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Wil je mensen begeleiden in hun groeien? 
Wil je hen steunen in één van hun meest essentieelste verlangens 
van mens-zijn, een dynamiek die in elke situatie van levensbelang 
is, namelijk ‘verbinding’? 
Wil je hen kunnen coachen op zingevende en belichaamde manier? 

 
Luister dan eerst of je hart echt bonst voor jezelf. 
Want dit vak begint bij jezelf.
   
 
Dit vak vraagt vakmanschap: kennis, kunde van een aantal 
essentiële basisprincipes, belichaamde waarden en een 
vertrouwen in het proces dat geworteld is in jouw eigen 
ontwikkelingsproces.  
 
Dat vak vraagt ook integriteit, want je gaat met reële ervaringen 
van mensen aan de slag in de reële wereld.
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Check even of deze training iets voor jou is…

Je bent gemotiveerd en je voelt je aangetrokken tot lichaamsgericht werken. Je wil meer communicatieve 
technieken en vaardigheden eigen maken. Je wil weten hoe je spirituele ervaringen kan begeleiden in een 
coaching- of therapeutische context. Je wil dit kunnen toepassen in jouw huidige werksituatie of beroep of 
je wil er in de toekomst jouw ‘werk’ van maken.

Je weet dat bewustwording een essentieel onderdeel is van groeien en je wenst dit te realiseren via 
lichaamswerk, communicatieve vaardigheden en spiritueel werk.

Je hart klopt voor het werken met mensen. Je wordt er enthousiast over en je zoekt effectieve instrumenten 
die de ziel van de mens kunnen raken.

Je werkt reeds met volwassenen, met jongeren, met teams, binnen organisaties, als manager of je wenst dit 
te gaan doen.

Je bent bereid je te engageren voor een intens groei- en leerproces in groep en op jezelf.

Je hebt een interesse en nieuwsgierigheid in de manier waarop de spiritualiteit van traditionele culturen 
(hoofdzakelijk Noord-Amerikaanse) onze westerse cultuur kunnen verrijken.

Je bent bereid een intake te doen bestaande uit een motivatiebrief schrijven en een vragenlijst 
beantwoorden én een kennismakingsgesprek aangaan met één van onze hoofdtrainers. 

Wat is het doel van deze coaching training?

We wensen je te begeleiden in de natuur van verbinding maken: met jezelf, anderen en de wereld. 

We wensen je op te leiden tot coach: iemand die mensen kan begeleiden in het vinden van & 
omgaan met verbinding met zichzelf, anderen en de wereld.  

Wat leer je?

• Je leert ervaringsgericht werken met de mogelijkheden van lichaamsgericht, communicatief 
en creatief werken. 

• Je leert over hoe traditionele culturen kijken naar en omgaan met verbinding en hun spiritualiteit. 

• Je leert met een methodische blik kijken naar het vak. 

• Je leert als coach ruimer denken in je eigen professionele situatie.  

• Je leert vak- en branche-overstijgend handelen zodat je in verschillende contexten kan werken  
en op uiteenlopende vragen een creatief antwoord kan formuleren.
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Connected Living, Connected Leading...
 

Een training waar je in elke cyclus… 

• jezelf kan ontmoeten en (her)ontdekken.

• handvaten aangereikt krijgt om lichaamsgericht te 

kunnen werken.

• geïnspireerd wordt door wisdom keepers.

• de kracht van ritueel en ceremonie ondervindt en jouw 

spirituele pad voeding krijgt.

• uitgedaagd wordt jouw creativiteit in te zetten om 

verbinding aan te gaan en te verdiepen.

• leert over communicatie.

Overzicht van de modules

4 - jarige 
opleiding

Cyclus 1 Cyclus 2 Cyclus 3 Cyclus 4 

Living in connection Living with connection Living into connection Guiding the connection

Module 1 Coming home in my body  
bio-energetica 
6-9 okt 2022

Communicatie 
groepsdynamica & 
communicatie

Embodied dream-work & 
meditatie  
authentic movement

Overdracht – 
Tegenoverdracht 
coachingtechnieken

Module 2 Embodied alchemy 
authentic movement 
8-11 dec 2022

Communicatie 
groepsdynamica & 
communicatie

Ratels 
sjamanisme

Integrale psychologie 
coachingtechnieken

Module 3 Ancient wisdom 
sjamanisme  
5-8 jan 2023

Embodied meeting 
authentic movement

De reis van de held 
groepsdynamica

Storytelling 
coachingtechnieken

Module 4 Karakterstructuren 
reichiaanse karakterologie 
23-26 febr 2023

Karakterstructuren 
reichiaanse karakterologie

Karakterstructuren 
reichiaanse karakterologie

Neurologie & coaching 
coachingtechnieken

Module 5 Drum 
sjamanisme 
23-26 mrt 2023

Ancient wisdom 
sjamanisme

Ancient wisdom 
sjamanisme

Ancient wisdom 
sjamanisme

Module 6 Bonding & relaties 
bonding 
20-23 apr 2023

Bonding & relaties 
bonding

De spirit van de adem 
bio-energetica

Lichaam & coaching 
lichaamswerk & 
coachingtechnieken

Module 7 Communicatie 
groepsdynamica & comm. 
11-14 mei 2023

Healing lodge   
sjamanisme

Spiritualiteit & coaching 
coaching

Communicatie 
coaching 

Eindceremonie 
23-24 juni 2023

Eindceremonie Eindceremonie Eindceremonie

Raadpleeg de opleidingsdata op onze website of vraag ze aan via mail
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Deze cyclus bestaat uit 7 modules waar je jezelf steeds op een andere manier, vanuit een ander oogpunt, leert 
zien. 

Je leert over veiligheid en veiligheid creëren. Je gaat op verschillende manieren een ontmoeting aan met 
jouw lichaam. Je ontdekt dat jouw lichaam bewustzijn in zich draagt. Dat jouw lichaam een bron van wijsheid 
kan zijn en dat jouw lichaam ‘spreekt’ via gevoelens, sensaties en emoties. Je onderzoekt hoe jouw manier 
van verbinden en hechten, begonnen is in relatie met jouw omgeving en vindt wegen om te herstellen daar 
waar nodig. 

Het jaar wordt afgesloten met de start van de ‘communicatiemodule’. Deze loopt door in het begin van het 
tweede jaar. 
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Wie ben ik in een groep? Wat is een groep? Hoe communiceer ik met anderen? Hoe is het om me te laten zien 
en hoe kan ik terug geven wat ik zie en ervaar? 

Deze cyclus verdiept het lichaamswerk, communicatie en zingeving in de context van samen-werken, samen-
leven en samen-zijn. Je leert hoe je jouw autonomie kan blijven erkennen in de complexiteit van een groep. Je 
leert over groepsverbindende en groepsverdiepende benaderingen en maakt vaardigheden eigen om deze 
processen te kunnen begeleiden. 

‘Verbinding met jouw voorouders’ is één van de parels uit deze cyclus, waar je een hele nacht in ceremonie 
bent en jezelf ontmoet in het licht van jouw voorouders. 
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‘Living into connection’ is de cyclus waar je jezelf uitdaagt jouw spirituele pad te verdiepen. Spiritualiteit is 
reeds in elke cyclus aan bod gekomen, maar deze derde cyclus geeft hier meer aandacht aan. 

Het bestaat uit modules die aandacht geven aan ‘droomwerk’, creativiteit, seksualiteit, waarden belichamen, 
ademwerk en nog meer. Ook hier ontvang je oude en effectieve werkvormen die jou nog vaardiger kunnen 
maken in het geven van kleur aan jouw leven of het begeleiden van groepen. 
In het blok ‘de reis van de held’, onderzoek je opnieuw jouw eigen levenswandel: de hindernissen, de 
kwetsuren, de uitdagingen, de overwinningen, de dromen en nog veel meer.  

De module ‘spiritualiteit en coaching’ geeft jou alvast een idee van hoe de laatste cyclus eruit zal zien. Een 
cyclus waar de puntjes op de ‘i’ worden gezet.
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De laatste cyclus van deze training geeft je de mogelijkheid nog meer kennis en technieken eigen te maken.  

Elke module uit deze cyclus zal alle eerder gevolgde modules verrijken met hun wetenschap, achtergronden en 
nieuwe technieken. Het is een cyclus waar je jouw persoonlijke ontwikkeling bestendigt, verrijkt en verdiept. 

Deze laatste module is een must voor zij die met groepen werken en deze begeleiden. 

Het is dé verdiepingscylus van deze training en leidt tot een wetend, ervaren en aanwezige (bege)leider en 
verdieping van de groei die je reeds realiseerde.



• In ‘coming home in my body’ staan we stil bij en onderzoeken we wat gronding is. We ervaren dat 
ons lichaam één bron van energie is en hoe spanningen deze energie ‘verdooft’.We leren dat we 
deze energie kunnen opladen en ontladen, door ons lichaam, onze beweging, onze adem en stem 
te activeren. Deze module heeft een verstevigend effect waar we onze spanningen en emoties leren 
reguleren. De wortels van deze module liggen in de bio-energetica.  

• In de module ‘embodied alchemy’ leren we diep(er) te luisteren naar de signalen van ons lichaam. 
We ervaren hoe deze signalen in beweging brengen, inzicht, herstel en heling geven. We oefenen 
een houding die ons de mogelijkheid geeft te aanvaarden wat aanwezig is en te accepteren wie we 
zijn. Deze houding vormt een basis van verdieping, ontdekking en vernieuwing. De wortels van deze 
module liggen in authentic movement.  

• Wij onderzoeken hoe 5 kwetsuren ons belemmeren in ons vertrouwen en in het leven in verbinding 
tijdens de module karakterstructuren. We ervaren hoe deze kwetsuren geworteld zijn in ons 
opgroeien en hoe kunnen we groeien naar herstel. Deze kwetsuren zijn te vinden in de karakterologie 
van Reich. 

• Ramon Vega, één van de autoriteiten in bondingpsychotherapie, introduceert ons in de module 
‘Bonding en relaties’. Binnen deze module leren we over ons lichaamsgeheugen, over onze binding 
met onszelf, onze ouders of opvoeders, onze verwanten. We leren hoe we kunnen herstellen en hoe 
belangrijk ons lichaam en lichaamswerk is in dit herstel. 

• Ancient wisdom behandelt o.a. de term medicijnwiel. Het is hier gebracht door Sun Bear en je zou het 
kunnen zien als een model, als een bril die je opzet om naar jezelf en naar de wereld te kijken.   
Het wordt gesymboliseerd door een wiel, waarvan de noord-zuid verbinding het levenspad 
symboliseert en de west–oost verbinding het pad van kracht vertegenwoordigt. Iedere positie 
(windrichting) vertegenwoordigt krachten en valkuilen en stelt ons in staat te leren over onszelf en “al 
wat is”. Het medicijnwiel draagt het leven in zich en vormt een kader,  niet alleen om ceremonies te 
kunnen begeleiden, maar ook om mensen tegemoet te komen. 

• Het maken van een trom is een diepgaand proces, spannend en uitdagend, niet altijd eenvoudig, 
waarbij je veel tijd en inspanning offert. Voor de sjamaan is de trom het meest wezenlijke proces. 
Het geluid creëert de juiste sfeer om bvb in trance te komen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze 
trommelgeluiden een rechtstreekse invloed hebben op de immuniteitscoëfficiënt van de cliënt. 

CYCLUS 1: LIVING IN CONNECTION CYCLUS 2: LIVING WITH CONNECTION

• Alle gedrag is communicatie. Je kunt niet ‘niet – communiceren’ of anders gezegd, je bent altijd 
bezig te beïnvloeden. Elke communicatie bevat een inhouds- en een betrekkingsniveau. Anders 
gezegd: terwijl ik iets zeg, zeg ik iets over hoe ik wil dat de ander met mij om gaat. In de verschillende 
communicatie-modules onderzoek je het effect van jouw communicatie op een ander en leer je de 
‘lagen’ communicatie zien en hanteerbaar maken. We werken met interactiedrama en psychodrama. 
Deze modules zijn groepsdynamische modules, waarbij je leert over de posities die we aannemen t.a.v. 
elkaar. Waar we leren omgaan met ergenissen, verwachtingen, teleurstellingen, steun en versterking.  

• Embodied meeting handelt over hoe we onszelf kunnen laten zien en hoe verstevigend en helend het is 
gezien te worden. Deze module is geworteld in authentic movement. 

• Wij streven weliswaar naar autonomie, maar levenservaringen zorgen niet altijd voor verbinding wanneer 
we ons autonoom voelen. Karakterstructuren zal in de 2de cyclus inzicht geven in de manier  
waarop wij hechten. Ben je eerder iemand die vervloeit met een ander of zal je een grote afstand  
innemen t.a.v. een ander?

• Ancient wisdom neemt ons mee in oude verhalen en rituelen die een volk sterk maken. Ze handelen 
over waarden die we ons kunnen eigen maken. Deze waarden worden belichaamd en ‘geritualiseerd’ 
om op deze manier als een volk sterker te zijn. 

• Bonding & relations handelt over hoe wij ons hechten en gehecht zijn. Lichaamsgerichte oefeningen 
geven ons de ervaring van gehecht zijn en geven ons de mogelijkheid te herstellen. Op deze manier 
voeden wij onze bedding van veiligheid en bestaan. 

• Wij zijn allemaal verbonden in en met een familie. Hoe onze familiale relaties er ook uit zien, deze 
verbindingen tekenen ons – bewust of onbewust. De healing lodge is een intense ceremonie en heeft 
plaats in de zweethut van zonsondergang tot zonsopgang. Hierin staan eren, danken, bidden en healing 
centraal. We verbinden ons met spirit en bidden voor healing op ons pad. We eren onze voorouders in 
deze ceremonie, we geven ze de plek die hen toekomt, en danken voor het leven dat ze ons hebben 
geschonken, voor hun “energie” die wij in ons meedragen.  
Het offer dat we brengen bepaalt de kwaliteit van onze healing. We leren over de kracht van bidden en 
hoe we onszelf saboteren zodat onze dromen, doelen niet worden gerealiseerd.
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CYCLUS 3: LIVING INTO CONNECTION

• Wij mensen zijn allemaal spirituele wezens die een menselijke ervaring opdoen. Deze zienswijze 
vertaalt het uitgangspunt van deze cyclus en tevens ook de focus: hoe kunnen wij ons nog meer 
verbinden met onze essentie en onze spiritualiteit nog meer belichamen en integreren in ons 
dagelijkse leven. 
 

• Deze cyclus nodigt ons uit instrumenten en werkvormen eigen te maken die ons meer handvaten 
geven om de spiritualiteit in onze menselijke ervaringen te zien en onze spirituele ervaringen te 
gebruiken om ons mens-zijn nog rijker te maken. Deze ontmoeten wij in de module ‘ratels’. 

• Embodied dreaming behandelt onze dromen als bron tot inzicht en heling. We verdiepen hierin de  
authentic movement methode en leren hoe onze dromen een bron van inspiratie en nieuwe 
bewegingen zijn.   
 
In de ‘reis van de held’  staan wij stil bij onze levensloop, de rollen en de uitdagingen die we 
opgedaan hebben. We ontdekken hoe deze ervaringen ons hebben getekend en gevormd. Een 
creatieve reis in de geschiedenis van ons bestaan en waarin ‘mijn verhaal’ erkenning en gehoor 
krijgt. 

• De spirit van de adem is een module waar wij onze adem en onze seksualiteit ontmoeten. Het is een 
rijke en passionele module die ons in contact brengt met de spiritualiteit van ons lichaam enerzijds.  
Anderzijds brengt de adem ons ook in contact met onze levensenergie, onze seksualiteit. In een 
veilige context verkennen wij hoe ons lichaam ook een seksueel lichaam is. 

• Binnen het blok karakterstructuren zal seksualiteit verder uitgediept worden en onderzoeken wij 
hoe kwetsuren ook onze seksualiteit beïnvloeden.     

                                         
• Ancient wisdom belicht de kracht van gebed en de reden waarom dans en zang belangrijk zijn. 

• De module ‘spiritualiteit en coaching’ geeft ons handvaten en technieken om mensen in hun 
spirituele ontwikkeling te steunen en bij te staan. 

CYCLUS 4: GUIDING THE CONNECTION

• Hoe werkt heling? Wat voor effect heeft coaching? Welke kennis bestaat er die ertoe leidt dat ons 
handelen en begeleiden nog effectiever zijn? Wat is het effect van mijn persoonlijkheid op een 
ander en hoe kan ik professioneel blijven handelen als ik als persoon word geraakt? De blokken 
overdracht/tegenoverdracht, neurologie, integrale psychologie, communicatie en ‘lichaam & 
coaching’ bieden antwoord op deze vragen.  

• Ancient wisdom brengt ons in contact met de kracht van storytelling. En de module ‘storytelling’ 
geeft jou op zijn beurt de mogelijkheid al een start te maken met het verhaal dat je wenst te schrijven 
na afloop van deze training.
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Wat is nog meer aanwezig in deze training? 

• In de training ‘Connected Living’ zal je elke trainingsdag mediteren. Je zal kennis maken met actieve 
en passieve meditaties. Actieve meditaties van Osho komen onder meer aan bod.  Elke ochtend 
starten we om 7u met meditatie.  

• Elk openingsblok kent een zweethutceremonie.  Zelfs al heb je nog nooit een zweethutceremonie 
gedaan, je zal altijd informatie en inlichtingen krijgen voor aanvang van de hut, waardoor de ervaring 
nog rijker en veiliger is voor jou.

• Er is aandacht voor jouw persoonlijke ervaring en proces. Jouw groeien vormt nl. de rode draad 
doorheen deze training. Wij maken gebruik van het leertherapeutisch trainingsmodel waar je de 
technieken en methodes eigen maakt door ze zelf te ervaren. De opgedane ervaringen en hun effect 
worden begeleid door een team van ervaren trainers die elk op hun beurt professionele therapeuten 
zijn minstens 12 jaar trainerservaring.

• ‘Spiritualiteit’ wordt hoofdzakelijk benaderd vanuit het Noord-Amerikaans sjamanisme.
• Ook andere ceremonies zoals de vuurloopceremonie en de cederceremonie komen aan bod in deze 

training.
• Uit elke cyclus vaardigt de groep een groepsverantwoordelijke af. Deze vormt de brug 

tussen jouw groep en het opleidingsinstituut AgapeBelgium. Eénmaal per jaar is er ook 
‘opleidingsjaarverantwoordelijkenraad’, waar alle groepsverantwoordelijken samen met de directie 
kijken naar het reilen en zeilen van de training.

• Je krijgt, bij inschrijving, toegang tot het digitale studentenplatform waar je o.a. de literatuurlijst van 
de training zal vinden en cursusinformatie.

Jouw trainers in Connected Living

Het trainersteam van Connected Living  staat onder leiding van Niek Ghekiere. Het trainersteam bestaat 
ondermeer uit (vlnr):
Alain Pringels (BE), Concha García Allen (USA), Dirk Ghekiere (BE), Essen Ableza (USA), Jerry Dunson (USA), 
Marylin Black Elk (USA), Marjolijne Van Buren (NL), Niek Ghekiere (BE), Rahul Bharti (NPL), Ramon Nestor 
Vega (ARG), Sarah Dijkmans (BE), Sigrid Exelmans (BE), Toroa Aperahama (NZL). 
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Praktische Informatie

• Alle modules zijn residentieel en starten op donderdagavond en eindigen op zondag omstreeks 15u30.
• De blokken starten telkens op de opgegeven datum om 20u (buiten anders vermeld). Je wordt in het 

centrum verwacht vanaf 19u15. Deze eerste avond is er geen maaltijd voorzien.  
• Alle blokken gaan door in het centrum AgapeBelgium te Koolskamp.  
• De voertaal is Nederlands en Engels. Vertaling is, indien nodig, telkens voorzien.
• Als bij overmacht de student afwezig is voor een blok, dan kan hij dit blok in de daaropvolgende cyclus 

inhalen (mits hij ingeschreven student blijft). Hij hoeft hiervoor geen extra trainingskosten te betalen.   
• In de eerste en tweede cyclus dient rekening gehouden te worden met 40u thuis- en literatuurstudie.  

Voor de derde en vierde cyclus dien je te rekenen op 140u thuis- en literatuurstudie per cyclus.
• Om jouw ervaringen en kwaliteit als coach te vergroten en onderdelen van de coaching- praktijk te 

oefenen kan je vanaf de derde cyclus stage lopen. Dit kan georganiseerd worden binnen andere 
trainingsgroepen, avondgroepen of weekendgroepen. Vanuit deze positie leer je een groep waarnemen.  
Je ervaart hoe een coach werkt en je verzorgt de belangrijke randvoorwaarden voor het kunnen geven 
van coaching. 

• Elke student kan één jaar de training onderbreken. De student sluit dan aan bij het trainingsjaar van de 
volgende jaargang. Wanneer de student meer dan één jaar de training onderbreekt, dient hij/zij het jaar 
waarin hij/zij eindigde over te doen.

• Moeders met baby’s kunnen hun baby meebrengen naar de modules, zolang de moeder borstvoeding 
geeft. De moeder krijgt een aparte kamer waar ze in de zorgen voor het kind kan voorzien. Om de 
moeder en kind zo optimaal tegemoet te kunnen komen, vragen wij de moeder een oppas mee te 
brengen (verblijfskosten worden voor deze oppas aangerekend).

• Dieren zijn niet toegelaten op het terrein. 

Halverwege het eerste 
opleidingsjaar Connected 
Living heb ik het gevoel tijdens 
deze periode meer in mijn ziel 
gekeken te hebben dan in de 29 
levensjaren voorheen. 

Jani Pestana, afgestudeerd  

De beslissing om de 
opleiding te doen   is het 
mooiste cadeau in mij leven 
dat ik mezelf heb gegeven 
heb. Ik voel dat ik NU pas 
LEEF en eindelijk durf te 
gaan voor mijn dromen.

Hilde Van Cutsem, 
afgestudeerd

Ik ben 60 jaar en volg de 
opleiding Connected Living. 
Hiermee geef ik mezelf de 
kans om de jaren, die voor 
mij liggen, waarachtig en in 
schoonheid te beleven.

Carine Vantieghem, studente 
1e jaar 

Ik startte in 2008 aan de toenmalige opleiding ETS, nu Connected Living, en heb er grote persoonlijke groei 
meegemaakt. De wijsheid van de North American Natives, de groepsdynamieken, de therapeutische sessies, de 
begeleiding en mezelf hebben van die vier jaar een erg intensieve periode gemaakt die me dichter bij mezelf 
hebben gebracht. Ik heb mijn relatie ermee kunnen verdiepen, ik heb er een beter contact met mijn puberzonen 
aan overgehouden als extra bonus. Maar vooral  ik leef nu meer vanuit mijn hart. Ik doe nog altijd dezelfde job, doe 
dezelfde sporten, heb dezelfde vrienden, en degenen die me van dichtbij kennen, hebben de verandering gemerkt 
en opgemerkt. Ikzelf voel meer de liefde, de dankbaarheid en geniet van het bestaan. Niet dat ik dat voordien 
niet deed, maar het is nu intenser. Nog dagelijks of wekelijks ben ik dankbaar en blij, dat ik die mogelijkheid heb 
gekregen, en dat ik de uitdaging toen ben aangegaan. Tunti Chamadi, in eeuwige dankbaarheid...

Naar het hele Agape Belgium team. Stefan De Keersmaeker, afgestudeerd Coach Connected Living
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Criteria voor inschrijving

• In staat en bereid zijn te reflecteren op eigen handelen, gevoelens en gedachten.
• Beantwoorden van een vragenlijst, die vind je verder in deze brochure.
• Een motivatiebrief presenteren op minimaal één A4 formaat.
• Op uitnodiging vindt een intakegesprek plaats dat handelt over: 

• jouw motivatiebrief en vragenlijst.
• achtergronden van waaruit je de training wil volgen.
• inzicht in jouw eigen persoonlijkheidsstructuur.
• lichamelijke & geestelijke stabiliteit, invoelingsvermogen.

• De beslissing voor toelating ligt bij de staf. Eventuele afwijzing wordt gemotiveerd meegedeeld.

Inschrijving

Wanneer je je wenst in te schrijven voor Connected Living, kan dit via het online formulier op de website of via 
mail. Vervolgens dien je de vragenlijst te beantwoorden en deze samen met jouw motivatie naar het centrum 
te sturen/mailen. Op deze manier reserveer je jouw plaats in de training. Wanneer deze ontvangen is, kan je 
uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Dit intakegesprek is gratis. 

Vragenlijst 

• Welke leerbehoefte bestaat er bij je?
• Vanaf wanneer ben je bezig met je persoonlijke ontwikkeling en hoe is die tot nu toe verlopen?   

(in telegramstijl)
• Welke ervaringen heb je met therapie?
• Welke ervaringen heb je met lichaamsgerichte therapie, zoals bio-energetica, ademwerk, bonding,…?  

Heb je ervaring met psychodrama, creatieve therapie of andere therapievormen?
• Welke ervaringen heb je met sjamanisme?
• Wat zijn jouw huidige werkzaamheden en welke mogelijkheden bestaan er om deze te combineren 

met de training ‘Connected Living’?
• Hoe kijk je naar de eerste 2 jaar van de training waar jouw eigen proces centraal staat?
• Hoe is je lichamelijke gezondheid? Zijn er belangrijke zaken die we moeten weten, zoals problemen 

met hart, epilepsie, diabetes, chronische ziektes? Operaties in het verleden? 
• Hoe is je geestelijke gezondheid?  
• Ben je drugsverslaafd geweest of nog steeds drugsgebruiker?  Zo ja, welke?
• Heb je eetstoornissen gekend, psychiatrische behandelingen in het verleden, medicatiegebruik?  
• Is er buiten de training een therapeut(e)/coach(e) waar je op terug kan vallen, indien dit nodig blijkt? 

Zo ja, naam & adres van deze persoon.
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Extra informatie

Voor prijzen en opleidingsdata verwijzen we je graag naar de website www.agapebelgium.be

Annulatie
Bij afmelding tot 30 dagen voor de aanvang van de training krijg je jouw voorschot terug gestort, verminderd 
met € 125 administratiekosten. Als je binnen de 30 dagen voor de aanvang van de training afmeldt, kan je 
geen aanspraak meer maken op jouw voorschot.   
Als je een cyclus voortijdig verlaat, ben je de trainingskosten voor die cyclus verschuldigd, niet voor de 
volgende leerjaren. Wanneer je uit de training wenst te stappen of je wenst aan de volgende cyclus  niet 
deel te nemen, dan wordt er van jou verwacht dit aangetekend te melden voor 15 augustus  van het nieuwe 
trainingsjaar of de nieuwe cyclus. 

Een gespreide betaling via een afbetalingsplan is mogelijk. In overleg met het centrum maken wij jouw 
betalingsplan op waarbij het saldo uiterlijk op het eind van het lopende trainingsjaar volledig vereffend is. 
Uitzondering op de termijn van spreiding kan je aanvragen via het secretariaat.  

Oude Heirweg 60  BTW BE 0542.980.264 
8851 Koolskamp  RPR GENT AFDELING BRUGGE
T +32 51 80 28 10  BE30 7512 0681 0811
E info@agapebelgium.be IBAN BIC AXABBE22

AGAPEBELGIUM IS EEN KMO-GEREGISTREERD DIENSTVERLENER MET REG.NR DV.O 217959      NACEBEL 85.599           www.agapebelgium.be

Waarom kiezen voor AgapeBelgium?

AgapeBelgium heeft een lange traditie en ruime ervaring in het veld van de lichaamsgerichte psychotherapie. 
Sinds 1986 bieden wij bio-energetica-, adem- en lichaamsgerichte psychotherapiegroepen aan.  

AgapeBelgium beschikt over een ruime expertise in het aanbieden van gespecialiseerde opleiding en 
trainingen. De opleidingen die aangeboden worden in AgapeBelgium zijn allemaal geworteld in het 
lichaamsgericht (psycho)therapeutisch gedachten-goed.

AgapeBelgium werkt met hoog gekwalificeerde trainers die elk een autoriteit zijn in hun vakgebied. Dit 
garandeert niet alleen de betrouwbaarheid, maar ook de kwaliteit van modules.

Opleiding doen in AgapeBelgium betekent op een persoonlijke manier begeleid te worden op maat van 
jouw behoeftes en afgestemd op jouw mogelijkheden en praktijkvoering. Wij wensen jouw professionliteit 
nog meer kleur te geven op deze manier.  

AgapeBelgium is door de Vlaamse overheid geregistreerd als dientsverlener voor de pijler ‘opleidingen’  
(KMO-portefeuille) en staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en integriteit. In 2021 behaalde 
AgapeBelgium het Qfor-kwaliteitscertificaat. Onze opleiding Danstherapie is erkend door Unesco.

AgapeBelgium • Oude Heirweg 60 • 8851 Koolskamp
www.agapeacademy.be • info@agapebelgium.be
Volg ons op Facebook en Instagram en/of schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte 
van de nieuwste opleidingen en ontwikkelingen.




