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Algemeen
Deze uitgave van AdemCreatie is met liefde en vanuit bezieling samengesteld door Marja van der Steen
en vervangt de introductiemodule die in 2020 verscheen. De inhoud en vormgeving van het traject zijn
aangepast en het geheel is iets compacter geworden. Omdat de vormgeving meebeweegt met ingevingen en
met ideeën van het creatieve brein, heeft het boekje inmiddels meerdere ‘jasjes’ gekregen.
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Actuele informatie is te vinden op ademcreatie.com
• Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden voor trainingsdoeleinden, worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever.
• Het boekje is geprint op milieuvriendelijk papier met een lagere eco footprint dan FSC, EU of recycled papier. PaperWise wordt gemaakt van
landbouwafval en met 100% groene energie, heeft een hoge witheid en dicht oppervlak. De kwaliteit is verder uitstekend en minstens net zo
goed als standaard kantoorpapier (op enkele plaatsen kunnen kleine donkere puntjes zichtbaar zijn ivm de recycling).

Adem en Creëer, Adem met Aandacht, Adem Creatie!
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AdemCreatie
Hoe mooi is het om je leven te creëren
en vorm te geven vanuit bezieling en puur Zijn ...
en hoe fijn is het om de verbinding te voelen
met je essentie ….
Hoe ontspannen en relaxed voelt het
om je natuurlijke beweging te volgen
en gewoon helemaal jeZelf te Zijn?
Deze en soortgelijke elementen geven
energie, vreugde, inspiratie, voeding
en zijn zó essentieel!
Herken je dat of voel je een verlangen om hierin
iets te versterken in jezelf? Een verlangen om
aandacht te geven aan iets wezenlijks ìn jou wat
misschien op de achtergrond is geraakt of wat je
uit het oog bent verloren?
Dit Zelfonderzoekstraject van AdemCreatie
-bestaande uit vijf modulessluit hier helemaal bij aan. Fijn als je meedoet!
© 2021 AdemCreatie / Marja van der Steen

Creëer, Adem met Aandacht, Adem Creatie!

Introductie
Hoe mooi is het om je leven bewust te creëren en vorm te geven vanuit je ware natuur…
En hoe fijn is het om de verbinding te voelen met je essentie!
Hoe ontspannen en relaxed voelt het om je natuurlijke beweging te volgen en gewoon helemaal jeZelf te Zijn?
Deze en soortgelijke elementen geven energie, vreugde, inspiratie, voeding en zijn zó essentieel!
Herken je dat of voel je een verlangen om hierin iets te versterken in jezelf? Een verlangen om aandacht te geven
aan iets wezenlijks ìn jou wat misschien op de achtergrond is geraakt of wat je uit het oog bent verloren?
Van harte welkom bij AdemCreatie!

• Een eenvoudige en doeltreffende methode om een leven te creëren vanuit moeiteloosheid en flow, waarin je
diepe connectie maakt met je innerlijke wijsheid en levensenergie. Daar, waar jouw parels verborgen liggen
totdat jij ze in het licht zet!
• Geschikt voor iedereen die hier een ‘JA!’ bij voelt en het leuk en/of interessant vindt om Zelfonderzoek te doen
en perspectieven, zienswijzen en denkkaders te verruimen.

• Direct en op ieder moment toepasbaar.
• Waar en wanneer je maar wilt.
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AdemCreatie in het kort
Het zelfbewuste pad van AdemCreatie is een boeiende tocht door het leven, bedoeld voor wie het
‘levensspel’ wil onderzoeken en daarnaast dapper genoeg is om het leven aan te kijken!
Op onze reis door het leven kunnen we van alles tegen komen wat in de weg kan zitten en vanuit dat
perspectief kan ‘leven vanuit bezieling’ ver weg of zelfs onbereikbaar lijken….
Ik bekijk ‘struggles’ of triggers als uitnodiging om op onderzoek te gaan: Zelfonderzoek! En dat is precies
waar AdemCreatie voor een belangrijk deel over gaat: inzicht krijgen en je bewust worden welke
beperkingen je onbewust creëert en welke mogelijkheden hierdoor niet zichtbaar zijn. De creaties die
beperking geven zijn in veel gevallen de sleutel die past op de toegangspoort om je leven te creëren
vanuit Bezieling en puur Zijn, trouw aan je ware natuur.
Visie en hoofdpunten:
1. Alles (direct of indirect gecreëerd vanuit ademstroom) is een vorm van AdemCreatie.
2. Het pad van AdemCreatie gaat over bewust leven vanuit Bezieling en Puur Zijn.
3. Zelfonderzoek (blijven) doen is hierbij essentieel en geeft waardevolle informatie en inzichten.
4. AdemCreatie is een concept wat op fundamenteel niveau bijdraagt aan bewustwording.
De onderzoeksvragen in dit traject zullen je de meeste inzichten geven wanneer je er bewust mee aan de
slag gaat en er jouw eigen ‘experience’ van maakt. Het zou zomaar een eye-opener kunnen zijn…
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Na dit traject
• Kun je duidelijk het onderscheid waarnemen tussen ruis en essentie en tussen bewuste en onbewuste
AdemCreatie;
• Heb je op allerlei manieren Zelfonderzoek gedaan en maak je hiervoor bewust gebruik van je positie als
Waarnemer;
• Is het verschil helder tussen de laag van de Persoonlijkheid en je ware Zelf.
• Heb je een globaal inzicht hoe je informatie en feedback vanuit je emotionele systeem vertaalt;
• Kun je destructieve creaties vanuit persoonlijke programmatie die beklemmend voelen opmerken als waarnemer
en heb je inzicht in de manier waarop je hiermee om kan gaan en leiding kan nemen over jouw systeem;
• Heb je de benodigde vaardigheden en kennis om in ieder moment bewust waar te nemen wat er in jou ‘leeft’ en
de meest passende beweging te kiezen vanuit zuivere afstemming hiermee;
• Heb je ervaren hoe waardevol en vervullend bezielde AdemCreatie is en heb je sleutels in handen om jouw
creaties in ieder moment bewust af te stemmen en hierin ‘thuis te Zijn’, als een vis in het water;
• Vindt er misschien een verschuiving plaats in wat jou wèrkelijk (niet meer) boeit in het leven en ervaar je meer
‘levensspel’ en ‘avontuur’;
• Heb je tools om de stap te zetten om je authentieke Zelf te tonen aan de wereld en te Zijn wie je werkelijk bent.
• Creëren we met elkaar een wereld waarin bezieling en bewust afgestemde AdemCreatie een prachtige
inbedding vormen voor een leven waarin we elkaar wezenlijk kunnen ontmoeten en samen bouwen aan een fijne
leefomgeving voor alles wat leeft op deze aarde. Gedragen door de energie vanuit wezenlijke en liefdevolle
intentie en creatie.
© 2020 AdemCreatie / Marja van der Steen
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Adem Creatie, Adem Bewust: een afstem-oefening
Stap 1

• Neem even wat tijd voor jezelf;

Kies met
aandacht een
woord, beeld of
gevoel waar je
hart naar uit
gaat.

• Richt je aandacht op iets wat een prettig
gevoel geeft, het maakt niet uit wat;

Stap 5

Stap 2

Herhaal de
cyclus,
afgestemd op
jouw natuurlijke
beweging.

Adem het in
alsof je boven
op een duin de
zeelucht diep
inademt.

• Neem dit in verbeelding bewust mee naar
binnen met je ademstroom en blijf dit even
doen:
alsof je op een hoge duin staat
en de zeelucht diep inademt.

• Observeer hoe dit voelt;
• Ervaar, beleef en volg je natuurlijke
beweging;.

Stap 4

Stap 3

Adem uit, laat
gaan, ontspan
en ervaar…

Voel en ervaar,
laat het er
helemaal zijn.
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• In dit moment is dit jouw AdemCreatie: de
‘optelsom’ van aandacht + bewust kiezen en
sturen + ademstroom => creatie
• Het is een heilzame en effectieve manier om
bewust verbinding te ervaren ìn jezelf.
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Maar wat als je een stoorzender tegenkomt…
Geuren
Kleuren

Inspiratie
Bloemen

Lichtheid

Ontspanning

Hartewens

Dieren

Wolken
Dankbaarheid
Zee
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• … in de vorm van gepieker of een verhaal in
je hoofd, een plotselinge reactie ergens op,
een trigger, verwarring …
• Gelukkig heeft zo’n stoorzender -in welke
vorm dan ook- een keerzijde. Het maakt
namelijk zichtbaar wat er (vaak onbewust)
gecreëerd werd vanuit ademstroom en
gevoed werd met jouw levensenergie!
• Hier ligt een belangrijk KEUZEMOMENT:
blijf je dit van levensenergie voorzien of ga je
je aandacht en ademstroom bijsturen?
• In het traject van AdemCreatie gaan we dit
uitgebreid onderzoeken en belichten op
creatieve wijze!

Elke creatiecyclus is gebaseerd op energetische logica
Samen creëren we een fantastische vibe
waarbij ieders natuurlijke beweging en AdemCreatie
bijdraagt aan een leefwijze waarin alles wat leeft
ruimte krijgt om in vrijheid te Zijn.

Dankjewel voor je belangstelling
voor AdemCreatie
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AdemCreatie
Superfijn dat je belangstelling had voor deze
introductie! Ben je benieuwd naar een vervolg?
Dat bestaat uit een traject van 5 modules die je in
je eigen tempo en op eigen wijze kan volgen.
Op de volgende pagina vind je meer informatie
en staat hoe je je aan kan melden.

Creëer, Adem met Aandacht, Adem Creatie!
© 2021 AdemCreatie / Marja van der Steen

Wil je je aanmelden?
Fijn als je deelneemt, welkom!

Voor mij is het belangrijk dat je zoveel mogelijk waarde uit dit traject haalt en dat je er blij van wordt!
Stap daarom alleen in als je voelt dat het bij je past en benieuwd bent naar jouw unieke Zelfonderzoek.
Voel je die klik, nieuwsgierigheid of vreugde en zegt je innerlijke ‘raadgever’ nu “JA, dit past bij mij!”

Welkom!!
Dit traject bestaat uit 5 uitgebreide modules in PDF-formaat waarmee je direct aan de slag kan gaan.
Daarnaast ontvang je via de post ook het boekje. (A5 formaat)
Ik kijk graag met je mee wanneer je tijdens het traject vragen hebt of iets wilt delen over jouw unieke
Zelfonderzoek. Dat kan via email of WhatsApp. Op deze manier kan ik feedback geven of nog iets
extra’s aanreiken. Het is natuurlijk ook mogelijk om aanvullend een coachgesprek te plannen.
Om deel te nemen kun je je via deze link aanmelden en een keuze maken op welk moment je wilt
starten.
Je investering voor dit traject bedraagt €79,Na je aanmelding ontvang je een factuur.
Veel plezier toegewenst met jouw unieke Zelfonderzoek!
KvK: 75183331
btw: vrijgesteld
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