
Breathremedy presents:
Your Breath Your Remedy!

Drie uur durende transformatieve ademworkshop

Het is tijd! Een nieuw tijdperk is aangebroken. Het is tijd om naar binnen te gaan, tijd om

van overleven naar leven te gaan en tijd om uit de patronen van het verleden te stappen

waarin je vastzit.

Je bent al een tijd zoekende in je leven. Zoekende naar meer purpose, diepgang, zelfliefde,

balans en heelheid. Je weet dat je hieraan ’moet’ werken, maar hoe?

Join us op een speciale transformatieve ademworkshop om antwoorden op jouw vragen te

vinden!

Door Conscious Connected Breathing (een specifieke ademtechniek) in een veilige

omgeving uit te voeren, wordt een andere staat van bewustzijn gecreëerd. Vanuit die staat

is het mogelijk om diepe en zelfhelende ervaringen op te doen. Deze kunnen op fysiek,

spiritueel, mentaal en emotioneel niveau zijn. Geef jezelf de kans om je volste potentie te

omarmen en los te laten wat jou niet meer dient.

De Your breath Your remedy workshops omvatten altijd meditatie, dans, expressie,

lichaamswerk, een cacao ceremony en uiteraard een verbonden type breathwork.



Breathwork is een krachtige practice, maar ook een veilige. Je bent ten alle tijden een

auteur van je eigen ervaring en bepaald zelf hoe diep je gaat.

De workshops van Breathremedy gaan over in een veilige ruimte je volledig en authentiek

te uiten. Uit je hoofd en in je hart. Ervaar een proces waarin jouw emoties mogen verkent,

ervaren en losgelaten mogen worden.

Breathwork is geschikt voor alle mensen en geen eerdere ervaring is nodig.

Ben jij klaar om de touwtjes weer in handen te nemen en je eigen remedy te zijn? Boek dan

nu een workshop.

Mocht je enige vragen hebben, neem dan contact met me op.

Wat te verwachten: What To Expect:

● Een drie uur durende transformatieve ademworkshop waarvan een uur Conscious

Connected Breathing

● Muziek

● Bodywork

● Een kans om authentiek te verbinden met andere deelnemers.

Details:

● De ‘Your breath Your remedy’ workshops zijn elke 3de zondag van de maand en starten

vanaf 13:00-16:00. 2022: 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18

september, 16 oktober, 20 november, 18 december

● Locatie: Gaia center. Bergwegplantsoen 10z, 9de verdieping, Rotterdam

● Draag comfortabele, loszittende kleding. We hebben yoga matten, maar het is wel fijn om

een extra dekentje mee te brengen. Zorg ervoor dat je niet te zwaar gegeten hebt. Het is fijn

om eventueel een flesje water en notebook meenemen..
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Kosten en registratie:

● Registreer hier (www.breathremedy.nl/aanbod/ yourbreathyourremedy ) als je wilt

deelnemen aan een workshop

● Het is mijn hoogste intentie dat de kosten nooit een belemmering zullen zijn voor het

deelnemen aan een workshop. Als het een issue is om deze workshop te bekostigen, stuur

me een bericht over meer informatie over mijn karma plaatsen.

*** Over de facilitator: Sasja  ***

Sasja is een therapeut en breathwork facilitator. Ze runt verschillende groepssessies, geeft

breathwork les en ademtherapie in Nederland.

Meer details over Sasja kan je hier terugvinden www.breathremedy.nl/oversasja

Contact: info@breathremedy.nl
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