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Klankbuizen Healing Tuned Pipes 'Brain' set (5)
Vervaardigd op aanwijzingen uit hersengolfonderzoek









De technologie van EEG (ElectroEncephaloGraphy) werd hierbij toegepast om de
verschillende bewustzijnstoestanden (delta, theta, alfa, en bèta) over te brengen.
Hersengolven worden geassocieerd met bewustzijnstoestanden in ons brein.
We onderscheiden: bèta-golven (actief of gespannen denken, actieve concentratie, opwinding,
gebruik van kennis), alfa-golven (ontspannen bewustzijn, halfslaap /half wakker, aangename
gevoelens), theta-golven (dromen, meditatie, inzichten, REM-slaap) en deltagolven (diepe
droomloze slaap, diepe ontspanning en meditatie, geen lichaamsbewustzijn).
Twee klankbuizen kunnen steeds samen worden gebruikt, door meer dan één therapeut.
De hersenen maken van de twee klanken, die slechts weinig van elkaar verschillen, een derde
(onhoorbare) frequentie die het verschil is van die twee tonen (bv. 104 Hz en 100 Hz creëren
een trilling van 4 Hz) – de zg. binaural beat.
Wanneer de basis-klankbuis samen met één van de vier andere Brain pipes wordt
aangeslagen (bij voorkeur dichtbij respectievelijk het linker- en het rechteroor) dan wordt de
binaural beat ervaren als een pulsatie in het hoofd.
Door middel van deze methode kan de bewustzijnstoestand worden beïnvloed, en gebruikt
worden voor het bereiken van ontspanning, focus, meditatie, slaap en dergelijke.

Specificaties:
o Buizen zijn gemaakt van een hoge kwaliteit, met hitte behandeld aluminium, die een prachtige,
langdurige klank voortbrengen. Zorgvuldig gestemd op de aangegeven toonhoogten. De tonen
werken genezend.
o Deze set van vijf klankbuizen zijn als volgt gestemd:
o Alfa, Bèta, Theta, Delta, Basis-toon
o Lengte van de buizen: 66 tot 76,2 cm – doorsnede ongeveer 2½ cm
Prijs € 144,00
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.
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Klankbuizen Healing Energy C&G set (2)
Dit zijn buizen gestemd in de tonen C en G. Ze zijn gebaseerd op de toonladder van Pythagoras.
Ze laten een bijzonder interval horen, dat gebruikt wordt bij muziek- en klanktherapie, dat bekend
staat als de Perfecte Kwint. In India wordt geloofd dat deze kwint een klank voortbrengt waarmee
Shiva zijn vrouw Shakti oproept voor de levensdans. In de polariteitstherapie staat dit voor het
lichaam in beweging en de beweging van subtiele energie binnenin het lichaam. Men gaat er ook
vanuit dat dit de klank is waarmee de Griekse zonnegod van muziek en genezing (Apollo) zijn
heilige lier bespeelde, om dolfijnen naar Delphi te lokken. Lao Tzu noemde dit interval als zijnde de
klank van universele harmonie, die de krachten van yin en yang in evenwicht brengt.
Deze klankbuizen zijn gemaakt van een bijzondere aluminiumlegering van hoge kwaliteit,
waardoor er een prachtige en lang doorklinkende toon ontstaat. Zorgvuldig afgestemd op de juiste
frequenties, met een groot genezend effect.
Specificaties:
o De twee klankbuizen produceren de tonen: C - 256 Hz en G - 384 Hz
o Afmetingen van de buizen: Lengte: ongeveer 62 en 76 cm. Doorsnee: ongeveer 2½ cm
o Extra: Houten stok om de buizen aan op te hangen, en een rubber hamer om de buis aan te
slaan.
Prijs € 52,00

Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.
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Klankbuis Healing Energy, toonhoogte 999 Hertz
Gunstige effecten bij gebruik van deze klankbuis:
 Heeft een kalmerend en ontspannend effect. Zorgt voor een beter energieniveau.
 De klank houdt de bloedvaten open. Geeft een gezonde slaap.
 De klankbuis is gemaakt van een bijzondere aluminiumlegering van hoge kwaliteit, waardoor er
een prachtige en lang doorklinkende toon ontstaat. Zorgvuldig afgestemd op de juiste
frequentie.
Specificaties:
De buis komt met twee rubber beschermingsringen, een houten standaard om de buis op te
hangen, en een rubber hamer om de buis aan te slaan.
Afmetingen: 38×2.5 cm
Prijs € 33,00
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.
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Klankbuis
Afmeting:
lange staaf: lengte 51 cm, doorsnee: 2 cm
dwars staafje: lengte 7 cm, doorsnee 1,2 cm
Prijs € 29,00
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.

Gong
Gongs zijn platte bronzen schijven, met weinig grondtoon
maar veel zuivere boventonen, die lang doorklinken.
Traditioneel wordt een gong aangeslagen met een grote zachte viltbol-hamer,
waardoor er een rollend geraas hoorbaar wordt dat eigen is voor dit soort gongs.
Ze worden gevormd door beide zijden te bewerken met speciale hamers,
waardoor ze hun typische oppervlak krijgen.
Materiaal: brons
55 cm doorsnee
Prijs € 99,00
Tarief bij verzending >> pakketpost Post NL
Heb je vragen? Ik lees je graag.

