Klankenevenement

Mantra zingen en Klankschalen concert
Ervaar de heilzame werking van het eeuwen oude mantra zingen. Het woord mantra komt uit het Sanskriet, de
oudste klassieke Indiase taal, en betekent het zingen van gewijde teksten. Mantra is de beschermer van het
denken, man betekent – het denken, en tra betekent- tot rust brengen, dus de gedachten tot rust brengen.
OM of AUM, is de altijd aanwezige oerklank. Het is de innerlijke muziek van het Zelf, de muziek van de Stilte,
de basis van alle mantra’s. Iedereen ervaart mantra’s op zijn of haar unieke wijze. Je hoeft niet te kunnen
zingen om mee te doen. Ieder heeft een eigen geluid, wees niet bang om je eigen geluid te laten horen! Je
hoeft het alleen maar te doen, met overtuiging, met hart en ziel en na het zingen even de Stilte te ervaren.

Klankschalen
Het luisteren naar klankschalen is een unieke ervaring en heeft een speciaal effect op lichaam en geest.
Klankschalen worden gemaakt van 7 metalen, deze tezamen geven de unieke klank en trilling.
Woorden van Hans de Back, onze leraar, pionier en grootmeester op het gebied van klankschalen: ‘De diep
doorresonerende klanken van de klankschalen hebben een ontspannende en vitaliserende werking. Op de meer
subtielere klanken van kleine schalen wordt u meegevoerd langs verschillende klanklandschappen. De werking
van de kleine schalen is beeldvormend en brengt visioenen van de ‘goeie ouwe tijd’ naar boven, alsmede kan
het u in- & doorkijkjes verschaffen in de dingen die komen gaan. De grote schalen werken verstillend; het voelt
als thuiskomen in uzelf, zich weer veilig voelen. Gevoelens van dankbaarheid en intense liefde voor het leven
vormen geen uitzondering’
Laat u meevoeren in een moment van tijdloosheid in het hier en nu.

Met 1 of meerdere personen verzorgen wij graag een klankenevenement.

Offerte op aanvraag: info@qi-chat.nl

