
Stemmens Kraft -  
løft din vibration 
 - et unikt stemmeforløb over 6 tirsdag aftener 
    
Introduktionsaften 5. februar 2019 



Vores stemme er porten til dybere indsigt og transformation i os mennesker. Den viser os vejen 
til et liv med mere lethed,  mere glæde og mere af alt det, vi ønsker os, hvis vi lytter og tager 
den alvorligt. 

Dette unikke stemmeforløb henvender sig til dig, der ønsker at forbedre det levede liv og 
opleve mere frihed, åbenhed og forening med din indre sandhed. 

Gennem 6 aftener præsenterer jeg dig for en række forskellige energiøvelser med din stemme i 
centrum, som, når du laver dem, vil løfte din vibration, så du føler dig bedre tilpas med dig selv 
og i din krop. En højere vibration hjælper helt automatisk med til, at du tiltrækker mere af det, 
du ønsker at have i dit liv - både materielt og emotionelt. 

Du behøver ikke kende til denne slags stemmearbejde i forvejen, og du behøver heller ikke 
kunne synge. Det eneste, du behøver, er at føle dig draget af disse ord og et ønske om at 
forbedre dit liv. 

Stemmen er redskabet og omdrejningspunktet gennem hele forløbet, og er funderet i den 
internationale lyd- & stemmemodalitet Soul Voice®, som jeg har arbejdet professionelt med 
siden 2006.  



Gennem de 6 aftener arbejder vi med lydmeditation, lydhealing, afspænding & visualisering 
krydret med og støttet af æteriske planteolier af højeste kvalitet og andre redskaber fra den 
shamanistiske værktøjskasse.  

Første gang er en åben introduktionsaften, hvor deltagerne får en fornemmelse af 
gruppeforløbet. Herefter lukkes gruppen for tilgang.  

Tid: 6 tirsdag aftener 5. februar til og med 12. marts kl. 19-21. INTRO aften 5. februar 

Sted: Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng 

Pris: introaften 300,-  hele gruppeforløbet , 6 gange 1500,- (ønsker du at fortsætte efter 
introaftenen, betaler du blot de resterende 1200,-) 

Info & Tilmelding: kontakt@kraftsang.dk. Eller ring på 50590960.  
Din tilmelding er sikret, når jeg har modtaget din indbetaling via mobilepay til Kraftsang 50903 
eller til konto 9383 4575009552 (bindende) 

Underviser: BirgitteHelena Winther, akkr. Soul Voice® underviser og indehaver af kraftsang. 
Læs mere om mig her www.kraftsang.dk/om

http://www.kraftsang.dk/om

