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Voice Analysis 
Zoals iedere persoon, iedere vingerafdruk en iedere iris uniek is, zo is ook 

iedere stem uniek. De Voice Analysis (VA) is een methode om aan de hand 

van een stemopname van enkele minuten inzicht te krijgen in de persoon 

achter de stem. Ook kan een meting worden gedaan door middel van 

elektro-encefalografie (EEG). EEG meet de elektrische activiteit van de 

hersenen. Het systeem meet en benoemt zowel de krachtige 

eigenschappen, als de eventuele blokkades in de persoonlijke, mentale, 

emotionele en fysieke gesteldheid. Tevens geeft het een goede indicatie 

over vitaliteit en stress. VA ontdekt en vergelijkt emoties en maakt het 

daardoor mogelijk onderliggende oorzaken van bepaalde emoties te 

verklaren. 

Principe van VA stemanalyse 

Ruim 20 jaar wereldwijd (o.a. in Nederland, Duitsland, Finland en de VS) 

onderzoek naar verbintenissen tussen lichaam, geest en emoties heeft het 

mogelijk gemaakt om trillingen en frequenties van de stem door middel van 

een analytisch computerprogramma te meten en te vertalen. De resultaten 

van deze studies hebben VA in staat gesteld om trillingen uit de stem te 

verbinden aan emoties, hersengebieden en hersengolven. Zo ontstaat een 

absoluut uniek patroon van golven dat net zo uniek is als een vingerafdruk 

of een irisscan. Vervolgens geeft het eenvoudig te lezen rapport een dieper 

inzicht in de persoon achter de stem. 

De VA wordt niet beïnvloed door de betekenis en klank van de woorden, 

maar door de onbewuste emoties (specifieke emotietrillingen) die de 

spreker uit tijdens de stemopname. Daarom is taal noch inhoud van het 

gesproken verhaal van belang. 

Trillingen die in sterkte of toon afwijken van de basis van uw eigen stem 

noemen we triggers. De stem kent miljoenen van deze triggers en VA heeft 

hieruit 3000 hoofd triggers in kaart gebracht. Deze 3000 triggers vormen de 

basis van de VA software voor analyse. De frequentie en zelfs de 

combinatie van de verschillende triggers heeft een unieke persoonlijke 

uitleg tot resultaat. Van de 3000 triggers heeft VA bovendien maar 480 

triggers nodig om een enkele analyse te kunnen maken. Deze worden in 

een korte geluidsopname uit de stem gefilterd. Over het algemeen duurt 

een stemopname ongeveer twee minuten. 



Matching module 

Een analyse geeft inzicht in een persoon. Middels het matchen van de 

analyses van twee verschillende personen kan men met VA echter zelfs 

een inzicht verkrijgen in de raakvlakken tussen twee personen. Bij deze 

matching wordt gekeken naar de mate van balans, de aanwezigheid van 

parallellen en de hoeveelheid raakvlakken ten opzichte van een 

gemiddelde. Dit alles op basis van de tonen die geuit zijn tijdens de 

individuele opnames. 

Vanuit de matching-analyse kan een inzicht worden verkregen of twee 

personen veel gemeen hebben. De analyse geeft een beeld of zij elkaar 

aanvullen en versterken of elkaar juist eerder zullen tegenwerken; hoe zij 

op elkaar reageren in stress situaties. In sommige (werk)relaties kan het 

gewenst zijn dat personen elkaar aanvullen; in andere juist dat personen 

veel op elkaar lijken. Dit komt naar voren uit de matching tussen twee 

analyses. 

VA matching is geschikt voor eenieder die met enige vorm van relatie te 

maken heeft en hier inzicht in wil verkrijgen. Een VA meting duurt ongeveer 

twee minuten. Voor de matching tussen twee personen kan dus reeds 

binnen vijf minuten een uitgebreide (relatie-)analyse ter beschikking zijn. 

Balansmodule – Geluidsbalans 

De balansmodule brengt de hersenen en hun trillingen weer in balans, 

waardoor het zelfhelend vermogen wordt aangesproken. Als trillingen in de 

hersenen uit balans raken (door bijvoorbeeld heftige emotionele 

gebeurtenissen of genetische afwijkingen), kunnen bepaalde ziektebeelden 

ontstaan. De therapeutische module maakt cliëntgebonden 

geluidsbalansen aan de hand van de resultaten uit de analyse. De module 

spreekt middels een koptelefoon de hersenen aan via lichaamseigen 

trillingen en magnetische spoelwerking. Het werkt met een multiple binaural 

brainbeat en een neuromagnetic binaural beat system. Ook de chakra’s 

kunnen met behulp van de balansmodule worden uitgelijnd, aan de hand 

van de resultaten van de VA meting. Gebaseerd op de persoonlijke 

frequentie wordt het excessieve chakra aangesproken, om te ontladen naar 

het deficiënte chakra. Door het geluidsbalans dagelijks af te spelen, worden 

de juiste frequenties door het lichaam overgenomen en zo kunnen de cellen 

beter met elkaar communiceren. Het lichaam wordt dankzij de eigen 

genezende vermogens weer in balans gebracht. 



Voice Analysis 

Wat Voice Analysis in beeld brengt 

 Emotionele eigenschappen en onbewuste emoties 

 Fysieke balans 

 Impulsieve eigenschappen 

 Lichamelijk en geestelijk stressniveau (chakra’s) 

 Persoonlijke eigenschappen 

 Psychologische balans 

 Rationele eigenschappen 

 Sociale eigenschappen 

 Stress niveau en energie niveau 

 Uitstraling 

 

Voordelen van Voice Analysis 

 VA geeft binnen enkele minuten diep inzicht in de persoon. 

 VA werkt doelgericht: aan de hand van de gemeten resultaten kan eenvoudig 

worden bepaald welke vervolgtherapie nodig of wenselijk is. 

 VA is een uitstekend voortgangs- en controlemiddel waarmee de effectiviteit 

van iedere therapie kan worden getoetst. 

 De VA Balansmodule spreekt het zelfherstellend vermogen aan, waardoor 

aandoeningen geheeld kunnen worden. 

 

 

 

 

Voor VA analyse & therapie kunt u terecht bij: 

Faro neuro & health center   
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 
Papaverstraat 26B, 1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 | info@farohealthcenter.nl | www.farohealthcenter.nl 
Jan Karregat (natuurgeneeskundig therapeut & psychosociaal hulpverlener) 
Marjanne Laeven (natuurgeneeskundig therapeut & verloskundige) 


