
 

 

 

Nieuwsbrief April 2022 

Voorjaar 2022! De natuur komt weer tot leven. Alles begint te groeien en te bloeien 

en energie stroomt overal doorheen. Zo ook door BuZZonder, the Sound of 

Healing. Momenteel zijn er een aantal mooie ontwikkelingen aan de gang.  

De afgelopen periode heb ik met Energetic Sound Touch en VortexHealing weer 

bijzondere behandelingen mogen geven en heb ik een aantal mooie 

klankschalensessies mogen verzorgen bij Medifit Breda. Daarnaast heeft 

BuZZonder een CAT-registratie (Collectief Alternatieve Therapeut) gekregen, 

waarmee een stuk kwaliteitsbewaking gewaarborgd wordt.  

Klank en trilling kan heel veel met je doen! Afgelopen periode heb ik een manier 

gevonden om de helende frequentie van 332 Hz te produceren met de tuba. Ik heb 

ontdekt dat mijn klankschalen uitstekend resoneren met deze frequentie! Wil je dit 

ervaren? Kijk dan hieronder onder het kopje ‘BuZZonder Sound Experience’ en 

meld je aan! 

We blijven in ontwikkeling: In maart j.l. volgde ik de cursus Klankmassage 2 bij 

Happynings Soundhealing, onderdeel van de opleiding Soundhealing. En in mei a.s. 

volg ik de training ‘Karmic Intensive’ bij VortexHealing®, waarmee ik nog meer 

diepgang kan geven aan energetische behandelingen. 

Veel leesplezier, en hopelijk tot snel! 

Groeten, 

Joost 

 

 

 



 

 

 

 

 

BuZZonder Sound Experience  

Op zondag 15 mei a.s. organiseer ik een BuZZonder Sound Experience. Op deze 

ochtend maak je een klankreis, begeleid met Solfeggio resonantie, klankschalen en 

aangevuld met VortexHealing® voor alle deelnemers. Met behulp van klank en 

trilling in de helende frequentie van 332 Hz maak je een reis door je onderbewuste 

en kom dichter bij je ware zelf… 

 

Inloop is om 9.45 uur, aanvang 10.00 uur, einde 11.30 uur. Koffie/thee en een 

kleine versnapering zijn bij de prijs inbegrepen. Adres: Zero Point, Ceresstraat 29, 

4811 CA, Breda.  

Kosten: € 20,- p.p. 

Meld je aan door een mail te sturen: BuZZonder@gmail.com. 

 

    

 

 

Energetic Sound Touch 

Met Energetic Sound Touch werk ik met resonantie van klankschalen en 

stemvorken, op of om het lichaam. Met de Energetic Release Techniek (ERT) 

spoor ik blokkades op fysiek, emotioneel of energetisch niveau op. Deze blokkades 

kunnen door behandeling verholpen worden. Technieken die ik dan onder andere 

gebruik zijn Body Drum Relax, Body Stress Release en Soul Retreival. Er wordt 

gewerkt aan de chakra's, meridianen, organen, reflexzones en de wervelkolom. 

Ervaar de positieve effecten van Energetic Sound Touch! Maak een afspraak door 

een mail te sturen naar BuZZonder@gmail.com. 
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