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NATUURLIJKE AANPAK 
VOOR AL UW KLACHTEN 

 

Ziekte kiemen 

Gifstoffen 

Verzuring 

Lekkende darm 

Flora 

Stress, hormonen 

Voeding 

Tekorten aan vitaminen, mineralen 

 

 

 

 

 

 

Laag in je trillingsfrequentie: met 

klankschalen in balans brengen en  

als het steeds terug komt de training 

“master your mind 

Opgave wanneer: 

Naam: 

Adres: 



KLANKZAAL CONCERT 

 

Lekker relaxen, alles loslaten, je laten 

meevoeren in een diepe ontspanning, het 

ontdekken van je innerlijke rustpunt. Al 

liggend onder een warm dekentje onderga je 

een bad van klank en trilling die elke cel in je 

lichaam beroert. Alles stroomt, dingen die 

vastzitten komen vrij, een sensatie en diepe 

relaxatie op hetzelfde moment. Het wordt een 

unieke en wonderlijke ervaring waarbij je 

wegglijdt van je zorgen en dagelijkse 

beslommeringen 

KLANKSCHAAL CONCERT 

Klankschalen geven diepgaande trillingen op 

verschillende frequenties, die diep doordringen in 

lichaam en geest. Deze klanken dringen zelfs door tot in 

de diepere lagen van het bewustzijn. 

Het gebruik van klank als helende kracht gaat 

duizenden jaren terug. 

 

Ons lichaam bestaat ongeveer voor 70% uit vocht. De 

trillingen van een klankschaal kunnen via de huid tot in 

het lichaamsvocht doordringen. Zie het als een steentje 

dat je in het water gooit. De rimpeling die hierbij 

ontstaat, breidt zich steeds verder uit. 

Dit gebeurt ook door de trillingen, die de klankschaal 

voortbrengt. Zodra ze je lichaam bereiken komt het 

vocht in je cellen in beweging. Alles wordt hierbij als het 

ware intern zachtjes gemasseerd. Eventuele blokkades 

worden minder of verdwijnen zelfs. Op deze manier kan 

alle spanning in het lichaam aangeraakt worden. 

 

Elk gezond lichaam heeft een eigen trilling en beweging 

en trilt zuiver in een eigen frequentie. Bij een ziek 

orgaan of een blokkade is deze frequentie verstoord. 

Door de trilling van de klankschaal zal het lichaam eerst 

met deze trilling meetrillen. Beide trillingen, die van de 

schaal en die van jou, zullen harmonie zoeken en op 

gelijk niveau gaan trillen, waarna het lichaam weer 

gemakkelijker in zijn eigen trillingsfrequentie kan 

komen. Dit proces is zelfs met Kirlian-fotografie vast te 

leggen. 

 

 

 

Werken met klankschalen geeft de mogelijkheid tot: 

 

Lichamelijke en geestelijke ontspanning en balans. 

Betere concentratie. 

Rust in denkprocessen. 

Beter slapen. 

Meer vitaliteit, energie. 

Verhoging van de creativiteit. 

Opheffen van blokkades. 

Meer positieve emoties. 

Meer inzicht in jezelf. 

Een gong en vele klankschalen 
waar we gebruik van maken 

locatie 
 

Kasteelboerderij Huis Terborgh, ook wel 

Huis Schinnen genoemd, ligt in het 

Geleenbeekdal in het buurtschap 

Heisterbrug in de gemeente Schinnen. 

Het staat in het huidige Landschapspark 

Graven en is te vinden op de route van 

het Pieterpad. 

 

Adres:   

Heisterbrug 119 6365 CC Schinnen 

 

Kosten: 15 € 


