
2-daagse 
workshop

Soul Voice® workshop met Anke de Jong
Een intensieve en levenstransformerende 2-daagse workshop

Ontdek en ervaar de grenzeloze wijsheid
 en kracht van jouw authentieke stem!

De Soul Voice 2-daagse workshop is een 
uitnodiging om dieper in de stemklank 
te duiken die je misschien vergeten 
bent, maar die je ziel zich herinnert! In 
de klank van de stem liggen de sleutels 
tot heling, vernieuwing, en plezier in het 
leven. Ontdek je eigen helende stem 
en krijg toegang tot wie jij in wezen 
bent. Aan de hand van een zorgvuldig 
opgebouwde set van oefeningen maak 
je in twee dagen een prachtige reis. 
Je gaat naar huis met een onvergetelijke 
ervaring en eenvoudige oefeningen 
waarmee je zelf verder kunt. 

Soul Voice is hedendaags, eenvoudig, 
diepwerkend, praktisch, concreet en  
een rijke bron van inspiratie.

soulvoice.net                                                   ankedejong.com

“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 -



Referenties:

“Dit is een volgende stap in mijn leven” 
Karin

“Als je snel wat ‘opgelost’ wilt hebben zou 
ik Soul Voice aanraden” 
Mieke

“Dank voor je support, verfijning, aandacht, 
stevigheid en vakvrouw in het Hier en Nu” 
Linda

Voor wie is deze 
workshop?
• Voor alle mensen die ernaar 
 verlangen om hun oorspronkelijke 
 stem te ontdekken en vrij te laten 
 klinken 
• Voor iedereen die zich meer wil 
 uitdrukken vanuit essentie en 
 authenticiteit
• Voor een ieder die kennis wil 
 maken met de magie van het 
 onbewuste
• Voor iedereen die nieuwsgierig is 

Wat levert het je op?
• Leer wijsheid en kracht kennen 
 van je eigen authentieke stem
• Vergroot je intuïtie, en spreek 
 duidelijker uit wat jij wilt 
• Durf ruimte in te nemen 
 in ‘spannende’ situaties
• Vergroot je zelfvertrouwen 
 en gevoel van eigenwaarde 
• Beoefen magische stemtechnieken

Anke de Jong is een enthousiaste,
warme en betrokken workshopleider. 
Zij volgde de opleiding tot Soul Voice 
practitioner en teacher.
Hierin kwalificeerde zij zich om mensen
individueel en in groepsverband te bege-

leiden middels vele helingstechnieken. 

 Soul Voice
is een synergie

van stemtherapie,
lichaamswerk en
sjamanistische

heling

Over Anke en haar werk: www.ankedejong.com.  
Mail of bel voor contact: anke@ankedejong.com   |  06-13360428


