
Soul Voice® workshop met Anke de Jong
Een 5-daagse initiatie in zelfbewustzijn en persoonlijke kracht

soulvoice.net                                                   ankedejong.com

5-daagse 
workshop

5-daagse Soul Voice®

Advanced Sound 
Initiation
Deze 5-daagse workshop is een 

grondige en gestructureerde reis 

in het meer en meer bevrijden en 

ontdekken van je potenties en je 

authentieke zelf door specifieke Soul 

Voice® technieken en door jouw eigen 

unieke vorm van zelfexpressie. Deze 

workshop is een bijzondere kans 

om verder te groeien, je grenzen te 

verleggen en een nieuw fundament in 

jezelf te creëren. Een nieuwe basis, om 

je leven te verrijken,  eigen richting te 

vinden, een nieuwe weg in te slaan, je 

kwaliteiten in te zetten en om plezier 

te ervaren. Neem je plek in en laat je 

stem gehoord worden! 



Voor wie is deze 
workshop?
• Voor alle mensen die eigen ervaringen 
 willen transformeren in persoonlijke kracht 
• Voor een ieder die ernaar verlangt om te 
 manifesteren vanuit hart en ziel
• Voor iedereen die ernaar verlangt inzicht te 
 krijgen in persoonlijke doelen en potentie
• Voor een ieder die zich persoonlijk wil 
 verdiepen en verrijken

Wat levert het je op?
• Leer hoe je onbalans, innerlijke barrières 
 en negatieve overtuigingen kunt opruimen 
 en transformeren
• Krijg inzicht en helderheid in je persoon-
 lijke kwaliteiten, talenten en het 
 manifesteren van je doelen.
• Versterk je intuïtie, je innerlijk luisteren 
 en je eigen klanktaal
• Ervaar de kracht van klank en kleur 
• Leer telepatische klankheling
• Ontdek authentieke vormen van 
 zelfexpressie, ga voorbij je angsten, en 
 laat het speelse kind in jezelf ontwaken

5-daagse 
Soul Voice® 
Advanced 

Sound Initiation 

Voorwaarde voor deelname is deel-
name aan de Soul Voice® 2-daagse 
introductie workshop. Na de Soul 
Voice® Advanced Sound Initiation kun 
je doorstromen naar het internationale 
Soul Voice® Practitioners Certification 
Programma met Soul Voice® 
founder Karina Schelde. 

soulvoice.net 



Alles mag, 
alles kan, 

wat een vrijheid!
 

Leven is voelen, 
leven is stromen, 
leven is durven 
gaan staan voor 

wie jij bent.

Reacties van 
deelnemers:
“… Mij heeft het geholpen tot bloei te komen, 
zowel als mens als als manager. En door 
mezelf te ontplooien ben ik in staat een 
meer authentieke en dus waardevolle 
bijdrage aan deze maatschappij te leveren.” 
- Birgitta de Leeuw -

“Ik ben echt verbaasd over de kracht van 
de healingen. Om zo diep te kunnen gaan, 
gewoon met je stem.  De enorme space 
die je hebt gehouden was zo mooi, en zo 
uitnodigend om echt dieper te zakken. 
Dankjewel daarvoor. Het heeft mij echt 
heel diep geraakt. Veel, veel dankbaarheid 
dat ik erbij mocht zijn.”
- Mirella Sinnige -

“Alles klopte in die vijf dagen. Het moment, 
de inhoud, mijn weg. Dankzij deze helende 
dagen kon ik een geweldige bijdrage leveren 
aan de overgang van mijn vader. Al klinkend 
zocht ik mijn weg, back home, mijn thema 
van die week. De beste plek die ik me op dat 
moment in mijn leven had kunnen wensen 
was in deze Soul Voice groep. Mooi, intens, 
compleet, zuiverend en als een warm bad. 
Magische week. Anke, wat een feest,  zoals 
jij je hebt ontwikkeld tot heerlijke reisleider.  
De week was balsem voor mijn ziel, voor 
mijn stem en voor mijn hart.  Dankjewel 
dat ik dit zo mee mocht maken.” 
- Roeland Schweizer -

“Ik heb genoten. Ik voel mij weer thuis 
in en bij mijzelf. Ik heb de rust in mijzelf 
gevonden, ik wist niet meer dat dit nog 
bestond. Super. Dank je wel voor jouw 
deskundige begeleiding.”  
- Wies Severins -

“... Er is in mij iets fundamenteels veranderd. 
Ik ben stiller van binnen, vrolijker, veel 
zingen en klanken, ook op mijn werk, 
cliënten, collega’s worden er vrolijk van, 
onverwachts een vast contract gekregen. 
Ik zeg en vraag nu zonder angst te voelen 
wat zal iemand er van zeggen of denken. 
Ik voel mij in míjn lichaam, ik draag mijzelf 
en sta op eigen benen en voeten, wortelend 
vanuit mijn hart, moeder aarde in. Ik ben 
zo dankbaar en voel mij voor het eerst 
verbonden en onderdeel van het groter 
geheel.“ 
- Annette van Dijken -

 “Je bent een gevoelige prachtige vrouw. 
Dank voor je support, verfijning, aandacht, 
stevigheid en vakvrouw in het Hier en Nu.” 
- Linda Heijboer -
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Over Anke en haar werk: 
www.ankedejong.com 

Mail of bel voor contact: 
anke@ankedejong.com
06 - 13 36 04 28

“Soul Voice opent de deuren naar ons 

hart en plaatst ons terug in onze kracht. 

Laat je stem gehoord worden… je zult 

dankbaar zijn voor de rest van je leven!”     

- Roy Martina -

Waar?
Hof van Axen is een prachtige 
locatie in de Drentse bossen, met 
een grote tuin en een natuurmeer 
waar je elke dag kan zwemmen. 
De heerlijke biologische maaltijden 
worden met zorg en aandacht 
bereid, deels met ingrediënten uit 
eigen tuin. Hof van Axen is een 
voedende plek die bijdraagt aan 
transformatie en jezelf herbronnen.


