
CONSCIOUS CONNECTED 
BREATHWORK 

Journey Info

Voordat je je ticket aanschaft is het van belang dat je,
ter check, de informatie in deze guide goed doorleest

(vooral de contra-indicaties op p. 9 en de disclaimer op
p. 10). Vragen? Laat het me vooral weten!

Fleur Brunninkhuis



Conscious Connected Breathwork; wat is het?

Wat kan er mogelijk ontstaan?

Contra-indicaties

Disclaimer

That's it!

_____Inhoudsopgave
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Je ademhaling is misschien wel je best
bewaarde, weggestopte geheim. 

 
Een powertool.



Conscious Connected Breathing is een van de meest krachtige,
wonderlijke én natuurlijke manier om een wereld aan verborgen
schatten in te duiken.

Een wereld die dichterbij is dan je denkt. Over welke plek ik het heb?
Jouw eigen binnenwereld. Je hoeft geen vliegtuig in te stappen of verre
reis te maken om jezelf op een hele nieuwe manier te leren kennen. Te
transformeren. Lichter in het leven te staan en voor altijd afscheid te
nemen van blokkades, belemmeringen of onverklaarbare pijnen die jou
ervan weerhouden om VOLUIT te leven en écht in je kracht te gaan
staan. Om je intens powerful en onoverwinnelijk te voelen.
 
De adem brengt je ernaartoe, leidt je erdoorheen, brengt je verlossing.
Op de meest mooie, gracieuze en liefdevolle manier. Het laat je voor
eens en voor altijd ervaren dat the answers are really coming from within.
Jij hebt de sleutel tot jouw inner power - die diepe wijsheid - in handen,
en ik ben hier om je te helpen die te activeren.

___________Conscious Connected Breathwork
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Conscious Connected Breathwork is een powerful tool om emoties,
stress, angsten en – ogenschijnlijk – onoverkomelijke blokkades
aan te kijken.

Om dat los te laten wat jou niet meer dient, en wat je op dit moment
nog onbewust blokkeert om volledig jezelf te kunnen zijn. Het helpt om
je veiliger te voelen in je lichaam, je te verbinden met je intuïtie en te
gaan staan voor wie jij voelt dat je in de kern bent. Om de rust, lichtheid
en innerlijke kracht te ervaren waar je nu zo naar verlangt.

___________Conscious Connected Breathwork

5CCB -  JOURNEY INFO -  © F leur  Brunninkhuis  2022  



Fysiek: tintelingen in je lichaam, spanning en verkramping – met
name in je handen, voeten, bekkengebied en baarmoeder, keel en
mondgebied – trillende bewegingen, temperatuurwisselingen (je
krijgt het heel warm of koud), sensuele sensaties (lijkend op een
orgasme), rollen, schudden en een diepe staat van ontspanning.

Emotioneel: woede, boosheid, verdriet, kwaadheid, opluchting,
ontspanning, angst, zuchten, (extatisch) lachen, boeren, neuriën,
verschillende geluiden maken.

Mentaal: herinneringen, gedachten, overtuigingen.

Spiritueel: flashbacks, visioenen, helderheid, Universal guidance,
messages en inzichten vanuit je Higher Self en een gevoel van
extase, bliss en verbondenheid met het Universum.

Tijdens een Conscious Connected Breathwork sessie maken we gebruik
van een ademtechniek waarbij je inademt door je neus en uit door je
mond, zonder pauze. Dit zorgt ervoor dat je met je aandacht in je
lichaam zakt, je voorbijgaat aan je mind en in een (diepe) staat van
onderbewustzijn komt. 
 
Je onderbewustzijn is de plek waar onverwerkte emoties, blokkades en
trauma’s zijn opgeslagen. Die delen die in essentie niets liever willen dan
door jou gezien, gevoelt en doorleeft (uitgedrukt) worden. Ik leid je daar,
met behulp van de ademtechniek, op een liefdevolle manier naartoe. 
 
Sensaties die je tijdens een sessie mogelijk kunt ervaren zijn onder
andere (maar niet beperkt tot):

________Wat kan mogel i jk  ontstaan? 1

6CCB -  JOURNEY INFO -  © F leur  Brunninkhuis  2022  



De wijsheid van je lichaam
Je lichaam bevat een waanzinnige intelligentie (zelfhelend vermogen) en
weet precies welke expressie, beweging en/of geluid het mag maken om
fysieke, mentale en emotionele blokkades los te laten. Ook hier geldt
weer: de magie ontstaat vanuit de prachtige combinatie van breath,
movement & sound. 
 
Juist het openstaan voor - en je overgeven aan - die diepe intelligentie
maakt je vrij - ook al kan dit voor je “aardse” en geconditioneerde mind
in eerste instantie wat gek en onwennig aanvoelen. 

Alles wat jij omarmt (oftewel: waar jij uitdrukking aan geeft), laat jou
weer los. 
 
Je bent veilig en gedragen
Weet dat je altijd veilig bent. Als de ademtechniek te intens wordt, kan je  
je tempo altijd wat vertragen.

Ik ben er voor je om je te begeleiden tijdens de sessie en een fijne,
veilige space te creëren waarin jij helemaal jezelf kunt zijn en waarin je je
gedragen voelt.

________Wat kan mogel i jk  ontstaan? 2
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You need to em-body 
to re-member & re-claim

. . . Y o u r  P o w e r  



______Contra- indicat ies
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Zwangerschap
Astma of Epilepsie
Zware post-traumatische stressstoornis (PTSS) of een zware vorm van
trauma
Drugsgebruik
Het gebruik van medicatie waarbij de hersenen worden beïnvloed (zoals
antidepressiva, medicatie voor angststoornissen)
Hoge bloeddruk
Cardiovasculaire ziekte zoals een hartaanval of beroerte (in het verleden)
Vrijstaande retina (netvliesloslating)
Glaucoom
Nierziekte of nieraandoening
Aneurysma
Ongecontroleerde schildklieraandoening
Diabetes
Diagnose of opname van/voor bipolaire stoornis, schizofrenie of
psychiatrische aandoening (ook in het verleden) 
Opname voor psychiatrische aandoening of emotionele crisis in de
afgelopen 10 jaar
Recente operatie, hechtingen of verwondingen
mRNA Covid vaccinatie binnen de afgelopen 60 dagen
Of als je om medische redenen moet oppassen met heftige fysieke
inspanning en emotionele ontlading.

Het aanpassen van je ademhaling leidt tot veranderingen in je lichaam en kan
tot diepe fysieke & emotionele ontlading leiden. Om deze reden zijn er contra-
indicaties vastgesteld voor mensen die een Conscious Connected Breathwork
sessie beoefenen. Het is cruciaal dat je mij ervan op de hoogte stelt als één (of
meerdere) van de volgende condities op jou van toepassing is:
 

 
Twijfel je? Laat het me dan ook even weten!



Conscious Connected Breathwork is een vorm van spiritueel en
emotioneel werk (ook wel: energy work). Het is een veilige methode
om op lichamelijk, mentaal, emotioneel als spiritueel niveau heling
te kunnen ervaren.

Het is geen vervanging voor therapie, medisch advies van een huisarts of
andere gekwalificeerde arts, medisch of psychiatrisch onderzoek,
diagnose of behandeling. 
 
Iedereen die geïnteresseerd is in Breathwork is zelf verantwoordelijk
voor het raadplegen van de juiste medische of psychiatrische
ondersteuning. Je bent daarnaast zelf aansprakelijk en verantwoordelijk
voor deelname aan een Breathwork sessie.
 
Resultaat
Het magische aan energiewerk is dat de precieze uitkomst van tevoren
niet te voorspellen is. Het verschilt enorm wat er per sessie en per
persoon ontstaat. Om deze reden kan ik geen specifiek resultaat
garanderen – voor mij is het ook een verrassing wat er in een sessie
omhoog komt, en hoe het zich gaat ontvouwen.
 
Weet dat er altijd precies omhoog zal komen waar jij op dat moment
klaar voor bent en wat er op dat moment door jou gezien mag worden.
Je kunt erop vertrouwen dat het exact is wat jij nodig hebt om nieuwe
inzichten over jezelf op te doen, in een next level embodiment te
bewegen en je lichter en vrijer in je lichaam te gaan voelen.
 
Het allerbelangrijkste is dat je zonder verwachtingen de sessie ingaat en
openstaat voor wat er zich gaat ontvouwen. Vanuit daar ontstaat de
magie :-).

___Disc la imer
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Until you make the subconscious
conscious, it will direct your life

and you will call it... fate ;-)
 

- Carl Jung



____That 's  i t !

Voelt je een hele grote, full-body "YES!"?
 

Koop dan je hier je ticket!
 

Mocht je na het lezen van de Journey Info nog vragen
hebben;

 
> Voel je vrij  om me een mailtje te sturen op

hi@fleurbrunninkhuis.com!
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https://www.fleurbrunninkhuis.com/shop/

