
De 8 Sacred Sounds Pendants & 8 Personal Sacred Sounds 

 
De Sacred Sound Pendants 

 
Deze 8 hangers bevorderen je welzijn op alle belangrijke, essentiële 
levensgebieden waar we allemaal mee te maken hebben, in het streven 
naar gezondheid, goede relaties, kennis, geluk en voorspoed. Het leven 
kent ups en downs. Deze hangers bevorderen het leven zelf in al haar 
facetten, zodat jouw levensweg wat makkelijker verloopt.  
 
Alle Sacred Sound Pendants kunnen door het hele gezin gebruikt 
worden. Tijdens het gebruik en dragen van deze pendants kunnen de 
Pendants wat verkleuren. 
 
Wat het ook is, op welk levensgebied je graag wat meer support wilt, er 
is Sacred Sound Pendant voor. Er zijn vier sets van 2 Sacred Sound 
Pendants– die elkaar krachtig aanvullen. 
 
De setjes bestaan uit: 
    Goudkleurig  ~    Zilverkleurig 

1. Inception       ~    Reflection 

2. Education      ~    Succes 

3. Love              ~    Abundance 

4. Health           ~    Curse 

 
Alle 8 Sacred Sound Pendants zijn voor iedereen een waardevolle tool, 
en afzonderlijk te bestellen. Heb je issues op gezondheid, dan bestel je 
de Health Pendant, heb je issues met 
depressie en of verslavingen of werd je altijd bekritiseerd dan kies je 
voor de Curse Pendant. 
(Zie de beschrijvingen bij iedere Sacred Sound Pendant). 
 
Personal Sacred Sound 

Alle hangers kun je activeren met jouw persoonlijke Sacred Sound, de 
werking van jouw 

Pendant zal verveelvoudigen. Iedere Pendant heeft een andere 
Persoonlijke klank, in enkele 

gevallen kan het voorkomen dat je dezelfde klanken hebt. Ook zonder 
deze Sounds kun je de pendant gebruiken, maar de werking met je 
persoonlijke Sacred Sounds zijn vele malen sterker. 
 
De Sacred Sound Pendants en de Personal Sacred Sounds zijn een 
heel waardevol geschenk met meerwaarde, niet alleen voor de 



ontvanger, maar ook voor jezelf als gever en voor de Wereld. 
Als je iemand anders een Sacred Sound Pendant wilt schenken, maar 
die persoon heeft geen belangstelling voor het hoe en wat om ermee te 
werken, dan heeft het toch een bijzondere uitwerking op deze persoon 
en op de omgeving. 
 
Als je graag iets wilt bijdragen aan lichter en beter maken van deze 
wereld, schenk dan een Sacred Sound Pendant aan je partner, kind, 
collega voor welke gelegenheid dan ook. Het is 

een waardevol cadeau met meerwaarde. Velen kennen de werkelijke 
waarde van de BioGenesis producten niet, de werkelijke waarde is niet 
uit te drukken in geld. Daarnaast de energie blijft en raakt nooit leeg. 
 

De 8 Sacred Sounds Pendants & 8 Personal Sacred Sounds 

 
Personal Sacred Sound bestellen? 

 
In onze Shop kun je alle Personal Sacred Sounds afzonderlijk bestellen, 
na het plaatsen van de bestelling, stuur dan een email naar 
info@yanini.nl 
 

met de volgende gegevens: 
Geboortedatum 

Geboorte plaats en land 

Geboorte tijd ( dit zo nauwkeurig mogelijk) Indien je deze niet kunt 
achterhalen, neem dan met mij contact op. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@yanini.nl


Alle Sacred Sound Pendants op een rij. 
 
Set 1 

De Inception Pendant (Goudkleurig) 

 
De Inception Pendant is Goudkleurig en is verbonden is met jouw 
geboorte en de daarbij behorende kosmische energie die bij jouw leven 
hoort. De Inception Pendant is waar het leven vorm 

aanneemt. Deze Pendant bevordert je levenservaringen, bevordert dat je 
meer en meer feeling krijgt met dat wat je hart en ziel roert, zo kom je tot 
het leven van je potentieel. Je ervaart op een verder bijna niet te 
omschrijven manier, begeleiding op je levenspad via de 

ondersteunende werking van deze Pendant. De Inception Pendant naast 
de Reflection Sacred Sound Pendants, bevorderen de werking van alle 
andere Sacred Sound Pendants.   
 

Reflection Sacred Sound Pendant ( Zilverkleurig) 
 

 
 

De Reflection Sacred Sound Pendant is zilverkleurig en is de 
beschermer van het leven. Zoals de zon de maan reflecteert ben je de 
spiegel van je hoger zelf. Je spirituele natuur is geen zwakte maar een 
kracht, het individu ervaart zich meer thuis op aarde met deze 
bescherming, juist in tijden van stress, wanhoop, ongemak, lastige 
keuzes, problemen, enz. Deze Reflection Sacred Pendant heeft een 
frequentie die je beschermt als je teveel van je eigen kern dreigt te raken 
door anderen en of moeilijke situaties. Juist in deze tijd heel aangenaam 
voor de meer open intuïtieve en spiritueel bewuste mensen. 



 
 

Set 2. 

Education Pendant Goudkleurig 
 

 
 

De Education Sacred Sound Pendant verheldert iemands pad in het 
leven. Het helpt je weg te ontvouwen op de meest optimale manier. Dat 
is soms iets anders dan wat je bewust wilt. 
Maar deze Pendant brengt de zegening van je diepere verlangens 
bewust te maken, en hoe je deze tegemoet kunt komen, in tijden van 
keuzes, relatieproblemen en werksituaties. De Education  
Pendant helpt je keuzes te maken, die je brengen tot wat je ten diepste 
in dit leven graag wilt doen of ervaren. Deze Pendant gaat over de 
essentie, over terugkeer naar de Bron. Het helpt jou in jezelf de 
connectie te hervinden, deze Education Sacred Sound Pendant gaat 
over bewustwording. 
 

Success Pendant ( Silverkleurig) 

 
De Succes Sacred Sound Pendant gaat over je positie in dit leven. Wat 
je ook verkiest, de Succes gaat over succesvol zijn, positie, kracht, dat 
wat je bereikt in je leven. Het is de pendant die hoort bij de Education 
Pendant, want hoe hoger jouw bewustzijn, hoe meer je leeft vanuit je 
essentie, dat draagt bij aan zielsgeluk. Maar  Werelds succes is iets 
anders, iedereen weet hoe fijn het is om succesvol te zijn, hetzij in je 



werk, je bedrijf, praktijk 

of tijdens je studie. Deze Succes Sacred Pendant helpt dat je inzet met 
meer succes wordt beloond waardoor het zorgt voor meer 
zelfvertrouwen en uiteindelijk ook, meer zelfsturing. 
Zit het altijd tegen, heb jij zelden succes, dan is dit is je Pendant. 
 
 
Set 3 

Love(Relatie) Pendant ( Goudkleurig) 

 
De Sacred Sound Love Pendant verbetert je leven door alle aspecten 
van liefde te versterken en te ondersteunen. Het bekrachtigt en support 
alle aspecten die met liefde en relaties te 

maken hebben… Liefdesrelaties, maar ook familie relaties, de relatie met 
collega’s in bedrijven en organisaties. Liefde heelt altijd en is het meest 
helende bij hartzeer of zielenleed. 
Voor wie op basis van liefde, vanuit het hart, noemen we dit, verder wil 
met een relatie, dan is dit een heel mooie support en een geschikte 
Sacred Sound Pendant voor jou en je relatie. 
 

Abundance Pendant (Zilverkleurig) 

 
Liefde en overvloed gaan hand in hand. Overvloed in de vorm van wat je 
toe valt, we zeggen vaak er bestaat geen toeval. Wie echt liefdevol 
handelt, kan altijd in retour verwachten en meer. Zegeningen. Wat je 
geeft krijg je vermenigvuldigd terug. Wellicht niet hoe je verwacht of 
hoopt, dat is zelden zo, maar het komt in retour, op een manier die 
tegemoet komt aan wat je echt nodig hebt. Overvloed is op alle gebieden 



van het leven mogelijk. Of je nu vrienden zoekt of meer geld verlangt. 
Meer van wat dan ook. Waar je ook maar behoefte aan hebt, de 
zegeningen van overvloed, dan is dit is je Pendant. 
 
 
Set 4 

Sacred Sound Health Pendant (Gold) 

 
 

De Sacred Sound Health Pendant herstelt en regenereert, balans op alle 
levels die van invloed zijn op de fysieke en mentale gezondheid. Dit 
betekent niet dat deze Pendant geneest, maar dat deze daarvoor de 
voorwaarden schept op een heel krachtige manier. Voordat je fysieke of 
mentale klachten hebt of ervaart, is er eerst onbalans op levels die we 
niet gewaar of bewust zijn. Het bevorderen van balans op die levels, is 
positief van invloed en zo bevordert deze Sacred Sound 

Health Pendant je gezondheid en het herstel, zover mogelijk. Deze 
Pendant geeft ondersteuning bij alle reguliere en additieve holistische 
geneeswijzen omdat het over universele levels gaat die voor elk 

mens individueel belangrijk zijn. Het bevordert en herstelt het evenwicht 
op alle lagen die de fysieke vorm beïnvloeden. 
 
Curse (Obstakels) Pendant is Silverkleurig 

 

 

De Curse Sacred Sound Pendant helpt je om los te komen van de 
invloed van negatieve energie en ruimt obstakels uit de weg. Ook kan 
deze Curse Pendant de energie van verwensingen en vervloekingen 
verbreken. Dat zijn grote woorden, maar al je gedachten, woorden en 



handelingen kunnen negativiteit in zich dragen. Alles wat je denkt, zegt 
en doet heeft invloed op jezelf en anderen. Alles is energie. Vaak ben je 
je niet bewust van de negativiteit, omdat die al heel lang van generatie 
op generatie is overgedragen. Door jouw omgeving en de cultuur waarin 
je leeft en opgroeit ben je geconditioneerd. Zo houden mensen in 
verschillende culturen er andere opvattingen op na over belangrijke 
aspecten van het leven. In bijvoorbeeld Indonesië, Afrika en Suriname, 
Marokko of Turkije, Iran zijn rituelen met vervloekingen (Voodoo), Winti 
en eerwraak gebruikelijk, terwijl die in ons land niet bekend zijn, 
gewaardeerd of zelfs afgekeurd worden. 

Als negatieve energie de overhand heeft kan zich dat uiten in 
verslavingen. Behalve de bekende verslavingen zoals tabak, alcohol, 
koffie en allerlei drugs en medicijnen, kun je ook denken aan verslaafd 
zijn aan computerspelletjes, televisie kijken, seks, relaties, aandacht of 
andere, zeer persoonlijke dwangmatigheden. Andere symptomen van 
teveel negativiteit zijn depressie, emotioneel trauma, allerlei vormen van 
verminderde validiteit en een overvloed aan obstakels en uitdagingen op 
je levenspad. Als je de negatieve energieën wilt loslaten en 
verwensingen of vervloekingen wilt verbreken of obstakels uit de weg wilt 
ruimen, kies je voor de Curse Pendant. Lees meer hierover in onze shop 

 
 
8 Personal Sacred Sounds 
 
 
Naast de Sacred Sound Pendants bestaan er, de Personal Sacred 
Sounds. Deze persoonlijke heilige klanken zijn persoonlijk en niet door 
anderen gebruiken. 
Er bestaat de mogelijkheid om je Persoonlijk Sacred Sound te bestellen 
per stuk of als set. 
Indien je alle 8 Personal Sounds besteld ontvang je een gratis Inception 
Sound Pendant. Deze Pendant is de belangrijkste Pendant omdat deze 
verbonden is met je geboorte data, tijd en plaats en het alle andere 
Pendants en sound positief beïnvloed.  
 
De kosten voor de 8 Personal Sacred Sounds bedragen € 300 Je 
ontvangt een gratis Inception Sacred Sound Pendant twv €129,95. 



 
Alle info en prijzen kun je terug vinden in onze Shop. 
 
Alle Pendants & Sounds zijn op de website van Yanini.nl te 

bestellen. Hou er rekening mee dat er een levertijd van 6 tot 8 weken 
kan zijn indien Yanini.nl ze niet op voorraad heeft. 
 
Prijzen: 
Sound Pendants : Alle prijzen die op onze webshop vermeld staan zijn 
incl. verzendkosten en orderkosten en  invoerkosten (bij bestellingen van 
4 of meer door yanini in Amerika). Gezien de hoge verzendkosten en 
invoerkosten vanuit Amerika verzamelen wij de bestellingen. 
 
Bij een bestelling van alle 8 Sacred Sound Pendants ontvang je de 
Personal Sacred Inception & Reflection Sound twv    49,95  gratis. 

               
De Personal Sacred Sounds worden per set aangeboden voor 100€. 
Personal Sacred Sound per stuk: 50,00 € per Personal Sacred Sound,  
Bestel je alle Personal Sacred Sounds tegelijk, dan betaal je 300€, en 
ontvang je de Sacred Inception 

Pendant gratis. 
 


