
 
 

Healing & Deep Breathwork | Adem jezelf Vrij 
 

Deze training wordt gegeven door Coaching Dichterbij je IK - Sarah Grosman 
 

Zondag 16 augustus van 09:30-12:00/12:30 uur 
Locatie: Ruimte voor Balans, Potsweg 15b, Enschede 

Ticket: €45,- voor een diepe healing - inclusief Ayurvedische thee én tussendoortjes 

(normaal gesproken betaal je € 65,- tijdelijke korting € 20,- t/m 9 augustus) 
 

De tijd waar we nu inzitten vraagt aandacht en geduld, maar geeft ook veel mogelijkheden en kansen voor 

een positieve verandering in je leven. Er is nu ruimte om alles op te ruimen waar je tegenaan loopt. 

En dat is mogelijk. Je gaat werken met één van de meest krachtigste en helende methoden die er bestaat.  

Met Deep Breathwork ga jij lichamelijke en emotionele belemmeringen op diep niveau 

transformeren naar diepe rust en liefdesenergie stroming. Ontdek de kracht van Diep Ademwerk. Je 

maakt je geest vrij, maakt van vastzittende blokkades, verborgen onverwerkte emoties, angsten, trauma’s, 

stress en spanningen in je lichaam met behulp van je eigen adem. En vooral heel belangrijk: je geeft ook je 

immuunsysteem een boost en je krijgt meer levensenergie. 
 

HERKEN JIJ JE IN 
- Minder goed slapen 

- Ademt te snel, te hoog 

- Innerlijke onrust, spanningen, angsten 

- Lichamelijke & emotionele klachten 

- Burn-Out, depressie 

- Binding/verlatingsangst 

- Down, wisselend humeur 

- Verdriet, boosheid 

- Je komt niet goed bij je gevoel en emoties lastig om te uiten 

- Deze tijd kost veel energie en vang je veel op van anderen 

- Kan je niet de actie stap in je leven maken die je heel graag zou willen 
 

Al na één sessie kan je al veel ruimte in je lichaam en geest ontstaan, die je nog niet eerder hebt ervaren, 

waardoor jij je weer herboren voelt! Elke sessie is weer een andere ervaring… 
 

POSITIEVE ERVARING 
- Veel beter kunnen slapen 

- Verlichting bij lichamelijke en emotionele klachten 

- Voelen zich bevrijd en herboren 

- Meer positieve energie en vertrouwen 

- Veel innerlijke rust 

- Wonderbaarlijke ervaringen wat diep vertrouwen geeft 
 

WAT GAAN WE DOEN 

- Beweging 

- Theorie adem 

- Deep Breathwork 

- Rustgevende helende meditatie 
 

Deze healing met een afsluitende helende meditatie zorgt ervoor dat je de eenheid in jezelf ervaart. Kortom 

in een korte tijd, een intense bijzondere ervaring. Bevrijd jezelf en voel je vrijer dan ooit! 

Voel je dat dit precies op het juiste moment op jouw pad komt en wil je dit ook ervaren? 

Meld je dan snel aan om verzekerd te zijn van een plek: info@dichterbijjeik.nl. 

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op. Website: https://www.dichterbijjeik.nl/ 
 

* Ondernemersvoordeel: Heb jij een eigen onderneming en wil jij het zakelijk aftrekken? Dan is dat 

mogelijk, excl. BTW. Geef dit even aan per mail. 
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