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Dit boek beschrijft hoe de kwaliteit van leven verbeterd kan worden door het 
exploiteren van de gehoororganen volgens de verbazingwekkende ontdekkingen 
van Professor Tomatis.  
Dit tekstboek kan als een standaardwerk beschouwd worden om de correcte 
uitvoering van de originele Tomatis methode vast te stellen. Het bewijst ook eer 
aan het pionierswerk van Tomatis. Het verschaft inzicht in de soorten van 
problemen en handicaps waarvoor de methode zo goed werkt. Om dit te 
illustreren wordt een overvloed gepresenteerd aan wetenschappelijke 
bewijsvoering (o.a. EEG hersenscans) en behandelde gevallen als een hulp voor 
therapeuten zowel voor potentiële cliënten als ook om de buitenwereld te 
overtuigen. Details bevatten anatomie, neurologie, fysiologie, pathologie en 
psychologie samen met interpretaties van luistertesten, programmering en 
apparatuur. Het bedient zowel therapeuten en cliënten als algemeen 
geïnteresseerde personen, medische en onderwijs instellingen. 
ISBN: 978-1-78222-584-3, Uitgever: info@mozart-brain-lab.com  
Prijs €49 (+ evt. verzendkosten), via luistertherapie@online.nl 
Zie ook www.amazon.com, Lees 45 pagina’s: https://books.google.nl/    
type daarna: "listen to live" en klik op het boek 
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Dit boek is geschreven voor iedereen die zijn kwaliteit van leven wil verbeteren 
door een groter zelfbewustzijn en meer vitaliteit. Dit kan door het lichamelijke en 
geestelijke evenwicht te vergroten. Daarmee zullen ook problemen, kwalen en 
ziekten verminderen of voorkomen kunnen worden. Daarbij is de Tomatis 
Luistermethode effectief gebleken door de muzikale training van de hersenen en 
het zenuwstelsel, dus van lichaam en geest. Hierdoor kan men optimaal de eigen 
kwaliteiten en talenten ontplooien van de jeugd bij leerprocessen zowel als van 
ouderen voor vitaliteit. Met een vergroot (zelf)bewustzijn kan men de regie in 
eigen hand houden in een steeds complexere en digitale wereld. 
Voor details en wetenschappelijke onderbouwing met behandelde gevallen zie 
ons tekstboek: “Listen to Live; our Brain and Music, the Tomatis Listening Training 
and Therapy” 
Product informatie 

• Zachte kaft: 66 pagina’s 
• Uitgever: Mozart-Brain- Lab (office@mozart-brain-lab.com) 
• Taal: Nederlands 
• ISBN: 978-1782226277 
• Grootte: 15,6 x 0,5 x 23,4 cm  
• Zie ook www.amazon.com, Type: “martien de voigt” 
• Prijs: €16,00 plus verzendkosten €3,90 via de auteur 
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