
Meester blok Solfeggio: Negen heilige frequenties 

Solfeggio: De negen heilige frequentie behandelingen in deze module zijn gericht op 
bewustwording, transformatie en het stapsgewijs verhogen van onze trillingsfrequentie. 
Hierbij staan de stemvorken in klankkasten. Dit geeft een geweldige energie in het 
auraveld. O.a. behandeling Merkabah-Solfeggio en Enneagram-Solfeggio. 

De verschillende solfeggio behandelingen 

1. Reiniging: Diepe reiniging, harmonie en balans herstellen als basis voor hoog 
frequentie werk 
2. Karma werk: moeder-vrouwlijn & vader–manlijn verbindingen reinigen, in harmonie 
en balans brengen 
    De behandeling bestaat uit drie delen: 

• Hernieuwde verbinding maken met onze vleugels. Onze eigen volledige potentie 
• Nieren reinigen en loslaten van lichamelijke angsten en vluchtgedrag 
• Zielen verbinding reinigen, in harmonie en balans brengen 

 
3. Zijnskracht bevestigen: Verbinding met Hogere Ik kracht versterken. Alles draait 
om het Harte punt en  
    Liefde 
4. Saint Germain driehoek healingen 
5. Zoals de mens bedoeld is: Om de mens zijn totaliteit en heelheid te laten ervaren. 
Indaling vanuit 
    Soulstar naar het hartchakra. Dit verbinden met Gaia onze moeder aarde 
6. Triade healing: 

• Triade van 3: verbonden met Christus. Beweging brengende triade voor 
transformatie 

• Triade van 6: verbonden met de Heilige Geest, Spirit. Harmonie en balans 
brengende triade. Ruimte en overzicht brengen harmonie en wijsheid. 

• Triade van 9: Verbonden met God de Vader/Moeder. Versterkende triade. 
Brengt in Goddelijke eenheid 

7. Herinneren: wie je werkelijk bent, met of zonder lichaam  
8. Merkabah–Solfeggio healing bestaande uit drie behandelingen: 

• Twee basis behandelingen die ons lichtlichaam reinigen en activeren. De trilling 
van ons lichtlichaam verhoogt zich hierdoor. Je bent klaar om aan het werk te 
gaan, je pad te vervolgen en je taken op te pakken 

• Diagonale merkabah healing 

9. Solfeggio klassieke cirkel: Totale verbinding en overgave aan  
      jezelf en het Al 
10. Solfeggio Enneagram: Ongekend geneeskrachtige energie  
     (bv. Een schimmelinfectie is in één behandeling uit het lichaam 
     getrild). 

• Solfeggio enneagram basis 
• Solfeggio enneagram speciaal 

11. Solfeggio en Kabbalah 



• Kabbalah Solfeggio behandeling basis 
• Kabbalah Solfeggio speciaal 

Behalve de behandelingen wordt er ook achtergrond informatie gegeven over de 
frequenties en de werking van de negen Solfeggio stemvorken. Dit alles is 
gedocumenteerd in een prachtige syllabus en voorzien van duidelijk en overzichtelijk 
lesmateriaal. 
 
In deze module worden de stemvorken op klankkasten geplaatst waardoor de toon zuiver 
in de ruimte klinkt. Deze klankkasten worden speciaal voor dit doel gemaakt. Dit zijn 
zuiver afgestemde klankkasten speciaal per stemvork afgestemd. Deze worden gemaakt 
door Bob van der Wilt. Meer informatie hierover is te vinden op www.klankkasten.nl 
 

 


