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Vuurlopen is een diepgaande en krachtige ervaring. 

Vuurlopen maakt de aandacht en het bewustzijn wakker in elke 
deelnemer, om zijn of haar lichamelijke sensaties, gevoelens en 
gedachten te focussen en deze te verbinden met het vuur. 

Vuurlopen verenigt fysieke, emotionele en mentale 
gewaarwordingen, samen met de spirituele dynamieken van 
ieder persoon in één focus, een helder doel, een ‘gebed’.      

De mogelijkheid van ieder mens om blootsvoets over een 
heet vuur te kunnen wandelen is, op zijn zachts gezegd, 
verbazingwekkend. 

Reeds vele wetenschappelijke onderzoekers werden 
geïnspireerd en gemotiveerd om dit gebeuren te verklaren. 

Tot op vandaag bestaat er nog geen sluitende wetenschappelijke 
opheldering die antwoord geeft op de vraag waarom mensen 
in staat zijn op een veilige manier over gloeiendhete kolen te 
wandelen.  
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Waarom vuurloopleider worden?

Vuurwandelingen vonden vroeger bijna altijd plaats in een spirituele of religieuze context: als een eervolle 
herdenking van iemands leven, als overgangsritueel, als gehechtheidsceremonie, als voorbereiding op de 
strijd en nog veel meer. Het vuur werd benaderd als een leraar, een genezer, een machtiger of een initiator. 
Tegenwoordig wordt de vuurwandeling gebruikt in management, de coachingwereld, binnen psychotherapie 
en andere gebieden van menselijk belang. De interesse om boven vuur te lopen is nog nooit zo groot geweest. 
Om aan deze eis te voldoen, zijn goed opgeleide firewalkleiders nodig.   

• Vuurloopleiders begeleiden individuen en teams met als doel hen te verstevigen, hun kracht te verdiepen 
& hun onderlinge verbondenheid te versterken.  

• Vuurloopleiders leren mensen omgaan met hun aarzeling, angsten, weerstand en twijfel waardoor meer 
vertrouwen en zekerheid kan ontstaan.

• Vuurloopleiders kennen de transformerende kracht van het vuur en kunnen hiermee omgaan.
• Vuurloopleiders hebben inzicht in de processen en voorwaarden die het mogelijk maken om een 

vuurloopervaring op een veilige en verantwoorde manier op te doen.
• Vuurloopleiders belichamen moed, zelfkennis, authenticiteit en zelfzekerheid.
• Vuurloopleiders zijn vurige leiders.  

Na de afronding van de training ontvang je een certificaat waarmee je aan de slag kan als vuurloopleider.
Naast het verwerven van een grotere kennis om zorg te verlenen en technieken die een  groepsdynamiek 
beïnvloeden, leer je ook: 
• mensen uitnodigen en steunen door bekrachtigende technieken aan te wenden;
• werken en verbinden met het ‘heilige’ vuur, de CHI -energie van het leven;
• optimaal gebruik maken van de groepsenergie om de synergie te optimaliseren;
• het verwerven van verbinding met ‘een intelligentie’ dat groter is dan deze van onszelf; 
• het ervaren van verbonden leiderschap dat ontstaat door samenwerking, vertrouwen en gedeelde 

creativiteit;
• de effectiviteit van het focussen op lichamelijke ervaringen;
• het aanwenden van metaforen en archetypische krachten om op deze manier een beter begrip te krijgen 

over het mens-zijn, zijn élan vitale, zijn eigen innerlijke vuur.

Deze training bestaat uit workshops en lezingen: 

• De biologie van angst.
• Het omgaan met beperkende geloofsovertuigingen.
• Het creëeren van doelen.
• De kracht van adem in relatie tot vuurlopen.
• Het belang van veiligheid.
• De kracht van expressie: lichaams- en stemexpressie in relatie tot vuurlopen.
• Vuurlopen als een spirituele ervaring. Vuur benaderen als verbindende en helende energie.
• Vuurlopen en bekrachtiging.
• De geschiedenis, cultuur en wetenschap van vuurlopen en haar toepassingen. 
• Verschillende vuurlopen en vuurtapijten.
• Het lichaam in de vuurloop: warming-ups, energizers: technieken die bekrachtigen en gewaarwording 

realiseren.   
• Technieken en oefeningen gericht op het ‘belichamen van kracht’, verruimen van overgave en 

draagkracht & ‘omgaan met obstakels en beperkingen’.  
• Het vuur verzorgen: de  vuurloopleider als hoeder van het vuur.  
• Jouw leiderschap belichamen: vaardigheden en houdingen van de vuurloopleider.  

In oefengroepen train en oefen je jouw vaardigheden als een firewalkleider.
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Opbouw van de training … 2 aaneengesloten modules    Module  1. ‘het vuur voeden’

Dag 1 
In het lichaam komen

Dag 2 
Overgave

Dag 3 
Kracht

Dag 4 Dag 5

9.00 
- 

11.00

Kennismaking, 
ontmoeten en 

opstarten

Evaluatie & 
Lezing

Evaluatie & 
Lezing

Evaluatie & 
Lezing

Mijn energieke 
lichaam: 

workshop Rots & 
Water

11.30 
- 

13.00

Mijn sensitieve 
lichaam: workshop 
over in het lichaam 

komen: dans,...

Overgave aan 
het lichaam 
(overgave-

oefeningen): 
Workshop

Mijn krachtige 
lichaam: Opladen 

en ontladen: 
Workshop bio-

energetica

Mijn vertrouwde 
lichaam: Adem 

& bewegen: 
Workshop

Omgaan met 
angst en doelen 
creëren: Lezing

14.30 
- 

16.00

Omgaan met 
obstakels en 
beperkingen: 
Technieken 
De BAAR

Overgave en 
draagkracht: 
Technieken 

Valpaal

Kracht in 
beweging: 
Technieken

Evaluatie en 
Lezing:  

Vuur, hout en 
veiligheid (EHBO)

Ceremoniële 
vuurloop

16.30 
- 

18.30

Evaluatie & 
lezing: Cultuur, 
geschiedenis, 

wetenschap en 
vuurlopen

Evaluatie en 
lezing

Evaluatie & 
Lezing: vuur, 
emoties en 

lichaamswerk

Vuurloop, heling 
en ceremonie: 

Lezing

Voorbereiding 
Module 2 in 
subgroepen

20.00 
- 
...

Vuurloop, vuur 
hoeden, 3-meter-

tapijt

Vuurloop, 
vuur hoeden, 

2-tapijten vuur

Vuurloop, vuur 
hoeden, Cirkel-

vuurloop

Vuurloop, vuur 
hoeden, 2-meter 

tapijt

Voorbereiding 
Module 2 in 
subgroepen

Opbouw van de training                                                            Module 2: ‘het vuur hoeden’

Dag 6 Dag 7 Dag 8 Dag 9

9.00 
- 

11.00

Review  
Lichaamswerk & 

energizers

Toepassingen 
van vuurlopen: 
Teambuildings

Werkgroep 3:  
Lichaamswerk & 

Energizers

Terugblik en vooruit 
kijken

11.30 
- 

13.00

Review  
‘Omgaan met 

obstakels ‘kracht in 
beweging’

Werkgroep 1: 
Lichaamswerk & 

Energizers

Werkgroep 4:  
Overgave en 
draagkracht

Vuurloop, wandelen in 
schoonheid: Initiaties en 

nieuw begin

14.30 
- 

16.00

Review  
‘Overgave & 
draagkracht’

Werkgroep 2: 
Omgaan met 

obstakels & kracht in 
beweging

Leiderschap 
belichamen: 
De vuurloop 
presenteren

De kracht van danken: 
Afronding

16.30 
- 

18.30

Review ‘Kracht in 
beweging’

Evaluatie & Lezing: 
Vuurloop en 
ceremonieel 
leiderschap

Werkgroep 5: 
Vuurloop en 
leiderschap

20.00 
- 
...

Vuurloop, 
vuur hoeden, 

toepassingen in de 
gezondheidszorg en 

vuurmeditatie

9m-tapijt vuurloop, 
vuur hoeden, vuur en 

meditatie

Vuurloop en 
toepassingen als 
initiatierite, vuur 
hoeden, vuur en 

meditatie
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Tussen de modules

Wordt verwacht dat in subgroepen minstens 4 vuurlopen van 3m worden geoefend.
Wordt verwacht dat de energizers ingeoefend worden.

Na de training...

Deze training geeft jou als deelnemer veel meer dan enkel de technieken en de kennis van het 
begeleiden van vuurlopen. 

Vuurloopinstructeur worden leert jou over jouw kracht van zelfbewustzijn, van zelfbeheersing 
en jouw natuurlijk leiderschap. Een vuurloopinstructeur belichaamt zorgzaamheid en veiligheid, 
verantwoordelijkheid en respect. Het vuurlopen leert je over jouw manier van wandelen in 
schoonheid en evenwicht.

Na deze training kan je individuen, groepen en teams begeleiden in de vuurloopervaring.
Je wordt na de training op regelmatige basis – en in alle vrijblijvendheid – uitgenodigd voor 
bijscholingen, verdiepingsdagen en ontmoetingsdagen.

Firewalkleiders zijn leiders met een passie voor het vuur van mensen.

AgapeBelgium en partners

AgapeBelgium kent een lange geschiedenis in het begeleiden en opleiden van mensen en 
groepen. Sinds 1987 geven wij aandacht aan de meerwaarde die oude rituelen kunnen betekenen 
in een groei- en bewustwordingsproces van individuen, teams en organisaties. Vuurlopen worden 
er al meer dan 20 jaar verzorgd en verschillende vuurlopers hebben hun opleiding genoten in 
AgapeBelgium. 

Tijdens de training zal je kennismaken met andere vuurloopleiders die elk gespecialiseerd zijn in 
het toepassen van vuurlopen bij specifieke doelgroepen. Hun benaderingen verschillen van elkaar 
in de keuze van energizers, lezingen en doelstellingen neerzetten. 

AgapeBelgium is een geregistreerd opleidingscentrum door de Vlaamse overheid. De opleidingen 
en trainingen staan op deze manier garant voor zorgzaamheid, kwaliteit en professionaliteit.

Alle opleidingen en trainingen binnen AgapeBelgium zetten het leren, door in de ervaring te gaan, 
centraal. ‘De inbreng van elke deelnemer in een leerproces is niet alleen waardevol. Ze is ook 
cruciaal om de deelnemer te begeleiden in het vormen van een eigen stijl en identiteit. Eerlijkheid, 
openheid en veiligheid zijn belangrijke waarden in onze manier van werken’. 

Alle trainers zijn gekwalificeerde therapeuten en coaches die beschikken over jarenlange ervaringen 
in binnen- en buitenland. Ze belichamen het gezonde evenwicht tussen wetenschappelijk en 
afgestemd werken.
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Trainersteam

Het trainersteam staat onder begeleiding van Niek Ghekiere. Hij kent reeds 30 jaar vuurlopen. Hij 
werd onderricht door zijn vader, Dirk Ghekiere. Hij is lichaamsgericht psychotherapeut en trainer. 
Vuurlopen heeft zijn leven verdieping, kracht en schoonheid gegeven.

Dirk Ghekiere heeft in zijn loopbaan vuurlopen verzorgd voor individuen, groepen, teams, families, 
bekende publieke leiders en voor TV & radio. Hij heeft een brede achtergrond in het coachen, 
begeleiden van mensen en groepen en het verzorgen van trainingen in binnen- en buitenland. 

In hun verscheidenheid en persoonlijke benadering van de vuurloop en de mensen, vormen ze 
een heel samenhangend en complementair trainersteam met ontzettend veel competenties en 
ervaringen. Zij kijken ernaar uit jou te begeleiden in jouw vurig leer- en groeiproces.

Naast Niek en Dirk zijn er nog 3 bijzondere Vuurloopleiders in het trainersteam die mee vorm 
geven aan deze unieke training.

Niek Ghekiere           Dirk Ghekiere     Peter Doll               Ward Ghekiere          Daniëlle De Wilde
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Toelatingscriteria

Deze training is open voor iedereen die gemotiveerd is, zich aangetrokken voelt tot de vuurloop of 
deze wenst te gebruiken in zijn/haar huidige werk of de wens heeft er zijn/haar werk van te maken 
in de toekomst.  

Deze training wordt veelvuldig geconsulteerd …
• door coaches, therapeuten, managers, facilitators, leiders, artistiekelingen en artiesten en team 

leiders;
• door professionelen die een diep respect voelen om mensen te zien groeien, ontwikkelen in hun 

leiderschapskwaliteiten of werken met teams en groepen of met burn-out; 
• door  mensen die zich wensen te verbinden met hun élan vital, hun innerlijke vuur, hun bron van 

creativiteit,  die bewustwording een centrale plaats geven in hun leven. 
 
Criteria 

• In de mogelijkheid zijn en bereid te zijn te reflecteren op jouw eigen acties, gevoelens en 
gedachten;

• Akkoord gaan met de praktische regelingen verbonden aan deze training en locatie;
• Fysieke en emotionele stabiliteit, alsook beschikken over empathische vaardigheden;
• Jouw motivatiebrief (max. 1 A4) en de antwoorden op de vragenlijst verder in deze brochure 

mailen naar info@agapebelgium.be  

Fire Walk Leader 
Training

Aantal 
dagen Datum Locatie Trainingskosten

Verblijfskosten 
(catering en 

overnachting)

 
Toelatingsinterview

AgapeBelgium / 
Zoom

gratis

Module I: 

Het vuur voeden

 
5 23, 24, 25, 26 en 

27 april 2023

AgapeBelgium

Koolskamp

€ 3750  
(excl. BTW)

 
 

€ 495 (incl. BTW)

Module II:

Het vuur hoeden

4 12, 13, 14 en 15 juni 
2023

In de prijzen zijn inbegrepen:

• begeleiding en training
• hout
• materialen
• cursusmateriaal 
• maaltijden en overnachting
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Inschrijvings- en annulatievoorwaarden

Als je je wil inschrijven voor deze training, vragen we jou om je motivatiebrief en antwoorden op de 
vragenlijst te e-mailen naar info@agapebelgium.be.

Je ontvangt een ontvangstbevestiging en wordt uitgenodigd voor het toelatingsgesprek. Tijdens 
het toelatingsgesprek wordt aandacht besteed aan je motivatie, je verwachtingen, je vragen en je 
akkoord met de praktische regelingen van deze training.

De registratie is voltooid nadat we een voorschot hebben ontvangen voor de training van € 1.300. 
De betaling dient te geschieden via bankoverschrijving op het rekeningnummer van AgapeBelgium 
IBAN BE30 7512 0681 0811 BIC / SWIFT AXABBE22, met de vermelding van de referentie op de 
factuur.

Als je tot 30 dagen voor aanvang van de training annuleert, storten wij de overgedragen 
trainingskosten terug, verminderd met € 350 administratiekosten. Als je de laatste maand voor 
aanvang van deze training annuleert, is het volledige bedrag van de training verschuldigd. Als je de 
training om een   of andere reden eerder verlaat, kan je geen aanspraak maken op vergoeding van 
cateringkosten en trainingskosten.

Trainingskosten

De kosten van deze training zijn € 3.750 (excl. BTW) en verblijfskosten € 495 (incl. BTW).
Onder specifieke voorwaarden kan deze training worden betaald met een betalingsplan. Je kan 
hierover meer informatie aanvragen in het toelatingsgesprek. Zorg ervoor dat het volledige bedrag, 
training en cateringkosten, zijn betaald vóór de start van de training of het betalingsplan is geregeld.

International Fire Leader Training: vragenlijst

1. Wat is je leerbehoefte? 

2. Welke ervaring heb je met vuurlopen? 

3. Wat zijn je huidige taken en hoe beïnvloeden ze de mogelijkheid om deze cursus te volgen? 

4. Hoe zie je het feit dat je tijdens deze training reflecteert op je eigen acties en emoties? 

5. Heb je ooit grote operaties ondergaan of een ernstig letsel opgelopen? 

6. Hoe beschrijf je je mentale gezondheid? 

7. Heb je ooit te maken gehad met verslavingen in je leven? (alcohol, drugs, seks, eten, etc.) 

8. Heb je ooit eetstoornissen gehad, een psychiatrische behandeling nodig gehad of in het 
verleden psychiatrische medicijnen moeten nemen? 

9. Wat ga je doen met de kennis en ervaringen die je hebt opgedaan na het volgen van deze 
training?
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Locatie 

De  training vindt plaats in Koolskamp (West-Vlaanderen). Deze trainingslocatie bevat alle 
trainingsfaciliteiten om vuurlopen op een veilige manier te kunnen laten plaatsvinden en 
mensen onderricht te geven.  

Verblijf en accommodatie

Deze training vindt in zijn totaliteit plaats op de terreinen van AgapeBelgium. Wij vragen aan elke 
deelnemer zich te voorzien van een tent en slaapgerief. De koks van AgapeBelgium verzorgen 
de biologische en vegetarische maaltijden tijdens deze training. Men kan geen vermindering 
van cateringkosten verkrijgen door het overslaan van maaltijden of het meebrengen van eigen 
voeding.  



24 2524 25

Hoe is deze training beoordeeld door andere studenten? 

“Als getuigenis zou ik willen meegeven dat de opleiding tot vuurlooptrainer een echte 
verrijking is voor mijn leven, zowel persoonlijk als professioneel. Tijdens deze intensieve 
dagen (want dat waren ze wel) ben ik heel goed begeleid geweest in alle fases en stappen 
die nodig zijn om op een goede manier een vuurloop te leiden. Voor mij is de opleiding 
volledig. De trainers zijn enorm professioneel en ik kan merken dat ze een immense 
ervaring hebben. De opleiding duwde me naar de randen (en ook vaak erover) van mijn 
comfortzone. Ik ben blij dat ik het vuur heb leren kennen, en vooral mijn eigen vuur heb 
mogen aanwakkeren om mensen te begeleiden en te ondersteunen. Een aanrader!”  (Evan 
van Lissum,  http://evanvanlissum.com/ )

Een kwantitatieve vragenlijst werd aan de cursisten van de laatste jaargang voorgelegd. Hieruit 
blijkt dat de training, die  beschreven staat in deze brochure, een algemene score krijgt van 
91.66%. 

De inhoud van de training kent een score van maar liefst 90%. De cursisten namen deel aan 
deze training om hun professionele bagage nog meer ruimte te geven. 

Trainers in leiderschap en communicatie, mental coaches en (psycho)therapeuten namen 
tevens deel aan deze training.  Met een score van 93% gaven zij aan dat deze training passend 
was voor hun werk en hun vorming. 

De trainers werden met een score tussen de 87% en 91% beoordeeld. Het trainersteam 
bestond uit drie ervaren professionele trainers die elkaar afwisselden. Zo kregen de studenten 
voldoende diversiteit in de manier van werken met en het begeleiden van vuurlopen. 
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