
 

 

Hier begint de machine weer op gang te komen met het aanbieden van de verbonden 

ademhaling. 
 

 Elke dinsdagavond van 20:00  tot 21:15 uur kun je online meedoen. Als je mee wilt 

doen, dan stuur ik je de Zoomlink toe. Kosten voor deelname €20 en kun je voldoen 

d.m.v. de betaallink die ik je toestuur. 
 

 En de komende vijf maanden heb ik groepssessies gepland op zaterdagmiddagen 

(zaterdag 19 februari, zaterdag 19 maart, zaterdag 23 april, zaterdag 14 mei en 

zaterdag 18 juni) van 13:30 tot 16:30 uur bij Ruimte voor Balans, Voortsweg 204 A 

in Enschede. Kosten voor deelname €50. Doe je mee? 
 

Het verbonden ademen is een techniek die je op een snelle en krachtige manier met jezelf 

verbindt. Het geeft ruimte op lichamelijke, emotioneel en mentaal vlak. Ik hoor regelmatig 

deelnemers aan het einde van een sessie vertellen dat dit net zo krachtig werkt als een 

Ayahuasca sessie, of de werking van een 10-daagse Vipassana retraite, maar dan in enkele uren. 
 

Verbonden ademen is ook een geweldige boost voor je gezondheid. Het werkt ontgiftend, 

ontzurend en je levensenergie gaat veel meer op aan. 
 

Het is ook een soort sportschool voor om leren gaan met je emoties. Het kan zijn dat er 

emoties voorbij komen tijdens het ademen. Als die pijnlijk voor je aanvoelen, dan is het een heel 

menselijke neiging om ze weer weg te willen hebben. Door ze toe te laten en ermee te ademen 

geef je er ruimte aan en zullen ze verzachten of geheel oplossen. 
 

Verbonden ademen geeft je heldere inzichten en brengt je in contact met je hartsverlangens. Je 

weet na zo’n sessie: ”Dát heb ik nu te doen” of “Die keuze ga ik nu maken”. 
 

Agenda voor de komende vijf maanden: 

zaterdag 19 februari, zaterdag 19 maart, zaterdag 23 april, zaterdag 14 mei, zaterdag 18 juni 

Tijd: van 13:30 tot 16:30 uur 

Locatie: Ruimte voor Balans, ingang bij de Voortsweg 204 A (grijze zaal) in Enschede 

Kosten: €50 
 

Als je vragen hebt, stuur me dan een bericht of bel 0622221406 
 

 

René Horsthuis psycholoog en ademcoach 
 

“Ik help je om helderheid te creëren en diepe 

rust te ervaren middels de verbonden ademhaling” 


