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Frigør din stemme, dig selv og dit udtryk

3.-5. juni 2022
Din stemme er et unikt redskab til healing af både dig selv og andre.
Du kan heale i toner. Du kan heale i lyd. Du kan heale i sang. Du kan heale ved hjælp af din talestemme.
Du kan forbinde dig med guddommelige energier og bede om at disse formidles igennem din stemme.
Du kan synge kvaliteter som omsorg, glæde, kærlighed, kraft, fred, opløftelse osv og bevidst sende disse
kvaliteter ud, hvor der er brug for dem.
På denne måde bliver du det, jeg kalder ”en lyssanger” – en lysformidler igennem vibrationerne i din
stemme.
Det er dog af største betydning, at dit eget instrument er så rent og renset som muligt. Du vil kun være i
stand til at formidle healing og energier på et niveau, som svarer til der, hvor du selv er i din udvikling. Har
du blokeringer i dit halschakra, vil disse klinge ud igennem din stemmes klang og opfattes på det ubevidste
plan af modtageren. Derfor kommer et healings- og forløsningsarbejde i forhold til din egen stemme i
første række.
I dag opstår hos mange mennesker en trang til at arbejde med halscentret. Hvis der virkelig skal ske et løft
af energien på vor jordklode, kræver det modige mennesker, som tør stå frem og ærligt og åbent give
udtryk for deres sandhed. Når vi bruger vores stemme, bliver der uvilkårligt lagt mærke til os. Vi bliver
synlige (og hørbare) og kan ikke længere skjule os. Mange af os har oplevelser med i bagagen, om at være
blevet dysset ned, gjort tavse, nedgjorte og straffet på forskellig vis for at stå frem og give udtryk for vores
sandhed. Dette forklarer den store angst, der for mange er forbundet med at bruge stemmens lyd.
I første omgang handler det om at være ærlige overfor os selv, og i denne proces kan mange følelser dukke
frem i lyset i form af angst, vrede, sorg mv.
Stemmen bor i kroppen, og derfor vil enhver uhensigtsmæssig spænding eller blokering i energisystement
afspejles i stemmen. Stemmearbejde er derfor en unik indfaldsvinkel til at frigøre den bundne energi. Bag
blokeringerne finder du din sande stemme. Du bliver et levende og vibrerende udtryk for den, du inderst
inde er. Sjælens stemme får vinger. Således bliver du en lyssanger.
Udover gruppeøvelser får hver deltager en individuel seance, som medvirker til at kaste lys på og forløse
det, som blokerer for det frie flow af lige netop din stemme og dit udtryk. Hele gruppen støtter op om
processen i et rummende og opmærksomt nærvær, og kan kaldes ind som aktive deltagere ved behov. Du
må være indstillet på og have et ønske om dyb og vedvarende transformation. I det individuelle arbejde
benyttes en kombination af forskellinge terapiformer efter behov.

Kurset henvender sig til
 Alle, som har et ønske om at heale sig selv og deres stemme, for derved at blive mere autentiske
udstrømmere af lys og hjerteenergi på vor jord. (Dette er definitionen på en lyssanger).


Alle, som gennem et arbejde med frigøring af stemmen ønsker mere frihed i krop, sind og sjæl.



Behandlere, plejepersonale mv , som gerne vil/eller allerede benytter stemmens lyd i deres praksis



Sangere, amatører og professionelle, som ønsker mere autentisk lyd og udtryk i deres stemme

Indhold i kurset:
 Frigørende stemme, krop og åndedrætsøvelser


Toning – intuitiv sang, hvor tonerne flyder frit på åndedrættet



At turde give slip og ”give over”



Selvaccept – at tackle sceneskræk og præstationsangst



At ”inkarnere” din stemme fuldt ud i kroppen



Bevidst lyssangerarbejde (synge lys, omsorg, fred, kærlighed osv)



At heale med din stemme



At kanalisere med din stemme



Meditativ fordybelse



Hjertesang




Kroppen som resonanskasse
Åndedræt og ånd



Leg og latter

Tider: Fredag kl. 18 – ca 21.30. Lørdag kl. 9.30 – 17.30. Søndag kl. 9.30 – 16.30.
Pris:

Kr. 2.200/ 1800 (ved lavindkomst)

Healingskoncert: Lørdag d. 4. juni kl. 19 afholdes arrangementet ”Englemagiske Krystalklange”. Se
særskilt beskrivelse. Der er gratis adgang for kursets deltagere. I den forbindelse tilbyder Anna
Marie fra Room Yoga at lave et lækkert vegetarisk måltid for 100 kr.
Kursuspris:

Kr. 2.200/ 1.800 (ved lavindkomst)

Depositum: kr. 600. Man er endelig tilmeldt, når depositum eller det fulde kursusbeløb er
modtaget. Efter tilmeldingsfristen tilbagebetales depositum kun ved helt særlige omstændigheder.
Deltagerantal: max 8
Sted: Room Yoga, Hanklitvej 4, Gullerup, 7950 Erslev
Tilmelding: Senest fredag d. 27. maj til 2628 0595 eller maiatrayhorn@lyssanger.com
Kursusleder: Maia Trayhorn. Operasanger, healer, psykoterapeut, statspr. sangpædagog,
healingsmusiker og lyssanger. Har opstartet LyssangerAkademiet med det formål at udbrede ”Den
hellige tone” gennem kurser, koncerter, terapi, ceremonier, healing mv. www.lyssanger.dk

