
              JAZ SEM MOJ GLAS, zvočna delavnica 

                  osvobajanje sebe s svojim  LASTNIM GLASOM 

 

 

Delavnica JAZ SEM MOJ GLAS, je sproščujoča delavnica, kjer 

delamo s čudovitim orodjem, ki ga imamo vsi. Z orodjem, ki 

ga lahko vzamemo s seboj prav povsod, ki mu lahko 

dodajamo različne barve in višine, pa tudi različen karakter, 

različna čustvena stanja – in bo zvenel drugače – to je NAŠ 

GLAS. 

On je naš zdravitelj, on je naš rešitelj. 

Naš glas je le naš in vsebuje vibracijo srčne energije vsakega 

posameznika. Prihaja iz nas in je del nas, je naša celota. V 



sebi nosi vse tisto, kar smo v danem trenutku. In vedno nam 

je na voljo. 

Če ga imamo vedno s seboj in je res tako, kaj moramo 

narediti, da nas bo naš lastni glas zdravil in nas osvobajal? 

SPROSTITI MORAMO SVOJO OSEBNOST, ČUSTVA IN 

AKTIVIRATI SVOJO ENERGIJO. BITI MORAMO SPONTANI IN 

SI DOVOLITI, DA IZ NAS GOVORI NAŠA DUŠA-TISTO, KAR JE 

LJUBO LE NAM, PA ČEPRAV SE OKOLICA NE STRINJA S TEM. 

POMEMBNO JE, KAJ NOSIMO V SVOJEM SRCU IN DA TO 

TUDI IZRAZIMO.POMEMBNO JE, DA SI DOPUSTIMO 

ZVENETI, KER NAŠE TELO JE ENA SAMA VELIKA VIBRACIJA. 

Zvok je temelj vsega, z zvokom smo bili ustvarjeni in z 

zvokom vsak dan delujemo, zato je zdravljenje z zvokom 

najglobja tehnika zdravljenja,sproščanja, podiranja blokad in 

omejitev in spreminjanja sestave in vzorcev našega telesa in 

uma. 

Jasen zvok človeškega glasu deluje kot laser. Jasen zvok 

»uglasi« celice, naravna kosti, pomaga, da odpadejo 

čustvene blokade in negativa, ki se nabira preko dneva, čisti 

in krepi živčevje, poživlja možgane, krepi imunski sistem in 

organe...ZDRAVLJENJE Z GLASOM JE ZELO ENOSTAVNA IN 

PREPROSTA TEHNIKA. 

Ni potrebno, da ste pevec, niti ni potrebno, da imate 

»posluh in da znate peti«,potrebno je le, da ste prisotni, 

odprti in da spustite zvoke iz sebe. Ker  smo vsi frekvenca 

zvoka , ki se začne z DIHOM, nadaljuje z ZVOKOM in konča z 



BESEDO, izgovorjeno ali izpeto. Vse frekvence pa gredo skozi 

srce. 

 

Glas je naša osebnost! Zato začnimo zavestno uporabljati 

svoje telo, dih in naš glas. Od tega kako velike in močne so 

naše besede, je odvisno, kako kvalitetno bo naše življenje. 

» Kar oddaš, to dobiš!« 

In ko človeški glas oddaja moč in ljubezen – je zdravilen. 

 

 

 



 



 

 

Delavnica je razdeljena v tri dele, zato, da telo pripravimo na 

zvok: 

- energijske vaje za telo 

- zavestno dihanje 

- delo z našim glasom 

 

Na delavnico se je potrebno PRIJAVITI  do petka,16.8. na: 

 

- www.jazsemmojglas.com 

- jaz.sem.moj.glas@gmail.com 

- 041 231 915 ( Mojca) 

 

 

Datum izvedbe delavnice na Možjanci ( na travniku ): 

 

PETEK, 16.avgust ob 18.30-20.30 

 

 

 

 



S seboj je potrebno prinesti: 

- steklenico z vodo 

- oddejo 

- telovadno blazino 

 

Prispevek za delavnico: 

20 eur 

 

Izvajalka delavnice: 

 

MOJCA BEDENIK, zvočna terapevtka, pevka, prof.petja 

 



 



 

 

 

 


