
Soul Voice® 2-dags workshop 

26.-27. januar 2019 i Århus 
med BirgitteHelena Winther 

Intensivt & livstransformerende lyd- og stemmekursus  



  
Vores STEMME udtrykker det, vi har glemt. Den afslører rigdom, og den vrimler af liv og kraft. Den bærer vores mørke og lyse sider. 
Den er ligeledes bærer af alle undertrykte eller smertefulde erindringer, og den er i stand til at sende os ud på vores spirituelle vej. 
Soul Voice® workshop’en henvender sig til dig, der føler en dragning om Stemmens Kraft og det at anvende stemmen til selvudvikling 
& bevidsthedsarbejde, uanset om du er nybegynder eller erfaren. 

“Stemmens Kraft tilhører os alle - også selvom vi tror, vi ikke kan synge”. 

På kurset arbejder vi i en stærk og holdt cirkel med en dyb jordforbindelse, og du lærer en lang række teknikker og øvelser til åbning af 
din intuitive stemme og det potentiale for healing og forløsning, der ligger der. Du vil komme i kontakt med forskellige aspekter af dig 
selv, din kraft, din urkraft og din sjæl. 
Lyden fra den menneskelige stemme er ekstremt kraftfuld og er i stand til at skabe transformation helt ned på det fysiske celleplan. 

Tid: 26.-27. januar 2019. Lørdag kl. 9.30 til 18 & søndag kl. 9.30 til 17.30 

Sted: Sjælerum, Mejlgade 95, 4. sal, 8000 Århus 

Pris: 2200,- (tidligere deltagere 1900,-) OBS early bird 1900,- ved betaling senest 1. november 2018 (Beløbet kan også deles op i rater 
efter aftale.) 

Info & tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller tlf. 50590960. Din tilmelding er sikret ved betaling af depositum 800,- (bindende) 

Tilmeldingsfrist: 10. januar 2019 
 
Underviser: BirgitteHelena Winther, certificeret Soul Voice® practitioner & akkrediteret Soul Voice® underviser.  
Læs mere på www.kraftsang.dk 

    

Soul Voice® 2- og 5-dags workshops er 1. del af Soul Voice® programmet og giver adgang til Soul Voice®  
Practitioners’ Certification Programme. Læs mere på www.soulvoice.net 


