
Zo kies je de juiste muziek voor

jouw geleide meditaties &

hypnoses in 3 stappen

Music Guide
by
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Sinds ik me bewust werd dat er meer mogelijk is met muziek maken dan

alleen ' leuke muziek maken' en ik de eindeloze power en helende

werking ervan begon te ontdekken... Besloot ik dat ik het anders ging

doen. En ook andere muziek wilde maken voor mijn klanten. 

 Sinds de dag dat ik kennismaakte met het werk van Nikola Tesla, jaren

geleden, ontstond er steeds meer de behoefte om samen te werken

met het universum.

En zo geschiedde.

Ik maakte meer dan 200 muziekstukken die bij kunnen dragen aan het

welzijn van de luisteraar.

Om beter te ontspannen, slapen, mediteren en genezen.

Om makkelijker tot het onderbewustzijn toe te dringen met

meditatiemuziek & binaural beats & healing frequency music.

 

Mijn missie is om muziek te maken die resoneert met het universum,

waardoor jij of jouw klant zich beter, fijner, gezonder, meer verbonden

in harmonie met zichzelf. Daarom componeer ik al mijn muziek op 432

Hz. En soms op andere helende frequenties :-)

 

about me
hi ik ben Elianne

Componist    |  Music producer
Liedjesschrijfster

Musice & Frequency specialist
Creatief onderneemster

Living in paradise - Tenerife
 

https://www.muziekfabriekonline.nl/meditatie-muziek/
https://www.muziekfabriekonline.nl/binaural-beats-voor-geleide-meditatie-en-hypnose/


sunsets, nature, and frequencies 

inner potential views, healing,  

sunrise, ocean sounds, connexion 

mijn inspiratie

let's begin!



stap 1

Muziek kun je het beste afstemmen op het doel van je

meditatie .

De ene mediatie is meer gericht op pure ontspanning.

Daarbij is een warmer geluid prettig en nodigt uit tot

diepe ontspanning. 

En andere meditaties zijn juist gericht op gronden.

Daarbij kan een donker geluid beter helpen dan ‘

gepingel’. 

Gepingel geluid past weer beter bij een prikkelende of

manifesterende meditatie.

Zo kun je dus per doel intunen welk geluid daar bij past.

 

 

Let op het doel van je geleide meditatie



stap 2 

Ik maak 3 soorten verschillende muziek.

Meditatiemuziek, binaural beats en healing frequency

music.

Let op dat het muzieksoort ondersteunend is voor je

luisteraar. 

Zo is meditatiemuziek het meest geschikt voor een

grote doelgroep en helpt om jouw luisteraar in de sfeer

te komen en te ontspannen. Deze muziek kun je voor

elke meditatie gebruiken.  

 

Terwijl je met het gebruik van Binaural Beats veel dieper

in ontspanning kunt raken en je makkelijker bij je

onderbewustzijn aankomt. Deze is dus heel geschikt als

je het onderbewustzijn wilt ‘ programmeren’ 

 

Healing Frequency tracks zijn expliciet geschikt voor

geleide meditaties die gericht zijn op de emoties die

aan de frequenties zijn verbonden. 

 

 

Welk muzieksoort past bij jouw meditatie?



Binaural Beats, zo werken ze

55Hz 66Hz11Hz

ALFA STATUS

Een Binaural Beat is een muziekstuk waarbij er twee tonen

worden afgespeeld die aan elke oor een andere frequentie

afgeven. De tonen links en rechts zijn dus net iets

verschillend -  hoger of lager van elkaar.

Let op, Binaural Beats werken alleen met koptelefoon. 

Omdat je links een andere toon registreert dan rechts, willen

je hersenen de toon compenseren.

Links hoor je bijvoorbeeld 55 hertz, en rechts 66 hertz, dan is

de verschiltoon 11 hertz. Wat ervoor zorgt dat je hersenen

op 11 hertz gaan trillen - en waardoor je dus in een alfa

staat komt.

Je moet je zo voorstellen dat elke bewustzijnsstaat (dus

wakker zijn, autorijden, studeren, mediteren etc.) een

bepaalde trillingsfrequentie van onze hersenen weergeeft.

Ik heb binaural beats gecomopneerd op Beta, Alfa, Theta &

Delta  frequenties.

 



Binaural beats 
heb ik speciaal gecomponeerd om de

hersenen makkelijker en sneller 
in verschillende 

bewustzijnsstadia te laten trillen

De vijf frequenties waarop onze hersenen trillen zijn: 

Gamma, Beta, Alfa, Theta en Delta.

 

Kort gezegd kun je dus de verschillende beats gebruiken om

naar die frequentie te trillen:

Gamma – 30 – 100 hertz – zeer alert, hoog bewustzijn,

geheugen 

Beta – 14 – 30 hertz – energie, focus, actief

Alfa – 9 – 13 hertz – fysiek en mentaal ontspannen

Theta – 4 – 8 hertz – meditatie, diepe ontspanning,

creativiteit, trance

Delta – 4 hertz – diepe slaap, helend

 

 



Healing frequency Music (of ook wel Solfeggiomuziek) is

muziek wat op een specifieke frequentie is gecomponeerd

en invloed heeft . Geluid is namelijk trilling (zoals alles in het

Universum trilling met een andere frequentie is) en elke trilling

heeft een ander effect op ons.

Door naar deze muziek te luisteren ga je deze frequentie

overnemen in je lichaam en kun je helen door muziek.

Er zijn 9 healing frequencies.

Elke frequentie heeft een eigen kracht. Deze muziek kun je

voor jou laten werken in In jouw geleide meditaties,

visualisaties etc. 

Inmiddels heb ik deze 9 frequenties beschikbaar in mijn shop

hieronder voor het gebruik van jouw geleide audio's. 

Ik leg kort hieronder even uit welk frequenties er zijn en welk

effect ze hebben.

 

 

 

 

Healing Frequency music



174 Hz muziek heeft invloed op het verminderen van fysieke pijn en

geeft je organen een gevoel van veiligheid en zekerheid.

285 Hz muziek helpt je om weefsel terug te laten keren naar z’n

oorspronkelijke vorm.

396Hz muziek helpt het bij het loslaten van belemmerende emotionele

patronen als angst en schuldgevoelens.

417 Hz helpt je om situaties ongedaan te maken, je te reinigen en en

verandering mogelijk maken. Het brengt je in contact met een

onuitputtelijke energiebron waarmee je je leven kunt veranderen.

528Hz frequentie muziek wordt ook wel de love frequency genoemd.

De liefdesfrequentie, staat voor transformatie, wonderen en het

repareren en helen van DNA patronen.

639Hz is gericht op het helen van relaties.

Bij het omgaan van relatieproblemen kan het helpen om naar deze

frequentie te luisteren. Het verbetert de communicatie, het begrip, de

tolerantie en de liefde.

741Hz frequentie helpt om de innerlijke kracht te vergroten en opent

een kanaal naar gezuiverde expressie van liefde en betekenis.

852Hz helpt je om je intuïtie te versterken. Intuïtie en emoties verbinden

zich met elkaar en jouw ware innerlijke doel wordt helder.

963 Hz muziek zorgt voor het ervaren van eenheid onze ware natuur.

Ook wel de ' frequency of god' genoemd.

healing freuquencies 



stap 3 

Let bij het kiezen van muziek goed op eventuele

geluiden die jouw gesproken tekst kunnen versterken. 

In veel meditatiemuziektracks en binaural beats die ik

heb gecomponeerd zitten natuur geluiden die jouw

tekst kunnen versterken.

Let er daarbij ook altijd op dat muziek en gesproken

tekst elkaar moeten versterken.

Het is een ondersteuning en geen doel op zich. 

Let daarbij ook ok het volume van de muziek en het

volume van je stem. Als dit goed is afgestemd is de

beleving van je meditatie optimaal.

 

Muziek als ondersteuning van je tekst



Healing Frequency

music

Binaural Beats

meditatie muziek

vind je track

https://www.muziekfabriekonline.nl/product-categorie/healing-frequency-music/
https://www.muziekfabriekonline.nl/product-categorie/binaural-beats/
https://www.muziekfabriekonline.nl/meditatie-muziek/


Ik hoop dat dze music guide je geholpen heeft! 

 

Ik upload regelmatig nieuwe rechtenvrije spirituele muziek. 

 

Alles kun je beluisteren op mijn website:

 

www.muziekfabriekonline.nl

 

Heb je nog vragen of opmerkingen?

 

Dan kun je me mailen naar info@muziekfabriekonline.nl

of appen naar 0034633313305 

 

vragen?

https://www.muziekfabriekonline.nl/

