Klankformules
Irene Pool vakvrouw met hart en ziel.

Begeleidt al ruim 20 jaar mensen,
individueel of in groepsverband.
Kanaal tussen hemel en aarde
Sound en Soul Healer
Kern Kootsjing www.kernkootsjing.thesoundofsilence.nl

Klankformules
Klankhealing concerten
Sound en Soul Healing
Kern Kootsjing
Klank-Beleef workshops
Dag workshops basis kennis klankhealing
en klankschalen
Klank en kunst (vernissages)

de heilzame kracht van
Sound en Soul Healing

The Sound of Silence

Klank beleven
Een unieke ervaring
Pure ontspanning
Heilzame kracht

Praktijk aan huis of bezoek op locatie.

TO BE LOVE IS LOVING TO BE

Afstemmen op oorspronkelijkheid!

Art Journeys
Meditatieve kunst van Irene Pool
voor particulieren en bedrijven:
www.artjourneys.nl

The Sound of Silence
Irene Pool Telefoon: 0032 14705032
Mobiel: 06 22 41 40 63
E-mail: irenepool@thesountofsilence.nl
www.thesountofsilence.nl

www.kernkootsjing.thesoundofsilence.nl
www.thesoundofsilence.nl
www.artjourneys.nl

KLANK ALS HELENDE KRACHT / KLANK BELEVEN
KLANKFORMULES
Individuele klank en coaching sessies
Deze sessies zijn zeer effectief voor mensen met burn-out en stress verschijnselen, als ondersteuning bij oncologische
therapieën, bij chronische pijnklachten,
puur als ontspanning of voor het maken
van een innerlijke reis.
Samen afstemmen, om dan in liefdevolle
aandacht te beluisteren, en ervaren wat
er ontstemd is geraakt. De klankvibraties
van de diverse etnische instrumenten
helpen om lichaam en geest te
ontspannen, voorbij het denken of
ingrijpen.
Het opleggen van handen dient als
richtingaanwijzer en geleider van
helende energie.
Waar nodig, wordt de energie weer in
stroming gebracht en het energieveld
gereinigd en geneutraliseerd.

Voor kleine groepen op locatie
Op verzoek verzorgt The Sound of Silence
klankconcerten op locatie of bij u thuis,
voor groepen vanaf 10 deelnemers.
Wij stemmen het aantal spelers af op de
grootte van de groep.
Tot 12 deelnemers kan het door Irene Pool
zelf verzorgd worden.
Bedrijfstrainingen / Cursussen
Een klankconcert stemt mens en organisatie op elkaar af en verbindt. Zeer aan te
bevelen als opstart of afronding van een
cursusjaar of als ontspanningselement
binnen een bedrijfstraining.
Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
The Sound of Silence heeft inmiddels 9 jaar
ervaring in klankwerk voor mensen met
een verstandelijke en /of lichamelijke beperking.
Ze verzorgt regelmatig klanksessies in
diverse instellingen door heel Nederland.
Ook voor het begeleidend personeel!

Klank en Kunst
Wij verzorgen klankconcerten afgestemd op uw expositie of “happening”.
Art Journeys Collages van Irene Pool
exposeren in uw bedrijf of instelling.
Dag -workshop
Basis kennis klankhealing
en klankschalen.
Leer praktisch en energetisch omgaan
met helende instrumenten,
zoals de klankschalen.
Ontdek je Zielezang en de heilzame
werking van klank.
Datum in overleg,
een individuele workshop op maat.
Bel of mail voor een afspraak.

The Sound of Silence
Irene Pool
Mobiel: 06 22 41 40 63
E-mail: irenepool@thesoundofsilence.nl

