TBF certificatie eisen voor ademcoaches
1. Deelnemen aan het seminar (niveau I, II en III) en niveau IV.
2. Veertig (40) gedocumenteerde ademsessies met anderen binnen een (1) jaar na het
3. afronden van niveau IV. Maximaal 20 sessies mogen tijdens workshops gegeven worden, waarbij
elke groep sessie met 2 of meer ademers als 1 sessie telt. Minimaal 20 ademsessies dienen
individuele sessies te zijn.
4. Stel twee (2) casestudies samen van vijf (5) privé ademsessies.
5. Afronden van de vereiste literatuurlijst binnen een jaar na het voltooien van het professionele
training programma, inclusief “Het Presence-proces” van Michael Brown.
6. Aantonen dat je een diepgaand inzicht hebt in het Transformational Breath® proces door:
a. Schriftelijk examen
b. Onder supervisie ademsessies gegeven
c. Laten zien dat jouw eigen ademhaling relatief vol en open is.
7. Het visie document ondertekend hebben (niveau IV).
8. De feedback vragenlijsten van ademsessies ingevuld hebben (niveau I & III of het seminar).
9. Gedurende acht opeenvolgende weken volledige zelf sessies gedaan hebben binnen een jaar na
het voltooien van het professionele training programma.
10. Dagboek met ademsessies, na te kijken door een niveau V senior trainer. Beschrijf elke
verschuiving of verandering in
a. zelfsessies en
b. sessies met anderen.
11. Het 40-dagen programma van overvloed afgerond hebben (start niveau II of tijdens seminar).
12. Het 40-dagen wonder bewustzijn programma afgerond hebben (begint niveau IV-A).
13. Lever je mentor evaluatie formulier in, tezamen met andere documentatie.
14. Aan alle financiële verplichtingen voldaan hebben.
15. Als ademcoach actief zijn tijdens twee (2) seminars (of gelijkwaardige niveaus I,II & III).
16. Coachen tijdens voldoende introductie workshops kan behulpzaam zijn voor de certificatie.
17. Als staf aanwezig zijn tijdens een (1) week niveau IV deel A of B binnen een jaar na het voltooien
van jouw niveau IV training.
18. Vraag certificatie aan door het “Structuur, eisen, verantwoordelijkheden, certificatie &
overeenkomst ethische richtlijnen” document gelezen, begrepen en ondertekend te hebben. Dit
mag schriftelijk (op papier)
19. Zorg voor een evaluatie als ademcoach door een senior trainer. Meer specifiek, lever een
volledig ingevuld mentor evaluatie formulier in, of laat jouw senior trainer het elektronisch
invullen (“Tools pagina - Certification tabblad”). Uiteindelijke goedkeuring van jouw certificatie
is afhankelijk na het beoordelen van de ingeleverde documentatie en alle openstaande
financiële verplichtingen voldaan zijn.
Voldoen aan alle eisen zorgt voor certificatie als CTBF of Certified Transformational Breath Facilitator. In
Nederland wordt de term gecertificeerde transformational breath ademcoach gebruikt.
Let op: Er is een verplichting tot jaarlijkse her-certificering.

