2022
Jan 8-9, Feb 5-6, Maa 12-13, Apr 2-3, Mei 7-8, Jun 11-12, Jul 2-3, Aug 20-21, Sep 3-4, Okt 1-2, Nov 5-6,
Dec 10-11
1ste jaar: 2022
Jan 15-16, Feb 12-13, Maa 19-20, Apr 23-24, Mei 14-15, Jun 18-19, Jul 9-10, Aug 27-28, Sep 10-11, Okt 89, Nov 19-20, Dec 17-18
Locatie:
nog in overleg
6 weekends Water Rebirthing (2de jaar) gaan door bij Shambalah in Buggenhout
Prijzen:
eerste jaar start 2021:
- afzonderlijk per weekend betaald: 265 euro
- 3 weekends per trimester bij aanvang trimester betaald: 750 euro
- 12 weekends gedurende het eerste jaar bij aanvang betaald: 2.850 euro
(prijzen inclusief 21% BTW)
tweede jaar start 2022:
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Integratieve aanpak (elke trainingsdag ontvang je en geef je een ademsessie)

idem eerste jaar
www.joyoflifebreathwork.com - www.psychotherapie-gaaf.be
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- mogelijke andere supplementen voor gastsprekers/-docenten. De studenten worden hier tijdig van op de
hoogte gebracht
Losse modules:
Per module (weekend) kunnen er andere studenten/newbies toegelaten worden. Prijs voor een afzonderlijke
module bedraagt € 295 + eventueel supplement.
Supervisie:
De student betaalt het uurtarief van de trainer (€ 60) voor supervisie(s). Supervisie kan individueel, in groep
(max. 3) of met een cliënt/newbie. In dit geval maakt de student zelf een financiële afspraak met zijn
cliënt/newbie. Er dienen minstens 2 supervisies met cliënt/newbie plaats te vinden.
Inschrijving:
De kandidaat dient een intakefiche in te vullen en een intake-/motivatiegesprek te hebben met de
trainer(s)/docent(en). De kandidaat kan pas toegelaten worden na goedkeuring door (één van) de
trainers(s)/docent(en). De intakefiche kan aangevraagd worden via mail (geert.de.vleminck1@telenet.be
of lievevanbeeck@gmail.com).
Een deelname is pas definitief na goedkeuring trainer(s)/docent(en) en betaling voorschot.
Toelatingsvoorwaarden:
De deelnemer dient bij voorkeur tien sessies individueel te hebben gedaan of te hebben deelgenomen aan de
workshop 'ademcirkel' en/of de retraite in Postel ( zie www.psychotherapie-gaaf.be en
www.joyoflifebreathwork.com ).
Buddysysteem - Intervisie:
De studenten spreken tijdens het jaartraject onderling af om sessies uit te wisselen. Dit maakt deel uit van het
leerprogramma. De trainers/docenten geven bij aanvang van het traject aan wie met wie uitwisselt. Dit kan
veranderen tijdens het volledige traject.
Newbies:
Om de opleiding met succes te kunnen afronden dient de student drie newbies doorheen tien ademsessies te
loodsen met het bijhouden van een dossier per newbie (verslaggeving en vooruitgang/evolutie). De
trainer/docent geeft aan wanneer de student kan starten met het individueel begeleiden van nieuwe mensen.
Ten minste twee sessies dienen onder supervisie te gebeuren. Het is aangeraden om de newbies later ook ten
minste twee sessies in het water te laten meedoen.
Huiswerk:
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- supplement € 60/weekend voor waterrebirthing weekends
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Vragen:
Je kan steeds terecht bij Geert of Lieve

Vaste trainers/docenten: Geert De Vleminck - Lieve Van Beeck
Gastdocenten: Vanaf het tweede jaar

Opleiding Jaar 1 - gedetailleerd overzicht (ov)
9/10 januari 2021:
Module Basis 1: Introductie tot ademwerk en psychotherapie
Connection/Verbinding
Kennismaking (uitleg buddysysteem en opstart groeiboek + praktische afspraken)
Beroepsethiek en deontologie
Wat is Rebirthing? Geschiedenis. Leonard Orr. The 9 biggies
Functioneringsmodi (hoe is mijn huidig functioneren?)
Groeien versus aanpassen
Ademsessie verloop en signalen (hoe een ademsessie begeleiden)
Gebruik van medicatie en afbouw opstarten
Van 3de naar 5de dimensie
Ademsessies
Avond: vuurmeditatie (ritueel: afscheid 2020 – intrede 2021)

20/21 februari 2021:
Module Basis 2: Creatief denkproces en overvloed
Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
ACT: Acceptation & Commitment Therapy - Introductie
Samskara’s (uit je vaste gedragspatronen stappen)
Persoonlijke leugens en negatieve overtuigingen
Ouderlijk afkeuringssyndroom
Perfectionisme
Creatief denken en affirmaties
Toekomstplan – Think and Grow Rich / Napoleon Hill
www.joyoflifebreathwork.com - www.psychotherapie-gaaf.be
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Tussen twee opleidingsmodules zullen er steeds opdrachten voorzien worden: ademhuiswerk/-routine
opbouwen, meditatie, leesvoer, ...
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Avond: creatie waardenboom & moodboard

20/21 maart 2021:
Module Basis 3: Kwetsbaarheid – Je laten zien zoals je ECHT bent.
Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Kwetsbaarheid (eye gazing en kwetsbaarheid tonen)
Onderdrukking van vrouwelijke energie
Schaamte en kwetsbaarheid
Werking van de hersenen en polyvagale theorie
Fysieke anatomie, impact van ademen op lichaam en hersenen
Wonden tussen mannen en vrouwen
Vergeving
Verschillende ademtechnieken
Ademsessies
Avond: meditatie en mantra schrijven

24/25 april 2021:
Module Basis 4: Trauma’s / voorouderlijke patronen / Body-Mind-Soul
Connection / Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Trauma
De weg naar beneden om te helen (afdalen in het trauma)
Energetisch opstellingswerk
Voorouderlijke patronen (G)
Verslavingen en vluchtmechanismes (vlucht, vecht, verstar)
ACT Matrix (psychodrama)
Psychosomatische oorzaken van ziekte/kwalen
Angst(managment) en depressie
Ademsessies
Avond: mantra’s zingen en sacrale dans

22/23 mei 2021:
Module Basis 5: Vorige levens en spirituele purificatietechnieken
Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Vorige levens en invloed hiervan, reïncarnatie (regressiemeditatie)
Spirituele purificatie
Geboortetrauma en kind herinneringen
www.joyoflifebreathwork.com - www.psychotherapie-gaaf.be
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Ademsessies
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Avond: geboorte in kaart en levenslijn (spel)

26/27 juni 2021:
Module basis 6: Geboortetrauma en kindertijd
Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Perinatale psychologie
Integrale hechting
Hechtingsproblemen (en diagnostiek)
Relatie moeder en vader
Parentificatie
Ademsessie
Avond: klank- en vuurmeditatie

10/11 juli 2021:
Module Basis 7: Chakra’s en Energiemanagement
Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Zuivering van eigen energie en aarden
Energieverlies en balans
Energiemanagement – Invloeden van buitenaf
Chakrasysteem
Prana Breathing
Ademsessies
Avond: Familie opstellingen

28/29 aug 2021:
Module Basis 8: Archetypes – Wie ben je & Wat wil je?
Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
De 4 archetypes uit de Celestijnse belofte (dader, redder, …)
4 archetypes (Voice Dialogue (en/of zandspel))
4 archetypes (opstellingswerk uit de psychodrama)
Ademsessies
Avond: archetypisch opstellingswerk met chakra’s
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Geboorte in kaart
Onbewuste doodsdrang en fysieke onsterfelijkheid
Ademsessies
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Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Integratieve aspect van ademwerk
Integratieve technieken (Authentic Movement, stemwerk, …)
Ademen met gebruik van de stem
Ademsessie
Avond: drumtrance

2/3 okt 2021:
Module Basis 10: Geld en seksualiteit + grote herhaling en werken met newbies
Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Geld en seksualiteit
Herhaling volgens input studenten / verdieping specifieke thema’s
Ademen met newbies
Avond: sharing met newbies – Auberge Espagnole

6/7 nov 2021:
Module Basis 11: Aan de slag als Psycho- en Energetisch Ademtherapeut
Connection/Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Hoe een succesvol ademtherapeut zijn?
Verbindend communiceren (een OEN zijn en NIVEA gebruiken)
Intakegesprekken en intake fiches opstellen
Externe communicatie en promotie
Ademsessies
Avond: vuurmeditatie

11/12 dec 2021:
Module Basis 12: Evaluatie / Afronding basisopleiding
Connection / Verbinding
Q&A: ervaringen delen
Evaluatie en afronden in stijl eerste jaar
Waar loop ik tegenaan en hoe dit aan te pakken?
Ademsessies
Uitleg vervolgtraject
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4/5 sept 2021:
Module Basis 9: Integratieve aspecten bij psycho- en ademtherapie/Intuïtie
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Avond: muziek en extatische dans, …
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Verrassing
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(onder voorbehoud - nog in verdere voorbereiding met specifieke thema’s)
Module Advanced 1: Waterrebirthing
Module Advanced 2: vasten en prana breathing (vuur + overnachting)
Module Advanced 3: Waterrebirthing
Module Advanced 4: Wim Hof Methode (ijsbad) en Breathology (gastdocent Tom Stijven) (ov)
Module Advanced 5: Waterrebirthing
Module Advanced 6: ov Sjamanistische invloeden en natuur ov gastdocent
Module Advanced 7: Waterrebirthing
Module Advanced 8: ov vasten en pranabreathing (vuur + locatie natuur ov)
Module Advanced 9: Waterrebirthing
Module Advanced 10: Grote herhaling
Module Advanced 11: Waterrebirthing
Module Advanced 12: Afsluitronde
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Opleiding Jaar 2 – gedetailleerd overzicht advanced level
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