Reverse Speech - Geheime Boodschappen vanuit het Onderbewuste
Spreker: Karina Kaiser, www.reversespeechinternational.com
Datum: donderdag 19 juni 2014
Tijd: 19:30 - 22:00u
Locatie: Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
Entree: € 25,-- p.p. incl. koffie, thee en water (bij vooruitbetaling)
Gelieve dit bedrag over te maken vóór 5 juni 2014 op rek. NL10 INGB 0004 4605 79
t.n.v. Desire & Give te Voorhout o.v.v. Karina Kaiser.
Aan de zaal: € 30,-- p.p. incl. koffie, thee en water (zonder plaatsgarantie).
Openbaar vervoer:
Vanaf NS Station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort lopen en meteen
oversteken (1e straat rechts).
Meer informatie, kijk op http://www.delezing.nl/lezing/144/karina-kaiser-reversespeech-secret-messages-from-the-unconscious
Wat is ReverseSpeech?
In 1983 attendeerde iemand de Australiër David John Oates erop dat gezongen of
gesproken tekst in rock & roll songs, afgespeeld in omgekeerde richting, soms
duidelijk verstaanbare boodschappen bevat......
Oates verdiepte zich verder in dit fascinerende fenomeen en trad in 1987 naar buiten
met zijn ReverseSpeech techniek.
Zijn pioniersbevindingen legde hij neer in verschillende boeken, w.o. Beyond
Backward Masking (1987), Voices From The Unconscious (1995) en It’s Only A
Metaphor (1996). www.reversespeech.com
Een van de succesvolle leerlingen van Oates is de van oorsprong Duitse Karina
Kaiser, www.reversespeechinternational.com.
Karina komt vanuit Australië naar Nederland en geeft op donderdag 19 juni 2014 een
presentatie bij DeLezing in Heemstede.
Spraak vindt plaats op twee niveaus: bewust en onbewust - voor-, en achterwaarts.
Iedere menselijke baby blijkt te beginnen met achterwaarts spreken (en kruipen!).
En terwijl dit oorspronkelijk omgekeerde niveau bewaard blijft, verandert de
spraakrichting geleidelijk naar wat wij kennen als normale spreekvaardigheid.
Wanneer een spraakopname omgekeerd wordt afgedraaid, zijn er voor het geoefend
oor in de onbegrijpelijke brij van klanken, af en toe goed verstaanbare woorden of
zelfs korte zinnetjes te vinden. Zij komen voort uit verschillende lagen van het
onderbewuste. Hun strekking, soms in symbooltaal, heeft meestal te maken met de
inhoud van de vooruit gesproken tekst, en verwijst naar de dieper verscholen realiteit
van de spreker.
ReverseSpeech is echter veel meer dan een spannende curiositeit.
Niet alleen kan deze techniek dienen als een soort van leugendetector, maar dit
fenomeen kan ook therapeutisch worden ingezet voor het uitnodigen en opzoeken
van verborgen patronen in iemands persoonlijkheid, zoals diepere redenen van
ziekte of gedrag.

In sessies met een goed getrainde coach kan ReverseSpeech vele maanden van
psychotherapie overbodig maken, omdat de cliënt met de eigen in omkeringen
tevoorschijn gekomen patronen, symbolen en metaforen direct gericht aan het werk
kan.
In een interview met medisch research journalist Désirée Röver legt Karina Kaiser
deze zorgvuldig opgebouwde werkwijze nader uit.
Dit gesprek is te beluisteren en via een rechter muisklik te downloaden op
https://www.dropbox.com/sh/8nbt9ukb0nososs/kS2YNfWbQH?n=203747159.
Karin Kaiser houdt zich al meer dan tien jaar bezig met het coachen vanuit
ReverseSpeech. Ook ontwikkelde zij diverse Engels- en Duitstalige modaliteiten
voor zelfverkenning en healing met behulp van ReverseSpeech.
Op 19 juni 2014 geeft Karina Kaiser in Heemstede een presentatie.
Op 19 en 20 juni heeft zij bovendien ruimte voor enkele privéconsulten.

SPECIALE AANBIEDING voor Privéconsulten
Donderdag 19 juni 2014 (middag)
Vrijdag 20 juni 2014 (ochtend)
Karina Kaiser heeft tijd ingeruimd voor enkele privéconsulten.
Een sessie bestaat uit een individuele geluidsopname, analyse
van de gevonden omkeringen (reversals), een geschreven transcriptie,
en een terugkoppelingsgesprek.
Boeking uitsluitend via info@delezing.nl
5 min. opname (1 uur voor analyse) - € 60,15 min. opname (2 uur voor analyse) - € 165,30 min. opname(4-5 uur voor analyse) - € 310,-

