
CERTIFICERINGSPROGRAMMA 
 

Na het behalen van je examen in Level IVB kan je er voor kiezen om je pad tot volleerd ademcoach te vervolgen 

middels het certificeringsprogramma. Dit zal leiden tot een nog diepgaander begrip van het werken met 

Transformational Breath® en jezelf.  

 

Wat ga je ontdekken vanuit dit certificeringsprogramma? 
 

1. Je leert de vaardigheden, de techniek en het toepassen van Transformational Breath®  op een 

professioneel niveau. 

2. Je bereikt een dieper commitment met Transformational Breath®  . 

3. Je wordt zoveel mogelijk individueel begeleid. 

4. In deze trainingsomgeving zullen je ervaringen, je persoonlijke groei versnellen en je dichter bij jezelf 

en de ander brengen. 

5. Je gaat deel uitmaken van een internationaal netwerk van ademcoaches. 

6. Je intuïtieve vaardigheden worden verruimd. 

7. Je krijgt een verdere kans om te groeien door zelfreflectie te hebben op je eigen proces in je contact 

met cliënten en de ademsessies die je geeft. 

8. Je ontwikkelt vertrouwen in je werk tijdens sessies en weet hoe te handelen. 

9. Je leert om ademanalyses te maken en het toepassen van Body Mapping technieken. 

10. Je leert en kunt Transformational Coaching voor persoonlijk en professioneel gebruik. 

11. Je ondergaat een energetische initiatie.  

 

Andere voordelen van de certificering 
 

- Je mag de titel gecertificeerd Ademcoach Transformational Breath®  gebruiken en achter je naam TBF 

zetten. 

- Je wordt ondersteund door TBF. 

- Je kunt je zelf laten vermelden op website. 

- Je kunt gebruik maken van het TBF logo. 

- Promotiemateriaal en formulieren voor je praktijk zijn beschikbaar. 

- TBF producten zijn voor jou beschikbaar tegen inkoopprijzen. 

- Er is ondersteuning en netwerk via TBA-NL mogelijk. 

- Updates van nieuwe aanvullingen Transformational Breath®  zijn continue voor jou beschikbaar. 

- Doorverwijzing van cliënten vanuit TBF en TBA-NL kunnen naar jou plaatsvinden. 
 

Je bent deelgenoot van de meest expressieve en vreugdevolle professie! 



CERTIFICERINGSEISSEN 
 

1. Je hebt deelgenomen aan de seminarweek Level I-II-III of Level I-II-III weekenden. 

 

2. Naast je stage dien je 40 gecoachte ademsessies uit te voeren binnen één jaar na afsluiting van Level 

IV (20 mogen in workshop formaat gedaan worden, elke groepssessie met meer dan 2 deelnemers telt 

als een sessie; ten minste 20 sessies dienen individuele sessies te zijn. 

 

3. Je dient bij twee personen een reeks van 5 sessies te doen en de eerste, middelste en laatste sessie te 

documenteren d.m.v. evaluatieformulieren (deze gelden als 10 van de 40 sessies). 

 

4. Je voltooid het bestuderen van de verplichte literatuur binnen één jaar. 

 

5. Basiskennis van het Transformational Breath®  proces toon je door  

a. theorie: een positief afgelegd schriftelijk examen 

b. praktijk: het op voldoende niveau begeleiden van een individuele sessie  

c. je laat zelf een open ademhaling zien in je eigen ademhaling 

 

6. Je gaat akkoord met het Vision statement (zie eerder in deze cursusmap). 

 

7. Gedurende acht achtereenvolgende weken doe je een volledige zelfsessie binnen één jaar. 

 

8. Je houdt voor jezelf een dagboek bij over je eigen ervaringen in je zelfsessies en in de sessies die je 

geeft aan cliënten (gedurende de periode van je certificering).  

 

9. Je hebt het 40 dagen Prosperity Program voltooid binnen één jaar. Je hebt het 40 dagen Miracle 

Consciousness Program voltooid binnen één jaar.  

 

10. Een mentor vinden en een ondertekend mentor evaluatieformulier verkrijgen en samen met alle 

andere documentatie overhandigen. 

 

11. Je hebt de betaling van je deelname aan de trainings- en stageweken volledig afgerond. 

 

12. Faciliteren bij twee elk van Levels I, II en III of ten minste twee TBF seminarweken voordat je 

certificeert; en na je certificering eenmaal stagelopen bij Level IV-A of IV-B binnen een jaar van 

certificering. 

 

13. Het laten zien van het begrip en de toepassing van de regels, verantwoordelijkheden en ethische 

richtlijnen van een Transformational Breath®   coach zoals vastgesteld door de Transformational 

Breath®   Foundation. 

 

14. Een ademcoach die er voor kiest om Transformational Breath®  uit te dragen doet dit exclusief. Zij 

zullen geen andere ademtechnieken adverteren of uitdragen. 

 

15. Om de certificering te behouden, dient de ademcoach een keer per jaar een TBF 

nascholingsprogramma of een TBF trainingsprogramma te volgen en een jaarlijks bedrag van $25 

betalen indien de senior trainer hierom verzoekt. 

 


