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mini-retreat

Sound Healing
de kracht van

Een mini-retreat waarbij de klanken van niet-alledaagse instrumenten zoals 
klankschalen, rainstick, sjamanendrum, ratels, gong hun unieke werking 
zich voor jou ontvouwen.

* Ze laten je uit je hoofd in je lijf komen.  
* Ze nodigen jou uit om weer te gaan voelen.
* Ze laten je naar binnen keren en de stilte in jezelf opzoeken.  
* Ze halen je weg van de ruis van je hoofd & de buitenwereld.
* Ze dringen diep door in je energieveld en ontvouwen daar hun werking 
   die op dat moment voor jou nodig is.
* Ze laten de energie in jou weer stromen.
* Je kunt ze beschouwen als een energetisch medicijn, een upgrade van 
   je energieveld die langer doorwerkt als een healing voor je mind, body 
   & soul.
* Ze hebben effect op fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en 
   spiritueel niveau.
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mijn doel
Jou bewust(er) te laten worden door te gaan  
voelen en zo dichter bij jezelf te komen zonder de ruis 
van de buitenwereld. 

Dit ga je ervaren door middel van lichaamswerk, het uit-
voeren van een ritueel en het ondergaan van een sound 
healing met de niet-alledaagse instrumenten. Zij laten 
jou bewust worden hoe het met jou gaat. De klanken 
en trillingen van deze instrumenten dringen diep door 
in je energiesysteem en ontvouwen daar hun werking. 
Deze werking zal voor iedereen verschillend zijn maar 
weet dat je altijd datgene mag ontvangen wat voor jou 
op dat moment nodig is. Ik hoop je graag een keer te 
ontmoeten.100%

authentiek
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Hartegroet Marja



deelname
Voelen moet je durven.
Voelen is de moed  
hebben om uit de  
comfort zone van je 
hoofd te gaan. 
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Marja

Merk je dat je veel in je hoofd zit? 
Dat de gedachtestroom almaar doorgaat?

Dat je onrust voelt in je hoofd en misschien 
wel door heel je lichaam?

Ervaar je regelmatig stress?

Neem dan deel aan dit mini-retreat 
SOUND & FEEL 

Heb je behoefte aan rust en ontspanning?
Even tijd en aandacht alleen voor jezelf?

Momenten van ontladen en opladen?
Wil je weer met beide voeten op de grond staan?



gronding

reiniging

rust
ontspanning

bewustwording
voelen

verdieping

verbinding
inzicht

dichter bij jezelf
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reacties

Ik vond het heel bijzonder. Het voelde echt als 
een cadeautje. Ik heb de nachten daarna heer-
lijk geslapen en het heeft me ook nieuwe in-
zichten gegeven. Ik wil dit zeker nog een keer 
ervaren. Dank voor deze bijzondere ervaring. 

“
Astrid

Marja nam me mee op een 
klankreis naar mezelf. Wat een 
bijzondere ervaring. Dankbaar 
voor de emoties die er mochten 
zijn. Het was een geweldige 
ervaring en vraagt naar een 
vervolg.

“
Nicolien
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Just be present
right here 
right now

uitnodiging
Ervaar tijdens dit mini-retreat SOUND & FEEL wat de 
klanken en trillingen van niet-alledaagse instrumenten 
zoals klankschalen, gong, ratels, sjamanendrum met 
jou doen. Laat je verrassen en verwonder je.

Ontvangst in een oude, verbouwde looierij met koffie / 
thee en iets lekkers
Korte opening
Lichaamswerk
Ritueel
Sound healing
Afsluiting met kleine attentie

Voel je welkom!

Voor meer info klik hier.
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https://boom-en-stroom.nl/product/sound-feel


wie ben ik?

Mijn naam is Marja Pullens en ik werk als (klank)healer en reader in 
mijn praktijk Boom & Stroom. Ik begeleid gevoelige personen om zich 
bewuster te laten worden van wie ze nu werkelijk zijn. Los van alle 

energetische ballast van de wereld om zich heen. Dit doe ik in de vorm 
van Inner Healings op afstand, Healing Sound Moments en Healing 

Sound Journeys waarbij ik gebruik maak van niet-alledaagse  
instrumenten zoals gong, klankschalen, ratels, sjamanendrum.

Alles begint met bewustwording. Heel lang ben ik ‘onwetend’ geweest 
van mijn gevoeligheid voor de energetische wereld.  

Intuïtief bleek ik me hierin goed te bewegen maar ik werd me pas op 
latere leeftijd bewust van wat ik allemaal voelde. Toen ik me intuïtief 
had aangemeld voor de opleiding Mens & Intuïtie, ging er een wereld 
voor me open. Toen vielen er opeens heel veel kwartjes. Eerst nog  
onwennig maar in de loop der jaren voel ik me steeds meer thuis in 

deze wondere wereld van energie.
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Sound Healing
de kracht van
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gegevens

Marja Pullens   |  Boom & Stroom   |   Veld 57 Dongen   |   www.boom-en-stroom.nl   |   info@boom-en-stroom.nl   |   0634547237
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