
Na afloop van het zingen is er een stilte 
om de trillingen uit te laten klinken.  

♥♥♥ 
Een SoundSoundSoundSound Soul Soul Soul Soul Healing Healing Healing Healing sessie kost 
€99,-  en duurt ± 1 - 1,5 uur. 
AndereAndereAndereAndere mogelijkheden mogelijkheden mogelijkheden mogelijkheden :  
♥ Sound Soul HealingSound Soul HealingSound Soul HealingSound Soul Healing CD + boekje €33,-
Bel of mail om het te bestellen. 
♥ Een SouSouSouSound Soul Healingnd Soul Healingnd Soul Healingnd Soul Healing traject van 6 
sessies waarbij je zo wel zelf mantras 
zingt  als de Sound Soul Healing  
ondergaat. Kost €540,- (= korting van 
€54- ). 
♥    Sound Soul HealingSound Soul HealingSound Soul HealingSound Soul Healing    op afstand, bel 
en maak een afspraak om een foto op te 
sturen, de CD  van de sessie wordt 
naar je toegezonden. 
♥spirituele coachingspirituele coachingspirituele coachingspirituele coaching begeleiding in het 
thuis komen bij jouw Bron. 
€90 – per sessie van ± 1,5 uur.  
♥Zubin Nur organiseert ook 
bijeenkomsten, workshops en retraites 
met mantrazang, dans en spirituele 
oefeningen. 

Zubin Nur volgt een Sufi pad in de 
lijn van de Sufi mysticus Hazrat 
Inayat Khan. Zij is leraar in de Sufi 
Ruhaniat International.  Zij is 
geboeid door de zoektocht naar vrede. 

“Vrede komt als we vrede 

belichamen.” zegt Zubin Nur. 
 
 

 
 
 

Meer info: www.heartslight.net  
bel: 026 3890121  
mob: 06 40008880 

of mail zubinnur@heartslight.net 
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Degene die het mysterie van de trillingen 
kent, kent waarlijk alle dingen. 

Hazrat Inayat Khan 

Sound Soul Healing Sound Soul Healing Sound Soul Healing Sound Soul Healing biedt een 
mogelijkheid om je vibraties te verhogen 
en weer in optimale trilling te komen. 
Als we ons minder goed voelen zijn 
onze trillingen langzamer en voelt 
alles zwaarder. Klank is trilling en 
alles bestaat uit trilling. Trilling is 
beweging. Als we ons ‘goed’ voelen 
resoneren we op een hoger niveau.  

 
♥♥♥ 

 

De oude mantras vanuit de Hindoe 
traditie dragen een bijzondere energie 
die tegelijk heel aards is en tevens heel 
etherisch; de verbinding tussen hemel 
en aarde. Sound Soul Healing biedt 
een toegang tot spirituele genezing. 
Het is dus GEEN vervanging voor Het is dus GEEN vervanging voor Het is dus GEEN vervanging voor Het is dus GEEN vervanging voor 
aaaandere ndere ndere ndere geneeswijzengeneeswijzengeneeswijzengeneeswijzen maar een 

aanvulling erop. Het werkt op 

zielsniveau. 

Om volledig te genezen is er vaak niet 

alleen genezing van het lichaam 
nodig maar ook herstel van het 
evenwicht tussen hart, geest en ziel. 
Het doorbreken van oude patronen en 
het transformeren van indrukken.  
 

 
 

Bij een Sound Sound Sound Sound Soul Soul Soul Soul HealingHealingHealingHealing sessie lig 
of zit je om je totaal te ontspannen en 
je aan de klanken over te geven. Er 
wordt voor jou gezongen met 
boventonen. Elke keer is anders. 
Zubin Nur geeft zich over als klank 

sjamaan om een brug te bouwen 
tussen jou en je hoogste goed in het 
moment. Het gaat hier niet om 
“technisch mooi zingen’, maar om de 
klanken te vinden waardoor er weer 
beweging,  heling en oplossing van 
blokkades tot stand kan komen. Alle 
klanken komen van de stem. Elke 
keer is een unieke ervaring. 

 
♥♥♥ 

 

Er worden vier mantras van de 
Hindoe Godinnen gebruikt: 
♥ voor de spirituele wijsheid, het 
herinneren van je oorspronkelijke 
trilling; 
♥ voor de verbinding met overvloed; 
♥ voor transformatie; 
♥ en voor oplossing van obstakels op 
je pad.♥ 
Het kan zijn dat enkele andere 
mantras ook worden gebruikt. 
 


