
 Welkom bij de voice healing training

Bedankt dat je het vertrouwen voelt om deze training te volgen. In deze
training leer ik jou 5 simpele stappen om meer bewust te worden van jouw
helende stem. In dit werkboek vindt je de opdrachten voor alle 5 lessen. 
Je kan gewoon heerlijk in je eigen tijd aan de slag.

Na deze training weet jij:

- Jouw emoties te vinden en heling te geven op emoties & overtuigingen.

- Wat jouw sterke en zwakke element is en hoe je dit in balans brengt.

- Wat het innerlijk kompas inhoudt en wat de sacred space is.

- Hoe je voice healing inzet voor jezelf en anderen.

Veel plezier met deze training!
Liefs Brenda

HAM
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Les 1: Emoties & overtuigingen.

Les 2: In je element.

Les 3: Jouw innerlijk kompas

Les 4: Aan de slag met jouw voice

Les 5:The voice healing

werkboek



Emoties & overtuigingen

Dag 1



Wat zijn emoties & obstakels

Emoties vertellen jou dat er een disbalans is tussen jouw geest, jouw
emotionele lichaam & jouw fysieke lichaam.
Een emotie die niet (h) erkend of doorleefd wordt, zorgt voor een obstakel in
jouw 'Spirituele' of 'intuïtieve' bewustwording.
Een obstakel is het 'niet doorstromen van levens energie'. 
Ergens blokkeert er iets in je bewustzijn, waardoor jij je niet fijn voelt.

Dit obstakel is ergens ontstaan in je leven. Door jouw persoonlijke ervaringen
bijvoorbeeld in relatiesfeer, vriendschappen, werkgebied, verlies van dierbare
of in je kindertijd.

Waarom bewust worden?

Door je bewust te worden van jouw emoties en de triggers op te sporen van
herkomst, kom je dichter bij de angel. De angel zou je ook een verankering van
'het obstakel' kunnen zien. Je kan het zien als een bad die volloopt, waarbij je
de stop er niet uit haalt. Het water stroomt over en het kleine afvoer putje wat
als extra erbij zit om overstroming tegen te gaan kan je zien als een bypass
van jouw emotie.

Bypass is een andere manier van reguleren van jouw emotie, waardoor je niet
tot je kern komt. Je komt bij de kern als je de stop eruit haalt, om vervolgens te
vullen met schoon stromend water.

Hoe herken je een angel? 

Wij mensen zijn meesters om onze pijn heen te gaan. We vinden (onbewust)
allerlei manieren om geen emotionele of fysieke pijn meer te voelen. Het zit
ergens ook in onze oer natuur. Als jij pijn aan je knie hebt, dan gaat je andere
knie ook zeer doen, omdat je daar meer op leunt.

Het herkennen van een mogelijke angel is de ervaring van negatieve gevoelens
of gedachten. Ook als jij je telkens in een zelfde soort situatie verkeert, zoals
vriendschappen die niet goed gaan, energie vretende relaties, of dat je elke
keer gekwetst wordt, of je praktijk of business wil maar niet stromen.

Dit geldt ook voor het ervaren van negatieve energie van anderen. Zodra jij er
last van ondervindt, is er iets wat er in je geraakt wordt.

Manifestatie kracht

Je manifesteert (onbewust) situaties om jou wakker te maken. Zo krachtig ben
jij! Manifestatie is aantrekkingskracht. We komen elke keer dezelfde pijn tegen,
maar bekijken hem anders, om erachter te komen dat we ons identificeren met
de pijn, zodat we er vervolgens los van kunnen komen.

Wanneer je je bewust wordt van wat er in je beweegt, ga je zien dat jij niet je
pijn, jouw trauma of ervaring bent. Je komt dichter bij jouw vrijheid om de
keuze te maken vanuit jouw 'Zijn' en je niet te laten leiden. Je koppelt je los
van de verlangens achter de pijn en zal ervaren dat jij veel groter bent.
Wanneer je bewust wordt, zal jouw manifestatie kracht jou een leven geven
die je ten diepste wenst.

Ga hier naar de eerste les.

https://onlinecoachacademie.nl/kracht-van-voicehealing-les-1/


Jouw keelchakra

Angst is verbonden met je keel chakra. Jouw keel chakra is een energiepunt in
jouw lichaam rondom het keelgebied. Deze staat voor het uiten van
creativiteit, communicatie met anderen en met jouw zelf, het uiten van de diep
onderliggende gevoelens achter de emoties.

Het is ook niet voor niets dat we baby's en kinderen in slaap kunnen zingen.
Wanneer we echt aanwezig zijn voor het kind en echt aandacht hebben, vangt
de baby of het kind de resonantie van jouw stem op.
Soms is er meer voor nodig, zoals aanraking en wiegen. Dit geeft aan dat het
kind zo emotioneel is, dat het zijn lijfje niet meer voelt.

De stem nodigt dus uit om in beweging te komen. Emotioneel, fysiek en
geestelijk. Stilstaand water wordt ziek.
Aangezien jouw lichaam voor meer dan 80% uit water bestaat, speelt jouw
stem een belangrijke rol in jouw aarding proces. Hierin reinig, heel en grondt jij
met de resonantie van jouw stem, jouw emoties, patronen en triggers die
bewust of onbewust nog een rol spelen in jouw leven. 

Aarding en het voelen van grenzen.

Emoties slaan direct op jouw stem. Jouw stem is verbonden met jouw bekken
gebied. Zo beneden zo boven. Jouw bekken gebied is belangrijk voor de
emotionele, fysieke en spirituele gronding. Dat wordt ook aarding genoemd.
Verkramping in je bekkengebied, zorgt voor verkramping in je stem en
andersom. 

Aarding zorgt ervoor dat jij je grenzen voelt, zowel fysiek als energetisch (in de
energie). Ook zorgt het voor de innerlijke rust, om hierover te communiceren
met anderen en bij jezelf te blijven.
Als je dit traint met de voicehealing, lukt het je om sneller uit je patronen te
stappen in een meningsverschil, bij negatieve gedachten of een ruzie,
waardoor je beter afgestemd blijft met jouw grootsheid, zonder in de chaos
van triggers te stappen.

Je kent het vast, dat je een keer dichtsloeg wanneer jij mag vertellen. Ik herken
het zelf in groepen, wanneer we een rondje doen om te vertellen wie je bent
en ik bijna aan de beurt ben voel ik het zweet al uitbreken.
Gedachten als ' Wat moet ik dan zeggen? of ' Ojee, ik ben al bijna aan de
beurt, maken de zenuwen in mij los, met als gevolg dat ik op het moment zelf
of dicht sla, ratel of vertel wat ik eigenlijk helemaal niet had willen vertellen.

Doordat ik inmiddels weet en voel hoe ik contact kan maken met mijn ruimte
door middel van mijn stem, weet ik tijden het spreken mijzelf rustig te houden
en de (sacred) ruimte in te nemen en mij niet af te laten leiden door eventuele
angst of stemmetjes. 



Blij
Bang
Boos
Bedroefd
Anders namelijk:

Dag 1: De oefening voor deze les. 

(Invullen voor de meditatie)
Met welke emotie ben jij bekend? (wees heel eerlijk voor jezelf en

meerdere keuzes zijn mogelijk)

Wanneer ervaar jij deze emotie (s)? (mogelijke onderliggende trigger)

Op welke momenten komt deze emotie(s) het sterkst naar voren?

Wat zijn emoties & obstakels

Wat heb jij meegemaakt in je leven, waarin jij deze emotie sterk hebt gevoeld?
Schrijf hieronder in de flow alles wat er nu in jou opkomt, zonder na te denken. 
Maak ruimte om de emotie te voelen als je schrijft. Ga daarna verder met de meditatie in
de academie.



Invullen na de meditatie...

Beluister de meditatie in de academie en vul de volgende vragen
in.

Welke gedachten of emoties ervaarde jij in de meditatie?

Welke plek in je lichaam verbindt zich met deze emotie?

Wat ervaarde je wanneer jij jouw stem gebruikte om deze plek te

gronden?

Open the
best of your

self with
your voice!



In je element

Dag 2



De elementen:

Aarde: staat voor het lichaam en het tastbare.
Water: staat voor gevoelens, verlangens en staat van waarnemen.
Lucht: staat voor het intellect, de gedachtenwereld, humor & helderheid.
Vuur: staat voor de wil, het ego en de levensenergie.
Ether: Is de balans tussen de 4 elementen.

De elementen zijn in de natuur te vinden, maar ook in jouw lichaam. Jouw
lichaam is verbonden met jouw bewustzijn. Zo staan de elementen voor
kwaliteiten die verbonden zijn met emoties, gedrag en
karaktereigenschappen. Jij draagt dus alle elementen in jou. De goede balans
van elementen voor jou zorgt voor een innerlijk rijk leven, waarin je de
verbinding voelt met jezelf en de wereld om je heen. Het lukt je dan ook om
een leven te manifesteren waar jij voor geboren bent. 

Klank & elementen,

Elementen hebben allemaal een klank. De klank is resonantie en resonantie is
energie. Jij bent dus in staat om met jouw voice de energie van de elementen
op te vangen en er geluid aan te geven. Voor het geluid van bijvoorbeeld
water kunnen we instrumenten gebruiken, maar dat hoeft niet. Door je te
verbinden met het gevoel van het element water, breng je op intuïtieve en
doorstromende wijze jouw voice klank naar buiten. Zo kan je ook met jouw
stem en drum de 'energie' van het element water oproepen en naar buiten
brengen met jouw voice. 

Hoe sterker jouw verbinding is met het element, hoe makkelijker dit gaat.

Klank is geometrie, alles is verbonden met elkaar.

Hier een kleine verdiepende uitleg over het werken met de elementen. Zij zijn
verbonden met emoties en gedrag. De emoties zijn te vinden in jouw lichaam
d.m.v. drukpunten. Drukpunten zijn verbonden met meridianen in je lichaam.
Dit zijn energie lijnen in jouw lichaam die verbonden zijn met elkaar. 
De meridianen zijn weer verbonden met de chakra's en deze zijn weer
verbonden met jouw organen. 

In jouw aura (jouw energie veld om je heen) is daarom alles voelbaar. Jouw
aura geeft informatie over jouw leven, gedrag, emoties, disbalans en
gevoelens. Zoals je leest is alles met elkaar verbonden.
Elke kruid of plant heeft ook eigen elementen kwaliteiten die geneeskrachtig
ingezet kunnen worden.

Zoals je leest is alles in het leven met elkaar verbonden. De verbindingen in het
leven noemen we de geometrie. Elke actie of reactie heeft een uitwerking en
leidt ergens naar toe. Denk aan het druppeltje water die in het water valt.
Deze laat vele kringen na. De kringen staan voor de kracht van de reactie
(energie) die jouw handelen en emoties vanuit jouw bewustzijn heeft op de
omgeving. 

Klanken hebben de kracht om dat te openbaren wat niet gevoeld en gezien wil
worden. Met jouw stem kan je jou zelf en anderen begeleiden om dat wat niet
stroomt, te laten stromen in bewustzijn. Het is net alsof je een kind aan de
hand meeneemt om de wereld te laten zien. 'Kijk, zo zou je dit kunnen oplossen
en dan is het aan het kind om te kiezen wat ze wil'. In dit geval staan de
emoties voor het kind en de hand voor de klank die uit bewustzijn voortvloeit.

Ga hier naar de tweede les.

https://onlinecoachacademie.nl/kracht-van-voicehealing-les-2/


Doorzettingsvermogen

Geduld

Fundering/gegrond

Gestructureerd

Houden aan afspraken

Hebben een hekel aan onrecht.

Voeten op de grond

Moeilijk in beweging te krijgen.

Aarde kwaliteiten

Score

Score

Het type water

Het water type hecht meer waarde aan het immateriële. Zij leven op
gevoelsniveau en zijn gevoelig voor sferen van de omgeving. Zij nemen dingen
waar, die anderen niet zo snel zien. Zij zijn intuïtief. Water types zijn vaak
perfectionistisch. Gevoelens kunnen de hoogten en diepten bereiken, van
hartstocht naar diepe angsten. Water types voelen zich het gelukkigst als hun
gevoelens gekanaliseerd worden door een aarde- of lucht type. De tegen
hanger van water is het vuurtype. Waar het water terugdeinst en meebeweegt,
gaat het vuurtype voluit. Toch kan een bewust vuurtype een watertype
uitnodigen om door die diepte van angst heen te gaan zonder zichzelf te
verliezen. Water zorgt voor de lucht types, dat zij ook gaan voelen en niet
alleen analyseren en denken, waardoor hun innerlijke emotionele wereld niet
uitdroogt.

Het type aarde

Een aarde type staat met beiden voeten op de grond. Zij zijn gericht op de
fysieke en materiële wereld. Ze houden van een praktische en doelmatige
aanpak. Het leven is hier en nu. Geen zweven, maar recht voor z'n raap. Zij
hebben geduld, doorzettingsvermogen en liefdevolle zelfdiscipline. Zij kunnen
zichzelf van onderhoud voorzien. Zij zijn trouw en houden zich aan afspraken.
Hebben een hekel aan te laat komen. Dit zijn over het algemeen goede
financiële bewakers van budgetten. Een aarde type gaat altijd voor safe.
Wanneer een aarde type geen tegenwicht krijgt, kan hij of zij vast komen te
zitten in patronen zonder het door te hebben. Hij/zij kan star, achterdochtig of
onzeker worden. De tegenhanger van de aarde energie is het het lucht type.
Het aarde type vindt het lucht type vaak wollig overkomen. Het aarde type kan
gronding brengen aan het lucht type, terwijl het lucht type beweging,
verfrissing, nieuwe ideeën en humor brengt bij het aarde type. Voor water
types zijn aarde types belangrijk om vorm te geven, dat het water type van
zichzelf niet heeft. Omgekeerd droogt de aarde op, wanneer er geen water
type aanwezig is. 
Het vuur type maakt het aarde type bewust van zijn/haar emoties en brengt
warmte en gezelligheid, terwijl het aarde type het vuur type leert emoties te
temperen en de aarden. 

Sterke intuïtie

Gevoelig voor nuances/sferen

Flexibel

Mild

Zorgzaam

Respectvol

Anderen op een voetstuk plaatsen

Confrontaties uit de weg gaan

Water kwaliteiten



Het lucht type

Een luchttype is goed in denken en analyseren. Vooral voor ideeën en
gedachten die nog niet verwezenlijkt zijn ben je aan het goede adres. Zij
kunnen zich losmaken van de onmiddellijke beleving van alledag, wat hen de
mogelijkheid geeft om zaken objectief en met logisch inzicht te bekijken.
Daardoor kunnen zij ook anderen objectief beoordelen en doeltreffend met
alle mensen omgaan. Wanneer een lucht type teveel analyseert gaat hij/zij
voorbij aan het gevoel. De ideeën worden luchtkastelen. Dromen komen niet
meer van de grond. Lucht types zijn intuïtief en hebben een sterke verbinding
met het helder weten. Spiritualiteit is voor veel luchttypes lastig, tenzij zij in
staat zijn om hun goede intellect in te zetten voor een betere belevingswereld. 

Een water type leert het lucht type te voelen. Het aarde type geeft gronding
aan ideeën en idealen. Het vuur brengt warmte, beweging en transformatie
als het lucht type vast lijkt te zitten in zichzelf. Het vuur type

Het vuur type blaakt van energie. Zij zijn opgewekt, vol vertrouwen, oprecht en
direct in hun uitingen. Zij blinken uit in wilskracht en in manifestatiekracht.
Vuurtypes brengen leven in de brouwerij. Geven warmte en staan op de
voorgrond. Vuurtypes hebben nogal weleens moeite om hun emoties te
reguleren en kunnen hun woede niet beheersen. Wanneer een vuurtype vast
loopt in zichzelf wordt hij/zij anti sociaal of zelf depressief.
Een vuurtype heeft weleens de neiging om over eigen grenzen en die van de
ander te gaan. Soms heeft dit een positieve uitwerking, maar dit kan ook de
nodige confrontaties teweeg brengen.

Water leert vuur om vanuit gevoel naar de emoties te kijken. Lucht wakkert vuur
aan om de manifestatie kracht in ideeën om te zetten. Aarde tempert het vuur,
zorgt ervoor dat het vuur niet de pan uit rijst en zorgt voor een goede balans in
de emoties bij het vuur type.

Ambitieus

Energiek

Creatief

Enthousiast

Snel boos

Recht voor z'n raap

Initiatief nemer

Gepassioneerd

Vuur kwaliteiten

Kritisch

Verbanden leggen in situaties

Makkelijk communiceren

Goed analyseren

Objectief kunnen bekijken

Veel nieuwe ideeën

Veel woorden nodig/veel kletsen

Heeft sport nodig om zich gegrond te voelen.

Lucht kwaliteiten

Score

Score



Dag 2 : De opdracht voor deze dag.
Bereken jouw elementen balans op dit moment.

Bij de kwaliteiten op de vorige twee pagina's kan je aankruisen wat bij jou van
toepassing is. Bij twijfel niet aankruisen. Vul je score in en kruis de score in het
model hiernaast aan. Trek een lijn van score tot score. Op de volgende pagina
zie je een voorbeeld.

Kies een thema uit waar je de elementen voor wilt invullen.
Persoonlijk, bedrijf of praktijk, of relaties (vriendschappen).

In welke element type kan jij je het meest in herkennen?

Voor welke thema ga jij vandaag het elementen model invullen en

waarom?

De uitkomst van jouw berekening:

Welk element is bij jou op dit moment het minst aanwezig?

Welke stappen ga jij nemen, om dit element meer te laten stromen, of

wat heb jij nodig om dit element meer te laten stromen?

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

1.2.3.4.5.6.7. 0.

Lucht.

Water.

Aarde.

Vuur.

Ideeën, Visies, Inzichten, Doelen.

Gevoelens, spirituele ontwikkeling, 
Intuitie

Gronding, toepasbaarheid, (h)erkenning

Vitaliteit, integratie & manifestatiee



3.
4.

3. 4. 5.

1.

2.
3.

4.

5.6.

Vuur. Gevoelens, spirituele ontwikkeling, 
Intuitie

Vitaliteit, integratie & manifestatiee

Dag 2 : Voorbeeld

Er ontstaat een vierhoek in jouw model wanneer je een lijn hebt getrokken van
score tot score. Wanneer deze niet in balans is, is er een disbalans in jouw
energie en jouw dagelijkse leven. De 0. in het midden is het Ether, de sacred
space. Daar gaan we de volgende dag op door. Een vierhoek is een
geometrische vorm die de balans aangeeft tussen de elementen. Je kunt
direct makkelijk aflezen welk element je nodig hebt in het thema, waarvoor jij
dit model hebt ingevuld. 

In de afbeelding hieronder zie je dat er disbalans is in de elementen. Je ziet
overmatig vuur en weinig aarde. Wanneer er aan de gronding gewerkt wordt,
verschuiven alle elementen, omdat er meer inzicht en plaats komt voor
spirituele groei. Zo kan per dag veranderen, wat je nodig hebt en dat
beïnvloedt jouw keuzes voor de dag.

Hoe kan je hem lezen?

In het voorbeeld zie je dat de ideeën en gevoelens in balans zijn. Vitaliteit en
manifestatie kracht is er ook, alleen kom je niet verder in je relatie, je mist iets
in je praktijk, of je business komt niet van de grond.

Er is weinig gronding in het model. De persoon is niet gegrond, gaat alle
kanten op, kan niet kiezen tussen ideeën of gaat vaak over zijn/haar grenzen
door de enorme passie die de persoon voelt (Vuur) en loopt vast.

In dit geval zou de persoon kunnen kijken naar: 
Wat maakt het dat de gronding er niet is en wat heeft het nodig?

Het zou kunnen zijn dat er een retraite voor nodig is, waardoor er ruimte komt
voor innerlijke spirituele groei, zodat de persoon leert om beter naar zijn/haar
intuïtie te luisteren. Of een training gaat volgen om zich meer bewust te
worden van zichzelf.

Als het om een praktijk of business gaat, zou je ook anderen kunnen opzoeken
die beter zijn in structuur aanbrengen en het gronden van ideeën.

1.

2.

5.

6.

7.

1. 2. 6. 7.

5.

6.
7.

1.2.3.4.7. 0.

Lucht.

Water.

Aarde.

Ideeën, Visies, Inzichten, Doelen.

Gronding, toepasbaarheid, (h)erkenning



Jouw innerlijk kompas

Dag 3



Jouw innerlijk kompas is jouw helder weten, helder waarmemen, heldere
intuïtie en helder voelen die je inzet om de juiste stappen te zetten voor
transformatie. Hetzij op persoonlijk vlak, relaties of in je business/praktijk. Hoe
mooi is het om te weten dat jij zelf de belangrijkste tool (Jouw voice) in
handen hebt, om te leven in bewust 'Zijn'. In het hier en NU.
`
Wat is een medicijnwiel/levenswiel.

Het werken met de elementen is een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van
het sjamanistisch medicijnwiel. Ook wel genoemd ' Het levenswiel pad'. Dit zie
je in de afbeelding hiernaast. 
Hierin werk je met de elementen en de windrichtingen als kompas in je leven
op ceremoniële wijze, waarin klank onmisbaar is. Je betreedt de heilige
geometrie van de sacred space.

Een ceremonie vanuit sjamanistische visie betekent: samenkomen in de sacred
space, oftewel het ether met alle bij horende helpende spirits, waaronder de
krachtdieren of voorouders. Daar binnen vind healing plaats. Voor jezelf en de
aarde. Een ceremonie stelt je in staat om oude patronen en wonden te helen
die obstakels veroorzaken, door te ervaren wat liefdevolle verbinding kan
doen.
Het is een moment van bezinning om te zijn met je 'Zelf'. Dient als een soort
contact maken met jouw innerlijke 'orakel', jouw innerlijke leiding of stem.

Dit is nodig om in je dagelijks leven de juiste keuzes te maken, geleid door die
innerlijke liefdevolle stem.

Community

Een community staat voor gelijkstemden die elkaar helpen waar nodig, zodat
je leert jezelf te dragen. Jezelf dragen, is het ontvouwen en ontvangen van
jouw 'Zelf'. Jouw goddelijke zelf, of jouw verbinding met de bron van het leven.
Je helpt elkaar zonder spiritueel afhankelijk te zijn, volledig vanuit aanwezig
zijn. Dit noemen ze ook wel het bewandelen van het 'Sjamanistisch pad'. 

Jouw gezin waar je uit komt, jouw vrienden, kinderen en dieren zijn allemaal
een onderdeel van jouw community. Jouw cliënten, personeel, klanten. Met
iedereen, waarmee je in verbinding bent. Dit leer je in de jaar training van de
Medicine Voice.

Medicijnwiel symbool/het
betreden van jouw geometrie

Ga hier naar de derde les.

https://onlinecoachacademie.nl/kracht-van-voicehealing-les-3/


Dag 3: De opdracht

Beluister de podcast voor deze les en maak verbinding met jouw 'Ether'.
Beantwoord na afloop in jouw flow de vragen hieronder.

Hoe ervaarde jij de verbinding met de sacred space? (wat gebeurde er

in je lichaam, je stem, emotie en gedachten?)

Welke gedachten en emoties werden helder tijdens de meditatie?

Herken je deze in je dagelijkse leven? En wanneer openbaren ze dan?

Beschrijf hieronder uitvoerig hoe jij jouw ether voor je ziet (welke

kleuren, gevoelens, wat doe je dan?). Denk tijdens het schrijven

over waar jij het meest blij van wordt.

Welke stappen wil jij maken om te zorgen dat jij in je dagelijkse leven

meer verbonden blijft met jezelf (kunnen praktische stappen zijn of

keuzes waar je mee stopt en wat je wel gaat doen).



Jouw unieke voice

Dag 4



Bekijk het filmpje in de academie en ga aan de gang met jouw unieke
voice. Op de volgende bladzijde zie je een schema voor de week. Maak elke
dag een moment vrij om te mediteren met jouw unieke voice. Wanneer je
dit elke dag doet, wordt het steeds makkelijker voor je. Transformeer
jezelf naar een nog mooiere wereld!

Dag 4: De opdracht

Bekijk het filmpje in de academie en ga aan de gang met jouw unieke
voice.

Jouw voice is uniek en authentiek. Er is niemand zoals jij. Jij loopt jouw pad en
je ontmoet en herkent je in de mensen die jou verstaan. Om de juiste situaties
te manifesteren in je leven kan jij jouw trilling verhogen naar een ander
bewustzijn. Een ander bewustzijn kan je zien in verdiepingen. Wanneer je op
een flatgebouw staat op de 11e verdieping heb je meer uitzicht, dan als je op
de 7e verdieping staat. Je nodigt jezelf en anderen uit de trap te betreden om
een ander zicht te krijgen. Dit zicht is bewustzijn en zien wat je nu (nog) niet
ziet. Je trekt andere mensen en situaties aan. Soms spiegelend, uitdagend en
uitnodigend, die zelf nog op de 7e verdieping staan. Je ontmoet mensen die
op de 11e verdieping staan. Je ontmoet mensen die op de 16e verdieping staan
en die je uitdagen. Jij of zij zijn niet beter of slechter. Je hebt een andere visie.
De ether laat je ervaren dat je deze visie de wereld in mag dragen en anderen
mag uitnodigen, zonder bij jezelf weg te gaan.

Waar het om gaat is dat je door je weerstanden van je ego heen zakt, stopt
met projecties op jezelf of anderen. Stopt met kritisch en perfectionistisch te
zijn op jezelf, jouw stem of stoppen met weg rennen voor jouw grote innerlijke
'ZELF'. 

FAKE IT, UNTIL YOU MAKE IT. Soms moet je even uit je veilige bubbel om een
andere wereld in jezelf te ontdekken, zodat je er vertrouwd mee raakt, zonder
afhankelijk te worden van jouw nieuwe point of view. 

Ga hier naar de vierde les.

Celebrate
the power of

your voice

https://onlinecoachacademie.nl/de-kracht-van-voicehealing-les-4/


Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag

Vrijdag Zaterdag Zondag

Naam: Datum:Mijn persoonlijke voicehealing dagboek 

Mijn intentie voor mijzelf is :

Schrijf je beleving: welke emoties, welke gedachten en wat ervaar je?

Dit heb ik deze week
gemanifesteerd.



De voice healing

Dag 5



Een voice healing is het mooiste wat jij jezelf en anderen kan geven. 
Je nodigt anderen uit om de verbinding te voelen met hun innerlijke
natuur.

Bekijk het filmpje in de academie, waarin ik je meeneem in een Medicine
Voice healing. Sluit je ogen en ontvang! 

Wil je een ultieme verdieping in jouw voice, sjamanistisch werken met de
elementen in de sacred space en jouw levenswiel bewandelen, waarin je
leert om voicehealing & soulretrieval te geven?
Dan is deze jaar training echt iets voor jou!

Yes, ga naar de training >>

Ga hier naar de vijfde les.

Yes! 
You have 

done it!

https://brendawielders149.lpages.co/medicine-voice
https://onlinecoachacademie.nl/kracht-van-voicehealing-les-5/

