
 
 
 
 
 
 
 
 
Even if this book is now ‘old’, there are still quite a few 
passages I still would write the same way again. 
Of course you would have a hard time finding the music I 
suggested in those days.
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Forord af Bob Moore    
 
Den personlige udviklingsproces er grundlæggende en læreproces om en selv; den involverer 
forholdet til energi såvel i som udenfor den fysiske krop. Det viser sig at energifelterne  reagerer 
på de forskellige livsforhold, vi bliver involvereret i. 
 
I det omfang vi bevæger os ud over nysgerrighedens stadium, det stadium som mange måske 
oplever i den indledende tiltrukkethed af energiprocesser og personlig udvikling, bliver vi stillet 
overfor spørgsmål såsom: Hvorfor ønsker jeg at gå ind i hele selvudviklingsprocessen? Hvad er 
min motivation for dette ønske? Hvortil ønsker jeg at bruge denne øgede forståelse af energi? 
Hvordan ser jeg på formålet med mit liv i relation til den øgede bevidsthed, jeg opnår gennem 
udvikling? Disse spørgsmål er ofte konfronterende. 
 
Når vi arbejder med energi i forbindelse med vores egen personlige udvikling, er dette i sig selv 
noget, vi er nødt til at tage alvorligt, fordi vi bliver afkrævet beslutninger som ofte betyder 
grundlæggende ændringer i vores liv. Det er nødvendigt at sådanne ændringer finder sted, fordi 
det så ofte vil gå op for os, at de ting vi gør, ikke bevirker fremskridt i vores liv, eller at de mål 
vi stræber efter, er blevet for materialistiske. I takt med at vi bevæger os fremad er det naturligt, 
at der dukker overvejelser op omkring hvad forandring egentlig betyder, overvejelser omkring 
hvorvidt det virkelig er muligt at skabe forandringer i sin dagligdag. Udvikling i betydningen at 
forstå vores eget liv sker ikke i løbet af nogle måneder, eller sågar indenfor et par år. Den 
udvikling vi ser os involveret i, varer resten af vores fysiske eksistens i kraft af udviklings 
progressive natur.  
 
De forskellige processer, som vi involveres i i relation til udvikling, fjerner os ofte fra sådanne 
forhold som f. eks. stolthed ved at befæste noget som overlegent, ja det fjerner os fra mange af 
de emotioner, som har styret vort livsmønster. Emotioner, såsom vrede eller jalousi, er 
fænomener, som står i vejen for, at vi kan opleve og værdsætte et dybere forhold til os selv, og 
kan følgelig betyde, at vores forhold til andre bliver temmelig overfladiske. 
 
Det at blive stadig mere bevidst om den følende forbindelse til os selv og om de dybder som vi 
kan opleve, især i kontakten med hjertet, bibringer os en ydmyghed, hvor vi kan værdsætte en 
mere virkelig eller sand balance mellem os selv og andre mennesker. I denne proces bliver vi 
ofte bevidst om behovet for at udtrykke de følelser vi har i relation til områder, som er 
forbundet med dybden af vores sande natur. Her er det vi kan se forskellige aspekter være 
relevante for forskellige personer, og således indse at personlig udvikling ikke er det samme fra 
person til person. Den individuelle forbindelse heri viser sig igennem de forskellige måder at 
opleve og at udtrykke udadtil på. Tiltrækningen til forskellige områder, som vi kan ønske at 
udtrykke os indenfor ( som musik, kunst m.m.) bliver således en del af hele den proces, som 
finder sted i udvikling igennem anvendelse af energiarbejde. 
 
Musik, der i sin essens er lyd, spiller en meget vigtig rolle indenfor hele denne proces. Musik er 
frekvenser af forskellige lyde, som vi finder i de forskellige musikskalaer både i Vesten og 
Østen. Brugen af musik kan bringe os i en dybere kontakt med os selv på en meget progressiv 
måde. Mit forhold til musik har været en kolossal hjælp for mig i hele min proces med personligt 
udviklingsarbejde. Det har givet mig mulighed for at værdsætte en mere harmonisk forbindelse 
med mig selv såvel som en stadigt mere harmonisk forbindelse med andre mennesker. 
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Sammenhængen mellem energi i energifelterne og musik er ubrydelig. Vi finder reaktioner inden 
for energifelterne på forskellige lyde. Naturligvis er den indre søgen for mange mennesker en 
søgen mod harmoni, en større fredfyldthed. Mange former for musik fra klassisk til såkaldt 
"New Age"-musik kan hjælpe hele denne proces. Det er en progressiv proces, der bringer os fra 
et forståelsesniveau til det næste og således hjælper os til at finde forbindelsen til meditation, der 
igen skaber mulighed for at nå områderne af ro og stilhed inden i os selv. 
 
Vi lærer at lytte til musik når vi lærer at lytte til os selv, ikke blot med ørerne, men også med 
vores bevidsthed. Ikke al musik, der hjælper os i udvikling, er musik der har rytme. Ofte kan 
musik, der af mange beskrives mere som lyd end som musik, have en gennemtrængende 
virkning. Denne virkning giver gode muligheder for at frigøre der vi vil kalde blokeringer i os 
selv. Blokeringer som begrænser vore muligheder for at fornemme forbindelsen til os selv og 
som igen begrænser vores dybere forbindelse til andre. 
 
Musik er, føler jeg, som udvikling. Der er to aspekter i musik: For det første det aspekt der 
handler om at analysere og forstå de processer som sker i den - og dette er en del af den 
sammensmeltning der eksisterer mellem energifelter og selve musikken. På den anden side er der 
også en stigende bevidsthed om følelser, det ord som omgående tiltrak min opmærksomhed i 
titlen på den engelske version af boget 
 
                                  Music - the feeling way, a quest for harmony. 
 
Dette udtrykker grundlæggende mit syn på hvad sker mellem musik og energi. Det er også en 
essentiel kvalitet i forhold til healing og selvhealing. Denne bog er i sig selv meget udfordrende 
på den måde at den viser mange af de essentielle faktorer vi finder i bestræbelserne på at forstå 
energi og energifelter og forholdet til musikken selv. Vi har i denne bog en stor detaljerigdom, 
som giver en meget god orienteringshjælp for de der søger at fremme deres udvikling og en 
dybere forståelse af forbindelsen mellem energi og musik. 
 
Som lærer beskæftiget med at hjælpe andre med at meditere, med at arbejde ved og deri gøre 
brug af energi i og omkring dem selv, er det meget glædeligt at opleve mennesker, der gennem 
deres eget initiativ udvikler en sammenhæng, hvor forskellige indre kvalitetsområder bliver 
forenet i et udtryk udadtil, hvilket igen kan blive til hjælp for andre. Daniel Perret er et af disse 
mennesker, der har udviklet sig igennem sin egen indsats og dedikation. Jeg mødte ham for 
omkring 17 år siden, da jeg sammen med min kone afholdt udviklingsgrupper i Schweiz. Han 
interesserede mig og tiltrak mig meget igennem sit fine spil på harpe og fløjte. I nogle år, hvor 
han boede i Danmark, lyttede jeg til ham når han spillede, og iagttog når han improviserede for 
andre, individuelt og i gruppesammenhænge. Efterhånden som hans kontakt med energi blev 
tydeligere, blev også dybden i hans spil beriget. Og hvad vi nu oplever i denne bog bringer de to 
områder sammen, hvilket også involverer forbindelsen til farve og lys. Dette er meget 
tilfredsstillende og glædeligt for mig som lærer, også i sammenhæng med, at jeg igennem mange 
år har været så priviligeret at kende Daniel Perrets kone Marie og hendes fine kunstneriske 
arbejde med brug af farver. Det viser de dybe muligheder i komplementære aktiviteter, 
muligheder der opstår, når to individer udtrykker sig ud fra forbindelse til deres egen kreativitet. 
 
In music, in the sea, in a flower, in a leaf, ina an act of kindness 
I see what people call God - in all these things. 
Pablo Casals 
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Ringkøbing, februar 1996 Robert Samuel Moore. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
 
I musik, i havet, i en blomst, i et blad, i en venlig handling 
ser jeg hvad mennesker kalder Gud - i alt dette. 
    Pablo Casals 
 
Ringkøbing, februar 1996 Robert Samuel Moore 
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INDLEDNING 
 
Sidst i halvfjerdserne blev hidtil to forskellige interesseområder - min undersøgelse af de 
menneskelige energifelter og musikkens virkninger - til ét tema for mig. Denne kombination 
gør det muligt at observere og studere musiks indvirkninger på de menneskelige energibaner. 
Virkningerne er meget praktiske og nyttige, når vi ser sammenhængen med de måder, vi tænker 
på, vores emotioner, følelser og kropslige reaktioner. Vi troede vi kun kunne høre med ørerne, 
men det vil fremgå her, at vi rent faktisk også kan føle lyde i aktivitet, i og omkring os. 
 
Lyde arbejder direkte på os, uden at vores tænkeproces eller sprog kommer imellem. Det er 
grunden til, at vi af og til ikke med ord kan formulere, hvorfor en bestemt slags musik rører os 
så dybt. For det meste er vi ikke særligt interesseret i at vide det. Vi nyder ganske enkelt 
musikken eller slukker for radioen. Imidlertid er det meget hensigtsmæssigt at vide, hvordan 
netop den musik vælges, som kunne hjælpe os til at finde en udfoldelsesmulighed eller til at 
bevæge os igennem en vanskelig tid. Denne bog er skrevet dels for mennesker, som ikke er 
udøvende musikere, dels for musikere. Jeg har selv udført de øvelser, som foreslås i de følgende 
kapitler. Jeg ved de virker, og at enhver med lethed kan udføre dem. Det er ikke nødvendigt 
med nogensomhelst forkundskaber i musik. Min personlige opfattelse og forståelse af 
energibaner har jeg selv arbejdet mig frem til gennem egne observationer, men hvor jeg dog må 
nævne den store hjælp, jeg har fået gennem Bob Moores belæringer. Bob Moore har forsket i 
dette område mindst 30 år. 
 
Musik besidder en objektiv side, da den har at gøre med lydes natur. Den har også en subjektiv 
side, som viser os den måde, hvorpå vores opfangning af sansninger arbejder. Dette er en 
håndbog, som fører til dybere forståelse af både musik og energi. Harmoni er om universelle 
love, som berører vore liv, vores forhold til andre og til naturen, altså ikke blot musik. Hvis det 
f.eks. er vanskeligt for os at være kreative med musik når vi improviserer eller lytter, er det mest 
sandsynligt, vi vil møde lignende vanskeligheder, når vi konfronteres med uventede situationer i 
vores daglige liv. Det vi oplever gennem lydenes verden kan rent faktisk bruges som et spejl der 
reflekterer vores reaktioner, vores opførsel og vor måde at håndtere livet på. Når vi møder os 
selv på denne måde, kan vi lære, hvad harmoni kan være i os, mellem andre og os selv, i vores 
forhold til naturen, osv. For at forstå musikkens potentiale må vi se på dens fire aspekter: 
vokalt, instrumentalt og dansemusik, som amatører, kunstnere eller iagttagere og enkle 
forbrugere. Det fjerde aspekt er at lytte til musik. 
 
Da vi søger at forstå musikkens og lydens muligheder som en vej til menneskelig vækst, må vi i 
sagens natur placere individet i selve centrum for det musiske udtryk. Det er ikke 
musikinstrumentet, ej heller blot en komponists eller musikprofessors genialitet, ikke en 
instrumental tekniks åndrighed og hurtighed, som i sidste ende vil bevæge os dybt - men 
kvaliteten hos de musikere eller dansere, hvem det lykkes at udtrykke noget større end dem selv. 
Selv når et sådant udtryk udforskes gennem en enkelt gongong eller en syngeskål. 
 
Hvis vi - når vi spiller musik - får en følelse af modstand og ikke er i stand til at nå et spontant 
og varmhjertet udtryk, kan vi afdække årsagen og ændre dette. Musisk udtryk må ånde, om jeg 
så må sige, før det kan inspirere andre. Hvis ikke det sker, hvis denne udstråling mangler, er det 
den musicerende der først føler lidelsen. Vedkommende vil føle sig låst fast. Det er særligt hårdt 
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for mennesker, som bruger deres sensitivitet i deres udtryk og således ved, hvad skønhed og 
ynde kan være. 
 
Gennem mit arbejde som terapeut - hvor jeg underviser grupper og enkeltpersoner - har jeg 
mødt mange mennesker, som kørte fast i deres forhold til musik. Deraf lærte de, at en væsentlig 
del af dem selv ikke kom frem, ikke rigtigt kunne komme til live. De begrænsninger, de havde 
mødt på et eller andet punkt, forekom uoverstigelige. En kvinde gemte sin violin væk bagved et 
skab - for aldrig at spille på den igen. En mands mave gjorde vrøvl hvergang han satte sig ved 
pianoet, mens andre mente de fuldstændig havde mistet den fysiske form, der er nødvendig for 
at synge, spille eller danse. Andre havde oplevet en vis succes engang, men blev så fanget af 
den. De forsøgte igennem år efter at gentage den, men kunne ikke. De var ganske ude af stand 
til at se mod nye horisonter.. 
 
Det var rent faktisk sådan, at de fleste af dem blot havde givet efter for nogle begrænsede idéer 
om, hvad musik burde eller skulle være. De havde lyttet til nogle autoriteter eller havde forsøgt 
at kopiere et eller andet idol, hvor de blot skulle have valgt deres egen sti, om de havde lyttet til 
deres følelser. For nogle ville deres vej have ført dem til mindre nodelæsning, f.eks. andre måder 
at opfatte musik på, eller undgå mennesker som for ofte ville fortælle dem, at de sang falsk, eller 
lige meget hvad de gjorde, ville de aldrig blive virkelige kunstnere. Nogle kunne ikke finde deres 
egen kreativitet og glæde. Og fordi de ikke kendte en vej, gav de op. 
 
Nu er det dog sådan, at før eller senere vil disse mennesker igen føle sig dybt inspireret af en 
eller anden “helt tilfældig” melodi. Lyd gennemtrænger vores energibaner, og vi kan ikke 
virkelig forhindre dette i at ske. I sådanne øjeblikke kan musik synes at være bærer af et ekko fra 
et fjernt sted, vi på en eller anden måde kender, eller fra et væsen, vi elsker. Vi bevæges, 
inspireres og røres. Samtidig får vi ofte en fornemmelse af vores begrænsninger - og det 
smerter. Vi vil hellere straks glemme det hele. Jeg vil foreslå nogle måder, hvorpå vi kan befri os 
fra modstridende begrænsninger. Jeg vil tale om alle former for musik, ikke blot klassisk. 
Denne bog er om at opleve musik og lyde, mere end om at indsamle vidensbaserede 
oplysninger herom. 
 
I vore dage oversvømmes vi med musik som ingen anden kultur før os. Om det er hos 
tandlægen eller i supermarkedet er vi omgivet af musik. Selv ude i naturen, siden walkman er 
blevet en del af os på gåture. Samtidig er musikken blevet meget individualiseret og 
forskelligartet. Enhver smag forekommer at blive imødekommet. Dette har ført til den af og til 
beklagelige kendsgerning, at vi ikke kan bringe mennesker fra et fællesskab sammen til en 
koncert eller et lokalt arrangement. Halvdelen af flokken vil ikke kunne lide den musik, bandet 
spiller. Imidlertid er musikkens mål ikke på nogen måde begrænset til når folk samles. Musikken 
prøver at opmuntre os i vores individuelle søgen efter det bedre i enhver af os, således at vi når 
frem mod at kunne dele dette. 
 
Det siges, at i en svunden tid plejede belæringer til menneskeheden om et individs sande natur 
og skæbne at blive videreført gennem musikkens belæringer. Efter at have studeret, talt med, 
lyttet til og spillet med mange musikere, føler jeg, at nu er der atter sådan en tid, hvor musikken 
kan lære os om energiens love og om hvordan de arbejder: harmoni, sandhed og kærlighed. 
 
Jeg vil gerne takke Bob Moore fra Psykisk Center i Ringkøbing (DK). Jeg siger desuden tak til 
de mennesker, som har deltaget i mine kurser eller på anden måde forholdt sig til min musik eller 
denne bogs manuskript og på den måde har bidraget til at bringe disse ideer ud. En speciel tak til 
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Inge Øhlenschlæger, som har oversat denne bog og Anna Mauthner som har oversat Bob 
Moores forord. Tak also til Jørgen Mortensen som har hjælped med at oversatte di musikalske 
udtryk. Jeg vil endelig takke min kone, Marie, fordi det er sammen med hende, at jeg har 
opdaget meget om harmoni mellem to mennesker, hvordan den nås, hvordan den leves, eller 
som Bob Moore ofte har udtrykt det: 

 
Kærlighed eksisterer ikke - medmindre den udtrykkes 
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1.   LEDT IND I SØGEN GENNEM FØLELSEN 
 
80’erne har bragt en ændring i bevidsthed med sig. Når vi nu bevæger os mod det 21. 
århundrede er det ganske indlysende, at tingene ikke kan gå videre som før. Vi har blandt andet 
været vidner til en supermagts undergang, afslutningen på den kolde krig, Berlin-murens fald, 
som også Jerntæppets, som adskilte Østeuropa fra Vesteuropa. Vi er klar over, at vi har været i 
gang med at ødelægge den omverden, vi alle bebor og er afhængige af. Vi indser, at vi radikalt 
må ændre vore tænkemåder indenfor områder som: seksualitet og aids, arbejdsløshed og deling 
af arbejde og indkomst, international solidaritet, eksplosionen af omkostninger i 
sundhedssektoren, udslettelsen af forskellige dyrearter, m.m. 
 
Det er slet ikke vanskeligt at se, at oprindelsen til disse tilstande af ubalance hovedsagelig 
skyldes en forceret udvikling over de sidste århundreder, en udvikling som har lagt en overvægt 
på mandlige karakteristika/det mandlige. Vi taler her om det mandlige princip, som er i enhver 
af os, mænd eller kvinder. Det er blevet vitalt at genopdage de kvindelige karakteristika, således 
at disse kan indtræde i den nødvendige balance med det mandlige princip. Musik er her ingen 
undtagelse og denne genspejler - og går sommetider bemærkelsesværdigt forud for - 
udviklingen i samfundet. 
 
Når vi nærmer os livet gennem det mandlige princip bruger vi vore analytiske, intellektuelle 
evner, vi lægger vægt på udtryk og teknisk duelighed. Overført på musikken viser en sådan 
tilgang til livet sig i historisk viden, i det at huske navne, komponisters fødselsdage, brugen af 
“etiketter” til at klassificere de forskellige strømme indenfor musikken, at skrive og læse noder, 
at spille teknikker på musikinstrumentet (og dets yderste grænser som hastighed). Det ses også i 
dansens tekniske side, i præsentationen af koncerter og opførelser, i forholdet til medierne 
(hitparade, produktion af albums, stjernekulten, etc.). 
 
Den kvindelige side i os vil bidrage med fornyelse, intuition, inspiration, søgen efter lydens 
kvalitet og udtryk, indfølingen, stilhedens kvalitet, melodiers atmosfære eller modi. Denne side 
ville også give søgen efter en fornemmelse for det der bliver skabt, samspillet med publikum, at 
føle sig selv (krop og sjæl), evnen til at lytte, mundtlig transmission, meditativ musik, 
opdagelsen af spiritualiteten og skønheden gennem musik og dans. 
 
Disse især kvindelige kvaliteter kan dog kun blive udtrykt og fremmet ved hjælp af det mandlige 
princip i os. Det er balancen mellem disse to sider, som sikrer os vitalitet og kreativitet, kædet 
med spontanitet og en dybere mening. Det er indlysende, at enhver af de ovenfor beskrevne 
kvaliteter kan skubbes ud over en naturlig grænse, når disse ikke indordnes i et hele. Den 
mandlige side i os er fra naturens hånd den der tenderer mod at ville gøre indtryk på andre med 
fare for ærlighed og dybde. Den kvindelige side kunne tendere mod at fortabe sig i 
sentimentalitet eller detaljer, uden i sidste ende at skabe noget udtryk. 
 
For at kunne forstå den vinkel, vi har til tingene i denne bog, er det nødvendigt at skelne mellem 
følelser og emotioner. Emotioner er energibevægelser, som vi finder i det lavere astrale 
energifelt (se tegning om aura side 43), f.eks. had, frygt, jalousi, fortvivlelse, depression. 
Følelser tilhører den højere astrale del. De er transformerede emotioner og er ikke en tilstand af 
lidelse: kærlighed, medfølelse, renhed, glæde. De kommer frem gennem det frie flydende udtryk, 
hvorimod emotioner kan bryde frem på grund af undertrykkelse, som er tilbageholdt udtryk (se 
også omkring chakraernes oprindelse længere fremme). 
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Balancen mellem de mandlige og de kvindelige principper kan også beskrives begrebsmæssigt 
med yin og yang, med den højre og den venstre hjernehalvdel, som svarer til vores krops 
modsatte sider, eller endelig gennem lunare- eller solare kvaliteter. 
 
Alt dette er forbundet. Den højre halvdel af vores hjerne styrer (på grund af overkrydsningen af 
nerver i hjernen) den venstre side af vores krop, og det er denne side, som genspejler vores 
kvindelige eller lunare side. Det er den venstre side af vores hjerne, som styrer den højre side af 
vores fysiske krop, således genspejlende de mandlige og solare karakteristika. 
 
 Venstre side af krop Højre side af krop 
 Kvindeligt princip Mandligt princip 
svarer til højre side af hjerne venstre side af hjerne 
 føling, intuition intellekt, analytisk 
 modtagende  udgivende 
 yin  yang 
 lunar  solar 
 
I kapitel 3 er der en øvelse og forslag til musik, som kan hjælpe til at forbedre din balance 
mellem de to sider og udforske den. 
 
Naturligvis er der grunde til, at vores vestlige civilisation gennem de sidst forløbne århundreder 
har lagt så megen vægt på at udvikle den mandlige side. Imidlertid er det denne overbetoning af 
den mandlige side, som har ført til den nuværende ubalancerede situation i vores verden, og som 
nu er i en forvandlingsproces - på ethvert niveau. Vi må aflægge et helt system af mere eller 
mindre subtile mønstre, som beskytter det mandlige princip og bringer det kvindelige princip i 
miskredit. Disse fordomme er fra en tidlig alder blevet optaget i os. Hvis vi atter ønsker at 
tillægge den kvindelige side dens fortjente betydning, vil vi støde på en hoben opfattelser, som 
foregiver at ville advare os herimod og som endog har tendens til at bygge forsvarsmure med 
meldinger som: “Ingen adgang!”, “Adgang forbudt, fare!”. 
 
Vores forståelse af harmoniens væsen og lyd kan kun gøre fremskridt med en afbalancering af 
både de mandlige og kvindelige sider. De fleste af os vil være mere tilpas med de mandligt 
analyserende, tænkende og udadvendte sider. Det kunne vel være de kvindelige elementers evne 
til uden fordømmende holdning at gå på opdagelse i vores følelsesliv, på kanten mod det 
ukendte, mod brugen af vores intuition, som kunne få os til at føle os forlegne. Ofte dukker 
fordomme op, uden at der er et ønske om at anerkende disse som sådanne. Her vil årvågenhed, 
bevidsthed og beslutsomhed hjælpe os på den videre vej fremad. Det er lidt som at miste en 
vigtig nøgle, glemme at vi engang havde den, med det resultat at det kunne se ud som om denne 
nøgle slet ikke længere eksisterer. 
 
Naturligvis er der både mænd og kvinder som har vanskeligheder med deres mandlige sider. 
Dette viser sig f.eks. i en vanskelighed ved at skelne mellem to musiske fænomener, og i al 
almindelighed ved vanskelighed med at udtrykke sig.  
 
I takt med at du bevæger dig igennem læsningen af denne bog - og hvis du bruger nogle af de 
øvelser, jeg foreslår - bør du ikke glemme det, jeg lige forklarede. Det er vores skjulte og for det 
meste ubevidste overbevisninger, som styrer og begrænser vores virkelighedsopfattelse. Vi 
kan tro, at vi ønsker at udvikle os og udforske nye territorier, nye måder at forstå på - og dog 
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konfronteres vi ofte med vores modstand mod at åbne os, at slippe gamle vaner og 
tankemønstre. Altså er det at bevæge sig fremad ikke en lineær fremadrettet bevægelse, det er 
mere som en dans, en villighed til at udforske med hele sit væsen. 
 
Jeg har ofte oplevet med en studerende, at vedkommende siger, det er komplet umuligt at spille 
det, jeg har bedt ham spille. Normalt er det ikke et teknisk problem, men en intellektuel barriere 
- at det er vanskeligt for vedkommende at indtage denne “ny” tilgang til det at spille. Test dine 
egne reaktioner, mens du laver nogle af øvelserne. 
 
Om end det nu ikke er denne bogs eneste formål at udforske musik gennem højre side af 
hjernen, er det dog et nødvendigt første skridt. Dette vil hjælpe med til at udvide vores horisont 
og åbne for nye muligheder. 
 
De øvelser, som er anført gennem hele bogen, har to formål for øje: A) at give dig erfaringer, 
som vil tillade dig at udvide din forståelse af musik og hvordan harmoniens love virker. B) At 
hjælpe dig med at lære mere om dine egne “blinde pletter”, som har tendens til at forfalske 
virkeligheden. Dette vil lede os i retning af at blive i stand til at bestemme de mere objektive 
kvaliteter i lyd og musik. 
 
Når vi tillader os selv at lytte er vi i en proces, som frigør vores hele eksistens og væsen. Dette 
er ikke en øjeblikkelig virkning, om end det godt kan komme “som lyn fra en klar himmel”. 
Virkningerne af de forskellige øvelser og øvelsesforløb kan lade vente lidt på sig, og så pludselig 
opleves en total ændring. En del af forberedelsen er at komme til at føle en impuls, en lyst til at 
ændre sig, derefter at gå ind i et egentligt øvelsesforløb, om det nu er at lytte, spille eller 
meditere. Vi vil herigennem blive hjulpet til at gøre nogle erfaringer, som gradvis vil give en 
sikker følelse af det vi selv oplever. 
 
Ideen med denne bog er at den skal være en håndbog - en praktisk indføring. Mit mål er at 
inspirere læseren til at finde en forbindelse til musik og harmoni, der udvikler sig naturligt, at 
kunne overskride egne begrænsninger og lære at stole på sin inderste vished og viden, som 
bevæger sig hinsides polaritet. Dette er den vej, jeg selv er rejst:  Musikkens indre vej. De 
ideer og øvelser jeg deler med jer, er de samme jeg selv har brugt, øvelser som har hjulpet mig 
til at finde den forståelse jeg måtte have, og som jeg kan bruge i mit arbejde. Det jeg i denne bog 
vil dele med jer, er først og fremmest min egen erfaring, min egen rejse - jeg ved altså at denne 
vej er farbar. Jeg har ikke noget ønske om at bevæge mig ind i komplicerede teorier eller “tåget 
esoterisk viden”, som ikke kan finde rod i virkeligheden og efterprøves med livet. En forståelse 
for harmoniens væsen må nødvendigvis være til gavn og glæde i hverdagens liv og virke. 
 
Vores evne til at føle - og da til at skelne kvaliteten i hændelser, er nøglen til at bevæge sig ud 
over kendte grænser og at række mod det for os endnu ikke kendte. Men vores følelser er 
undvigende og har en tendens til at glide ind i vores ubevidste, hvis vi ikke lærer at iagttage 
dem. Det kan minde lidt om at prøve på at fange en musehale lige som musen smutter ned i sit 
hul, eller som at lære at følge en sten, som smides i en dam. Hvis vi lærer os, hvordan stenen kan 
følges, hele vejen ned i mørket på bunden af dammen, lærer vi lidt efter lidt mere om dette “åbne 
rum” under overfladen. 
 
Det er gennem vores hjertes følsomme kvalitet, at vi kan påskønne skønheden hos en blomst, i 
en melodi eller i en enkel klangtone. Nu taler vi her om hjertechakraet, dette energicenter, som 
mere befinder sig nær kroppens midterlinie end det fysiske hjerte, desuden lidt højere oppe. 
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Vores øjne ville blot se rosens linier, form og farve, altså uden dens kvalitet eller skønhed. Det 
er netop gennem hjertechakraet, at vi sommetider føler os dybt rørt. Når vi lærer at finde ind til 
denne følende dimension i vores hjerte, kan vi også begynde at sanse vores egne og andres 
dybere behov. Det er gennem hjertet at vi er i forbindelse med vores spirituelle natur. Thymus 
kirtlen befinder sig over det fysiske hjerte, i kroppens midtlinie, og den næres af hjerteenergien. 
Den begynder dog at skrumpe ind fra puberteten, hvis hjertets følende aspekt ikke bruges. 
Denne indskrumpning kan vendes, når vi lader hjertet vække til dets sande funktion. Vi kan 
sommetider føle, at begyndende opvågning påvirker Thymus som en smerte bag brystbenet 
(sternum). Jeg kan huske, at jeg for nogle år siden følte denne smerte, mens jeg en dag lyttede til 
den indiske fløjtespiller Sachdev. 
 
Det er vitalt vigtigt at vi tillader vort hjerte at føle. Dette er alt for ofte ikke blevet opmuntret og 
støttet nok hos børn, således at vi under opvæksten helt synes at have glemt “hjertets sprog”. 
Når du spørger nogle voksne mennesker, hvordan de føler, har de ingen anelse om, hvad der 
tales om. Hele den tilblivelsesproces vi har oplevet i den vestlige del af verden omkring det at 
blive mænd og kvinder, har gjort det mere acceptabelt for kvinder at være i kontakt med og 
udtrykke deres følelser. Det kan være en lang og smertefuld rejse at genvinde kontakt med nuet, 
med åbent hjerte, medlevende og glædesfyldt. 
 
Der kan være lag på lag af følelsesfulde rester, som smerte, frygt, usikkerhed og sorg - som 
blokerer vores følelser. Ofte er det frygt for vore egne emotioner, som vil få os til at opgive 
rejsen ind i at få fornyet kontakt med vore følelser. Vi er nødt til at åbne for disse sårbare steder 
for at tillade, at der sker en transformation af emotioner til følelser. Vi skulle altid huske på, at 
der bag disse mørke skyer findes den sande kontakt til vore dybeste behov, vores egen værdi og 
en respekt for vores egne medfødte kvaliteter. Disse vil give os adgang til at finde en 
meningsfuld retning i vores liv, en føling for hvad det er værd at leve for, det vi kan bidrage 
med. 
 
Harmoni beskriver som musikalsk term virkningen af forskellige lyde eller toner, der spilles 
samtidig eller indenfor meget få sekunder efter hinanden. Harmoni i vores liv genspejler vores 
evne til at finde frem til en balance mellem vores forskellige behov. Disse kan være spirituelle, 
mentale, fysiske, professionelle eller sociale behov. Om det er i musik eller i vores liv, taler vi 
om de samme arbejdende love for harmoni. 
 
Den viden og erfaring, der ligger bag indiske ragaer giver os et virkningsfuldt eksempel herpå. 
Mange ragaer er kendt for deres særlige virkninger. De fremhæver visse atmosfærer og former 
for sindstilstande. Dette gøres ved det valg af toner, som udgør den enkelte skala, der bruges til 
den helt specielle raga, og så den måde, hvorpå disse toner bliver spillet. En bestemt raga vil 
fremkalde morgengryets atmosfære med al dets friskhed og skjulte dæmring før solopgang. 
Andre ragaer kan spejle den klare stilhed i den sene nat, som åbner vejen for en dyb indre rejse. 
Indisk klassisk musik er måske det bedst kendte eksempel, men der er et antal andre traditioner, 
som til fuldkommenhed forstår denne forbindelse mellem de love, der virker i musik og i 
menneskelige væsener. 
 
Musik viser os harmoniens love i praksis. Det kræver imidlertid en indsats for at forstå, hvad 
det betyder for os at leve i harmoni. Indlysende er det, at det at leve i harmoni omfatter 
vækkelsen af vores indføling i andre væsener, som lever sammen med os og for naturen, ja, for 
den verden, vi lever i. Spiritualitet er ikke blot en passende idé eller en god hensigt. For at lade 
vores hjerte udtrykke dets fulde potentiale, må vi frisætte kvaliteterne og energierne i 
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chakraerne under hjertet. Der er visse teknikker, som til en vis grad kan aktivere hjerteenergien, 
men kun for en stund. Dette sker dog med skade for vort helbred og fremkalder rent faktisk 
illusioner. I musik får vi så disse mere overfladiske, bløde og søde lyde, som mangler vitalitet og 
ærlighed. 
 
 
 
Vi vil anvende forståelsen af de syv chakraer som referencesystem til vores fremadrettede 
bevægelse i udvikling. Lad os optegne et kortfattet overblik: 
 
Chakra Farve Element Negativt Positivt Eksempler  
   Aspekt Aspekt 
   
Rod Rød Jord Usikkerhed Ansvar- Arbejde, Hjemme 
    lighed Målrettet handling 
   Fiasko Succes Venner,  
   Afvisning Accept   
     
Hara Orange Vand Vrede Ro Instinkt 
   Vold Vitalitet Seksualitat 
    Kreativitet Fysisk velbehag 
     mandlig/kvindelig  
     balance  
       
Solar  Gul Ild Frygt Kærlighed, Påvirkning af andre 
Plexus    Selvaccept Menneskelige emotioner 
    Forståelse 
 
Hjerte Grøn Luft Depression Medfølelse Skønhedssans 
   Selvmed- Glæde  
   lidenhed 
 
Thyroid Lys blå Æter Under- Udtryk Kommunikation, 
(Skjold-   trykkelse  Forhold 
bruskkirtel) 
 
Pineal Indigo Tanker Tyngde Lethed Kontrol, Intuition 
   i tanken i tanken Balance, Indsigt 
 
Krone Purpur / lilla  Resultat af de øvrige 6 chakras balance 
 
 
Da forbindelsen mellem musik og menneskets dybere lag er det centrale i vores indgangsvinkel, 
vil jeg gerne understrege nødvendigheden af at vi forstår de tre lavereliggende chakraer rigtigt. 
Hvis det er svært for dig at forstelle dig hvad et chakra eller energi centrum faktisk er, bar tag 
det som en specielt område på din krop med særlige psykosomatiske egenskaber/charakteristika. 
 
Det der sker når vi forbedrer vores kontakt med rodchakraet er, at vi får “fast grund under 
fødderne”. Vi accepterer de grundlæggende betingelser i vores liv. Dette gør os i stand til at nå 
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til en enkel og naturlig følelse af at have det godt hvor vi er. Vi forliger os med vores daglige 
livs aktuelle forhold. Fra dette sted kan vi få en følelse af, hvorledes vores liv kan udvikle sig 
naturligt. 
 
Hara bestemmer, hvordan vi bruger vores vitalitet, og hvordan vi tager os af vores fysiske krop. 
Dette chakra reflekterer balancen mellem vores mandlige og kvindelige sider. Hvis vi lukker af 
for vores instinkter og naturlige kropslighed, vil vores vitalitet blive opdæmmet og omdannet til 
vrede og kan måske vise sig som udbrud af voldsomhed. I vores drømme og fantasier vil vi blive 
konfronteret med denne undertrykte vitalitet i form af symboler som hajer, vilde bæster, storme 
over oceanet, krokodiller, is og sne, osv. Harachakraet er stærkt forbundet med pinealen - det 
chakra som har at gøre med klarsyn - og dette chakra kan kun arbejde i balance, når hara er 
under kontrol. Det vil sige, at den spirituelle energi, energien for kontrol og indsigt er blevet 
herre over instinkterne. Et tilsvarende symbol ville være at se sollyset skinne gennem klart vand, 
at se en delfin, os selv svømmende velbehageligt i klart solfyldt vand. 
 
Vores Solar plexus er meget sensitivt overfor udefra kommende emotioner. Når vi får kontrol 
over dets funktion, transformerer vi dette chakras tendens til frygt for at blive invaderet (af 
emotioner) til kærlighed og afpassethed i nærværelsen af andre mennesker. 
 
Alle syv chakraer og deres naturlige udvikling er forbundet med hinanden. Ingen af de øvre 
chakraer f.eks. kan komme i progressiv aktivitet uden at vi har en god kontakt med de lavere 
chakraer. Udviklingen af vores hele eksistens og vores potentiale kan foretages systematisk - der 
er mange forskellige belæringer, som kan lede os til en indre harmoni. Dette sker imidlertid ikke 
over natten, men kan tage år. 
 
Healing og studiet af de menneskelige energifelter er en kompleks og præcis videnskab, ja, og 
dertil en fascinerende - som naturligvis kan forenes med en proces i spirituel udvikling. Ovenfor 
anførte model for chakraerne stammer fra Bob Moores belæringer - en healer og lærer - som har 
en uhyre omfattende forståelse af energi, af menneskeligt potentiale og udvikling. I hans model 
er der med hensyn til de til chakraerne forbundne farver og elementer dog en ganske høj 
overensstemmelse med andre belæringer  
 
Musik kan være en virkningsfuld faktor i en udviklingsproces, gennem dens fire veje:  
 
 Lytning, Vokal musik, Bevægelse og Instrumental musik. 
 
 
At lytte til musik 
 
Det sker med jævne mellemrum, at vi hører et stykke musik, som rører os dybt. For det meste 
ved vi ikke hvordan og hvorfor vi blev så stærkt påvirket. Jeg kender nogle mennesker, som får 
tårer i øjnene hver gang de hører en sækkepibe spille fra det fjerne. De er ikke skotske eller fra 
noget andet land med en tradition for sækkepibemusik. En kvinde fortalte mig, at hun føler sig 
dybt bevæget, når hun lytter til tonerne fra en aeolisk harpe - et harpelignende instrument, som 
spilles udendørs af vinden og som nutildags er meget sjælden.  
 
Det er kun, når vi forlader den forestilling, at lyde kun påvirker os gennem vores ører, at vi 
begynder at føle i og omkring os, hvordan lyd arbejder. Pianisten Keith Jarrett skrev på et af 
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sine albums: “Forestil dig dine ører som øjne!”. Faktisk er det sådan, at jo mere vi udvider vores 
sansning, når vi lytter, jo mere begynder vi at forstå, at alle vore sanser går i gang med at søge 
sig forenet i en “fælles sans”, hvor vores syn, hørelse og sansning, etc. bliver ét. 
 
Der er uden tvivl forskel på at lytte til levende musik i forhold til indspillet. Indspillet musik 
giver dog to bemærkelsesværdige fordele: 1. Vi kan lytte til det når og hvor vi vil. Et koncerthus 
pålægger visse begrænsninger for, hvad vi kan eller ikke kan sådan et sted. 2. Vi kan lytte til det 
samme stykke musik igen og igen og sammenligne med sin egen tidligere eller en andens 
oplevelse. Det kan også være, at vi kunne tænke sig at vælge en særlig udgave af et stykke 
musik. De musikere, som spiller på den pågældende indspilning kommer måske ikke i nærheden 
af dig med en “live” koncert. 
 
Gennem de forskellige øvelser jeg foreslår dig i denne bog, får du en følelse af hvad slags musik 
gør dig godt, og hvordan du kan få denne musik til at arbejde bedre for dig. Jeg foreslår ikke en 
teknik eller teori, men langt mere “veje til erfaringer”. Disse veje viser retninger mod, hvordan 
du kan finde musik, som f.eks. mest vil påvirke dig i den mentale aura eller give dig en bedre 
kontakt med jordplanet, etc. Dette vil lede dig til at følge lydene i dit energifelt og opleve hvad 
de gør dér. Jeg foreslår, at der arbejdes med alle slags musik, ikke blot klassisk. 
 
 
Vokal musik  
 
At løse op for vores stemme er en proces, som tager os dybere ind i os selv, end blot en 
mekanisk tilnærmelse til vores stemmebånd. Afbalanceret brug af vores stemme vil altid forbinde 
os med dybderne i vores eksistens - som vi kan kontakte gennem vores følelser og vores 
intuition. Nogle klassiske indfaldsvinkler til stemmetræning, inklusive tale, forekommer meget at 
dreje sig om viljens indsats. Der har været megen fokus på optræden i store koncerthuse, hvor 
sangeren skal lære at “konkurrere” med et stort orkester. Hvis et menneskes følelser - dets 
kvindelige side - ikke tages med i betragtning når stemmen bruges, kan både det at tale og at 
synge blive forceret og koldt. For at undgå dette, er det nødvendigt at udvikle en blød og 
følende kontakt hen med sig selv, mod det dybeste i vores krop. En simpel begyndelse er at lære 
at trække vejret langsomt og blidt under mellemgulvet, ned i maven. For at gøre ting lettere vil 
vi forlade det talte sprog, glemme dets ord til en begyndelse og mere fokusere på de lyde, vi kan 
frembringe. 
 
Vi skal nu kigge nærmere på betydningen af chakraet ved skjoldbruskkirtlen (ved halsen), 
hvilket er forbundet med vores stemmebånd, vores ører, kommunikation, men også med 
undertrykkelsen af følelser og emotioner. Chakraet ved skjoldbruskkirtlen reflekterer den grad 
af harmoni, vi har kunnet frembringe til de fire lavere chakraer. Det er nu sådan, at hvis det 
lykkes os i vores observation at forbinde brugen af vores stemme med skjoldbruskchakraets 
aktivitet, vil vi nå et vældig interessant middel til at kende os selv bedre. Samtidig lærer vi 
hvordan vi sanser andre på et dybt niveau, blot gennem hørelse og følelse. Dette peger i retning 
af klarhørelse, hvilket er beslægtet med klarsyn, men på et hørende niveau. Dette vil føre os til 
nogle refleksioner over, hvordan vi bruger denne evne - hørende og syngende - med henblik på 
helende processer på os selv og på andre. 
 
Bevægelser, dans og energigestus 
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Et interessant ord, som findes både på engelsk (to grasp), fransk (saisir) og tysk (begreifen), 
bygger bro mellem to tilsyneladende forskellige funktioner. På dansk er det gribe/begribe. Vi 
kan gribe et objekt, som vi også kan begribe en idé. Vi kan rent faktisk opdage, at vi på et 
forbavsende dybt niveau blot ved brug af vores hænder kan udtrykke en idé eller en forestilling. 
Min forståelse af energigestus stammer fra denne erfaring og er ikke baseret på f.eks. 
buddhistisk belæring om moudraer, om end der måske ikke er nogen synderlig forskel. En ægte 
følt håndbevægelse kan lægges til grund for en dans, som på den måde vil kunne udtrykke 
kvaliteter, som kommer dybt inde fra. Med enkle bevægelser og gestus kan vi opleve foreningen 
af tanke, erfaring, følelse og udtryk. Dette en vej mod et “dansende udtryk”, med ynde og 
udstråling. 
 
Når vi bruger vores kroppe med bevidsthed om vores energifelter og energibevægelser, som er 
forbundet med vores hænder, bliver det til en dans med energierne, med det usynlige. Dette er 
meditation i bevægelse, som overskrider en blot teknisk brilliant danseopførelse med ringe 
udstråling, som ofte efterlader publikum mere forbavset og imponeret end opløftet. Uheldigvis 
forbliver mange kunstneriske danseopførelser på dette tekniske niveau - og de brilliante idéers 
plan - kun en ringe grad af varme eller af spiritualitet kan opleves. Vi kan alle sanse, når en 
danser sammenfatter og udtrykker denne dybde og ynde. Det er ikke blot en gave, det er noget 
som også kan læres. Det er det denne bog handler om. 
 
Jeg boede for en tid nær en eurytmiskole i Järna, syd for Stockholm. På det tidspunkt var der ca. 
30 studerende, som lærte disse bevægelser, baseret på Rudolf Steiners ideer. Blandt alle disse 
studenter var der en dansk kvinde, som syntes at kunne udsende dyb følelse gennem sine 
bevægelser - og således røre publikum. 
 
Engang var jeg til en “Open Air” festival for indisk kunst i en smuk park i Zürich, med træer 
som gigantiske levende skulpturer. Ca. 8 kvinder opførte en klassisk indisk dans, alle på række 
foretagende identiske bevægelser samtidig. Her igen var det kun en af de dansende, som 
forekom at bevæge sig med lethed og udstråling, som over afstanden kunne skabe genklang i 
mit hjerte.  
 
 
 
Instrumental musik 
 
Enhver kan spille. Musik er ikke blot et domæne for musikere med en masse øvelse. Med enkle 
klingende genstande, enkle musikinstrumenter eller mere komplekse, kan vi nærme os en 
forståelse af, hvad stilhed er. Vi kan også lære at forstå inspiration, naturlig kreativitet, de dybe 
rytmer i livet og i harmoniens natur. Tibetanske eller japanske klangskåle, gongongs, rørformede 
klokker eller fingerbøl kræver ikke megen teknik og kan lyde smukt. Selv musiske instrumenter 
som pianoet, harpen, xylophoner er i grunden meget enkle at spille - eller skulle jeg sige “få til at 
lyde”? Det er kun når du begiver dig ud i at ville spille særlige kompositioner andre har 
komponeret, at du kan komme ud i en masse “øven dig”. Men at få en klang til at lyde på et 
piano, et keyboard eller en harpe er overhovedet ikke noget problem. Af denne grund henvender 
jeg mig ikke blot til musikere. Denne tilgang til emnet kræver f.eks. ikke nogen form for 
“nodelæsning”. Harmoni er først og fremmest følt, ikke tillært, en erfarende oplevelse snarere 
end en teori. 
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Hvis vi lærer at skelne kvaliteten i, hvad vi sanser ved hjælp af vores følelser, vil vi være i stand 
til at vælge det der føles godt for os, lade resten i fred. Først indsamler vi information om et 
stykke musik med vores højre hjernehalvdel (følelse, intuition, helhedssans, associationer, 
fantasier, forestillingskraft). Først i anden række, hvilket sker senere, hvor vi tillader vores 
analytiske (venstre) hjernehalvdel at prøve at forstå  “hvordan og hvorfor”. Dette indebærer 
ikke, at vi behøver at forstå før vi gør et valg. Vores følelse og fornemmelse kan tydeligt vise et 
valg eller en mening, hvor forståelse kan behøve nogen tid for at “falde i hak” hermed. 
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2.    INSPIRATIONENS DØRE 
 
Først da jeg anskaffede mig en koncertharpe, kom jeg i den situation at skulle vælge mellem 
vores tonesystems 12 disponible toner. Koncertharper har en pedal til hver af de 7 toner, som 
sædvanligvis udgør en skala: En pedal til C’et, en til D, osv. Hver pedal har 3 positioner, hvilket 
gør det muligt at hæve og sænke hver tone med en halv tone. På denne måde får vi utallige 
kombinationer af toner til en skala. For eksempel kunne jeg ikke leve med, at alle de sædvanlige 
12 dur-skalaer skulle have den samme kvalitet og funktionsmåde. Hvorfor skulle så 
harpebyggere lave et så kompliceret instrument? Instrumentets mekaniske transmissioner fra 
pedalerne til alle strengene er et så udsøgt stykke kunsthåndværkerarbejde, at vi vælger at samle 
denne specielle harpe på en tidligere urfabrik, hvor det er muligt at bruge disse arbejderes 
tekniske dygtighed. Udover de nævnte 12 skalaer opdagede jeg hurtigt masser andre for mig 
ukendte toneater. Selv efter at jeg havde foretaget en omfattende undersøgelse af de mulige 
kombinationer kan jeg stadig - tretten år senere - støde på nye tonearter. 
 
 
Farver og Musik 
 
Da det ikke var muligt for mig med ord at beskrive de forskelle jeg kunne konstatere ved at lytte 
til de forskellige skalaer, tog jeg mine vandfarver og begyndte at male det korte glimt af hver 
skala og hver tone, jeg stødte på. Det hjalp mig utroligt meget som overbygning mellem hvad 
jeg følte og et udtryk herfor i ord, at jeg sidenhen har brugt denne fremgangsmåde på mine 
kurser. Dette har vist den meget interessante kendsgerning, at de fleste mennesker oplever 
lignende farver under lytning til særlige skalaer eller musikstykker.  
 
Et godt eksempel herpå er Gavotte en Rondo, som er en del af “Partita for violin No 3” af J.S. 
Bach (BWV 1006). Jeg kan godt lide indspilningen med Itzhak Perlman. Over et forløb på ti år 
har godt 70% af alle mennesker til mine foredrag med forbavsende regelmæssighed valgt de 
samme 3 farver under lytning til netop den gavotte: blå, grøn (og disses blandingsfarve turkis) 
og gul. Hvis jeg også beder grupperne om udover farverne at være opmærksom på den 
bevægelse og de former, de oplever i dette lille stykke musik, har alle en tendens til at tegne ret 
lodrette linier med stor formmæssig renhed, hvilket ikke overrasker mig, når det er musik af 
Bach. 
 
Da de fleste folk i mine grupper gerne bliver ved den grønne og blå farve, blev jeg meget 
forbavset en dag, hvor jeg talte til sygeplejeskerne på Pædiatrisk Hospital i Zürich, 14 ud af 15 
havde atter valgt de samme 3 farver, men denne gang med særlig opmærksomhed til den gule 
farve. Dette eksempel kan få os til ikke blot at undre os over overensstemmelsen i meninger for 
farvers vedkommede, men også få os til at bemærke værdien i individuelle forskelle. Jeg tror at 
den gule farve for disse sygeplejersker havde noget at gøre med deres arbejdsplads. 
 
Naturligvis vil vi i længere stykker musik opdage mange flere end 3 farver, hvilket kan gøre det 
noget vanskeligere at forstå de individuelle forskelle, der opfanges af folk i en gruppe. Dette er 
grunden til, at jeg som regel vælger musik med kun få farver og få instrumenter. 
 
Der er objektive kvaliteter i ethvert stykke musik. Men når vi nu søger at forstå et menneskes 
reaktion på et specielt stykke musik, må vi også tage hensyn til forskellige menneskers smag, 
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hvad der vækker interesse og hvad ikke, og hertil deres personlige historie. Disse faktorer kan i 
høj grad påvirke sansningen i den enkeltes lytning. 
 
Uløste problematikker hos det enkelte menneske sidder på et nærmere bestemt sted i hans eller 
hendes energifelt og disse punkter har en tendens til at tiltrække energi, hvilket er lig 
opmærksomhed. Lyd er energi og vibration og kan som sådan også beskrives som en frekvens 
eller blanding af frekvenser. Når lyd trænger igennem vores energifelt vil den bringe energi til og 
aktivere nogle af disse problemsteder. Blokkiringer tiltrækker automatisk energi. 
 
Hvis nu for eksempel sådan et sted, eller en sådan blokering, er nær ved harachakraet, kan det 
være at vi får farven orange til at være den fremherskende, når der lyttes til en bestemt slags 
musik. Nu er dette naturligvis ret forenklet fortalt, men det giver en idé om hvordan ens 
sansning kan farves af ens egne energimønstre. Hvis et særligt område med blokeringer på denne 
måde berøres er det sandsynligt at vi - måske først på et ubevidst niveau - får mere information 
om det aktuelle problem, det kan være erindringer, emotioner, tanker eller andet der rør sig i 
energien. 
 
Det er nødvendigt med mere uddybende studier, hvis vi vil forstå farvers betydning i auraen 
(det menneskelige energifelt). I begyndelsen er det imidlertid nok at kende til hver af de 7 
chakraers farver, som vist i slutningen af sidste kapitel. 
 
Når vi kommer ind i yderligere lag af auraen (se tegning om aura side 43) kan nogle af disse 
farver ændre sig, i takt med at vi bevæger sig længere væk fra den fysiske krop. Her ser vi 
længere ude på hjerteniveau farven rosa (pink), især hos mennesker som har medfølelse med 
andre mennesker.  
 
For at vende tilbage til Bachs Partita for soloviolin kan vi her se de tre farver de fleste 
mennesker forbinder med hjertechakraet (grøn), halschakraet (blå) og området mellem de to 
chakraer, det øverste af brystet, og for det tredje med solar plexus (gul). Violinens lyd ser først 
og fremmest ud til at berøre netop disse områder, mellem solar plexus og hjertet. Vi ser at 
mennesker, som har svært ved at udtrykke glæde (som er en hjertets følelse) sommetider 
oplever en eller anden form for følelsesfuld eller fysisk smerte, når de lytter til denne musik. 
Selve smerten eller den depressive følelse kommer dog ikke fra hjertet selv, men stammer fra 
steder længere nede i kroppen. 
 
Undertrykte emotioner har tendens til at blive skubbet ned i kroppen og samle sig rundt om 
hofterne og lårene.  Når folk lytter til vores Partita er det muligt at de for deres indre øje oplever 
andre farver end de tre ovennævnte. Sådanne farver ledsaget af tanker, minder, billeder, 
symboler, følelser, emotioner, osv. kan give værdifulde oplysninger om dem selv. Det kan være 
umagen værd at skrive sådanne observationer ned, da deres betydning måske først senere bliver 
klar - det er som når vi lægger puslespil. Mens vi lytter til musikken kan vi lade disse tanke- og 
følestrømme arbejde, akkurat som når vi arbejder med drømme. Som tidligere beskrevet for 
chakraerne kan vi også omkring vores drømme arbejde med farverne. Det må lige huskes, at 
retningslinierne for fortolkninger af farver blot er startgrundlaget. Farver kan variere i et utal af 
nuanceringer og forskellige grader af klarhed, hvilket er et stort emne. 
 
At tegne det vi hører kan hjælpe os med at huske, uden at vi forstyrrer øjeblikket med vores 
analytiske sind. Det er nemlig meget vigtigt at give processen frit løb. Som en kunstner flygtigt 
slår et par streger op på et stykke papir - en foreløbig sketch - er formålet med tegningerne at 
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opfange forbipasserende følelser. Disse tegninger skal ikke være bearbejdede malerier. Det er 
bedst at udføre dem hurtigt - og ikke mere end 2-3 min. ad gangen. Glem ikke at denne i højre 
hjernehalvdel hjemmehørende observation og tegning let kan blive overmandet af den venstre 
hjernehalvdel (analyse, intellekt). 
 
Det hænder at en tegning som ovenfor beskrevet, i to dimensioner kan vise det samme som en 
bevægelse i dans kunne være i forhold til samme musikstykke. Dette sker gennem liniernes og 
formernes sprog. Farverne udtrykker snarere sansningen af en stemning. 
 
For nogle er det til at begynde med svært at tegne på denne måde. Det er først når de er 
kommet i gang at de finder ud af, hvor let det er. Det er ikke så svært som vi ofte tror at åbne 
sig for kvaliteten og stemningen i et stykke musik eller en lyd. Hvis det nu ikke tiltaler dig 
overhovedet at skulle tegne på denne måde, så prøv en anden måde at komme i gang på. Det 
kan være ved at begynde med at lægge mærke til udprægede kontraster, før du bevæger dig ind 
i mere detaljeret sansning. Her følger nogle ideer hertil: 
 
Klarhed lys, mørk; strålende, kedelig … 
Følelse let, tung; glad, bedrøvet … 
Landskab åbent, almindeligt, dal, ørken, skov … 
Årstid Vinter, sommer; først eller sidst på foråret … 
Tid  midnat, morgengry, skumringen, frokosttid … 
Dyr fugle (hvilke); havets beboere, søen; husdyr, vilde dyr … 
4 elementer jord, vand, ild, luft og deres forskellige tilstande: flydende, frossen, regnende, 
 skyer, lyn, sand … 
Linier, 
Former  vandret, lodret; bølgebevægelse, runde … 
6 retninger nord, syd, øst, vest, himmel, jord 
Metaller guld, sølv, kobber, bly … 
 
Symboler, ord, minder … 
Etc. 
 
 
Målet med at udtrykke sig er en vej til at “sætte en værdi på” et af os oplevet udtryk, en måde 
at søge dette udtryk realiseret på - måske for første gang i vores liv. Hvis vi bemærker vores 
associationer, vores følelser, ideer og for eksempel tegner dem efter lytning til musik, vil dette 
støtte vores hukommelse. En sådan hukommelsesproces er af og til yderst følsom. Den kan 
sammenlignes med at nedskrive en drøm om morgenen, umiddelbart efter at den for altid 
forsvinder. Således igangsættes en langsom proces, hvor vi i stigende grad bliver bevidste om 
det vi egentlig føler. Udtryk er en nødvendig del i vores søgen efter vores egentlige jeg - og 
dertil er det specielt vigtigt, hvis vi ønsker at søge dybere ind i vores forståelse af musik - og at 
passere stadiet for den tekniske viden, at komme ind i en holistisk forståelse. 
 
Altså hører vi ikke blot med vore ører. Når vi åbner for “helhedslytningen” bruger vi ikke blot 
vores 5 sanser, men forbinder også vores følelser og intuition med det oplevede. Når vi på denne 
måde åbner os for kvaliteten i musik, bliver vi i stand til at sanse forskellig information, som 
synes at komme til os ved hjælp af lyd. Disse associationer eller iagttagelser kommer ikke ud af 
det rene ingenting. Gruppering af toner kan hjælpe med til at stille vores sensitivitet ind på en 
speciel bølgelængde, en følelse. Dette kan opleves som at åbne en dør, hvorigennem vi opdager 
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at alle slags informationer kommer til os. Det kan være en særlig musikskala som gør dette for 
os i dag, en speciel akkord eller et instrument, med disses særlige spektrum af overtoner i lyden. 
På denne måde bliver ethvert musisk element en “inspirationens dør”. 
 
Alle disse inspirationens døre leder os - om jeg så må sige - ind i forskellige haver. Hver eneste 
af disse musiske haver har forskellige blomster, fugle, farver og dufte. Hver have har en egen 
stemning og sin helt egen poesi. Nogle musikere kommer ved at finde den rette åbning til deres 
spil ind i finere harmoniske afstemninger: En skala, toneart, rytme, melodi, m.v. Senere i dette 
kapitel vil det blive klarere at se at mange sådanne inspirerende døre er blevet gemt væk og 
glemt her i Vesten. 
 
Hvis nogle steder i denne kapitel synes at være for teknsiske, bar spring de over og læs dem 
makse senere når du sider t.eks. hved en piano ag kan praktisk høre hvad du læser. 
 
 
Hvorfor kun 12 toner? 
 
De fleste vestlige mennesker har en tendens til at tro, at der kun er 12 toner i en oktav. Dette er 
ikke hele sandheden. Det er let for os at fatte, at der f.eks. fra tonen A på 440 Hertz 
(svingninger pr sekund) til A’et en oktav højere på 880 Hertz er noget i retning af 440 
forskellige Hertz-positioner som kunne vælges som trin i en skala. Hvilken tilværelse fører mon 
nu disse andre toner? Nogle af dem er kendt som variationer af en eksisterende tonehøjde. 
Nogle musikere - ikke kun i Indien - vælger at intonere en bestemt tone op eller ned, afpasset til 
det stykke musik, de spiller og den effekt tonen gerne skulle frembringe. En violinspiller kunne 
f.eks. vælge at intonere et A en smule højere et særligt sted, for på denne måde at give tonen 
mere glans. 
 
Der eksisterer ikke nogen absolut fastlæggelse af kammertonen A. Den har ændret sig 
væsentligt over de sidste 200 år og varierer også meget den dag i dag, helt fra 432 op til 445 
Hertz.  De 12 toner inden for oktaven fastlægges relativt ud fra kammertonen. En højere 
kammertone kan skabe mere brilliant klang, forandre andre dimensioner i atmosfæren. Det et 
ikke blot en akustisk fænomen. 
 
Der er uendeligt mange mulige skalaer uden for vores 12-tonesystem. Mange af dem bruges  
uden for den vestlige kulturkreds. Nogle mener at kun skalaer baseret på overtoner er naturlige. 
Det får være. Hvilke skalaer og stemninger vi skal anvende vil jeg lade være op til hver enkelts 
valg. Det kan være vældigt givende at fordybe sig i en bestemt skala, vi kan komme ind i helt 
nye følelsesregsiter. Da det nu ikke er hensigten at skrive en bog, som kun kan forstås af 
musikere, holder jeg mig til det almindelige12-tonesystem. Det der beskrives som en vej til at 
gå på opdagelse i 12-tonesystemets muligheder, kan også overføres til andre tonesystemer. At 
være vidende om, at der er andre tonesystemer er en hjælp til at forstå musik fra andre kulturer, 
men også impulser i os selv til at gå uden for 12-tonesystemet. 
 
 
Glemte tonearter 
 
Når vi lytter til musik fra andre kulturer bemærker vi nok ofte, at der bruges toner og skalaer, 
som vores øre ikke er fortrolig med. Selv om al musik kan spilles (i det mindste sådan cirka) 
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indenfor vores 12 toner, bliver det hurtigt tydeligt, at samme kulturer ofte bruger de 12 toner i 
en anden orden end vi gør.  
 
På Pythagoras’ tid (den græske filosof, matematiker og musikteoretiker) definerede vi 7 
tonearter i musikken. I den middelalderlige kirkes musik gik vi så vidt med denne holdning, at 
brugen af andre tonearter end de definerede endog blev forbudt. Ideen bag dette kan vel have 
været, at kun ved brug af nogle få tonearter kunne vores europæiske kultur holde stand i en 
nødvendig moralsk og mental udvikling. I den græske mytologi spejles denne kamp i 
modsætningen mellem Apollon (fornuft) og Dionysos (lidenskab, instinkterne, livfuldheden). At 
dette har ført til forfladigelse set ud fra et rent musikalsk synspunkt skal vi snart komme på 
sporet af. Processen er ikke kun gået for sig i den europæiske musik. Hvis der i dag er ca. 72 
tonearter, som er kendt i Indien, er det langt færre, som rent faktisk bruges. Arabisk musik siges 
at have været bekendt med mere end 100 tonearter. I begyndelsen af det 20. årh var cirka 30 
tonearter stadig i brug, i lande som Ægypten, Iran og Irak. Disse lande stod stadig højt kulturelt 
i den arabiske musik. Gad vide hvor mange af disse tonearter, der stadig vil være her mod 
slutningen af dette århundrede, efter al den revolution, forfølgelse og krigsførelse? 
 
Det er et held at musikere er rejsende folk, for på den måde er der adgang til musikken i andre 
kulturer. Et fint eksempel herpå er “worldmusic”. Nogle vestlige musikere er rejst så langt som 
til de fjerneste østlige lande for tålmodigt at lære sig disses musik og spilleteknikker. Den nylige 
åbning af grænserne mod de østeuropæiske lande vil bringe os nærmere deres fylde af tonearter. 
Men selv Folkebevægelsen fra 70’erne i Vesteuropa viste at der eksisterer mange rige 
traditioner på vores kontinent. Heldigvis er det sådan, at musikere fra landet aldrig helt har 
overgivet sig til de kolonistiske bølger fra storbyerne. Skal vi absolut mindes O. Cromwell’s 
særligt voldsomme undertrykkelse af irsk harpemusik i det 17. Årh., da han gav ordre til at 
brænde alle de irske harper, hans mænd kunne få fat i. Jeg er ganske sikker på, at vi i forskellige 
etniske kilder kan finde de fleste af de modi, der nævnes i denne bog, som også et antal andre 
tonesystemer. 
 
I andre kulturer er det ligeledes muligt at finde helt forskellige måder at gå til musikken på. En 
dag da jeg hørte xylophonmusik fra Burundi over radioen blev jeg temmelig overrasket. Det 
lød til at være 3 musikere, som spillede på disse træbalaphoner med forskellige rytmer samtidig 
og med utrolig viruositet. Det mindede mig meget om nogle af Steve Reichs kompositioner. 
Sandsynligvis er der ikke nogen gren af den vestlige musik, som ikke til tider er blevet  påvirket 
af den etniske musik, en helt fantastisk - formentlig uudtømmelig kilde - er der  tale om her. 
 
I arbejdet med mulige tonearters forskellighed oplever jeg igen og igen en uendelig farverigdom, 
som jeg kan bruge i min musik. Dette hjælper mig med at finde frem til de rigtige toner og 
skalaer, når jeg prøver på at udtrykke en særlig følelse. Lad os nu kigge lidt på, hvad dette valg 
indebærer. 
 
 
 
 
 
 
 
Musikskalaers indre kvalitet og deres tonearter 
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De syv skalaer og middelalderens tonearter 
 
Tallet 7 synes at antyde den sidste fase i en cyklus. Dette ser vi i ugens 7 dage, menneskets 7 
energicentre (chakraerne), og også i de 7-års perioder, som er forbundet med særlige faser i den 
menneskelige udvikling: 7, 14, 21 år, hvor det astrale er fuldt udviklet ved de 14 år, det mentale 
ved 21 års-alderen, osv. I musik er det ofte sådan, at syvende trin er afslutningen på en skala og 
leder videre til den næste oktav. 
 
Alene med de 12 toner vi har til disposition i vores tonesystem kan vi skabe utallige 7-tone-
skalaer. De fleste mennesker føler det naturligt at bruge 7 toner, når de står overfor at skulle 
udarbejde en skala. Desværre er det nu også sådan, at det lader til, at de vil gengive de samme 3 
eller 4 tonearter, afspejlende deres vestlige musikuddannelse. Alle disse 7-tone-skalaer 
organiserer deres toner med præcise afstande mellem (intervaller). Alene med brugen af de syv 
stamtoner (c d e f g a h) kan vi danne syv tonearter ved at vælge en af tonerne som grundtone. 
Hvis vi som eksempel bruger vores bedst kendte dur-skala, de hvide tangenter på klaveret og 
starter en 7-tone-rækkefølge ved hver hvid tangent på pianoet, får vi syv mulige tonearter. 
 
Pianoets sorte tangenter    #C       #D         #F     #G     #A          #C 
         og hvide tangenter   C          D       E  F       G      A        H  C`      D osv. 
 
I denne bog vil vi definere skalaerne ved det antal halvtonetrin, der er fra en tone til den næste. 
Læg mærke til at tallene altid har summen 12 - de 12 toner i vores oktav. Fra C til D har vi 
f.eks. 2 halvtonetrin. Jeg har nedskrevet nogle af de iagttagelser, jeg gjorde, da jeg lyttede til 
disse forskellige skalaer. Jeg har medtaget dem som inspiration for læseren til at finde sin egen 
følelseskontakt til skalaerne. Bliv ikke hængende ved mine beskrivelser, lyt til skalaen og de 
følelser, stemninger og billeder du kommer ind i og skriv ned. Vi begynder med dur-skalaen: 
 
2212221 - en lige vej, klarhed, styrke, vilje, forlegenhed, klar retningssans,  
 ingen flertydighed, mandlig, beslutsom, jonisk tonart. 
 
Vi kan som nævnt få yderligere 6 skalaer ved at vælge andre udgangstoner. Disse skalaer svarer 
nogenlunde til de tonearter der brugtes af middelalderkirken, og som går mere eller mindre 
direkte tilbage til de gamle grækere. Allerede i den græske musikteori arbejdede vi med at hver 
toneart havde en særlig moralsk virkning på den lyttende. Vi skal måske igen i dag arbejde med 
at bestemme tonearters kvalitet, da både mennesker og samfund har ændret sig kolossalt siden 
de tider.  
 
Når vi begynder vores dur-skala på C vil den doriske toneart begynde på D og slutte en oktav 
højere, på D’. Vores talrække vil bevæge sig et skridt mod højre: 
 
2122212 dorisk tonart, roligere end den joniske tonart og blødere. Skaber også ædle 
 følelser og en åbning mod en indre verden. 
 
1222122 frygisk toneart. Er nok den af de 7 tonearter som især er “religiøs”, fremkalder 
 forskellig lidelse, men også transformation heraf. Poetisk, rolig, hvilende i sig 
 selv. 
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2221221 lydisk toneart Lidt luftig, har en evne til at hæve os fra jorden mod lettere 
 sfærer, meget fin og delikat, hviler ikke i sig selv. 
 
2212212 myxolydisk toneart, melodisk, varm. 
 
2122122 æolisk toneart, senere kaldet “ren mol”. En meget ren og fin toneart, som kan nå 
 følelsen af farven rosa (pink) 
 
1221222 lokrisk toneart (ikke anvendt som kirketoneart). Er noget lukket i de dybeste 
 toner og mere åben i de øverste, giver en ret forstyrrende følelse i denne 
 toneart, der er polaritet og spænding i den. 
 
For at finde sin egen måde at spille eller synge på i en bestemt toneart er det nødvendigt at 
bruge bordun bas (første trin i skalaen). Det vil sige, at mens vi spiller en melodilinie skal vi ind 
imellem spille grundtonen som den underliggende klang eller baggrundstone, og også tit bruge 
kvinten (femte trin i skalaen). Hvis du ikke er vant til disse musikudtryk, kan du bare gå i gang 
uden. Det er ikke svært at høre. 
 
 
8 andre 7-tone-skalaer og deres respektive tonearter 
 
De fleste af de følgende skalaer er ikke så kendte. Vi kan udvikle flere skaler simpelthen ved at 
vælge et bestemt trin som ny udgangstone (grundtone). Tab ikke modet, hvis du oplever at 
bestemte tonearter ikke er til at komme tæt på lige i begyndelsen. Det er for det meste blot et 
spørgsmål om at blive vant til dem. Dog kan nogle tonearter vedblivende være vanskelige at nå. 
Husk hvilke tonearter, du føler noget for. 
 
2122221 melodisk mol. Forsøg især med de tonearter, der begynder på 2. trin, 4. trin og  

5. trin. 
2122131 harmonisk mol. Denne skala har noget meget generøst over sig, meget 
 bevægende. 
2113212 “klar blues”. Prøv især den toneart, der begynder på 5. tin. 
1312131 skaber stemninger fra Balkan eller Tyrkie, dans. 
1311231 en følelse af persisk. 
2212311 det virker som om alting udvikler sig mellem den lille septim og den store septim 

(se intervaller). Der er ingen sekst (6. trin) i forhold til grundtonen. Den store 
septim vil mest sandsynligt ikke bruges når vi går ned i skalaen, og i stedet blive 
brugt i stedet for den lille septim, når vi går op i skalaen. 

2212131 “tvilling tonart”. Atter møder vi dur-skalaen med en lille sekst denne gang. Dette 
giver en dur-skala i starten og en følelse af en “mol” i slutningen, hengivende, bøn, 
styrke. 

1312212 en toneart inden “tvilling tonearten”. Meget melodisk og fyldt med glæde, en  
 fornemmelse af “mol”. 
1321122 en arabisk fornemmelse her, fremkaldende stemninger ved midnat og lige før.  

Intervallet “Tritonus” (mellem grundtonen og 4.trin) opfordrer til noget arbejde 
hen mod lys (som kommer helt gratis med den normale femte tonart, da tritonus er 
en aftagende femte). Det kan være du kun har lyst til at bruge tritonus, når du 
bevæger dig op af skalaen. 
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Mikrointervaller 
 
Det er muligt at foretage en let ændring af en tone i en skala, det vil sig at få den til at klinge en 
smule højere eller lavere, alt efter den stemning, vi ønsker at få frem. Hvis vores ørerer vant til 
en bestemt afstemt tone, kan disse mikrointervaller for en tid være i modstrid med vores følelser. 
Det drejer sig blot om at blive vant til en ny skala. Det er som om vores æterlegeme lige skal 
have tid til at fordøje den ny harmonistruktur. Æterlegemet er hjemsted for energi og for vores 
underbevidste hukommelse. Som når vi skal lære et nyt sprog kan en ny skala endog give fysiske 
reaktioner som smerte i leddene, som kan vare op til flere dage. 
 
I visse tonearter kan det tænkes at vi kun vil bruge seks toner, når vi bevæger sig opad i en 
melodi og andre seks eller syv, når vi går nedad. 
 
 
6-tone-skalaer 
 
Skalaer med kun seks toner eksisterer og har en tendens til at rumme mindre konflikt. De får os 
let til at føle os opmuntrede. Dette indebærer så også at vi ikke behøver at anstrenge os så 
meget for at synes om dem. Selv om jeg nu kun henviser til seks afstande mellem 6 toner, vil 
summen af dem stadig skulle være 12, svarende til 12 halvtonetrin i oktaven. 
 
221232 Glæde, renhed, forår, sol 
221223 dur-skala uden septimen, har en keltisk fornemmelse ved sig. 
211323 her en grundlæggende pentatonisk skala, der giver os valgene mellem en dur og 
 en mol version. 
212223 Det forekommer mig at være en skala som stammer fra meget gamle europæiske  
 traditioner, det drejer sig om en melodisk mol uden skalaens syvende trin. 
122214 … 
212412 … 
 
 
Pentatonisk musik  - 18   5-tone-skalaer  
 
Der er noget magisk over alle 5-tone skalaerne. Sædvanligvis kaldes de pentatoniske skalaer 
(penta betyder 5 på oldgræsk). De er i deres grundform om muligt endnu mindre 
“konfliktskabende” end 6-tone-skalaer. Det er næsten som vil de give os mulighed for at 
glemme tiden. Det er sandsynligt at pentatonisk musik er en meget gammel form for musik, som 
var i brug længe før 7-tone-skalaerne blev kendt. Mange gamle versioner af ballader og 
folkesange bruger især 5-tone-skalaer. Kinesisk og japansk musik består hovedsagelig af disse 
5-tone-skalaer. I firserne er der kommet vidunderlige instrumenter frem i Europa, som er bygget 
af metalrør. Disse stammer egentlig fra Kina og hænges op udendørs for at de kan blive rørt af 
vinden. Disse vindklokker er alle stemt i 5-tone-skalaer. 
 
Vi har nu i alt 18 pentatoniske skalaer på listen. Det kan godt være det er overraskende hvor 
forskelligt de alle lyder. Hver især skaber de en helt speciel lydverden. Det er en meget 
behagelig måde at få en til at opleve forskellene og dermed hver skalas særlige funktioner. De 
betegnelser og kvaliteter, der er placeret med skalaerne, har ikke nogen særlig betydning. De er 
blot til for at give en hentydning til, hvad det hele handler om, når vi lytter. Føl dig under ingen 
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omstændigheder bundet af mine ord, det er dine, der tæller. Ord i sammenhænge som disse kan 
fungere som “huskesedler” til at genkalde skalaer, vi møder. 
 
1)   22332  let 
2)   23223 ø, renhed, ro, glæde 
3)   14223 efterår, lufthvirvel 
4)   41223 krystal 
5)   14232 eventyr, mangefarvet 
6)   41232 rum, vidtstrakt landskab, katedral 
7)   14322 fuglens flugt 
8)   41322 ventetid, spænding 
9)   12432 morgen 
10)  23421 regnbue 
11)  14214 dybrød, Ægypten, æolisk 
12)  41241 balinesisk, messing, gennemtrængende, lys, klokke 
13)  33114 malstrøm, livsspiraler 
14)  21225 skovens mørke, mørkt, gådefuldt 
15)  22125 vuggesang, let, klart 
16)  32331 blues 
17)  12144 slange 
18)  5 gange 2,4 toner = slendro (findes ikke i vores sædvanlige tonesystem) 
 
 
Mere end én nyttig tonart er indeholdt i mange af disse pentatoniske skalaer, alt afhængig igen 
af hvilken node vi bruger som basis. Ingen af disse skalaer eller tonearter findes i nogen af de 16 
andre pentatoniske skalaer. For eksempel indholder nummer 2), den mest udbredte, 5 tonearter: 
 
2a) 23223 ø, renhed, ro, glæde 
2b) 32232 Andesbjergene, Grækenland 
2c) 22323 Kinesisk 
2d) 23232 Mongolisk 
2e) 32322 Japansk, forår, glæde 
 
I det følgende kapitel - om musikkens virkninger - skal vi se, at de kvaliteter, vi kan føle med de 
forskellige skalaer og tonearter hver har deres forbindelse til en særlig sindstilstand, som også til 
et område i vores energifelter. Beskrivelser er altså mere end fantasi. Dette er meget lig de 
indiske ragaer, som har helt specifikke sindstilstande “indbygget” i sig. Når vi siger at en toneart 
er fyldt med glæde, er det fordi det hjælper os med at følge hjerteenergiens udvidende 
bevægelse. Det er ganske vist afhængigt af om vi kan åbne os for følelsen mens vi lytter. 
 
Jeg vil her gerne understrege: Navne på mennesker og steder som beskrivelser til vores skalaer 
skal kun forstås billedligt.  
 
Det skulle være klart at grundtonen i disse tonearter ikke kun skal være et C. Giv dig god tid 
hver gang du spiller til at finde den basistone, som du virkelig vil have til en skala eller tonart, da 
dette vil være en uvurderlig hjælp i arbejdet med at nå de følelser og de dybder, der er i disse 
lyde. Her må vi kigge nærmere på forskellen mellem de 12 toner, som mulige startpunkter. 
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Musik og Zodiac 
 
Hvis vi transponere, flytte, en hel skala et eller flere halvtonetrin op eller ned, kan dette 
forårsage forskelle i følelsen, det kan være som at gå fra det sene forår til vinter i dit “lydmaleri” 
(f.eks. C til C #). De 12 afsnit i året følger den astronomiske Zodiac og ikke den astrologiske 
(den i dit horoskop). Den astronomiske Zodiac henviser til stjernernes indvirkning på naturen. I 
musikken vil dette snarere bringe dig til farverne, planterne, blomsterne, duftene, dyrene, lys i 
naturen på bestemte tider af året. Det er den måde, hvorpå du nok også kan føle forskelligheden 
i kvalitet. Rudolf Steiner har foreslået disse sammentræf. Jeg medtager dem her, fordi jeg har 
arbejdet med dem selv gennem de sidste 12 år: 
 
 
C Vædderen  (Aries)  18.4  -  13.5 
G Tyren  (Taurus)  14.5  -  20.6 
D Tvillingerne  (Gemini)  21.6  -  19.7 
A Krebsen  (Cancer)  20.7  -  10.8 
E Løven  (Leo)  11.8  -  15.9 
B Jomfruen  (Virgo  16.9  -  31.10 
#F          Vægten  (Libra)       l.  -  19.11 
Db Skorpionen  (Scorpio)  20.11 - 19.12 
Ab Skytten  (Sagittarius)  20.12 - 18.1 
Eb Stenbukken  (Capricorn)  19.1  -  14.2 
Bb Vandmanden  (Aquarius)  15.2  -  11.3 
F Fiskene  (Pisces)  12.2  -  17.4 
 
Den letteste måde selv at teste disse på er at spille og optage skalaerne på “ikke-melodisk” 
måde, at male dem, mens du lytter til optagelsen, uden at kende til hvilken del der spilles. 
 
Det er interessant at opdage at cyklus skabes af intervaller af kvinter (C-G-D…). På denne 
måde sker forandringen fra en “måned” til den næste ved at hæve blot én tone ud af de 7. Denne 
minutiøse musiske ændring reflekterer således solens gradvise bevægelse over himlen. At 
passere fra C-dur-skalaen til G-dur kræver kun en ændring fra F til #F. 
 
I mange år syntes jeg det var umuligt at spille den frygiske tonart på nogen tilfredsstillende 
måde. Jeg følte mig altid som spærret inde og dertil smerte, når jeg spillede den. Dette ændrede 
sig radikalt en dag, blev til en følelse af befrielse, når jeg spillede den i # F i stedet for i E. 
 
 
Hjertets port - intellekt og hjertet 
 
Selvom jeg har efterprøvet disse forbindelser mellem Zodiac’en og dur-skalaerne, er jeg kommet 
til den konklusion, at det ikke altid er muligt at “eftervise” dette. Blot er det muligt at 
eksperimentere med det på en rolig og ustresset måde. Lad være med at prøve på at overbevise 
“den evigt skeptiske”, som desuden kun har få øjeblikke at give af sin tid. Grunden hertil er 
enkel nok: det er atter et spørgsmål om at føle forskellen i kvaliteter, hvilket kun dit hjerte eller 
din højre hjernehalvdel kan gøre. Hvis du bliver ved logikken og intellektet alene vil du ikke 
opnå noget ved det. Det er som om en skalas kvalitet kun rigtigt kan føles af et hjerte, som er 
parat til at lukke op for dens skønhed. Der kan ikke være nogen tvivl om, at vi må føle 
hjerteforbindelse og kærlighed, før vi kan krydse de grænser, som vi pålægger os selv gennem 
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frygt, skepsis og mangel på god vilje. Vi må kunne sætte os ud over det “vi ved” for at bevæge 
os på ukendt grund. Dette vil vi nærmere udforske i de kommende kapitler. 
 
Af ovennævnte grunde giver jeg her øvelser til at hjælpe med udviklingen af følesansen. Disse 
dimensioner i musikken og i lyd kan kun forstås gennem brugen af vores følelser, hvor musikken 
viser vejen. Det at forbinde vores følelser med musik er ikke noget nyt, det er blot en indre 
dimension, som er gået i glemmebogen, godt gemt på loftet. Når først et menneske bevæger sig 
ind på det spor, jeg taler om, går udviklingen normalt ganske stabilt og hurtigt fremad, og det 
endda ofte med uventede hurtige fremskridt i udviklingen. 
 
 
 
Intervaller og deres indre liv 
 
Vi har nu forsøgt at forestille os skalaerne og tonearterne som døre, der leder til “nye haver” 
med meget tydelige kvaliteter/kvalitetsindhold. Vi kan forestille sig melodierne som den vej vi 
bevæger sig og intervallerne som de skridt vi tager ad denne vej. 
 
Et interval er den harmoniske forbindelse mellem to toner, der spilles lige efter hinanden eller 
samtidig. Det første kaldes et “melodisk interval”, den andet “harmonisk interval”. Hvis vi nu 
igen går på opdagelse i disse forskellige trins kvaliteter, er det måske lettere for dig at begynde 
med de store kontraster som oktaven, kvinten i sammenligning med det lille og det store sekund. 
Når du nu har mærket dig denne forskel, kan du fortsætte med f.eks. det lille sekund, tertsen og 
tritonus. 
 
Giv dig god tid til at vove dig ind i disse - muligvis for dig nye “lydbølger”. Dyk ind i 
intervallernes “lyde”, på samme måde som astronauten, når han træder ud af sin kabine for at 
flyde i rummet. De beskrivelser, jeg giver, er atter for at hjælpe dig til at tage de første skridt. 
Du kan sagtens bytte disse beskrivelser ud med dine egne ord eller bygge videre på mine. Prøv 
det samme interval fra flere “lydvinkler”, hvor du først bruger en stigende trinrække som 
bevæger sig opad i tonen. Ved at spille et interval på denne måde er det måske som at stille et 
spørgsmål, at spille det i en nedadgående tonfølge er som svaret på dit spørgsmål. Nu følger 
mine erfaringer: 
 
 
Interval Toner Trin Kvalitet 
 
prim C-C 0 sammenlign med andre toner, f.eks. D-D - for at få  
   en følelse af denne node 
lille 
sekund C-Db 1 yderste spænding og kraft i nuet, noget bundet til  
   stedet og på udkig efter hvilken retning der skal  
   følges. 
stor sekund C-D 2 spænding og renhed, regnbue, retning fornemmes. 
lille terts C-Eb  3 blødhed, følsomhed, åbning mod indre rum 
stor terts C-E 4 opadgående bevægelse, åbnende, blød, men fast. 
kvart C-F 5 skabende opmærksomhed, voksende spænding, klart  
   til stede, brandalarm, politisirene 
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tritonus C-#F  6 let, uvished, skabende stilstand 
kvint C-G 7 transformation, udfrielse, væren, stråling, kommer af  
   sig selv  
lille sekst C-Ab  8 væld af blødt lys, bøn, opløftelse 
stor sekst C-A 9 renhed, taknemmelighed, stolthedsfølelse 
lille septim C-Bb  10 idé, begreb, mentalt koncept 
stor septim C-H 11 tærskel, anspænding, fart, drifter mod forandring 
oktav C-C 12 flyve frit, livsbane, velbefindende / velbehag 
 
 
Når det sker, at de små intervaller (især lille terts, lille sekst, lille septim) anses for at fremkalde 
en melankolsk eller bedrøvet følelse, er der nok især tale om en kulturel påvirkning. Mange 
mennesker klamrer sig til lidelsen og selvmedlidenheden i hjerte- og brystområdet, og oplever 
vanskeligheder med at bevæge sig herudover. De viste intervaller (lille terts, sekst, septim) fører 
os frem mod at forsøge os med denne overskridelse. 
 
 
Væk fra vores tonesystem 
 
Siden begyndelsen af det 18. Århundrede har brugen af det veltempererede system givet os en 
måde til at stemme de 12 toner på klaveret således at vi kan “spille på alle tangenterne”. For at 
gøre dette muligt må de fleste intervaller være ganske lidt urene. I kontrast hertil har vi den rene 
stemning, eller mere eller mindre rene stemningsmåder. Det veltempererede system er ikke 
baseret på rent stemte intervaller. Vi kan kun stemme klaveret eller lignende instrumenter på én 
måde ad gangen. Dette er ganske anderledes f.eks. for violin og cello. Her kan vi intonere en 
hvilken som helst tone, alt afhængig af hvor vi sætter sin finger.  
 
Der findes mange systemer til stemning af instrumenter. Problemet med den absolut rene 
stemning er, at alle toner skal stemmes i forhold til blot en tone, grundtonen, som f.eks. C’et. 
Alle tonerne er på den måde rene i forhold til C. Hvis vi forsigtigt berører en guitarstreng præcis 
midt på og slår til den med den anden hånd hører vi “den tomme strengs” harmoni. Dette er 
første overtone. Når vi gentager denne “deling af akkorden” med hele dele får vi den øvrige del 
af overtonerne. Det vil sige ved 1/3 af strengen, 1/4, 1/5 og så videre. Fra den ottende til den 
sekstende overtone får vi den akustiske skala eller “overtoneskalaen”. Overtonesang er baseret 
på dette. Det er en naturlig måde at skabe en række toner på. 
 
En anden måde at stemme på følger kvintcirklen, sådan at vi rent faktisk får forskellige måder, 
hvorpå vi kan spille en sekst, f.eks.:  ren, veltempereret, ligesvævende, osv. Alle sangere eller 
musikere kan intonere seksten der, hvor vi har lyst til, så længe vi spiller alene, og forudsat vi 
ikke spiller på et instrument som klaveret med dets fastlagte stemning. Naturligvis kan vi 
stemme klaveret på forskellige måder. Men det er stadig en kendsgerning, at det kun er på visse 
instrumenter vi kan vælge tonehøjden, uden hver gang at skulle stemme helt om.  
 
Vanens magt er ikke sjældent opdageråndens fjende og brugen af andre skalaer, tonearter og 
tonesystemer får os til at bruge og nærme os musikken på andre måder. F.eks. tillader den 
pentatoniske Slendro skala os ikke at spille melodier på sædvanlig måde. Jo mere vi spiller den 
synes denne særlige skala at indvirke på os med en særlig rytmisk spillemåde, ukendt for vores 
vestlige ører. Det at der bruges 24 toner per oktav skubber os frem mod en mere intensiv måde 
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at bruge toner på, hvor vi måske helst vil bruge færre toner. Vi kan måske opleve mere at spille 
“soundscapes” end melodier. 
 
I begyndelsen af det 20. årh. studerede en fru Schlesinger nogle antikke græske fløjter, som først 
lige var blevet genopdaget. Hun iagttog, at huller i fløjten var anbragt med lige afstande mellem 
sig, altså temmelig anderledes end vores traditionelle fløjter. Dette medførte opdagelsen af 8-
tone-skalaer, hvor hvert interval mellem nabotrin var lidt forskelligt. Denne Aulos-skala får vi 
ved at dele en (guitar-) streng i to halvdele og atter dele denne ene oktav i 8 afstande med lige 
længde. 8-tone-skalaen indeholder også 7 eller 8 mulige tonerarter, hvilket siges at være 
forbundet med planeterne. 
 
Det er ikke let at vænne sig til, eller spille disse usædvanlige “intervaller”. I mit eget tilfælde har 
jeg følt smerte i kroppen i nogle dage efter at jeg første gang har brugt dem. En lignende 
oplevelse havde jeg da jeg boede i Sverige i nogle måneder og ikke forstod noget af det svenske 
sprog. Jeg lærte ret hurtigt sproget efter at jeg omhyggeligt var begyndt at lytte til de lyde folk 
sagde og melodien i deres sprogføring. Dette skete før jeg lærte ordene. I mange uger 
invaderede disse lyde hele mit system. Jeg drømte endog om dem og hele min krop gjorde ondt, 
især mine led. Noget i retning af starten på en influenza . 
 
Det kunne synes som om vores æterlegeme skal fordøje de ny strukturer og at dette indvirker på 
de følsomme dele af vores fysiske krop. Så når du bevæger dig ind i nye tonesystemer kan det 
være du skal være opmærksom på denne form for virkninger og blot tage det roligt. Det kræver 
en velafbalanceret ligevægtssans og et åbent sind og hjerte at fordøje nye harmonier. 
 
En meget let og billig måde at komme ud af vores 12-tone-systems snæverhed er at købe 
urtepotter med forskellige klange. Du vil blive overrasket over, hvor smukt de lyder og 
hvordan de - efter lidt øvelse - alle klinger harmonisk sammen, selv om de ikke er stemt efter de 
sædvanlige 12 toner. De anslåes med hænderne eller med filtkøller. 
 
 
 
Rytmer 
 
Når vi udforsker rytmer kan vi gå frem på samme måde. Atter prøver vi at nå til en balance 
mellem følelser og vores udtryk herfor. Mens vi spiller, danser eller lytter til rytmer prøver vi 
at udvide vores bevidsthed for at kunne bemærke de forskellige lag i os: vores kroppe, vores 
følelser og sansninger, vores tanker, energibevægelser, etc.  
 
Som de øvrige musiske elementer åbner rytmer indre rum for os. Nogle rytmer får dig til at 
ønske at danse, andre aktiverer specielt vores højre hjernehalvdel (velkendt i shamanistiske 
ritualer), andre igen er som ildkugler og er ledende i afklarende og rensende processer, hvor 
endelig andre hjælper os til dyb afslappelse, får os til at føle os søvnige eller tager os med ind i 
rum af stor klarhed. Alle disse rytmers  virkning på os afhænger blandt andet af deres frekvens: 
er de langsommere eller hurtigere end en hvilende persons hjerterytme, træffer de måske ind på 
nogle frekvenser i vores hjerne? Rytmer fører os ind i en rigdom af rum. Her er de lige så 
givende som musikskalaer, intervaller eller andre musikalske elementer. Heldigvis har 
“verdensmusik” igen gjort os bevidste om den umådelige fylde af menneskelige rytmer. Vores 
bymæssige kulturer er helt klart ikke særligt udviklede på dette område. Alene med trommer 
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kan vi udtrykke ethvert af de fem elementer eller de 6 retninger: øst, vest, syd, nord, himlen eller 
jorden. 
 
Det er at komme i kontakt med noget væsentligt at udfolde sig i rytmer. Vi er omgivet af 
rytmer, vi er rent faktisk rytme. Atomfysikken lærer os, at alt er rytme på det atomare niveau, 
materie er også energi; energi er bølgende bevægelser og således rytme. Årstiderne følger en 
rytme, solen gør det, vores urs tikken gør det, rørbladsinstrumenter, bevægen sig i vinden, 
havets bølger, tidevandene - og vores hjerter, vores åndedræt, vores adfærd, vores biorytmer, 
vores hjernebølger og energibevægelserne i og omkring os.  Forskellige steder i denne bog vil 
rytmerne komme til os. At finde vores egen rytme er ofte ensbetydende med at finde vores 
styrke og kvalitet. Når vi kan genkende vores åndedræts rytme og den tilsvarende rytme i de 
skridt vi tager, bliver det ulige langt lettere at klatre mod bjergets top. 
 
Når vi bliver mere i samklang med vores følelser, bliver vi automatisk mere vidende om hvordan 
energibølger er en del af os - hvad enten vi kalder dem det ene eller andet. Vi bemærker hvordan 
rytmer har deres bevægelse i os, hvordan de flyder gennem vores kroppe fra side til side. Vi kan 
føle hvordan vores koncentration er underlagt en rytme, når den flyttes til en del af vores krop, 
f.eks. opdager vi pludselig os selv i samklang med vores energifelter, især det æteriske. 
 
Når vi lægger os ned på gulvet og lukker øjnene, bliver vi let klar over - efter ca. 10 minutter - 
hvordan forskellige rytmer er del af det, vi bemærker i og omkring og hvordan de til sidst 
forbinder os med alting. Vi møder så måske en rytme som synes at bringe os i kontakt med 
evigheden, den bevæger sig ud fra over vores øre og langt ud til den ende side. Det kan 
forekomme langsommeligt før den igen bevæger sig tilbage til vore kroppe, før den bevæger sig 
ud på den anden side for at give sig selv til evigheden igen, før den kommer tilbage. På den 
måde at blive vugget af evigheden er en dyb erfaring, som giver en tilbagevendende følelse af 
sikkerhed og ro i en selv. 
 
Når vi spiller eller danser en rytme er det vigtigt at være så afslappet som muligt, fordi 
spændinger i vores kroppe betyder at en del af vores opmærksomhed holdes tilbage der. Derfor 
prøver vi at afslappe vores skuldre, arme, håndled, fingre, vores hals, osv. Jo mere vi bliver 
bevidste om, hvordan vores kroppe har det, jo bedre har vi forbindelse med jorden. Dette giver 
et friere spillerum for energien, som ellers let holdes fast i hovedregionen, da vi jo lever med så 
mange tankeaktiviteter.  
 
Jævne, pulserende rytmer har den evne - gennem deres indbyrdes strukturerende kvalitet - at 
sænke os mod jorden og rodchakraet. Disse rytmer danner den form for struktur, hvorfra en 
melodi kan udvikle sig,f.eks. ujævne, hele tiden skiftende rytmer holder os mere i haracentret, 
i vandets element og i vores vitalitet. Alt der gentages flere gange, selv uregelmæssigt, danner 
en rytme. 
 
Når vi har rytmer i flere lag synes vi, vi kommer i en kreativ og livlig stemning. Hvis vi f.eks. 
trommer i en gruppe vil vi sørge for at der er nogle i gruppen, der holder en stadig rytme, mens 
andre kan improvisere frit herover, mens de forandrer deres rytmer så meget de nu har lyst til, 
når bare de bevarer en forbindelse til den grundlæggende rytmiske struktur. 
 
For overhovedet at lære en rytme skal vi lade den komme ind i kroppens hukommelse, dvs. ind 
i vores æteriske og vore underbevidste lag. Når først rytmen er integreret behøver vi ikke 
længere tænke over den, vi kan ganske enkelt leve den ud. Så er det ikke noget problem at 
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holde en rytme. At leve en rytme er at have den i sin krop, hvilket samtidig også betyder at vi 
har bedre kontakt med vores krop og har jordforbindelse. For at kunne holde en rytme må vi 
have den et sted i kroppen: det kan være en fod, vores overkrop, hofter, hånd og finger. Vi 
behøver ikke skænke det en tanke overhovedet. Det viser sig hos den svingende jazzmusiker, 
som knipser med sine fingre eller “svinger” med sin krop. Når vi har en rytme i os svinger 
musikken, den “rokker og ruller”. 
 
Når vi gennem længere tid har spillet en bestemt rytme, slår vi over på “selvstyringen”, hvilket 
vil sige at rytmen ganske enkelt bryder ud af vores kropshukommelse, den højre side af hjernen 
har taget over. Så kan vi komme i næsten trancelignende tilstande, hvilket er sjældent for os 
rationelle folk. Vi er så vant til kontrol, analyse og til at prøve på at forstå alting. 
 
Når jeg derfor arbejder med skolebørn eller voksne gør jeg dem til “levende rytmer”. De får at 
vide at de skal se på mig, lytte, synge rytmerne, bevæge sig og danse. Jeg prøver på at undgå at 
de skal opleve rytmerne med deres næse i et stykke papir. Det gør jeg fordi det er deres venstre 
hjernehalvdel og intellektet, som så stadig vil have styr på alt og dermed ønsker at dirigere 
hænder og fødder. Nu behøver vores fødder ikke nogen til at fortælle dem, at de skal gå, 
ligesom vores hjerte heller ikke behøver at få besked på at slå. Især børn har brug for rytmiske 
aktiviteter, som hjælper dem med at være i deres krop. Børn elsker som regel at arbejde med 
lange stave på 1,5 m. Vi slår så stavene rytmisk mod (træ) gulvet. Rytmer tager tid, mange timer 
- fuld af glæde og liv.  
 
 
 
Øvelse nr. 1-3 - med træstave og flere deltagere 
 
1)  Alle slår en regelmæssig rytme – uden at vi slår den samme rytme som de andre. 
2)  Alle slår den samme regelmæssige rytme, hvor de denne gang prøver at få slagene til at falde 

sammen med alle andres. 
3)  Vi bevæger os samtidig fremad på række, frem og tilbage, hvor vi slår en rytme vi har aftalt 

på forhånd. 
 
 
På et tidspunkt arbejdede jeg i et fængsel med et ugentligt musikværksted. Jeg var sammen med 
mennesker med forskellig kulturel baggrund: en marokkaner, en mand fra Benin, en fra 
Guadeloupe. Alle var de vokset op med rytmer og havde ofte trommet hele natten lang med 
deres venner. Selvom de helt klart havde lært forskellige rytmer, var det ikke svært for dem 
overhovedet at spille sammen med andres rytmer og bare tage sig deres tid til det. Andre, født 
på kontinentet, havde uden tvivl langt mere besvær med at komme med i det hele. Jeg kunne se, 
hvordan rytmer gør os beslægtet med hinanden. Alle kan spille på en håndtromme. 
 
Jeg kunne også se, at de folk der ikke havde den bedste kontakt med deres kroppe hurtigt blev 
trætte, kedede sig eller syntes det hele var temmeligt dumt, hurtigt opgivende. De følte sig ikke 
tilpas. Dette er tydelige tegn på manglende vitalitet i haracentret, den lavere maveregion. Samme 
mangel på vitalitet viste sig i deres liv som vrede, voldsomhed, dagdrømmeri, seksuel ubalance 
og – helt generelt – i en overdominans af intellektet over kroppen, hvilket er det samme som 
undertrykkelse af kroppens følelser og emotioner. 
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Skiftevis at tromme med den ene og den anden hånd fremmer afbalanceringen af venstre og 
højre side. Rytmer med et lige antal trommeslag – 2,4,6 osv – ser ud til at få vores vilje frem og 
en fremaddrivende drift, mens de med et ulige antal slag – 3,5,7 osv i vores krop frembringer en 
harmoniserende rokken fra side til side. Vores kultur anvender næsten udelukkende de lige slag. 
Den næsten eneste undtagelse fra denne regel har en helt speciel nuancering her, nemlig valsen. 
Rytmer med ulige antal slag føles lettere, rytmer med lige antal slag har mere tyngde i sig, selv 
når vi medtager synkoper – et understregende slag mellem de sædvanlige slag – eller når vi 
bringer hovedpulsen ud af dens rytme. Ganske mange gode bøger og plader om tromning er 
udkommet, hvorfor jeg ikke behøver at skrive meget mere herom. 
 
 
 
Energi øvelser  
 
De øvelser, der findes i slutningen af kapitel 2 vil hjælpe dig til fordomsfrit at give dig i lag med 
at få disse nye erfaringer og forberede dig selv til det, vi skal beskæftige os med i kapitel 3: 
iagttagelser over musikkens virkninger. Jeg har selv igennem mange år praktiseret sådanne og 
lignende øvelser. Jeg underviser i dem i grupper, som gerne vil øge deres sensitivitet og kontakt 
med følelser. Bob Moore har givet mig disse øvelser gennem mere end 18 år og de er en del af 
en systematisk indlæringsproces. Jeg har selv haft utrolig gavn af at udføre de pågældende 
øvelser og jeg synes, de hjælper til at skabe mere harmoni og skærpe bevidstheden. 
 
Det er meget vigtigt at føle kvaliteten af de lyde, vi hører eller spiller. Hvis dette ikke sker, 
begynder vi at forcere sit udtryk. Kun ved at have denne følende kontakt til det du spiller, 
synger eller danser, gør at du kan forblive i balance.  Energiøvelser kan hjælpe dig at beholde 
denne balance. At bruge disse usædvanlige skalaer kan ellers sammenlignes med at spille avant-
garde-musik, uden nogen forudgående fornemmelse for, hvad det er der gøres. Musikken vil 
mangle enhver form for varme og udstråling. 
 
Det vigtigste i alle de anførte øvelser er at bruge sin evne til at føle sig ind i sig selv, samtidig 
med at opmærksomheden rettes mod særlige steder på kroppen. Det andet meget vigtige 
element er brugen af symboler, som f.eks. en ligesidet trekant, der er afbalancert og harmonisk – 
dette giver os kontakt med balance og harmoni. Vi vil med vores tanker trække linier på 
kroppens yderside, for at kunne følge og styrke energiens naturlige flyden. Den retning du 
trækker din trekant i er derfor vigtig: ned af højre og op ad venstre side af kroppen. 
Begyndelsespunktet vil altid være slutpunktet, således at hver cirkulation i sig selv er 
fuldstændig. Det er nødvendigt at vi hele tiden har følende kontakt med det vi gør i disse 
øvelser. Med dette i baghovedet kan vi nu fortsætte. 
 
Dette er den eneste mentale indsats der skal til. Vi skal ikke foretage nogen form for analysering 
under øvelsen. Det sker når den er udført. Disse øvelser er iagttagelsesøvelser og en form for 
observation, hvor vores følelser skal medinddrages. Hermed mener jeg, hvordan vores krop 
føler, når vi bevæger sig over netop det område på huden. Hvad føler jeg? Hvilke sansninger er 
der tale om, når jeg meget langsomt bevæger mig ad disse linier? – Hvilkesomhelst billeder, 
fysiske følelser, erindringer, søvnighed, tanker? Vi skal blot huske hvad der skete, aldrig forsøge 
at forcere noget. Hvis du nu pludselig synes det er vanskeligt at bevæge dig igennem et bestemt 
sted, eller hvis et punkt ikke er der, hvor du troede det var, akcepterer du det blot og forsøger 
blidt at bevæge dig videre. Kommer du nu af sporet, begynder du blot forfra ved 
begyndelsespunktet. 
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Det er meget sandsynligt, at en energiøvelse som den netop beskrevne kan føles i nogen tid efter 
udførelsen. Det er rent faktisk sådan, at virkningerne kan vise sig i vores daglige liv i det fysiske 
(bedre helbred), følelsesmæssige (mere kontrol) eller mentale niveau (holdningsændringer). Det 
kan godt være det tager lidt tid at blive klar over, at øvelserne ligger til grund for den ene eller 
den anden ændring i disse niveauer. Normalt tager det nogle måneder, hvor øvelsen udføres 
mindst 4-5 gange om ugen, før vi føler at der sker ændringer. 
 
Efter 3-5 måneder kan det være du synes, øvelsen ikke rigtigt giver noget mere. Dette er altså 
forudsat at du har udført den regelmæssigt og har følt en god og øget kontakt til de dele af din 
krop, du har bevæget dig igennem. Så kan det være det er tid at gå videre til en anden øvelse. 
 
 
Øvelse nummer 4 
Kontakt forlængelsen af pinealchakraet i midten af din pande og et lille bitte stykke over det 
sted, hvor dine øjenbryn ville mødes. 
Træk (føl) en linie derfra – på din hudoverflade – indtil du når din højre hånds håndflade.  
Bevæg dig nu tværs over til din venstre hånds håndflade. 
Træk en linie opad igen, til punktet på din pande. 
Gentag langsomt i 10-15 minutter. 
Du slutter øvelsen på pinealchakraet. 
 
Øvelsen udføres bedst i siddeposition (på en stol eller med korslagte ben), med hænderne 
hvilende på dine ben, håndfladerne opad, øjnene lukkede. 
 
Der er mange formål med denne øvelse. På det fysiske plan vil der helt sikkert ske en forbedring 
af kontakten med halsen, skuldrene, armene og hænderne. Du vil langsomt blive opmærksom på 
spændinger her og til sidst blive fri for dem. Den måde vi bruger vore hænder og vores vilje på 
har forbindelse til balancen i os. 
 
 
Øvelse nummer 5 
Kontakt det samme punkt på din pande som i øvelse nr. 4. 
Træk en linie på hudoverfladen hele vejen ned til din højre fods fodsål (i midten, et lille bitte 
stykke fremad) 
Bevæg dig nu tværs over til din venstre fods fodsål. 
Træk en linie opad igen til punktet på din pande. 
Gentag langsomt i 10-15 minutter 
Afslut øvelsen ved punktet på din pande. 
 
Som øvelse nr. 4 hjælper også denne øvelse med at få bedre kontakt med vore ben og fødder. 
Den har forbindelse med balance i forhold til den måde, vore tanker anvendes til at finde vores 
retning i livet. 
 
 
 
Øvelse nummer 6 
Kontakt midten af håndfladen på din højre hånd. 
Træk en linie direkte gennem luften til harachakraet (ca 6 fingre under din navle). 
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Træk linie ned til venstre fods fodsål (samme punkt som i øvelse nr. 5). 
Bevæg dig op af dit venstre ben (korteste vej) og frem til din venstre hånds flade. 
Fra håndfladen i din venstre hånd bevæger du dig gennem luften til din højre fods sål.  
Bevæg dig op ad dit højre ben mod din højre hånds håndflade ad den korteste vej. 
Begge hænder hviler på dine ben, mens du sidder med lukkede øjne og håndfladerne vendt opad.  
Gentag langsomt i 10-15 minutter. 
 
Denne øvelse vil efterhånden give dig en bedre balance i dine tanker, det handler her om det 
nederste område af vor krop og den måde vi bruger vore hænder og fødder i kontakt med vore 
følelser. 

 
* * * 

 
 
Det er meget vigtigt at skelne mellem tankeenergien, som er i stand til at fare af sted langs 
linierne på få sekunder og så den energi, der er i vores følelser. Det er nødvendigt at bevæge sig 
ret langsomt for at få en følelsesmæssig kontakt med øvelsen. Først da bliver det muligt for dig 
at “observere”, at iagttage og opleve det der sker med dig. Du kan opleve, at øvelserne først 
synes meget lette, men blot pludselig bliver sværere efter 5 minutters tid. Det er ofte på det 
tidspunkt, hvor du får en bedre kontakt med øvelsen og din krop. Det er selvfølgelig ikke det 
antal omgange du kan klare på et kvarter, som tæller, men kvaliteten i din kontakt og dybden i 
dine observationer. Held og lykke med det.
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3.  MUSIKKENS VIRKNINGER 
 
 
Skabende lyde 
 
Lyde gennemtrænger de energibaner som omgiver vores kroppe og efterlader sig sit spor der. 
Disse virkninger kan føles op til 36 timer efter, alt afhængig af den lyd, som forårsagede 
påvirkningen. Nogle undersøgelser har vist lydens betydning når materie dannes. I adskillige 
skabelsesmyter kan vi se, at guderne har brugt lyd til at skabe. I biblen er er det ord, som går 
forud for skabelsesakten. “Herren sagde: I begyndelsen var ordet …”. Lad dette være 
udgangspunktet for vores udforskning og lad os se på, hvordan lyd og musik påvirker os. 
 
 
At høre eller at lytte 
 
Hvordan kan det lade sig gøre at iagttage musiks virkninger? - Vi må først vænne os til den ide, 
at vi kan bruge vores sanser på en anden måde end vi måske er vant til. Lidt som når vi for 
første gang bruger et mikroskop, hvor vi må vænne os til at se med det ene øje og til at stille 
fokus. Lige til at begynde med ser alt måske sort og forvirrende ud - og lidt efter lidt bliver vi i 
stand til at bruge dette ukendte apparat. 
 
Vi kan være tilbøjelige til at tro, at vi kun hører med vores ører. Dette er imidlertid ikke tilfældet 
og vi skal se hvorfor. Til hverdag er vi sædvanligvis begravet i alle slags støj, lyde og musik. Det 
er umuligt for os at lytte ind til enhver af disse mange lyde. Mange lyde er omkring i 
baggrunden, som vi rent faktisk ikke skænker nogen form for interesse, f.eks.: baggrundsstøjen i 
byen, musikken i supermarkedet, eller endog også detaljerne i radioprogrammerne, for slet ikke 
at tale om tv-programmerne, hvor vi for det meste ser billederne. Alle sådanne lyde hører vi, 
men lader dem stort set passere. Vi er sjældent klar over den virkning, disse lyde har på os, og 
fordi vi ikke lytter, vil disse virkninger ske i vores ubevidste. 
 
Først når det lykkes os at skabe noget stilhed i os selv bliver det muligt for os at iagttage, at 
lytte opmærksomt. Det at lytte er at have hele vores opmærksomhed slået til. Følgelig er det 
sådan, at jo mere vi forsøger at trænge ind i lydens natur, jo mere må vi gøre os fortrolige med 
fænomenet stilhed. Hvis vi begynder at stille os selv ind på stilhed, vil vi begynde at  lære en 
masse om vores indre støjniveau. Vi vil opdage at der kommer megen støj fra vores tanker, 
vores følelser og andre distraktioner i os, som kommer i vejen for det at lytte nænsomt. 
 
Lyd er beslægtet med den funktion i os, der har med accept at gøre. Er vi ikke i balance med os 
selv og i vores naturlige omgivelser, kan lyde vi hører være forstyrrende. Instinktivt 
undertrykker vi sådanne lyde. For år tilbage da jeg udførte en øvelse med haracentret, 
bevægende mig ud i auraen, mødte jeg nogle ubehagelige følelser og bemærkede nogle 
symboler. Først fangede de mig, men Bob Moore gav mig det tip, at han kunne føle noget 
skrivemaskinestøj i det område. Jeg blev klar over, at jeg holdt mig selv fast i lyden af 
sekretærens skrivemaskine i kontoret ved siden af, hvor jeg plejede at arbejde på det tidspunkt. 
Jeg husker følelsen af vibrationer af frygt hver dag når jeg kom ind i den del af bygningen. Jeg 
var ikke på nogen dårlig fod med sekretæren, eller med nogen anden person på den etage. 
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Nu skete der det, at sekretæren nogle måneder efter at jeg havde gjort øvelsen, fortalte mig at 
hun ikke kunne styre vrede tanker mod mig, selv om hun vidste jeg ikke havde noget at gøre 
med dem. Den mand, som plejede at gøre arbejdet før mig, var blevet sagt op på grund af 
drikkeri. Sekretæren havde haft det godt med ham og hun var ked af at han rejste. Da hun ikke 
var i stand til at beklage sig til afdelingslederen, projicerede hun denne irrationelle vrede ud på 
mig, som den der havde “smidt hendes kollega på porten” og havde taget hans plads. Fra den 
dag følte jeg ikke længere vibrationer af frygt, når jeg kom ind i gangen. 
 
Vi kan i lang tid holde fast på lyde og i vort indre kæde dem sammen med det følelsesmæssige 
indhold i den situation, vi plejede at høre lydene i. De kan irritere os eller igangsætte andre 
ubehagelige reaktioner hver gang vi senere hører dem, indtil vi har forstået og har brudt 
forbindelsen. Vi havde en ven, der ikke kunne døje klassisk musik. Da hun ikke længere var 
sammen med sin mand, blev hun klar over, hvor tit han temmelig højt havde spillet klassisk 
musik, så det ikke var muligt at tale sammen, når der rent faktisk var konflikter mellem dem. 
Manden brugte musikken til at undertrykke kommunikation med sin kone. Da hun blev 
alene og klar over dette, kunne hun igen nyde denne slags musik. Messende sang (indre eller 
ydre) holder vores bevidsthed i skak og kan bruges til at undertrykke følelser. Jeg tænker her 
ikke specielt på mantrasang, selv om denne også kan misbruges på nævnte måde. 
 
Jeg kan huske et tilfælde med endnu en person, som plejede at bo nær en fabrik. Nogle særligt 
skarpe lyde fra maskiner på fabrikken kunne høres i hendes lejlighed. Hun havde beholdt disse 
lyde i sin aura år efter, og de gjorde stor skade der. I hendes forsøg på at finde nøglen til at få 
dem til at forsvinde måtte hun i sit sind søge tilbage til den tid og huske en speciel 
følelsesmæssig tilstand, hun havde været i, i sit privatliv. Såsnart det lykkedes hende at få denne 
erindring frem af glemslen og ind i hendes bevidste erfaring, slap hun af med generne. Lyden i 
hendes aura havde været hendes “vejviser”. 
 
Lyde kan indeholde megen information, akkurat som et symbol i vores aura eller i en drøm 
kan det. Det ligner noget en bestemt tast på computeren, som kan fremkalde en hel række 
stadier. Der er mere bag sådan en “nøgle” end blot dens fremtoning. 
 
 
Kerneholdninger 
 
Mange mennesker ved slet ikke, hvilke kerneholdninger der skjuler sig i deres måde at tænke på, 
og i hvilken grad de simpelthen har overtaget disse koder fra forældre og andre autoriteter, uden 
nogen sinde at stille spørgsmål hertil. Den udvikling, der kommer indefra, går hånd i hånd med 
det at kaste nyt lys på vore holdninger, vore inderste tanker, hvoraf nogle er ubevidste. Dette 
arbejde er nødvendigt, fordi her ligger nøglen til begrænsninger og forstyrrelser i forhold til 
vores opfattelse af virkeligheden. Bag sådanne “kerneholdninger” ligger der ofte erfaringer, som 
er fyldt med stærk emotion (smerte, fortvivlelse, had, osv.). Det er oftest sådan, at først efter at 
forskellige livsomstændigheder har taget form i os, kan vi nærme os en ny forståelse af os selv, 
som kan frigøre os fra mere “indgroede” erfaringsmønstre, holdninger. Ført da kan det lykkes os 
på en eller anden måde (endog også i drømmetilstande) at passere gennem disse 
“kerneholdninger” og således komme til at foretage et nyt valg. 
 
Som eksempel på det jeg lige har beskrevet kan jeg nævne et menneske jeg har mødt, som altid 
følte sig uønsket og ikke værdig for andre. Denne person arbejdede i mange år med sig selv og 
blev til sidst i stand til at nå tilbage til sin egen fødsel og de tanker og emotioner hos de, der var 
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omkring hende på det tidspunkt. Hun huskede f.eks. sin far, som havde været skuffet over at 
hun ikke var en dreng. Dybt i hendes sind fik denne belastende oplevelse hende til at føle sig 
forkastet. Ved at kontakte denne erindring og de emotioner, der ledsagede den, blev hun i stand 
til at frigøre sig fra den indstilling, at hun var et “lavere rangs menneske”. 
 
Det er vigtigt at åbne for hvem vi virkelig er, hvorfra vi åndeligt stammer, for de kvaliteter vi 
fødes med og således nå det potentiale, vi er medgivet i dette liv. Denne proces går allerede i 
gang, hvis vi blot har en fornemmelse for det, en viden dybt i os selv. Det er den eneste måde vi 
har som kan sikre, at vi identificerer os for meget med vores problemer. Det er højst sandsynligt 
at vi ved at vide dette bag de problemer, der dukker op i vore liv, åbner en dør mod frihed. At se 
os selv i dette lys vil hjælpe os til at udvikle tålmodighed og omsorg for os selv, og huske på at 
der er mange brikker i puslespillet der skal på plads, for at finde nøglen til denne frihedens dør. 
Før vi når så langt er der vaner og tankebaner der som Tornerosehækken dækker denne dør til. 
Når vi arbejder på den måde med lyde, arbejder vi på os selv. 
 
For eksempel kan jeg nævne at mange af de mennesker, jeg beder om for første gang at forsøge 
at udtrykke stemningen i et bestemt stykke musik, er overbevist om, at det kan de ikke. 
Heldigvis er det sådan, at de fleste giver sig i kast med denne opgave, det at tage en blyant og 
opdage, ikke blot at de på den ene eller anden måde kan udtrykke deres indtryk på et stykke 
papir, men også at et antal detaljer i deres tegninger falder sammen med det, de andre i gruppen 
har tegnet. 
 
Den netop nævnte barriere kan let brydes, mens de mere komplicerede barrierer kræver, at du 
med nogen udholdenhed arbejder med dig selv. Det der driver et ønske om forandring fremad er 
ofte en stærk trang efter at opnå noget med ens liv. Det kan f.eks. være utilfredshed med en 
tilsyneladende håbløs gentagelse af smertefulde oplevelser i vores forhold til andre, vores 
arbejde eller helbred som får os til at ønske at forstå og som driver os frem mod ændring. 
 
Hvis vi nu f.eks. gerne vil komme i bedre kontakt med vores instinkter, vores “instinktive 
intelligens”, skal vi have bedre kontakt med vores maveregion, det vil sige området mellem 
navle og skamben. Det er naturligvis noget der skal ske med indlevelse og omsorg. Så behøver 
vi ikke fremtvinge noget - da netop også en sådan fremgangsmåde vil forstærke forhindringen i 
at holde os fast. Vores instinktive sider får os f.eks. til at bruge vores fysiske krop optimalt. Det 
vil hjælpe til med at undgå stres, fysisk tilskadekommelse eller sygdom. Vi får på denne måde et 
forhold til, hvilken føde og hvilke omgivelser, der er de rigtige for netop os. 
 
Der er særlige former for musik, lyde, musikinstrumenter, energidele, som er gode til at forbedre 
vores kontakt med den nederste del af vores kroppe. Disse kan lettere komme til at hjælpe, når 
vi først har udført en øvelse, hvor vi på en afbalanceret måde sender vores bevidstheds 
opmærksomhed til det pågældende område. Dette vil aktivere energien og forberede den til at 
skulle kunne bevæge sig.  
 
Musik kan skabe en syntese på en ganske uventet måde. Har vi f.eks. brugt et kvarter på en 
observationsøvelse, kan et specielt stykke musik hjælpe et menneske med at flytte sig til et helt 
andet niveau i bevidstheden. Ofte sker dette uden videre indenfor afspilningen af de allerførste 
strofer. Naturligvis har observationsøvelsen bragt personen ud ad et bestemt spor, men 
musikken åbner for højre hjernehalvdels medvirken og skaber på den måde en afbalancerende 
effekt. Personen får nu mulighed for at komme i dybere kontakt med sig selv, hvilket øvelsen 
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alene ikke ville have åbnet for. Med nogen øvelse bliver det let nok at vælge musik som er rigtig 
for dig selv. 
 
 
Næsten al musik har en afslappende virkning på os. I almindelighed får den os til at føle os 
lettere. Tager vi nu f.eks. Heavy Metal musik og andet i den genre er det klart at musikken skal 
provokere en helt anderledes virkning. Det meste af den musik jeg nævner i denne bog egner sig 
til afslappelse. I 80’erne blev det mode at skrive på musikomslaget, at musikken var egnet til 
afslappelse, når blot den var langsom og blid. Men det er langt fra tilstrækkeligt. Megen af 
denne type musik kan være nok så kedsommelig og overfladisk. 
 
Afslappelse er en progressiv proces. Når vi har en afslappet fysik kan vi bevæge os mod 
afslappelse og udvidelse af vores mentale aura. Overfor smerte eller sundhedsproblemer og 
stress kan dette være meget hensigtsmæssigt. Det er modstykket til spændinger og det at lukke 
sig inde i sig selv, hvilket især er en tilstand af frygt. Afslappelse betyder udvidelse og derfor 
nedsættelse af spænding, som hjælper os med at slippe væk fra bevidste og ubevidste 
bekymringer. Vi bliver på denne måde ledt mod at åbne vores hjerte, og dette er først og 
fremmest et aldrig sluttende eventyr. Derfor kan afslappelsen føres dybere og dybere ind i os . 
Dette sker nu ikke uden at vi selv hjælper til, arbejder derpå, og hvor øvelser kan være på sin 
plads og dertil musik, som er valgt til det ønskede formål. 
 
 
 
Musikkens virkninger 
 
Når vi forsøger at forstå mere om musiks virkninger er det ikke for at “løbe om hjørner med” 
publikum eller med klienter. Det handler om at gøre os i stand til bevidst at foretage et valg 
omkring, hvad der er godt for dem eller os, når der er behov for det. På den måde bliver vi 
måske i stand til at bruge musik til at hjælpe os med at komme i større harmoni og arbejde med 
os selv. Musik kan hjælpe, men kan slet ikke erstatte vores egen indsats. 
 
Jeg kommer i tanke om Ravi Shankars svar, da jeg spurgte ham, om han troede på musikkens 
helbredende virkninger. Han smilede og fortalte mig at han en gang i Calcutta havde mødt en 
mand, som pralede af at han kendte visse ragaer til helbredelse af hovedpine og andre til 
helbredelse af tandpine. Det der slog Ravi Sharkar var mandens egen helt uharmoniske stemme. 
Det kunne tyde på at hans viden ikke havde kunnet hjælpe ham til at kurere sin egen 
uharmoniske tilstand. Senere vil vi kigge på, hvordan stemmen udsiger noget om vores egen 
indre balance. 
 
Vi behøver ikke tage til Calcutta for at se på, hvilke fælder vores eget ego sætter for os. Vores 
ego sætter pris på at kunne tage en glamorøs kurs, kunne gøre indtryk på andre, og føle os 
trygge selv. Det er mange folk, der føler sig tiltrukket af nogle teknikker som lover hurtige 
resultater, men som måske efterlader dig uden at du har fået tilgang til en konstant 
fremadskridende proces for den indre udvikling. Det er min private tro at det at lære om lyd ikke 
rigtigt kan adskilles fra det at lære om sig selv. 
 
Musik er ikke en “lykkepille”, der blot kan skrives på en recept til os, som vi så sluger og 
passivt afventer virkningen af. Min sande overbevisning er at mennesker er individer med stor 
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uafhængighed, selvbestemmelse, med evnen til at reflektere over egne erfaringer. Heri ligger 
der mulighed for selvhelende processer, hvor mange ubalancer eller sygdom kan helbredes. 
 
Jeg tror, at sundhed er en tilstand af relativ balance og harmoni mellem forskellige lag i dit 
væsen. Absolut sundhed eksisterer ikke. Disharmoni, hvor det end forekommer, er en tilstand 
af friktion, smerte eller mangel på indsigt og forståelse. Her er det op til os selv at finde det 
indhold, det drejer sig om. Selve denne indstilling er nøglen til en forvandling af problematikken. 
Hvis vi arbejder med at forstå elementerne i vores disharmoniske tilstande, vil det ofte dybt 
påvirke vores måde at tænke på, vores adfærd og holdninger. Sådan forståelse hjælper os et 
skridt fremad i vores åndelige udvikling, til gavn for os selv og for alle andre. 
 
Alt efter det stykke musik, der vælges vil der være en bred vifte af mulige virkninger: 
 
 Følelser, emotioner, erindringer, tanker, allegorier, farver, billeder, kropslige 
 følelser, påvirkning af vores nervesystem eller visse kirtler, forandre hudens 
 modstandskraft eller frembringe energibevægelser i auraen 
 
Jeg vil gerne sige lidt mere om det sidste punkt. En håndtrommes rytme f.eks. vil for det meste 
påvirke den nederste del af vores krop (mellemgulvsområdet, maven, selv fødderne). Udover 
sådanne fysiske virkninger kan disse lyde også give emotionelle reaktioner (som viser sig i den 
astrale del af vores aura), hvilket igen har en virkning på vores tanker (mentale aura) og vores 
æteriske felt. Er det nu sådan at der spilles en rytme som inspirerer  os, vil virkningerne ses i den 
yderste del af auraen og igangsætte en bevægelse mellem vores spirituelle aura og den fysiske 
(hjerne, øverste del af brystkassen, f.eks.). Nogle af disse virkninger opleves ikke umiddelbart, 
men først senere, også i nattens drømme. Indre forandringer kan ske med eller uden vores 
vidende, hvis de rigtige omstændigheder er til stede, og hvor det ikke er så let at afgøre, om det 
var den pågældende musik eller øvelser, som har sat gang i processerne. Dette skyldes det 
menneskelige væsens sammensathed og det at forskellige faktorer arbejder sammen: fortid (liv), 
kolleger, naturen, maden, kvaliteterne i sjælen, osv. Den næste øvelse forbinder det at fokusere 
vores opmærksomhed og det at lytte til musik. 
 
 
Øvelser nr. 7  (lytte) 
Slap af i 10 minutters tid og læg så mange af dine dagligdags tanker bag dig som du er i stand 
til. Sæt derefter et stykke musik på (af ca. 10 minutters varighed). Sid behageligt eller lig ned. 
Ret din opmærksamhed mod musikkens og derefter mod et sted i din krop. Flyt skiftevis din 
opmærksomhed mellem musikken og din krop. Vær opmærksom på alt hvad du kan : tanker, 
billeder, følelser, emotioner, osv. Vælg området i din krop enten før musikken, spontant mens 
du lytter eller lad din opmærksomhed blive trukket automatisk mod et sted. 
 
Med tiden lære at være mere opmærksomme på de specielle virkninger, musik har på os. De 
forandringer der berører vores daglige måde at omgås andre på, mennesker vi bor sammen med, 
arbejder med eller møder, inklusive os selv – er virkelig værdifulde. 
 
En kvinde fortalte om en oplevelse hun havde haft mens nogen spillede tibetanske klokker:  
“ Jeg oplevede det som en slags chokvirkning i bølger ned ad hele den højre side af min krop - 
og så også steder, hvor jeg vidste jeg havde infiltrationer. På et tidspunkt blev min 
opmærksomhed på det fysiske  vendt mod den vibration, der blev tilbage efter klokkeklangens 
ophør. Alt dette bragte mig ind i et rum af udvidelse og glæde, langt bort fra alle 
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problemområder, og her fik jeg kontakt med billeder og symboler. I nogle måneder efter denne 
oplevelse kunne jeg arbejde med symbolerne i meditation - og dette gav mig en stor forandring i 
min bevidsthedstilstand. Jeg havde den oplevelse, at min erfaring med bjælderne var starten til 
en stor lindring i mig.” 
 
Det er sådan, at det kræver tid og tålmodighed at komme frem til en forståelse af de effekter, 
musik har på kroppen, emotionerne, tankerne og de fine energier. 
 
Nu skal vi til at kigge på, hvordan visse former for musik kan påvirke særlige områder på vores 
kroppe og vores energifelter, men vi skal her ikke glemme, at musik for det meste vil påvirke 
forskellige områder samtidig. For at musik kan blive et værktøj for selvudvikling og healing, må 
vi lære hvordan vi skal udvælge lyde og musik, som kan anvendes til specielle formål. 
 
 
Gennemtrængende lyde 
 
Det er især lyde fra hårde percussion instrumenter som tibetanske skåle, Gongonger, klokker, 
bjælder (rørformede), glas, osv. som har en gennemtrængende virkning på det æteriske 
energifelt. Disse lyde klarer at gennemtrænge de to lag i det æteriske, som befinder sig indenfor 
den fysiske krop og giver bedre mulighed for at forbinde det indre og det ydre æteriske 
(sidstnævnte omgiver den fysiske krop, og det er også i to lag). Ofte mangler en sådan 
forbindelse på grund af blokeringer et specifikt sted (netop på hudens overflade) - som adskiller 
det indre æteriske område fra det ydre. Samtidig er forbindelsen til den ubevidste hukommelse 
for et bestemt problem adskilt fra den fysiske oplevelse (følelser, emotioner). Det drejer sig t.ex. 
om situationer, hvor vi ha holded fast til en usandhed, som er for sig selv et splittelse af 
bevidstheden. Gennemtrængende lyde kan derfor vær meget ubehagelig også på psykologisk 
niveau, fordi di trænger igennem vores forsvar. Når først vi har lavet de hertil passende 
observationsøvelser kan virkningerne af disse gennemtrængende lyde lettere føles og integreres. 
 
Her kan især anbefales som meget interessant: “Glas musik” af Gunner Møller Pedersen, Winter 
Garden, Sportsvej 5, Løjtofte, DK-4900 Nakskov. 
Yatri: Crystal Spirit, Crystal Music Records, TMT101 
Frank Lorentzen & John Virkmann: Alpha, Fønix Musik, FMF CD 1114 
 
 
Mave 
 
Engang da jeg arbejdede med en gruppe havde jeg deltagerne til at udføre en enkel 
kropsafslappelse, mens de lå på gulvet. Jeg spillede nogle hvallyde for dem, hvilket de blev 
meget overraskede over, da de forventede musik. Disse uventede lyde fremkaldte nogle ganske 
stærke reaktioner, som først forekom at være ret forskellige. Nogle så billeder af Africa, af 
junglelyde, andre magiske riter eller vilde dyr. Nogle følte frygt, andre fik ondt i hovedet, følte 
sig søvnige og så billeder af en havstorm, hajer. Alle disse reaktioner handler rent faktisk om at 
der røres ved vores instinkter. Dette kan ikke overraske nogen, når vi lige erindrer, hvor meget 
vores vestlige kultur har undertrykt vores følelsesmæssigt instinktive intelligens, vore kroppes 
visdom. Vi har en tendens til at reducere instinkter til vores seksualitet, hvilket langt fra er alt 
hvad vi har af instinkter.. Frygt, hovedpiner og søvn er klassiske reaktioner på at trække sig ud 
og yde modstand, når vi ikke ønsker at føle noget. 
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Jeg kan huske en kvinde, som kom med et meditationsbånd til mig med musik fra George 
Deuter (bånd “AUM”, Kuckuck 1972). Hun sagde hun ikke rigtig forstod denne optagelse, da 
hun bare faldt i søvn hver gang, hun blot i fred og ro ville lytte til den. Hun ville vide hvorfor. 
Denne særlige del af “AUM” har nogle lave toner, en meget langsom rytme og lyde af bølger 
der slår op på stranden. Det er en meget fin musik til at bringe os i kontakt med vores 
harachakra og den nederste del af maven. Denne person havde nogle problemer i dette område 
og faldt derfor i søvn. Hun stødte rent faktisk på en modstand, som ikke lod hende forblive 
vågen. Heldigvis gav musikken hende også hver gang afslappelse. Afslappelse er et første skridt 
på vejen. Men ikke nok til at løse problemet. Kvinden måtte derfor gå i gang med regelmæssig 
udførelse af nogle øvelser, som ville medføre den nødvendige balance i haracentret og dettes 
udtryk. Vores hara begynder først at arbejde på en harmonisk måde, når vi bringer en god 
balance i gang mellem vores mandlige og kvindelige side. 
 
I denne forbindelse skal vi ikke glemme at haracentret er tæt forbundet med vandelementet, til 
emotioner som vrede og kedsomhed, sensualitet, seksualitet, instinkter og vitalitet. Vores 
instinkter giver os adgang til den overvældende visdom vi kan få fra dyr, som ved hvordan de 
skal bevæge deres kroppe helt igennem smukt og harmonisk. 
 
Lave lyde, som de fra den elektroniske underrytme eller meget store trommer føles bedst i 
vores mave, fordi dette område har mindst benstruktur og den største procentdel vand. 
Rockmusik eller afrikansk musik er helt fantastisk at danse til og til at stimulere vores vitalitet, 
men de vil ikke helt af sig selv kurere nogen ubalance i harachakraet. 
 
Da vores søn endnu ikke var fyldt et år, kunne han nogle gange ikke falde i søvn. Der var kun to 
ting, som kunne hjælpe: en lille tur i bilen eller at vugge ham på min arm til nogle reggae rytmer. 
Begge dele hjalp ham med at falde hen. Jeg plejede at lægge hans ryg på min underarm og med 
hans hoved i min håndflade, og så dansede vi på den måde med eftertryk på hvert andet beat. 
 
Hør på titlen nummer 1 på mit CD YAMALO. 
 
Jeg deler ikke den mening, at al rockmusik, pop eller jazz nødvendigvis frembringer lave og 
mørke emotioner i os. Naturligvis kan vi misbruge musik - som alt andet. Men lad os ikke 
glemme at i den modsatte ende af stærk rytmisk musik har vi al den tilsyneladende engelske 
musik, som kom frem i 80’erne og som manglede vitalitet og god stærk varme. Denne form for 
musik kan være ganske uden virkning, hos nogle mennesker en opmuntring til at flyve lidt væk 
og flygte fra realiteterne. Rock, New Age eller klassisk musik - alle kan de bruges som rusgift, 
virkelighedsflugt. 
 
 
 
 
Ben og fødder 
 
Dette får mig til at nævne musik som kan være nyttig til at forbedre vores kontakt med vores 
ben, fødder, jorden, vores daglige liv og dermed vores rodchakra. Den musik, jeg vil foreslå her, 
er ikke nok. Men den vil gå vældigt fint med alle de bevidsthedsøvelser, som vi bruger til at 
komme i kontakt med vores rodchakra eller til at få jordforbindelse med. Rodchakraet udstråler 
sin energi mod de sekundære chakraer i knæene og ved vores fødder (midt på buen under vores 
fod, let fremad).  Gennem arbejdet med et chakra tilstræber vi en bedre generel afbalancering. 
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Hvis du søger at forbedre din jordforbindelse er det også nødvendigt at forbedre din kontakt 
med andre chakraer. Øvelse nr. 5 ved slutningen af kapitlet kan her anvendes. 
 
Musik:  Brug lyde som de bruges af tibetanske munke (lav messen, horn, skaller), afrikansk 
tromning i moderat tempo, for ikke at fremkalde ekstatiske oplevelser, som vi vil få med 
“Jajouka” trommer fra Marokko, f.eks. Der er musik på markedet, som specielt er lavet til 
“Grounding” (jordforbindelse). 
Jørgen Mortensen: Grounding I og II, se listen i slutningen af bogen. 
Daniel Perret: YAMALO, title nummer 3 
Kim Menzer: The Healing Didjeridoo, Fønix Musik, FMF CD 1136 
 
 
Mandlig/kvindelig balance 
 
I begyndelsen af bogen gik vi meget ind i dette. Før vi kan nå til en bedre balance mellem den 
højre (mandlige) side og den venstre (kvindelige) side af vores krop må vi først i gang med at 
arbejde for en bedre kontakt med hver side for sig. Når dette er gjort, kan vi sammenligne dem 
og bemærke forskelle, der måtte være. Trekanterne som er foreslået i øvelserne 4, 5 og 6 
hjælper til hermed. 
 
 
Energiøvelse nr. 8 
Kontakt et punkt ca. 50 cm over dit hoved (ID-punktet). 
Træk en linie derfra gennem luften (som er din aura), med en afstand på ca. 20-40 cm fra din 
fysiske krop 
ned til din højre side til et punkt 20-40 cm udenfor din højre fod 
træk linien tværs over til det tilsvarende punkt udenfor din venstre fod 
træk linien på din venstre side til punktet over dit hoved 
gentag denne trekant adskillige gange, meget langsomt. 
Slut ved ID-punktet over dit hoved. 
 
Mens du bevæger dig langs linierne og punkterne læg da mærke til afvigelser fra denne 
symmetriske trekants form. Gennemtving ikke noget, stille og roligt. Bemærk om der er nogen 
forskelle mellem dine venstre og højre sider. Forbliver bundlinien horisontal? Er de to punkter 
udenfor dine fødders placering). Bemærk reaktioner i og nær din fysiske krop. Hold linierne på 
begge sider præcist væk fra den fysiske krop. 
Hvis du “farer vild”, så gør det ikke noget, du begynder blot forfra ved ID-punktet over dit 
hoved. 
 
Når du har udført øvelse nr. 8 kan det være du kunne tænke dig at trække en midterlinie ind i 
trekanten, fra ID-punktet ned til bundlinien og tilbage op igen. Dette giver to trekanter, som vil 
gøre det muligt for dig bedre at observere den venstre og den højre side hver for sig. Før du 
giver dig til at lytte til nogen form for musik så vær helt sikker på, at du har følt den ene 
kropsside fra hoved til fod, så den anden, og sammenlignet dem.  
 
 
 
Anbefalet musik: 
F. Glorian: Mandlig og kvindelig Tampoura Sounds, Le Village, F-26770 La Roche St. Secret 
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Rimsky-Korsakov: Sheherazade, Op. 35 “The Sea” og “Sindbad’s ship” 
Ageha: The art of the wise women, Fønix Musik, FMF CD 1133 
 
Udover at denne musik hjælper med at observere forskelle mellem dine to sider, kan musik og 
øvelser af denne slags bringe følelser, emotioner, tanker og kropsreaktioner frem. Det kan 
tænkes at fysiske problemer begynder at “fortælle deres historie”, især hvis sådanne har været 
fremtrædende speciellt i den ene side af kroppen. 
 
 
Brystet 
 
Der findes mange musiske kompositioner som overfører en følelse af glæde, af at ønske at flyve 
og frihedsfornemmelser. De rører vores hjerter og kan sommetider frembringe lettelsens tårer. 
Nogle stykker musik gør dette meget blidt, som f.eks. fløjtemusikken fra indiske virtuoser 
Sachdev eller Hariprasad Chaurasia. Albummet “Songs of the Seashore” af James Galway, 
den irske fløjtespiller giver dig glædefyldte følelser og renhed. Andre albums kan fremkalde en 
følelse af rensning eller udbrud af glæde, som “Partita” af Bach, omtalt tidligere. Der er 
lignende musik af Bachs samtidige, som f.eks. Vivaldi, Händel og Albinoni.  
Lyt også på title 2 'Barbara Allen' på YAMALO, og nummer 5 og 7 med fløjte, men også 
nummer 4 ’Metal’. 
 
Al den nævnte form for musik har en stærk virkning på vores skjoldbruskkirtel (lige bag sternum 
i den øverste del af brystkassen). Musikkens kraft til at hæve os og inspirere os kan godt give 
smerte her. Skjoldbruskkirtlen er et stærkt kontaktpunkt til vores spiritualitet. I begyndelsen af 
kapitel 2 beskrev jeg violinens særlige virkninger på specielt brystområdet, jf. Bachs Partita for 
Soloviolin. Studer også titlen “Barbara Allen”, nr. 2 på min CD Yamalo, som også 
fløjtestykkerne 5 og 7 på samme CD. 
 
 
Rygrad 
 
Rygradens centrale rolle i vores fysiske og energetiske komposition gør at rygraden ofte 
påvirkes af musik og specielt af visse lyde, toner og instrumenter, som f.eks. fløjten. 
 
 
Solar Plexus / Astrale aura 
 
Har du nogen sinde prøvet at slukke for lyden på fjernsynet i nogle minutter, når du har været 
optaget af en spændingsfilm? Blot ved at skrue ned for lyden bemærker du, i hvor høj grad 
musik bruges til at fremkalde emotioner i dig. Øjeblikke med spænding, frygt, aggression eller 
biljagter, for ikke at forglemme kærlighedsscenerne, vil falde fuldkommen fra hinanden, hvis 
ikke musikken var med. I vores astrale aura bevirker alle disse emotioner nogen røre. 
Indflydelsen af emotioner der kommer udefra mærker du højst sandsynligt i Solar Plexus. Den 
astrale aura strækker sig 30 - 40 cm fra vores hudoverflade. Der er det lavere astrale, hvor vi 
finder emotioner, og det øvrige astrale, hvor vi finder følelser. De sidstnævnte er udenfor det 
astrale energifelt, som er længere væk fra vores fysiske krop. 
 
Hvis det er rigtigt, at megen filmmusik er blevet komponeret med selve det formål at røre op i 
emotioner, må det også passe, at det tit er i dette område, vi kan finde mest fornyelse i musik 
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(nye lyde, stor musikalsk skønhed, osv.). Vi husker nok næsten alle musikken der blev brugt i 
“Space Odyssey 2000”, “Gandhi” (med musik af Ravi Shankar), “Chariots of fire” eller 
“Antarctica” (begge med musik af Vangelis), “Little Buddha” (traditionel indisk musik og 
kompositioner af R. Sakamoto). 
 
 
Det æteriske energifelt 
 
Vores æteriske energifelt opbevarer energi, som kan bruges af vores fysiske krop. Det er i det 
æteriske, at alle vores ubevidste erindringer findes. Det æteriske er et oplagringssted for energi. 
Det er i denne del af auraen, at vi kan føle (med vores hænder f.eks.) eller se kroppens 
helbredstilstand, blandt andet gennem vores fysiske organers udstråling. Fysisk sygdom eller 
svaghedstegn kan afdækkes i det æteriske nogen tid før de angriber den fysiske krop. Det 
æteriske er både indeni og rundt omkring vores fysiske krop, det udstrækker sig omkring 10-15 
cm fra hudens overflade og udefter. 
 
Det æteriskes funktionsområde er langt mere komplekst end det er muligt at beskrive det her. 
Der er fire lag i det æteriske, hvor det ser ud til at den kemiske æter er den der mest påvirkes af 
lyd. Lyd siges at skabe farver. Den kemiske æter kaldes også tallenes æter - hvilket minder os 
om vores sammenstilling af kemiske elementer. Efter Bob Moores iagttagelser (Psykisk Center, 
Ringkøbing) er to lag af det æteriske indeni den fysiske krop (den kemiske æter og lysæteren) 
og to lag udenfor den fysiske krop (livæter og reflektoræter). Der er endnu megen forskning at 
gøre indenfor dette område. 
 
Min efterforskning i musikkens virkninger på særlige områder af energifeltet har fået mig til at 
forstå følgende om lyde og musik, som er anvendeligt i forbindelse med det æteriske (i 
overensstemmelse med tilsvarende bevidsthedsøvelser): 
 
-    Undgå melodier, harmoni-intervaller som tertser, kvarter, kvinter, og også harmoniske      
akkorder. Jeg kigger kom regel efter musik med strukturer, som ikke fanger vores 
opmærksomhed. 
- Se efter intervaller som sekunden, septimen, andre tonesystemer (Aulos skala f.eks.), 

vandlyde og musiske satser.  
- Led efter lyde som forekommer at trække os væk fra det emotionelle, ja også de 

følelsesbetonede, mentale eller fysiske aspekter. Visse indiske ragaer kan være anvendelige, 
især natragaerne. Se også “Glasmusik” af Gunner Møller Pedersen. 

 
Ved hjælp af nogle percussion instrumenter (klokker, cymbaloer, stemmegafler, osv.) kan vi 
fremkalde virkninger, som går direkte ind i det æteriske, som ligger i kroppen. På den måde kan 
vi arbejde på særlige punkter i det æteriske (overkrydsninger af energilinier), som kan vise 
overskud eller mangel på energi. Virkningen af lyd, der opstår i disse punkter vil bevæge sig ned 
ad de energilinier, som krydser der, på samme måde som toner vi synger ned i et rør. 
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AURAEN OG CHAKRAERNE 

 
   Identitetspunkt 

Den spirituelle aura                   
 
                    
 

 

 
 
 
 
 
Den mentale aura  
 
 
 
Kronechakraet  
 
 
Pandechakraet 
 
Halschakraet 
 
Hjertechakraet 
 
 
Solar Plexus 
 
Harachakraet 
 
Rodchakraet 
(bagtil) 

Den astrale aura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Æterlegemet 
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Mentale aura 
 
Der er helt klart typer af musik, som gør kontakten med den mentale aura lettere. Dette er især 
godt når vi vil kontakte den øverste mentale, ikke intellektuelle del af vores mentale aura. Den 
øverste mentale (cirka lidt højere end øreniveau, og rundt omkring vores hoveder, se også 
tegning om aura side 43) er fri for emotionel indbrydelse. Den lavere mentale kan være 
tilstoppet med tanker af analytisk og bekymret slags, vi kan kalde det emotionel tænkning. Den 
øverste mentale indeholder rene kreative tankeimpulser, ny endnu ikke kendte tanker og ideer. 
Det er et område med stor klarhed. Sommetider møder vi der geometriske mønstre, som 
arabiske ornamenter. Dette er del af den aura, hvor vi kan nå til de rene tankeformer, som findes 
bag vores fysiske materie. 
 
For at komme i kontakt med det øverste mentale er det absolut nødvendigt at have god kontakt 
med vores fysiske krop, især den lavere del (rodchakra, hara, solar plexus, fødder og ben). Hvis 
ikke vi har det, kan der ske det, at vi let blokerer omkring mellemgulvet, når vi hører den type 
musik, jeg foreslår. Vi kan komme ind i et område med ukontrolleret tankeaktivitet, som kan 
give bekymring, ja også søsygeagtige følelser og en følelse af at miste sin balance. Heldigvis er 
det sådan, at mennesker med ringere kontakt til den nederste del af deres krop helt naturligt ikke 
bryder sig om denne type musik: 
 
Per Nørgaard:  “Expanding Spaces I & II”, Fønix Musik 
Jørgen Mortensen:  ”Thing Wa” 
Henry Wolff &  Nancy Hennings:  “Tibetan Bells”, “Yamantaka”, Celestial Harmonies 
Milchberg:   “Miroires Sonores", Souffle d’Or / Fønix Musik 
 
men også mange værker af J.S. Bach. 
 
Hvis du har min CD Yamalo kan du bruge titel nr. 4, der er spillet på metalrør. Dette hjælper din 
mentale aura til at kunne udvide sig, mens fløjten er god til centrering og til at blive helt vågen. 
Virkningen af keyboards til sidst understreger yderligere den udvidende virkning. Lyt også til 
titel nr 8, spillet på koncertharpe og de tibetanske skalaer, som minder om Zen-princippet 
“handling i ikke-handling”, hvor alt forekommer at blive hængende i rummet, mens det langsomt 
- som en mobile - drejer sig om sig selv: hverken melodien, harmonierne eller rytmen fører dig 
væk. Heri ligger muligheden for udvidelsen af den mentale aura.  
 
 
Spirituelle del af auraen 
 
Den spirituelle del af auraen befinder sig i en armslængde fra vores fysiske krop. Det er den 
energi i vores energifelt som bevæger sig hurtigst. Her findes vores kvaliteter, hvilket vil sige de 
evner vi medbringer ved fødslen. Vi kan betragte disse som den samlede mængde af visdom, vi 
har opnået i tidligere liv. Jo mere vi accepterer os selv, jo bedre kan vi få adgang til vores 
kvaliteter og lære at bruge dem i dette liv. Der er 7 slags kvaliteter eller stråler, hvor hver enkelt 
er forbundet med en af regnbuens farver. De fleste mennesker viser en eller to af disse kvalitets-
farver i deres ydre aura. 
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Disse farver svarer til særlige kvaliteter: 
 
rød mod, vilje, kraft, selvberoelse, ledelse 
orange balance, harmoni, rytme, skønhed 
gul tolerance, tålmodighed, logisk sans, præcision 
grøn upartisk, tilpasningsdygtig, instinktiv, mental kraft 
blå intuition, kærlighed, visdom, opfattelsesevne/sansning 
rosa lyserød hengivelse, loyalitet, tjeneste for andre, direkte adfærd 
violet sandhed, det rituelle, aktivitet, integration, vitalitet, værdighed 
 
Hver især skal vi finde vores helt egen vej til vores kvaliteter. I al almindelighed skal den musik, 
der kan hjælpe os med at komme i kontakt med denne del af os, være autentisk og af udvidende 
karakter. Den bør bringe os mod kærlighed, opløftelse, tillid, skønhed og inspiration. Imidlertid 
bør musik til dette formål helt og holdent være et spørgsmål om eget valg. 
 
Mange har forsøgt at komponere eller spille sådan musik. Ikke alle har haft heldet med sig. Det 
er ikke nok at bruge titler, som anvender “spirituelle ord”. Imidlertid er det ikke sådan, at musik 
af den omtalte karakter kun findes indenfor klassisk eller new age musik. 
 
For mit eget vedkommende kan jeg nævne, at jeg har følt kvaliteter af denne art i Keith 
Jarretts soloalbums, i “An Ending” af Brian Eno (album “Apollo”), “Standing Stones af 
Callanish” af Jon Mark, nogle kompositioner af Lau Laursen og ofte i klassisk indisk musik 
t.ex. Dagar Brothers, Al Gromer Khan & Amelia Cuni 'Monsoon Point' (New Earth 
Records) - for nu blot at nævne nogle få. Nogle byzantinske kirkemesser, sunget af kvinder. 
Komponistens hensigter synes i denne forbindelse at være underlagt musikerens betydning. Når 
der er forskellige versioner af et klassisk stykke, skal vi blandt disse finde frem til de der har 
puls. 
 
 
Musik for børn 
 
Jeg har bidt mærke i, at det er yderst sjældent der i radio eller tv-programmer i Svejts og 
Frankrig er god musik for skolebørn. I tegneserierne på tv bliver børnene bombarderet med en 
utrolig mængde tossede og højst forstyrrende lyde. Oftere synes jeg der er musik for mindre 
børn, og også for den unge, men sjældent for skolebørn. De har deres egen smag, som følger 
behovet for deres alder. Jeg har bemærket, at cirkusmusik, Mozart, nogen traditionel musik 
(f.eks. Bolivia eller Irland) ser ud til at passe dem alle. Daniel Kobialka: “If you wish upon a 
star” (meditationsmusik for børn). Hvis du arbejder med børn, kan du bruge alle former for 
musik, som stimulerer deres forestillingsevne og fantasi. Børn mellem 7 og 11 år er som regel 
meget åbne over at blive præsenteret for musik og følelser. Sommetider lader jeg dem tegne 
eller gætte titlen på et stykke musik (Debussy, “Peer Gynt”, osv.). 
 
 
 
At tage kontakt til særlige områder 
 
Det lykkes klassiske  musikere fra Indien at vække faktiske stemninger og mentale rum til live 
med en raga, som f.eks. følelsen af kl. 4 om eftermiddagen, eller lige før midnat. Dette gør de 
ved at vælge en bestemt raga gennem en helt særlig fremgangsmåde i brugen af toner i den 
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pågældende tonart. Deres træning gør det muligt for dem at have et helt klart mentalt billede af 
det de ønsker at kalde frem, og det er så den vej de går i fortolkningen af disse musiske 
strukturer. En meditationsraga vil forsøge at fange den stemning, vi finder i nattens dybder, efter 
midnat, når alt er roligt. 
 
Louis Jen-Chun Chen er en musiker, som egentlig stammer fra Kina. På hans album “Die 
Sphäre der Poesie” / “The sphere of Poetry” (DNDS Records nr. 061, Zürich) har han skabt 
musik, som indfanger følelsen i kinesiske digte, som er mere end 1000 år gamle. Jeg har brugt 
nogle af disse melodier i mit arbejde med skolebørn. De tog atmosfæren fra “Blizzard on the 
River” til sig uden at kende digtet eller for den sags skyld titlen. De vidste følelsen var vinter, 
sne, stilhed. Debussy er en komponist for hvem det er lykkedes at male lydbilleder, som præcis 
svarer til deres titler: “Steps in the snow” eller “Dufte og lyde i aftenluftens strømmen”. Det 
ligger uden for vores fatteevne, at det med en sådan præcision kan lade sig gøre at have kontakt 
med “indre rum”. 
 
Jeg har selv haft stor glæde af at spille musik “til de 12 træer”, som bruges i Dr. Bach’s 
blomstermedicin (“Elixir”). Jeg har afprøvet denne musik på nogle mennesker, hvor nogle af 
dem kunne indfange den helt præcise healing kvalitet i hvert træ. 
 
Jeg er overbevist om, at lyde kan føre os til steder, vi ikke engang har skriftlige vidnesbyrd om. 
For nogle år siden opdagede jeg til min overraskelse, at nogle musikere havde skabt en lignende 
følelse i deres musik. Et føltes som et fjernt sted, følelsen af hjemlandet, så kendt og dog så 
vanskeligt at beskrive. Der var følelsen af melankoli, af længsel og håb knyttet hertil. Den dag 
kom også, hvor jeg lavede et radioprogram herover, og jeg kaldte det “Musik fra Atlantis”. 
Hvis dette lyder noget vidtløftigt for dig, så forestil dig blot at det er som en poetisk beskrivelse 
af et rum, jeg ikke har kunnet finde bedre ord for. De følgende albums og musikere ramte denne 
lighed: 
 
Jon Mark  Standing Stones of Callanish (Cel. Harmon.) 
Enya  Watermarks (WEA) 
Nightnoise   forskellige albums (Windham Hill Records) 
W.D. Trustedt Vindharpe/æoliske harper (Neptun, München) 
Dan Ar Bras  Musik for kommende stilhed (Shanachie) 
Alan Stivell  den kommende tidsalders harper, og andre 
Vangelis  Flamand Rose (Polydor) 
Steve Tibbetts “Arial view” (arie ..) (ECM) 
D. Mingyue Liang “Invocation” (”Påkaldelse”) på albummet: Sommerfuglens drøm 

(Tao/Tropical) 
 
Det der har fascineret mig ved disse musikstykker er ikke så meget Atlantis, men den 
kendsgerning, at forskellige musikere har været i stand til at udtrykke den selvsamme kvalitet og 
følelse i deres musik. 
 
Jeg tror at ’naturfolk’s’ shamaner eller lignende gik i kontakt med naturen, dyr og ders åndelige 
strukturer ved hjælp af dans, sang og musik til at opretholde et balance, en harmoni med dem. 
Vi begynder at se, at også vi har en dybt behov for at far denne balance tilbage. Det kunne viser 
sig at være helt livsnodvendig på økologisk, psykologisk og spirituel plan. Nar jeg skriver om 
far kontakt med de forskellige elementer jord, vand, ild, etc. lit sener i bogen, so er det netop 
den dyb kontakt som kan skaffes med andre væsen og derved med den tilsvarende strukturer i 
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os selv. Indianerne siger: ”This we know, all things are connected!”, ”Det er sikkert, alt tingener 
er dybt forbunded!” Når vi kontakter jorden so er det også vores jordkontakt gennom føderne, 
bene og rødchakra. Når vi kontakter månen, so er det også den kvindelige aspekt i os som 
kommer til livet. 
 
Jeg har undervist to søskener for over seks år i fløjte og harpe. Til sidst, når di blev 13 
respektive 14, so begyndte vi at improvisere på denne mode. Når di fik opgaven at spille 
bierget, sa var det den bjerg qualitet i dem selv som skulle vagnes op: stilheden, stolt, rum, 
styrke, etc. 
 
Det drejer sig ’bar’ om at tage det helt praktisk og på en dybt følt mode bort fra komplicerede, 
esoteriske overvejninger og mørkt hokuspokus. 
 
 
 
Musikinstrumenter og deres virkninger 
 
Musik med rigtig mange instrumenter kan forårsage fyrværkerilignende fremtoninger i vores 
aura. Selv om det af og til kan være ønskværdigt med en sådan effekt, er det vanskeligere at 
foretage præcise og målrettede observationer af os selv. Med optagelser med et til fire 
instrumenter går dette langt lettere. Hvert instrument har sit eget omfang af overtonelyde og har 
lettere forskellige virkninger på os. Jeg vil gerne understregne igen, at det er måden at spiller på 
som vil være langt mere væsentligt for virkningen ent bare instrumentets lyd. Nogle af disse 
instrumenters lyd kan bringer op arketypiske oplevelser, d.v.s. at di bringer os i kontakt med 
meget dybe lager i vores underbevisdhed, som tiden før fødslen. Her er nogle forslag til, 
hvordan vi kan skelner virkningen: 
 
Harpen har en beroligende effekt på vores nervesystem og frembringer sædvanligvis dyb 
afslappelse. Harpemusik fører et stort antal harmonier (harmonics) eller overtoner med sig, da 
den har virkelig mange frit vibrerende strenge. En koncertharpe har meget lavtklingende 
strenge, som andre lignende instrumenter ikke har. I kontrast hertil står den keltiske harpe med 
f.eks.metalstreng, som har en langt mere æterisk lyd, langt mindre forankret i det fysiske, 
sammenlignet med koncertharpen. Alene denne harpes form er bemærkelsesværdig og synes at 
spille på dybe strenge i os. 
 
Lignende virkninger som med harpen gives af følgende instrumenter: ungarnske cymbala, 
hamret “hakkebræt”, mellemøstlig eller indisk santur, indisk citar eller surbahar, den bayerske 
citar, den finske kantele, den kinesiske cheng eller den japanske koto. 
 
Fløjten kan hjælpe os med at få bedre kontakt til vores rygrad. Den påvirker også den øverste 
del af brystet. Det at spille på fløjte  kan tilføres os en øget fornemmelse af vores individualitet. 
Men det kan ikke anbefales at lade børn under 7 år spille på blokfløjte, da der kræves for megen 
blæsning Når det drejer sig om tværfløjten er det bedst at vente endnu et par år efter de syv. Det 
samme gælder for lignende instrumenter, som f.eks. klarinetten. 
 
Jeg har for nylig lagt mærke til, at saxofonen især føles omkring brystbenet og ned mod maven. 
Didjeridoo er et meget vanskelig instrument at spille, ikke kun teknisk set. Efter min opfattelse 
er der kun få som når hele dybden i denne instrument, hvis de er ikke født som Aborigine i 
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Australien. Forklaring på dette fænomen er sandsyndligvis at didjeridoo er et instrument som 
kan når utrolig dybt ind i vores rod chakra (elementet ’jord’). Lyden kan næsten virke på os som 
en jordskælv, lidt som nogen tibetanisk ritual musik kan gør det. Enten vi får frem til en dybt 
tillid til noget som ’moder jord’ eller vi bliver bar rysted og føler frygt. Musikeren skal 
selffølgelig også selv ha den dyb kontakt med sig selv, og det er rart. David Hudson på 
’Rainbow Serpent’ (Celestial Harmonies, 13096) ha det og Kim Menzer på ’The Healing 
Didjeridoo’ (Fønix, 1136) 
 
Violinens lyd rammer os et eller andet sted mellem solar plexus og hjertechakraet. Herudover 
hjælper dens lyd med til at åbne for den øverste halvdel af brystet. Det er meget inspirerende at 
bruge den, især til at frigøre bevægelserne fra skuldrene og armene ned til vores hænder. 
 
Cello-lyden giver os kontakt til navlen, hofterne og bækkenområdet. Violin- og cellospillere 
udvikler normalt stor sensitivitet overfor lyde og den korrekte intonation.(den måde, hvorpå en 
tone sættes an). 
 
Blandt percussion instrumenter af metal er der nogle, som er meget interessante på grund af 
deres overtoner og den måde lydene fra dem spredes på. De kan hjælpe os med at nå energi i 
vores aura, der bevæger sig hurtigt, hvilket vi sige i den øverste mentale og den spirituelle del af 
auraen. Blandt dem har vi “de syngende skåle” (fra Tibet, Japan eller andet steds fra), de 
tibetanske klokker og rørknogleklokkerne. Det vi i dag kan få som metalskåle fra Tibet er ikke 
rigtigt som de ægte “syngende skåle”. Men nogle skåle kan have en meget behagelig lyd, som 
ligesom indhylder dig i en ægformet lyds linier, anderledes end med lyden fra 
rørknogleklokkerne. 
 
Det kunne synes som om der er en interessant parallel mellem et instruments form og dets 
lyddannelse, det vil sige den formdannelse, lyden sætter i gang 
 
Rørknogleklokkerne har to virkninger. De får os til at føle vores lodrette akse (rygrad) og 
giver en udvidende bevægelse. Lyden fra dem bevæger sig så hurtigt ud i et rums periferi, at vi 
mister fornemmelsen for, hvorfra lyden begyndte. Det gælder for alle disse percussion 
instrumenter af metal, at deres lyd varer længe ved. Det er min erfaring at sådanne instrumenter 
sætter os i stand til at udvide vores mentale aura, når blot de bruges rigtigt. Hvis det skal lykkes 
os at følge med ind i en sådan udvidelse er det klart at vi er nødt til at give slip på bestemte 
begrænsende tankegange i os, for eksempel at vores mentale energifelt ikke under nogen 
omstændigheder kan udvide sig. Det indebærer også at vi bør være i stand til at “udvide vores 
horisont”, i stand til at tillade vores mentale del af auraen at komme i bevægelse. En sådan 
udvidelse af det mentale auraområde kan være med til generelt at styrke vores helbred og kan 
hjælpe til at komme ud af vaner, der er forbundet med bekymring eller frygt. 
 
Gongongen er endnu et imponerende medlem af denne familie. Ligeså mange forskellige 
gongonger du kan få er der måder at spille dem på. Gongonger kan udsende en overraskende 
mængde af “lyd-farver”. Vi kan lære at bruge gongonger helt præcist med det formål at 
fremkalde fine forskelle i følelse, sindstilstand, farve osv. - For eksempel kan visse gongonger nå 
til udtryk af “ildkvalitet”  eller “sol”, og det kan ændres på den samme gongong til at blive 
“hede” eller “varme”. En af mine venner er blevet producent af rørknoglegongonger, som er 
meget store i sin art (se ovenfor). Deres lyd har den meget gavnlige effekt at kunne påvirke hele 
den lodrette akse, når anbragt vertikalt. 
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Det at arbejde med lyd kan bruges på forskellige meget interessante måder. En af disse er at 
bruge stemmegafler på akupunkturpunkter direkte på kroppen, hvor der skelnes mellem 
punkter, som behøver tilførelse af energi og punkter som viser overskud heraf. Nogle bruger 
især stemmegafler (til planeterne f.eks.). På grund af de tibetanske klokkers gennemtrængende 
effekt kan vi bruge dem i det æteriske over præcise punkter (på en af de 8 æteriske strømme 
f.eks.). Det er interessant at vide, at vi kan bruge musiske lyde på samme måde over 
skæringspunkter på “Hartmann Nettet”, som består af æteriske energilinier, der dækker hver 
eneste bid af jord, med en afstand på ca. en meter mellem sig. For eksempel vil hængende 
vindklokker på en skæringslinie tæt på en svag, til en vis grad neutralisere stedet. Det er 
nødvendigt at gentage dette regelmæssigt. Det kan vinden gøre, eller mennesker, når de bevidst 
slår til klokken.  
 
De tibetanske skåles lyd ligner lyden fra gongonger og rørformede instrumenter. Forskellen 
skal findes i den måde lyden af skålene som en kokon omgiver os på og giver os en følelse af 
enhed og veltilpashed. Deres interferenssvingninger kan vælges således at de har en direkte 
virkning på hjernefrekvensen. For de der er interesseret i denne virkning er der en meget 
billigere variation af skåltype-instrumenter med en rigtig rar lyd: enkle blomsterpotter lavet af 
ler. Det kan godt være du er nødt til at finde et par butikker for at få samlet en interessant 
samling tonearter, men det vil kunne lade sig gøre for et par hundrede kroner i alt. Lige som 
med metalskålene er det ikke nødvendigt at finde præcist stemte potter. 
 
For ikke så længe siden stødte jeg på en marimba, en træxylofon (xylo betyder rent faktisk træ) 
med resonatorer nedenunder. Dette instrument kan spilles med bløde køller (træhammere) og 
frembringer en meget kvindelig lyd, som synes at “pakke dig ind” i dens blødhed. Det kan give 
dig en følelse af at være i en hule, en livmoder eller omfattet af den mørke nathimmels ro. (Se 
album “Natural” af Fred Vogl, hos Oreade Records, Holland). 
 
Håndtrommer, maracaer og andre rytmeinstrumenter har en hjælpende virkning på ens evne 
til i det hele taget at få rytmen ind i kroppen. Rytmer skal spilles fra dit haracenter (også danset). 
Haracentret er ikke blot vores center for tyngde, men også for vitalitet. For at have en livsrytme 
overhovedet må vi lade den bevæge sig ind i vores krops hukommelse (det æteriske). Før eller 
siden må vi lade være med at tænke og tælle slagene og lade kroppen føre os. Husk på at 
haracentret er forbundet til vand og derfor til havet og dets bølger, til tidevandets bevægelser og 
herigennem til månen, til floders meander-spor, på en slette, alle rytmemønstre. Vores 
følelsesmæssigt instinktive intelligens er forbundet med haracentret, og gennem det energicenter 
og den del af kroppen er vi forbundet med jordens rytmer. Jeg tror, at lyden af bløde trommer 
især hjælper godt med til at forbinde os med vores maveregion. Trommer med hårdt skind er 
sandsynligvis mere egnede til at flytte rundt med og til at få kontakt med styrke. Også 
lerpottetrommer som den sydindiske gatham er meget egnede til at få bedre kontakt med maven. 
Jeg gik blot hen til en pottemager i nærheden og bestilte en potte af vasetypen med en åbning på 
størrelse med min håndflade. 
 
Store tibetanske trommer opleves tit som en stor mave (mor’s mave). Små børn som jeg 
arbejder med i therapi elsker at leger sig på  trommen for at føle vibrationen med hele kroppen. 
 
Sammen med en ven trommede jeg en tid og vi var ret overraskede over at bemærke, hvordan 
tromningen havde frembragt en ophobning af energi over vores hoveder, og af samme form som 
de trommer vi brugte. Jeg tror at det er sådan, at det at tromme på det samme sted i nogen tid, 
skaber energistrukturer rundt om dig.  
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Med den mexikanske regnstok kan vi frembringe en meget afslappende virkning, især når vi 
arbejder nær nakken og bagom et siddende menneske. En sådan regnstok er lavet af  bambus 
med pinde på størrelse med en tandstikker der i en spiral peger indad. Dette forhindrer de små 
frø eller kort i alle at ramme på samme tid og frembringer en lyd - og følelse - der minder om 
regnen der falder.  
 

Syntesizeren kan ikke rigtigt i sin virkning erstatte ovenfor nævnte akustiske instrumenter. 
Imidlertid kan vi med den nå en supplerende fylde af forskellige lyde, som endnu ikke 
nødvendigvis findes på akustiske instrumenter. Nogle af syntesizerens mere almindelige lyde har 
samme kvalitet som lydene fra et kor eller et kirkeorgel og kan give afslappelse og ganske 
megen udvidelse af vores energifelt, især når der spilles sammen med et akustisk instrument som 
beskrevet ovenfor. 
 

I traditionel kinesisk medicin har musikterapi været kendt i århundreder. Her bruges særlige 
musikinstrumenter til hver af de 5 faser af energiændringer: Træ: træinstrumenter (har at gøre 
med vrede og vilje), ild: strengeinstrumenter - oprindelig med silkestrenge - (forbundet med 
glæde og hjertet), jord: lerinstrumenter (med en forbindelse til struktureret tænkning), metal: 
rørformede eller normale klokker (forbundet med tristhed og depression), vand: trommer (med 
forbindelse til frygt). Musikinstrumenter lavet af skifersten - såkaldte litofoner - blev på grund af 
deres rene lyd brugt til religiøse ceremonier. De 5 faser i energiændringerne er relateret til 
meridianerne, som bruges i akupunktur, og altså således organerne, som også en avanceret 
baggrundsviden om det menneskelige væsen. Se specielle kina CD-serier om traditionel healing 
musik, udgivet i Europa af Windpferd Music, D-67648 Aitrang. 
 
Myt CD YAMALO leder i gennem di fem chinesike energifaser med de tilsvarende 
instrumenter: jord (blomsterpotter), træ (bambus-fløjter), metal (klokker), vand (trommer), ild  
(harpe). 
 
Når vi nu lærer alle disse lyde, der frembringes af mennesket, bør vi ikke glemme naturens lyde 
og de stilhedsstunder naturen har. Lad os samtidig heller ikke glemme forbindelserne mellem 
chakraer, naturelementerne og delene af vores fysiske krop: jord og rodchakra. Vand og hara, 
ild og solar plexus, luft og hjertechakra. Vand og dets lyde kan få os til at føles os “som fisk i 
deres rette element”. Selv optagelsen af en bæk, havets bølger, et vandfald kan have en god 
virkning på os, når vi ikke bor nær nok til at høre dem hver dag. Lyden af regn eller storm kan 
lutre luft og omgivelser. Dyrs stemmer er uforlignelige ved at være så naturlige og direkte. Alt 
dette kan bringe os i bedre kontakt med vores instinktive side, som vi har erfaret det med 
hvalernes sprog. 
 
Eksempler på optagelser af vand: 
Paul Winter Consort: “Callings”, Living Music, LM 0001 
Gitte Lykke Larsen: “Silent Flow” Sound fra Virbella-Flowforms 
Nicholas Dodd: “Waves”, Dawn Awakening Music , Totnes, Dartington, GB DCB 005 
Michael Rodolfi: “Sonic Waters”, Hat Art 6026, og "Detours" hos CIRM, Nizza 
Henning B. Christensen: “Watermusic”, registreret i Himalaya, Fønix Musik 1078 Ocean 
Waves, Fønix 1081 / Woodland stream, Fønix 1080 
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4.  BRUGEN AF MUSIK OG LYD I HEALING 
 
 
Det er blevet helt almindeligt nutildags at bruge musik i terapi eller til healing. Musikken går 
præcist ind på de menneskelige energifelter. Derfor er det nødvendigt at have forståelse for og 
følsomhed overfor det vi gør med en patient. Det er ikke nogen god ide blot at give sig til at 
arbejde med et par eksotiske instrumenter i et mørkt rum - og så håbe for det bedste! 
 
Det hænder at vi som et motiv bag den eksplosion af nye alternative behandlingsmåder, der er 
opstået i tiden, finder håbet om “mirakuløs redning”, som blot healer os uden at vi selv gør en 
indsats for at forandre os. Her tror jeg ikke lydhealing er velanbragt. Den kan helt klart være en 
væsentlig hjælp som supplement til medicinsk behandling (om det er traditionel, homøopatisk 
eller andet), sammen med afslappelse, reconvalescens, psykoterapi eller energiøvelser. 
 
For mig ser det ud som om det lige nu først og fremmest - omkring det at bruge lyd og musik i 
healing - er et spørgsmål om at finde frem til, hvordan vi forholder os til det. Det er meget 
væsentligt at være klar over, at healing frem for alt er en service der gives til et andet menneske. 
Hvilken metode der så anvendes er efter min mening ret underordnet. Der er mange former for 
udførlige værktøjer, som f.eks. bringer dele af kroppen eller dens kemiske elementer sammen 
med visse musiske toner eller frekvenser. Her er virkeligt meget interessant forskningsmateriale. 
Imidlertid kan sådanne værktøjer - hvis vi ikke passer på - være den perfekte piedestal for vores 
ego, og igen i langt højere grad være en kilde for intellektet end for vore hjerter. Dette er også 
tilfældet i lydhealing.  
 
Vi kan skelne mellem 7 former for situationer, hvor det er en idé at bruge lydhealing. Den 
træning vi behøver afhænger af området. 
 
- hjemme: til afslappelse, glæde, rekreation, som amatør 
- lytning til musik på hospitaler, klinikker, osv. som en ekstra service 
- som ledsager til psykoterapi eller lignende “sessioner”, til “personlig udvikling” 
- i lyd healing, som behandling. 
- til “personlig udvikling “ på et kursus, eller i forbindelse med regelmæssig egen øvning  
- på kreative værksteder og i spilleundervisning 
- i aktiv eller kommunikerende musikterapi 
 
 
Hjemme - til afslappelse, glæde, genopbygning 
 
Det er almindelig kendt at musik aktiverer vores højre hjernehalvdel. Den giver os mulighed for 
at vende os mod livet i en mere global sammenhæng, med en følelse for syntese som modsat det 
analytiske, mere splittende og intellektuelle arbejde i venstre hjernehalvdel, vi har en så 
udpræget overvægt af i dag. For at åbne for højre hjernehalvdel behøver vi musik, som mest 
sandsynligt skal indeholde nogle af følgende egenskaber: 
 
-  En rytme på mindre end 60 slag i minuttet (det er den tilnærmelsesvise hjerterytme), med 
-  “udvidende lyde”, som kan få os til at bevæge os ud mod vores bevidstheds periferi, og 
-  opmuntrende musiske elementer, f.eks. en varm melodi,  opløftende     
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   spillet eller sunget med indlevelse og 
-  af en varighed på ca. 20 minutter. Det er cirka den tid der skal til for at vi kan komme fri  
   af vores daglige (venstre hjernehalvdel)s tænkende baner og få aktiveret den højre  
   hjernehalvdel. 
 
Blot det at tænde for radioen eller lytte til en eller anden slags musik vil ikke føre videre dybt i 
dig. 
 
 
Musik for gravide kvinder 
 
Fra det øjeblik vi befinder os i livmoderen påvirker omgivende lyd os. I forberedelsen til fødslen 
kan musik spille en rolle for både forældre og barn. Syng eller spil noget musik du kan lide og 
gør det regelmæssigt, mens du holder lidt fri og giver dig tid til at følge den voksende kontakt 
med barnet i dig. Barnet hører det inde i livmoderen og vil føle at det får din omsorg og 
opmærksomhed. Musikken og kontakten til barnet kan senere komme til hjælp, hvor I sammen 
kan gennemstå vanskelige øjeblikke med bekymring og spændinger. Under veerne kan brugen af 
din stemme hjælpe dig med at komme gennem smerte, at berolige dig og barnet, at være stærk, 
øjeblikke med glæde og rytmer.  
 
 
Øvelse nr. 9   ((til graviditet) 
 
Sæt dig behageligt, sid eller lig. Føl din krop fra isse til tå. Vend nu din opmærksomhed mod dit 
barn et lille stykke tid. Så flytter du din bevidsthed til musikken. Bevæg dig frem og tilbage 
mellem musikken, barnet og dig selv. Hvis du bruger en bestemt melodi, kan det være du vil 
bruge den også før, ved eller efter fødslen. Både barnet og du selv vil huske det. 
 
Jeg har fået meget opmuntrende reaktioner fra gravide kvinder, som har anskaffet sig den 
individuelt tilrettelagte meditationsmusik på bånd, som jeg sædvanligvis spiller på min harpe.. 
Lyden af harpen, som også det at få musik, som er komponeret specielt til dem og deres barn, 
hjalp dem med at sætte tid af til afslapning og at opbygge et forhold til deres barn før fødslen. 
 
Jeg anbefaler følgende musik som særlig god til brug under graviditet, fødsel og også med 
nyfødte børn: 
 
Hariprasad Chaurasia (indisk fløjte) 
James Galway (tværfløjte) - f.eks. “Songs of the Seashore” 
Daniel Kobialka (arrangementer med violiner og andre instrumenter, Oreade) 
Carmel of Luçon Spirit of the Zither, Jade / BMG Classics, 34006-2 
Lau Laursen  (guitar og synthesizer) - “Music for Bears”, bl.a. (Quest, Danmark) 
Peter Pannke: “Music for unborn children” (tampouras, Wergo Spectrum, BRD) 
Mike Rowland “Fairy Ring” (piano, Oreade Holland) 
Pushkar  “Inner Harvest” og andre, Fønix Musik 
Paul Winter  hans musik for hvaler “Callings”, og andre fra Living Music 
 
Følgende velkendte klassiske musik egner sig også: 
 
Pachelbels canon- meditationen fra “Thais” af Massenet 
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Adagioen i G minor af Albinoni - Händels “Watermusic" 
 
 
At lytte til musik på hospitalet, klinikker, etc. - 
som en supplerende mulighed  
 
Musik kan være en hjælp til afslapning og hjælpe bevidstheden bort fra bekymrede tanker, med 
baggrund i frygt for døden, frygt for at blive sindsforstyrret eller frygten for sygdom. Mange 
hospitaler, tandlæger, klinikker for smertebehandling, rekonvalescenthjem, m.m. bruger 
musikken på en god måde. Fønix Musik i Aarhus, Danmark, har forsynet hospitaler med musik 
til brug her og har fulgt op med rapporter herfra om den afslappende musiks positive virkninger. 
De har flere prøvealbum, til ex. “Relax”, som er en introduktion til Fønix Musik. Det kan hjælpe 
patienter til at finde frem til den type musik, som egner sig bedst til dem. Sådanne prøvealbums 
med uddrag fra et bredt spektrum af optagelser og kunstnere kan i høj grad være nyttigt i 
forsøget på at få et overblik over forskellige slags musik. 
 
Det at lade patienter lytte til musik er ikke noget større problem. Det er ikke en forudsætning, at 
personalet har haft tid til at opøve sig i brugen af musik, da det er muligt at gå i gang med dette 
uden større forkundskaber. Hvis personalet registrerer og deler de erfaringer, patienterne får ved 
at lytte til bestemte indspilninger vil det øge deres kendskab til og forståelse for brugen og 
virkningerne af særlige stykker musik. En del hospitaler har haft positiv erfaring med at bruge 
“live” eller optaget musik i forbindelse med patientplejen. 
 
For det meste findes der en radio på sygestuerne. Når vi anvender musik terapeutisk som 
supplement til andre behandlingsformer, er det nødvendigt omhyggeligt at vælge blandt 
radioprogrammerne. Det er individuelt hvilken slags musik, der passer til et menneske, og 
radiostationer, som især sender klassisk musik, vælger ikke deres musik ud fra helbredende 
kriterier. Derfor er der behov for en kassettebåndspiller eller en CD afspiller , som jo også kan 
bruges til flere værelser. 
 
Et praktisk forslag til en “plan” for brug af musikken kunne være mindst 20 minutter cirka 
hver anden time, to gange om morgenen og to gange om eftermiddagen. Bestemte optagelser 
kan bruges i ret mange forskellige situationer: Før eller efter fødsler, under fødsler, før en 
operation, i belastende situationer (dødelig sygdom, frygt, depression, fortvivlelse) under 
bedring, m.m. Der er undersøgelser som tyder på at visse former for musik kan sænke eller hæve 
blodtrykket, være søvndyssende, øge hudens modstandskraft, styrke immunsystemet, mindske 
indtagelsen af medicin, nedsætte eller erstatte bedøvelse, afhjælpe smerte - for at blot at nævne 
de mest indlysende virkninger. Undersøgelser tyder på, at musik hjælper patienter til hurtigere at 
komme sig efter operation eller efter en ulykke. Dog må vi altid huske på, at musikken ikke er 
en “vidunderpille” – men kan ha nogen gang en forbløffende virkning.  
 
I flere nordiske lande (Finland, Estland og Norge) har vi systematisk forsket i vibration-akustisk 
terapi. Patienterne anbringes på en form for resonansgivende borde, hvor højttalere er 
indbygget. Vibrationer mellem 30 og 80 hz sendes gennem højttalerne, nogle gange tilsat musik. 
I 1987 blev der på et symposium i Norge fremlagt en rapport over 10.000 timers forløb af 
vibrations-akustiske behandlinger. Rapporten viser at lavfrekvens lyde ser ud til at have 
spasmodiske virkninger på muskelvæv, at de kan mindske smerte i forbindelse med sportsskader 
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og nedsætte genopbygningsperioden, give lindring ved visse former for hovedpine, visse former 
for depression, stærke spændinger, øge blodcirkulationen gennem hjernen, afhjælpe 
maveproblemer, m.m. (jeg henviser til “Self and Society” fra januar/februar 1991, europæisk 
journal for humanistisk psykologi, Gale Centre Publications, Loughton, Essex, hvor de ovenfor 
omtalte forhold nærmere forklares). 
 
Der sker i dag forskning i brugen af lyd til at harmonisere vor hjernes to halvdele. Den 
almindelige teknik indebærer at anvende optagelser med to forskellige signaler, et til hvert øre. 
Ofte sambringer de en kombination af bevidsthedsøvelser, meditationsteknikker og en 
“reprogrammering” af vores mentale ideer og selvopfattelse - som også vi i denne bog. For 
eksempel har Monroe Instituttet i Faber, Virginia (USA) arbejdet indenfor dette område i mere 
end 30 år og deres arbejde ser ud til at være ganske fremragende. De anvender blandt andre 
tilgangsmåder lyde med lave frekvenser. Her har vi også udviklet en serie kassettemusik til 
hospitaler, fremstillet til brug under og efter operationer. 
 
I praksis har det vist sig at især “live” musik giver stor lindring til døende mennesker. Den 
hjælper dem med at give slip og befri sig fra den fysiske krops greb i dem. Til dette helt specielle 
formål vil vi spille eller vælge opbyggende musik, som er uden udtalt eller gennemgående rytme, 
og heller ikke er for fangende melodisk. Rytmer har tendens til at binde os til vores fysiske krop 
og melodier fanger vores sind eller emotioner for meget (se nærmere omkring “rum” længere 
fremme). 
 
Frem for alt er det sådan, at et menneskes smag bør respekteres mest muligt. Dette gælder også 
for healing i al almindelighed, hvor musik kun bør bruges når der bedes om det - vi må ikke blot 
vælge noget. Når et menneske vælger at gøre noget åbner dette valg for at kunne modtage. En 
sådan accepterende indstilling er en betydelig faktor omkring det at tillade at der gennem brugen 
af lyd sker en harmonisering i vedkommendes energifelt. Det kan være en god hjælp at lave en 
liste over indspilninger, som f.eks. inddeler musikken efter de 5 elementer. Det hjælper med 
til at udvælge passende musik og at notere egne og patienternes oplevelser ned. 
 
Jord afslapning, følelse af tryghed 
vand lethed, tillid, vitalitet, rense 
ild transformation, varme, styrke 
luft næring, inspiration 
rum udvidelse, frihed 
 
Der vil være mere om elementernes karakteristika i slutningen af dette kapitel. En ganske enkel 
liste kunne indeholde indspilninger af tidssvarende musik i en kolonne og klassisk musik i en 
anden, alt ordnet efter de 5 elementer. 
 
På et senere tidspunkt kan de valgte musikstykker for hvert element deles i to afdelinger: 
øgende, vigende eller afbalancerende, alt afhængig af den påkaldende afdelings specielle område 
og økonomi. Det kan være at vi på et tidspunkt kunne tænke sig at udvide repertoiret med 
forskellige typer musik og for særlige aldersgrupper: klassisk, traditionel, meditativ, vokal, 
moderne (jazz, verdensmusik, etc.), popmusik (alle slags musik for unge folk), speciel musik for 
børn, osv. Her er det vigtigt at kunne abstrahere fra sin egen smag og prøve på at finde den type 
musik, som bedst fremmer en persons helbredstilstand. 

 
--- Indsæt måske her liste med tidssvarende musik --- 
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Musik som følge til psykoterapi og personlig udvikling 
 
Normalt vil valget af musik til hospitaler og klinikker ikke indeholde musik, som er for kraftfuld 
og som kunne fremkalde stærke emotionelle reaktioner. Når et menneske selv går i gang med 
rådgivning og terapi er det muligt at råde vedkommende til at bruge særligt udvalgt musik, som 
kan have stærkere effekter og føre hende dybere ind i sig selv. De erfaringer, drømme eller 
problematikker, som kommer frem som resultatet af kombinationen af terapi og lytning til 
forskellige musikoptagelser, kan da tales igennem til næste møde, således medtagende et mere 
progressivt aspekt.  
 
Hvilken type musik påvirker os nu meget stærkt? - Vi har erfaret at nogen musik kan trænge 
igennem vore forsvarsmekanismer og lade os møde vores begrænsninger, som er vores frygt, 
vores fordomme, modstande, smertelige minder, etc. Visse former for musik vil blot føre til, at 
nogle mennesker går direkte ind i modstand og frygt, hvis ikke vi forbereder situationen. Der er 
også mennesker, som ikke får noget som helst ud af at lytte til tibetanske skåle, klokker og 
lignende metalgenstande, f.eks. De blokerer ved at høre dem. Nogle optagelser kan virkelig 
bringe en masse sorg frem. Al psykoterapi har til formål at få os til at møde vores begrænsende 
adfærdsmønstre (i det omfang vi er parat hertil), således at vi kan lære at undgå dem. Klienten 
bliver ledt til nogle områder, som er klar til at ændre sig. I takt med den gradvise afdækning af 
klientens emotionelle og  mentale strukturer kan passende musik foreslås til brug hjemme. 
Igennem hele denne bog kan du finde adskillige eksempler på sådanne indspilninger. For at finde 
den helt rigtige musik til et menneske er det nødvendigt med nogen erfaring og en god del 
intuition. 
 
 
 
I lydhealing -  
som en behandlingsmetode 
 
Det at bruge lyd i healingprocesser kræver på den ene side en forståelse af hvordan lyd arbejder, 
men frem for alt må vi som healere vide hvem vi selv er. Jeg har set mennesker have “fantastiske 
værktøjer” og få andre til at tro, at de ville blive kureret for en eller anden blokering eller få et 
chakra afbalanceret, for ikke at tale om alle 7 på en gang. Dette er ikke muligt, simpelthen fordi 
chakraer og blokeringer ikke arbejder på den måde. Imidlertid giver healing altid en virkning. 
Om så blot af den enkle grund, at hver gang et menneske i nød har tillid til os, vil de åbne sig for 
vores indflydelse - selv om det kun er et stykke af vejen. Hvis healeren selv er uklar i sin 
motivering vil klienten fornemme det og blive slået ud af kurs i deres søgen efter sandhed. Jeg er 
helt sikkert at den brugte teknik og instrumentet udgør maske 30% af virkningen og at 70% af 
virkningen stammer fra healerens mentale og spirituelle felt , d.v.s  af hans forstaelse af sig self. 
 
Jeg har bemærket, at traditionelle shamaner over hele verden medtager lyd i deres arbejde på 
en måde, der ligner vores. Arbejdet sker indenfor en århundredgammel tradition. Imidlertid er vi 
overhovedet ikke opdraget i en shamanistisk tradition. Vi er noget fremmede overfor ritualer. 
Rent mentalt er vi fuldstændig anderledes opdraget. Af samme grund synes jeg det er indlysende 
at vi retter os herefter og er klar over, at vi ikke uden videre kan overtage sådanne 
shamanmetoder. 
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Vi må skelne mellem behandlinger med lyd og andre behandlinger (massage,healing, osv.), hvor 
terapeuten vælger at bruge musik til. Musikstrukturer har deres egen lyd, de skaber bestemte 
atmosfærer, og har derfor tendens til at fastholde klienten her. Det er jo sådan, at en behandling 
prøver på at nå til nogle ændringer hos patienten. Derfor anbefaler jeg, at der ikke bruges nogen 
musik i en behandling, der ikke er sigtet mod healing gennem lyde. Musik kan imidlertid være 
helt på sin plads før eller efter en sådan behandling. Skulle det ske at terapeuten blot sætter 
musik på under behandling for sin egen skyld, f.eks. nervøsitet, vil jeg foreslå at finde andre 
måder at klare dette på. Men flere veje fører til Rom! - så hver især må vi finde vores egen. 
 
I terapi sigter vi mod at få patienten til selv at deltage, mens healing derimod søger 
vedkommendes modtagende og åndsfriske samarbejde. Skulle det være nødvendigt at minde 
om, at ordet healing er beslægtet med “hel”, “hellig”, “holistisk”, “helbred”. Det er ikke 
healeren som healer patienten, men snarere patienten, som healer sig selv ved hjælp af den 
energi, der aktiveres og kanaliseres af healeren. Patienten må åbne sig for at kunne modtage 
disse energier, gennem healerens hænder eller aura, gennem hans stemme eller lyd, osv. Hvis 
klienten er modtagelig kan han opdage en nye måde at se sig selv på og hvordan den fysiske 
krop, hans emotioner, hans tanker og hans dybere behov kan forenes på en mere harmonisk 
måde. Hvis klienten ikke er åben, vil healing sikkert ikke hjælpe noget. 
 
Healeren må have fundet en vej til at åbne sig selv for sin højere bevidsthed og at kanalisere 
sine kvaliteters energi. Hvis han kan arbejde sådan, er den metode som bruges i lyd healing rent 
faktisk temmelig underordnet. Lydhealing har ikke noget at gøre med at påtvinge en klient ens 
egen vilje eller ambition. Healing indebærer at være modtagelig, således at der åbnes for at vi 
kan lade sig bruge af naturens love - eller universet om vi vil - til klientens gode og “helheden” 
(hel - healing). Disse love refererer abbedisse, Helgen Hildegard von Bingen 
(trettenhundredetallet) i Tyskland til som “harmonilovene”. Hun var en healer, som brugte 
planter, ædelstene og selvkomponerede specielle sange. Det er vigtigt at huske på, at de 
anvendte lyde også vil virke på terapeuten selv. Han eller hun skal være forberedt herpå. 
 
Det er helt at overskride grænserne for denne bog at gå ind i, hvordan vi når til at have denne 
beskrevne indstilling til healing. Der synes at være 99 stier som leder os på gale veje og én som 
går den rigtige vej. Denne sti er brolagt med ærlighed, ydmyghed, tillid, disciplin og kærlighed. 
Sådan kan vi lære at skelne mellem vores egne ambitioner eller projektioner og vores intuition. 
 
Når nu dette er sagt er det ikke desto mindre fascinerende at tillade os selv at lade os lede af 
følelse og intuition. Ofte står vi med en følelse af at skulle arbejde på et bestemt område, på en 
særlig måde i et givent øjeblik, uden at vide hvorfor og hvordan udfaldet vil blive. Ofte vil vi 
heller ikke få en reaktion lige med det samme, som kan fortælle noget om hvorvidt det virkede. 
Det kan være vi får det meget senere, når vi møder personen igen eller vi får måske aldrig nogen 
reaktion. Det er her der kræves en masse styrke af healeren. Han/hun kan kun arbejde med 
intuitionen, hvis de har lært sig at kontrollere deres emotioner og at trække på den spirituelle 
energi. “Kontrol” betyder at være i stand til at registrere emotionerne uden at lade sig beherske 
af dem. 
 
Rent faktisk taler vi om auralæsning. Dette kan ske på forskellige måder: enten med objektivt 
syn (med øjnene åbne), subjektivt syn (indre syn) eller følende stedet i auraen uden nødvendigvis 
at se noget. Nogle overfører denne sansning af den anden person til deres egen krop og 
energifelter, så de rent faktisk kan føle smerten eller blokaden i deres egne kroppe. Vi skal være 
bevidste om ikke at fastholde det, vi samler op fra en anden. Det kan undgås. 
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Det væsentlige er nok den harmoni eller forening, som kommer i stand mellem de spirituelle 
kvaliteter (hos de to personer), healerens mentale hensigt, den måde han centrerer på og den 
energiaktivitet som finder sted. Når de mentale og spirituelle energier hos de to personer 
blandes, kan tillid, åbning og dyb afslappelse finde sted. Betydningen af blandingen af de to 
energifelter er grunden til at der eksisterer så mange forskellige metoder i arbejdet med lyd og 
musik i healing og terapi. Det der virker for den ene gør det måske ikke for den anden, på grund 
af forskellighederne i deres kvaliteter, deres trosholdninger. Derfor er det vigtigt at finde sin helt 
egen vej. Det at kopiere en anden fører ingen steder hen. Dog vil enhver teknik virke til et 
givent punkt som “det rituelle”, det vil sige som middel for de involverede til at slappe af og 
komme på bølgelængde med hinanden. 
 
Hvilken metode der nu bruges må vi have en kombination af medleven og intuition (den 
kvindelige side i os), som også analyse og systematisk kendskab til den fysiske og fine anatomi 
(til den mandlige side i os). 
 
 
De 5 komponenter der er en del af lydhealing  
 
Mange lyde kan bruges på den ene eller anden måde til healing, f.eks. store eller små gongonger, 
fløjter, harper, klokker, stemmegafler, trommer eller den menneskelige stemme. I kapitel tre har 
vi kigget noget på virkningerne af forskellige instrumenter. Det der giver en virkning er tit det 
ikke-fysiske aspekt af lyd. Denne uhørlige del af lyden er meget afhængig af hvordan 
instrumentet er produceret. Havde nu producenten en forståelse for denne side af sagen, og 
lagde han den nødvendige omhyggelighed for dagen i fremstillingsprocessen? Et studie af det 
menneskelige energifelt og den menneskelige bevidsthed er nyttigt, for at kunne have en idé om, 
hvordan lyd skal bruges og forstå dens virkninger og begrænsninger. Vi må studere formerne på 
den energibølge der frembringes af et instrument, det vil sige den måde, hvorpå lyden og dens 
energi spredes. En rørformet klokke spreder sin lyd hurtigt ud til periferien, mens en del af dens 
energiopbygning fastholder følelsen af den lodrette akse. Sædvanligvis kan et instrument 
frembringe lyde på forskellige måder, hvilket ikke lader sig begrænse til den måde, vi ville bruge 
instrumentet på til en koncert eller noget rituelt (f.eks. tibetanske cymbaloer).  
 
Derfor kan vi skelne mellem de 5 faktorer: 
 
- Lyde der kommer fra instrumentet 
- De anvendte musiske elementer (rytme, mønstre, intervaller, melodi, harmoni, intensitet, 
varighed, osv.), 
- Den udøvende musikers bevæggrunde (dvs hans mentale og spirituelle energifelt) 
- Indflydelsen fra den der modtager, patientens energifelter i tilfælde af healing og til sidst 
- De energier der er i det pågældende rum 
 
Naturligvis kan indspillede lyde sætte noget i gang, men den levende lyd fra et instrument vil 
altid være mere effektivt og præcist, hvis vi er vidende om hvordan vi skal bruge det.  
 
 
Om teknikker 
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Det er indlysende at det for enhver healer drejer sig om at finde sin egen måde at arbejde på og 
kunne bruge sine teknikker med intuition, uanset hendes/hans kvaliteter. Nogle forekommer 
mere at stole på en teknik, mens andre igen helt bevidst arbejder med intuition. Lad os lige 
gentage det vi var inde på for lidt siden: Enhver teknik kan til en vis grad anvendes som det 
“rituelle”, det vil sige som indgang til, at de pågældende kan komme på bølgelængde med 
hinanden. Formålet er at der etableres en “blanden” og en følende kontakt mellem klient og 
healer. Først da kan virkelig healing finde sted, hvilket vil sige transmissionen af de højere 
energier. Der vil ske en  transmission hinsides ord om hvordan den pågældende sjæl kan finde 
frem til en større harmoni. 
 
Når vi arbejder på en person med vores stemme, kan vi bruge forskellige måder hertil. Vi kan 
synge intuitivt mens vi scanner personens energifelt med vores egen måde (bevidst eller 
ubevidst) at se eller sanse på. Dette kan vi gøre ved at begynde med sit ID-punkt over hovedet, 
så gå ned ad kroppen til fødderne og tilbage. Vi kan også blot bruge vores følende bevidsthed. 
Vi lader vores stemme finde dens tone, dens lyd mens vi stiller ind på den anden person. På 
denne måde kan vi afsløre energiblokeringer og få informationer om, hvad slags handling der er 
brug for. 
 
Vi kan lade den anden person synge, mens vi føler energien. Vi kan da muligvis bruge vores 
stemme sammen med hendes. For at give en person muligheden for at arbejde alene med en 
blokering eller integreringen af et nyt aspekt, kan healeren lade nogle antydninger falde om hvad 
hun/han iagttager og hvor tæt på han mener han er. 
 
På lignende måde kan vi bruge et instrument og have personen til at ligge ned og bemærke, 
hvilke områder på deres krop der aktiveres af dets lyd. Nogle instrumenter har et ganske bredt 
spektrum af toner og overtoner, som harpen, et sæt gongonger, osv. og kan i bedste fald vise 
virkninger overalt på kroppen. Indimellem kan vi stoppe op og notere på et kort over kroppen 
og energifelterne, hvad personen fortæller, og hvad vi føler. Gennem meditation og 
energiøvelser kan personen da lede deres bevidsthed (som er energi) til de pågældende områder. 
Som altid bør vi have en sikkerhedsventil i dette arbejde, for ikke at blive trukket for meget ind i 
et problem. Det at kontakte den spirituelle del af auraen og derfra hente lys til et 
problemområde kan være gavnligt i denne sammenhæng. Vi kunne begynde meditationen med at 
hente dette lys fra den spirituelle del af auraen, der dækker hele kroppen. 
 
Vi kan anvende eller foreslå bestemte toner, skalaer og/eller ordformer/ord, med indføling i hvad 
valget kan indebære for den pågældende person. Vi kan også foreslå at personen retter sin 
opmærksomhed mod bestemte områder på kroppen eller punkter direkte på hudoverfladen, før, 
under eller efter brugen af lyd. Hvert eneste menneske vil konfrontere os med en ny og uventet 
situation og kræver på den måde sin helt egen unikke tilgang. Heri ligger at al falsk sikkerhed 
må overvindes. Lydhealing er fri improvisation - inspireret improvisation. 
 
Det er indlysende, at de forskellige instrumenter (se kap.3) med hver deres særpræg og evne til 
at sprede lyden kan bruges til at fremkalde nogle gavnlige energibevægelser i auraen (sprede, 
udvide, koncentrere, cirkulere, “feje”, eller hjælpe personen til at få bedre kontakt med en 
bestemt del af deres krop. For mit vedkommende hælder jeg mod at kombinere rådgivning til en 
start og healing bagefter, hvor der også kan være en kortere tid hvor jeg arbejder med lyd, hvis 
jeg synes det er en god idé. 
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Det vi foreslår og iagttager vil nok lettere blive forstået af klienten, hvis det kombineres med en 
helhedsopfattelse af menneskets væsen. Et muligt værktøj er sjælens anatomi med dens 
strukturer, energistrømme og centre (7 større chakraer og 21 sekundære chakraer, 8 psykiske 
strømme og 28 punkter på kroppen, som belært af Bob Moore), og hvordan forbindelsen skabes 
til vores tanker, indstillinger, emotioner, erindringer, karma, det vi skal have lært, som også 
vores kvaliteter og skæbne. 
 
Interesse for musik og healing kombineret med ægte arbejde på os selv vil føre os til en dybere 
forståelse af lyde, og hjælpe os med intuitivt at føle, når det er rigtigt at bruge lyd i healing - hvis 
det skal bruges. 
 
Jeg mangler at behandle et væsentligt forhold: Hvad er formålet med healing eller terapi med 
eller uden hjælp fra lyd? - Er det nu for at forbedre vores fysiske eller mentale sundhedstilstand. 
Sigter healingen mod et dybere lag i os, hvor virkningerne måske ikke viser sig straks. Ægte 
healing vil altid indvirke på vore tanker og holdninger, og det er tit nødvendigt at foretage 
ændringer i vores liv som resultatet af den forståelse vi har fået gennem healingen. Vi kan f.eks. 
tage et begreb som ærlighed, og det kan føre os gennem en proces med kontemplation / 
meditation / lydhealing mod en ny bevidsthed - som vil gøre det nødvendigt for os at foretage 
ændringer i vores hverdagsliv. 
 
Det er vigtigt at være helt afklaret omkring de motiver, vi måtte have for at bruge lyd i healing. I 
en behandling kan vi blive skubbet ud af usikkerhed, et instrument kan bruges for tidligt, hvor 
personen simpelthen har brug for at blive lyttet til og at føle nogen indleven. 
 
 
 
 
Til personlig udvikling på et kursus eller som egen praksis  
 
Nu er vi kommet til et niveau i den personlige udforskning, som kræver disciplin og 
udholdenhed, det at tage ansvaret for sig selv og nogen forståelse for lyd og dens virkninger på 
os. Målet er at bevæge sig udover fænomenet lyd for at kunne møde ens egen essens (se 
eksempler og øvelser i andre kapitler). 
 
 
 
På værksteder for “det kreative udtryk” og musiktimer 
 
Vi kan vælge mellem det instrumentale udtryk (alt fra enkelt klingende objekter til højt 
udviklede instrumenter), det vokale udtryk (at tale, messe, synge) eller danse (bevægelser, 
håndstillinger og alle slags dans). Observation og feedback fra en terapeut, gruppe, video eller 
lydindspilning viser de kvaliteter, der er til stede i det personlige udtryk og hvilke ikke er. 
 
Helt uvurderligt for netop det at nå til udtryk gennem musik i den personlige udvikling er det 
faktum, at musikken fuldt ud er og virker i nuet. Gennem dens udtryksmæssige aspekter (dans, 
stemme, at spille et instrument) kan vi let se en persons kontakt med virkeligheden, sine sande 
følelser og behov. Det musiske udtryk skabes nemlig for straks at “forsvinde”, hvilket ikke er 
tilfældet med f.eks. maleri, skulptur, tekstforfatning. I en gruppe må det nødvendigvis være en 



 65 

kommunikationsproces mellem deltagerne. Modsat er det for maleriet sådan, at du kan arbejde 
mere individuelt. Et musisk værksted opfordrer alle deltagende til at lytte til hinanden, at 
respektere individualitet og at overvinde frygten for at udtrykke usædvanlige, kreative ideer. 
Omkring det at udtrykke sig på denne måde kan der være følelser af skyld og skam. At få lov til 
at “komme frit frem” uden at skulle bruge ord, åbner for at ord og intellekt sættes til side og 
således sommetider give plads til mere fundamental begrebsdannelse, følelser, intuitioner, m.m. 
Når vi f.eks. spiller på en håndtromme kan alt dette ske i en glad stemning, kombineret med 
styrke og kropsbevægelser. 
 
I det spontane musiske udtryk bekymrer vi os ikke om produktet, at der skal komme noget “ud 
af det”. Vi giver os med alt hvad der er i os. Vi bliver set, hørt og følt af alle tilstedeværende. I 
sådanne øjeblikke lever vi selve udtryksprocessen mere end resultatet. Når vi iagttager en 
person, som danser synger eller spiller på et instrument lærer vi virkeligt meget om deres udtryk. 
Vi kan iagttage hvilke niveauer i personen, der udtrykkes og som har tendens til at skjule sig bag 
et forceret eller forstyrret udtryk. I denne sammenhæng kan nogen forståelse for menneskets 
energisammensætning være meget nyttig. 
 
Vi kan på forskellige måder beskrive det der mangler i et personligt udtryk. Vi kan f.eks. se 
hvilket element der ikke er til stede: jord, vand, ild, luft eller rum. I kapitel 2 er der en liste over 
kvaliteter vi kan bruge til at beskrive musik (årstider, dyr, farver, osv.). Vi kan lære ikke blot at 
sanse en person. Vi kan også lære, hvordan vi skal opmuntre/anspore dem til at finde adgang til 
skjulte dele af deres væsen. 
 
Vi er tvunget til at gå dybere ind, for at vi kan få en helt konkret diagnose, som kan være til 
nytte for personen. Vi kan ikke blot konstatere, at elementet jord mangler i et personligt udtryk. 
 
 
Diagnose ved hjælp af de 5 elementer oplevet i musik 
 
Vi kender alle tørre lyde, eller har hørt nogen tale på en død eller iskold måde. Det er muligt at 
beskrive en stemmes kvalitet eller en lyd gennem de 5 elementer. De er sammenligninger, 
følelser eller symbolske billeder. I processen med at iagttage og lytte til en person får vi måske 
billeder, ord eller associationer som minder os om det ene eller andet element. Det vi her taler 
om er energimønstre. Når vi mangler ord til at beskrive disse med, omformer vores sind dem til 
“kendte gloser”. Når vi skal tage de utallige former i betragtning, et element kan foregå i, kan en 
diagnose ved hjælp af elementer i begyndelsen være ganske detaljeret. Arbejdet med at omsætte 
det vi sanser i et sprog, som personen kan relatere til brug i sit liv, skal gøres. Det er gerne 
sådan, at hvis vores intuition er korrekt, vil klienten hurtigt vide, hvad det er vi henviser til - 
også hvis det blot sker ved at føle. I nedenstående oversigt har jeg tilføjet de vigtigste 
emotioner, der er forbundet med hvert element og deres mulige transformation. I oversigten i 
kapitel 1 (side 6) viste vi, hvordan disse emotioner forbinder sig til farve, chakraer og daglige 
aktiviteter. 
 
Jord usikkerhed - sikkerhed 
I musik er dette element grundlæggende udtrykt gennem strukturer, lave toner og et helt 
spekter af lyd, som minder os om jordelementets forskellige former: sten, klipper, bjerge, en 
netop pløjet mark, sand, ædelstene, en hule, ler, men også jordskælv, etc. Hvis der er en rytme 
vil det være en regelmæssig pulseren, en rytmisk struktur som ikke varierer meget.  
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Vand vrede - ro 
Det musikalske aspekt hos vand er rytme og alle slags lyde som minder os om vand, som det 
toner frem i forskellige former: hav, sø, floder, kaskader, regn, damp, sky, sne, is, bølger, osv. 
Kroppens vandområde forbinder os med vores ubevidste, vores instinkter, vores kreativitet og 
vitalitet, vores behov for at skabe noget. Vand er i konstant bevægelse. Selve denne bevægelse 
renser vandet. Hvis vand er stillestående opstår stilstand og forrådnelse. 
 
Ild frygt - kærlighed 
Kan føles eller høres som en kraft, udstråling, varme eller lys. Vi genkender det som: lyn, 
flammer, ulmende gløder, solskin, solens varme på os liggende i græsset, flammen hos 
stearinlyset, fyrværkeri, gnister, vulkanudbrud, m.m. 
 
 
Luft depression - glæde 
er i uafbrudt bevægelse. Da luft er usynlig kan en storm pludselig opstå. Karakteristisk er dens 
gentagne fluktuerende - stigende og faldende - bevægelse. Dens lyde og musiske bevægelser 
udtrykker dette. Vi kan høre eller sanse vide bevægelser, som pludselig kan blive hurtige og 
snævre eller kan skifte retninger, harmoni og hastighed. Luft har kontrol over ild og vand. Den 
kan kvæle eller sætte gang i ild, roligt vand eller frembringe kæmpebølger. Som det også er med 
de emotioner der hører til her, kan luft være underkastet depressioner eller store spændinger. 
 
Rum undertrykkelse - udtryk 
kan opleves via sin tilstedeværelse i musik eller manglende samme. Det er ikke så meget fravær 
af lyd som kvaliteten stilhed, uendelighed og rummelighed, en slags gavmildhed og en følelse af 
at der ikke er noget at skynde sig efter. 
 
 
Når vi iagttager vores udtryk på denne måde, bliver vi klar over hvad vi mangler for at blive 
mere hele, afbalancerede og sunde, hvilket omvendt ville få os til at bruge vores kvaliteter bedre 
og mere.  
Det at diagnosticere en person ved hjælp af de 5 elementer er som at række ud efter Ariadnes 
tråd. 
 
I takt med at vi lærer at følge tråden bliver vi ledt til bortgemte dele af os selv, hvilket kan være 
et skridt mod at åbne sig igen og lade vores sande natur komme til friere udtryk.  
 
Så helt unik som nu hver persons sti må være, når Ariadnes tråd følges, må vi stille følgende 
krav til os selv: 
 
- opdage vores følelser og dybtliggende behov 
- lære at udtrykke dem ved af afbalancere udtrykket med følelser vi arbejder på 
- tålmodighed, kærlighed til os selv og oprigtighed. 
 
Det er min erfaring, at uanset helt klare forskelle mellem terapiformer, må vi alle før eller senere 
komme ind i en eller anden disciplineret rytme i arbejdet med os selv, for at kunne klare 
hindringer. Selv om vi ikke umiddelbart oplever nogen forskel er vi nødt til at blive ved med det. 
Akkurat som besætningen på et gammelt træskib som hele tiden måtte kunne føle tillid til deres 
kurs, selv om de ikke i ugevis fik så meget som et enkelt glimt af stjernehimlen til beroligelse. Vi 
kan ikke gøre fremskridt, hvis vi bliver ved med at komme frem med udsagn som: Jeg vil ikke 
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fortsætte med disse øvelser eller den eller den terapi, hvis jeg ikke snart kan se resultater! - Tillid 
og tro til at vi gør det rigtige er ofte de eneste ledetråde, vi har at holde os til. Vedholdenhed og 
disciplin kan måske hjælpe med til at holde kursen. 
 
I forhold til at bruge lyd og musik foreslår jeg, at vi arbejder med os selv ved at “supervisere” 
vores dagligdag, dette kombineret med energiøvelser, praktikker og meditationer. Ganske 
mange af de i denne bog beskrevne stammer fra Bob Moore, som har skabt dem. De er baseret 
på linier, trekanter, firkanter, farve, m.m. Ved at gøre dette oparbejder vi en helt speciel mental 
ramme for lydens og energiens bevægelser. Sådan som jeg forstår disse øvelser, kommer de fra 
gamle traditioner og har været i brug i mange år. 
 
Energiøvelserne (4-6 og 8) forbinder os hver især til et særligt aspekt i vores fysiske og 
energetiske sammensætning, som langsomt afslører for os hvordan de forskellige lag arbejder 
sammen: fysisk, emotionelt, mentalt og spirituelt. 
 
 
"Aktiv" eller "kommunikerende" musikterapi 
 
I den mere almindelige anvendelse forbeholdes betegnelsen “musikterapi” arbejdet med 
patienter, som har alvorlige indlæringsvanskeligheder (hjerneskade, autisme, m.m.). eller 
alvorlige mentale problemer. Det helbredende arbejde finder sted mellem en klient (eller en 
gruppe af klienter) og en terapeut, hvor der anvendes musikinstrumenter, og hvor der især er 
tale om ikke-verbal kommunikation, der tilsigter en forbedring af den verbale kommunikation, 
det verbale udtryk, og kreativitet generelt. Der er store forskelle indenfor musikterapi, fra 
musikkoncentreret psykoterapi til den rene kommunikation gennem musikinstrumenter, uden 
nogen slags tale. 
 
Da vanskelighederne eller de mentale problemer kan være af uhyre forskellig art, må arbejdet 
være meget individuelt tilpasset. Her findes i mine øjne musikterapiens skønhed. Mere end 
nogensinde er det nødvendigt for os at opfatte hvert enkelt individ som i sandhed sin egen og 
helt unikke skabning. Det ville kræve en helt anden bog at skrive nøjagtigere om arbejde med 
handikaperede eller retarderede børn og våksne. Dog alle tidligere nævnte forhold kan finde vej 
til en musikterapibehandling: Et specielt instruments kvalitet, måden der spilles eller høres og 
føles på, osv. At have med mennesker at gøre som har alvorlige indlæringsproblemer lærer os at 
huske at se kvalitetsaspektet i deres udtryk: intensiteten, koncentrationen og nærværet, glæden, 
det usædvanlige der toner frem. Og vi opdager også, at vi alle er mere eller mindre “mentalt 
handicappede”, når det gælder om at være kreativ og udtrykke vigtige følelser. 
 
Når det drejer sig om alvorligt handicappede mennesker er det som om alt foregår under et 
forstørrelsesglas eller i nedsat tempo. Da personens bevidsthed og hendes evne til at 
kommunikere ofte er begrænset, er det sjældent vi kan vide, hvordan og i hvilket omfang hun vil 
komme sig. Det første forsøg er for det meste at lade hende udforske midlerne og at hjælpe 
hende med at bevare interessen for denne proces, at opmuntre det hun gør, uden at tage hensyn 
til den måde det sker på. Når først personen har fundet frem til sit eget sprog ved hjælp af 
midlerne og/eller sin stemme og krop, kan vi begynde med at opmuntre til selve det at få et 
kreativt udtryk frem. Dette sker kun i takt med udtrykkelsen af sande følelser. Altså gentager vi: 
I Musikken gennem dine følelser. Med denne vinkel på problematikken er venstre hjernehalvdels 



 68 

arbejde ikke så påkrævet og derfor gør det ikke så meget i denne sammenhæng, at det verbale 
udtryk ikke er til stede. Det at få mulighed for at udtrykke dybe og længst glemte følelser 
frembringer ganske megen lettelse og glæde. Mennesker føler sig accepteret og værdsat på 
deres helt egne præmisser. 
 
Jeg kan huske en genert pige, med mentale og fysiske mangler, som i flere uger spillede roligt på 
sin håndtromme, før hun forstod, at der ikke krævedes nogen speciel teknisk standard i vores 
timer. En dag kom hun i gang på et keyboard med alle ti fingre - hvis ikke flere - og med ryggen 
til gruppen bevægede hun sin krop og kom ind i nogle meget intense fri jazzlignende 
improvisationer. Hun havde det bare dejligt. Vi understøttede hende med nogle håndtrommer og 
andre små percussion instrumenter.
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5.   AT SPILLE MUSIK 
 
 
Den måde jeg forsøger at nærme mig musikken på understreger især “det legende”. Selve ordet 
“at spille musik” viser hen mod en legende opfattelse, til det at udforske, det at skabe noget. Det 
vil sige at vi ikke skal fastlægge facit på forhånd, ej heller bør der være noget pres til at skulle 
imponere nogen. Det handler om at tage fat lige der hvor indfaldene er. Det får os i forbindelse 
med vores vitalitet, til en boblende kreativitet, vores hjerte og er frem for alt en venden sig mod 
det ukendte. At lege er at more sig i nuet. “Først når I kan blive som børn, åbner himlens porte 
sig …”. Jeg tror nok det var det Jesus mente, da han sagde det. 
 
I sidste kapitel, som var om “at lytte”, beskæftigede vi os med én måde at bruge musik på. Vi 
lærer om musik især ved at lytte, ved at “tømme os selv”. Nu kan vi kigge nærmere på 
musikkens mere expressive aspekter: vokal, instrumental og “danset musik”. 
 
 
Vokal musik 
 
Når vi prøver på at opretholde en balance mellem vores udtryk og vores sensitivitet sker der 
noget i os. Vi er i stand til at opleve rige og kraftfyldte øjeblikke, som stræber mod at bidrage til 
en bedre overordnet harmoni mellem forskellige niveauer i vores væsen. I processen henimod 
denne balance kan det være vi skal gennem faser af emotionel rensning, som af og til kan være 
mindre behagelig. 
 
For eksempel kan det være vi skal af med nogle fasttømrede ideer om os selv og vores stemme. 
Til en begyndelse skal vi slippe ideen om, at vi synger falsk. Når vi upåvirkede går i gang med at 
udforske vores stemme, har begrebet “at synge falsk” slet ingen plads. Vi kan eksperimentere 
med øvelser, hvor kun vi afgør hvilken tonhøjde der skal synges på (f.eks. vokalen u). Dette bør 
vi gøre alene ud fra det vi føler: Føles det rigtigt at synge denne vokal på denne måde? Den 
node vi har valgt til at udforske vokalens lyd med vil altid være “rigtig”, da vi ikke er bundet af 
nogen nodeskala. Vi kan ændre denne tonhøjde nårsomhelst vi har lyst til det. Det vigtigste er at 
det føles “rigtigt” netop der, hvor vi lige nu synger. Det er også lige meget om vi sang i en 
anden tonhøjde for et par minutter siden.  
 
Referencesystemet er os, vores fysiske og mentale velbefindende. Det at synge vil være fyldt 
med glæde og ikke forceret, selv om det kan være vi har brug for nogen anstrengelse for at gøre 
det bedre og anderledes. 
 
Det er en stor hjælp at vores stemmebånd befinder sig i halsen, da praktisk talt alle vores 
kropsspændinger reflekteres i nakken. Vi har endog hele terapisystemer som tager 
udgangspunkt ved nakken (f.eks. Alexander-teknikken). 
 
Parallelt med dette fysiske aspekt, reflekterer halschakraet tilstanden i balancen i de fire lavere 
chakraer (rod, hara, solar plexus og hjertet). Halschakraet fordeler energi til sine nabokirtler og 
organer: Skjoldbruskkirtlen, stemmebåndene, ørerne, mandlerne, etc. De to polariteter i dette 
chakra er “det frie udtryk” på den ene side og “undertrykkelsen” af følelser, emotioner, tanker 
og handlinger på den anden side. Hvis vi ikke udtrykker os på grund af frygt, generthed, skam 
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og lignende - skubber vi det tilbageholdte ned til det nederste af kroppen (bækkenpartiet, 
lårene), hvor de begraver vores vitalitet og kreativitet. 
 
For at få vores stemme fri må vi gå igennem en erkendelse af, hvordan vi har undertrykt vores 
udtryk. Hvis vi gradvis går ind i det, vil vores bevidsthed blive forbundet med vores sensitivitet 
og vores indre rigdom. Vi lærer rent faktisk at formulere vores dybere behov. Altså kan vores 
stemmebånd afsløre en masse om os. 
 
At arbejde med stemmen på denne måde præsenterer os for et værdifuldt spejl for, hvad der sker 
inden i os og rundt omkring os. Bliv ikke forbavset den dag du føler et pres på din 
skjoldbruskkirtel, dit halschakra, for blot lidt senere at opdage, at du indtog en tilstand af 
undertrykkelse fra nogen i lokalet, eller selv havde nogle stærke følelser, som var på vej mod 
overfladen. Det kræver ikke særlig megen øvelse at opdage en hel del om en persons tilstand 
blot ved at lytte til deres stemme. Var du klar over at mennesker som har udviklet denne evne - 
kaldet klarhørelse - faktisk kan rådgive dig over telefonen blot ved at lytte og føle, hvad du 
meddeler med din stemme. 
 
 
Energiøvelse nummer 10 
 
Kontakt halschakraet 
tag dig god tid til det - hold en pause her 
nu bevæger du dig langsomt på hudoverfladen rundt om nakken mod venstre, indtil du kommer 
til hulningen midt på nakken (medulla). 
Du finder dette punkt lige under din hovedskal ved den øverste ende af din rygrad, hold pause 
der.  
Vend langsomt tilbage på den venstre side, på hudoverfladen, til halschakraet. 
Gentag i ca. 10 minutter. 
 
Bemærk følelser, kropsreaktioner, tanker, m.v. 
Lav ikke den anden side samme dag! 
Gentag øvelsen, f.eks. skiftevis høje side en dag/venstre side næste dag, over nogle uger. 
 
Denne øvelse er meget god til at afhjælpe stress, som ofte holdes fast i nakkeområdet. Det kan 
bringe dig i kontakt med erindringer af undertrykkende karakter, hvor du ikke har udtrykt dig 
hensigtsmæssigt. 
 
At udforske sin stemme med bevidsthed om, hvordan vi føler, fører os frem mod at bruge vores 
stemme med intuition. Den følende kvalitet i lyden vi frembringer bliver vigtig. Måden at gøre 
det på er meget enkel: 
 
Lad os tage en vokal ad gangen og arbejde med den i nogle dage. Vi prøver at blive bevidst om 
nuancerne i de lydfarver, vi kan give netop den vokal. Hvis I tager A’et, kender vi det som i 
“alle” “andre”, “and”, “vand”, “vaks”, “aktion”, og så videre. Der findes andre variationer på 
andre sprog: f.eks. å, æ og det nasale A i fransk “Angleterre” Vi lytter også efter nuancerne i 
A’er, som ikke er kendt for os på vores eget sprog. Udforskningen af lyde vil få os til at opdage 
forskellig brug af vores tunge, kæbe, læber, nasale hulninger, selv nakken, hovedets og kroppens 
positur. 
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At befri vores stemme bliver således også en befrielse i nakkeområdet og ryggen. Hele tiden 
drejer det sig om at forblive i kontakt med den lydkvalitet vi laver og hvordan vi føler det. 
Skulle vi måske ændre tonhøjden for at få den bedste lyd ud af en særlig mund-tunge-kæbe 
position? Hvordan føler vores krop det, hvilke slags tanker kommer frem? 
 
Vokalen ’A’ involverer ikke kun vores fysiske kroppe. Dens energi har tendens til at sprede sig 
ud over kroppens fysiske grænser fra et punkt over vores hoved ned til vores fødder. Kan vi rent 
faktisk følge lyden ned til vores fødder? Hvilken form får lydområdet for A? Kan vi føle nogen 
afbrydelser i det område? Energien (eller skal vi sige følelsen) af bogstavet A har også tendens 
til at bevæge sig ud fra bagsiden af vores nakke, især i den øverste del af nakken. Dette vil 
omvendt gradvis bringe os i kontakt med de andre spændinger i vores krop. Dette kombinerede 
arbejde med stemme og bevidsthed ændrer forhold i vores krop, vores energifelter og i den 
lydkvalitet, vi kan give A. 
 
Hver vokal, hver konsonant, hver stavelse har sin egen måde at sprede sig naturligt på, altså hvis 
vi fjerner det der er i vejen. Vi opdager da, at det ikke er en tilfældighed, at bogstavet A er 
trekantet. A’et som i “hard” har ligesom en symmetrisk form, som åbner mere mod det nederste 
af vores krop. I modsætning hertil vil vi opdage at bogstavet ’E’ har en mere horisontal 
virkning, som f.eks. den lyd, det har i ordet “evig”. 
 
Det vi her sigter mod er på en uanstrengt og naturlig måde at få disse vokaler til at leve. Det er 
først når lyden begynder et “selvstændigt liv”, at den bliver strålende, lysende og smuk. Det kan 
den blive, når vi ikke modarbejder den fysisk (i vores hals f.eks.), men også i en 
energibetydning, nemlig med vores bevidsthed, som udvider sig og fylder rummet op, ikke som 
en præstation, men som en “laden stå til”. 
 
Det at befri en lyd gennem vores stemme følges med frigørelse af forskellige lag i os: fysisk, at 
føle sig “vidende”, mentalt. Når vi afdækker et område, hvor lyden ikke forekommer at være i 
stand til at udvide sig naturligt, må vi rette vores udelte opmærksomhed mod den. Denne blide 
og følsomme handling vil til sidst transformere den energi, der er blokeret i det område. Disse 
steder har naturligvis årsager til at være der, deres historie - vores historie. Vi kan lære meget 
hvis vi udforsker disse blokeringer. De består af cirkulationer af energi, inden i eller uden for 
vores fysiske kroppe, og som er lukket i sig selv som onde cirkler. De holdes lukket af en 
“kerneholdning”, nogle modsigelser, en konflikt som har fortonet sig i det ubevidste - som f.eks. 
“jeg kan ikke stole på nogen” og “jeg kan ikke klare dette alene”. At befri disse energihvirvler 
sker sædvanligvis ved hjælp af finere energi: følelser (ikke emotioner), øverste mentale (ikke 
intellektuelle) eller af spirituel natur (tro, kvaliteter f.eks.). Med andre ord ved hjælp af 
betingelsesløs kærlighed, udholdende tålmodighed og sandhed. 
 
Sidelæns ud fra hovedet lige over ørerne er der de to “trostrømme” (fagsprog: “mentale horn”), 
som virker mere effektivt jo stærkere og mere virkelig vores tro er for os. De hjælper med til at 
udvide den mentale aura og til at transformere emotioner længere nede i kroppen ved hjælp af 
de æteriske energibevægelser op og ned ad kroppen. 
 
Denne bevidsthedsstrøm transformerer emotionerne til finere energier og frembringer en 
bevægelse af energi fra det nederste til det øverste af vores krop. Vores byrde lettes. Hvis vi er 
oprigtige i vores bestræbelser, vil det at frigøre vores udtryk før eller senere inkludere noget 
arbejde på de lavere tre chakraer (rod, hara og solar plexus). Transformationen sker i to faser. 
Først vil der ske en bevægelse af disse stagnerende energier eller “onde cirkler”, fra den nederste 
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del af kroppen, op mod solar plexus (transmutation), for til sidst at nå hjertechakraet, hvor de 
kan blive transformeret til finere energi. Dette betyder for nogle mennesker, at de skal til at lære 
at lytte til signaler, som kommer fra en lavere del af deres kroppe, som smertefulde steder, 
spændinger i maven. Sammen med disse signaler vil der komme emotioner som usikkerhed, 
vrede og frygt. 
 
Disse signaler og emotioner kan ofte skjules bag nogle distraherende vaner som rastløshed, 
kedsomhed, sløvhed, tvivl og dårligt humør.  
 
Jeg arbejdede engang i nogle uger med en person på nogle indiske lyde (se nedenfor). Da vi 
kom til VAM lyd, blev kvaliteten af sangen pludselig meget kunstig og falsk. Vi var begge 
meget overrasket over den ændring. Jeg følte det som om lyden blev på en vandoverflade og 
ikke kunne trænge under den (husk sammenhængen mellem vand og haracentret). Personen var 
klar over, at dette var forbundet med en følelse af afvisning af hendes krop og hendes 
seksualitet. Hun måtte arbejde med disse problemstillinger i nogen tid, før denne lyd ville blive 
mere levende. 
 
Imidlertid vil det at synge og andre former for musik ofte ikke være nok til at sætte forandringer 
i gang. Det er derfor vi foreslår disse energiøvelser (4-6, 8). De hjælper os til at bringe vores 
opmærksomhed til områder, hvor der kan være blokeringer. Det grundlæggende princip er, at 
opmærksomhed er tanke og at energi følger tanken. Med øvelser af denne type kan vi lære at 
dirigere vores meget effektive sansningsapparat til nogle “blinde steder”. 
 
Vores åndedræt arbejder på lignende måde. Uden at forcere kan vi lære at forbinde vores 
åndedrætsrytme med vores bevidsthed. Det at trække vejret er en blid og naturlig rytme, som 
indebærer meget mere end blot at transportere ilt til lungerne. Med øvelsen bliver vi i stand til at 
dirigere vores åndedræts opmærksomhed mod vores mave og til en hvilken som helst anden del 
af kroppen. Vi kan bruge udåndingen til at skabe en lyd. På indånding trækker vi vejret ned i 
vores mave og herigennem bevarer vi mellemgulvet i bevægelse. Når folk over en længere 
periode blokerer for deres emotioner har dette også en virkning på den fysiske krop. Et sted 
som ofte berøres er mellemgulvet - som bliver stift og ubevægeligt. Dette holder følelserne fra 
vores sensitive mave borte fra bevidstheden og vores emotioner. 
 
Mens vokalerne aktiverer et større område, synes konsonanterne at have mere begrænset 
råderum, mere fysisk, også. Det er lyden der for det meste laves af en kombination af vokaler 
konsonanter, som mest kraftfuldt kan påvirke kroppen - Jeg har f.eks. set ting som en stiv nakke 
eller bihuler blive renset efter sang på den beskrevne måde. 
 
De klangfulde konsonanter M, N, L, J, NG som også det klangfulde S bærer lyden i en vokal 
apå en særlig måde gennem kroppen og vores energifelter. M har en kvalitet, som udstråler fra 
brystområdet på hjerteniveau. Det er en meget blød og sensuel konsonant. Husk f.eks. på den 
lyd, vi siger, når vi kan lide noget vi spiser: mmmmh! - Prøv at eksperimentere med følgende ord 
ved at mærke hvordan de føles, mere end bemærke deres logiske indhold: MAMA, MOR, 
MOAR, MIG, MÆGTIG, MåNE, AMEN, OM, m. fl.  
 
Nu har vi de let stødagtige konsonanter som B, D, G som er gode til at begynde en stavelse 
med (BANG, DONG, GANG). S, V, F, SJ har en mere fremdrivende virkning, som i SUS, 
VAND, FLYVE, SJASKE m.fl. Så har vi konsonanterne med en stærk stødagtig virkning, som 
bevæger sig som små eksplosioner:  P, T, K, QU, TS, X, C. Hvor modsat  H’et  ha en blød 
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energi. Vi skal ikke glemme R’et med hand stærke vibririende virkning som i RULLER,, som 
kan være nyttig til at sætte en blokering i bevægelse med. Ethvert af disse bogstaver og hver af 
de stavelser, vi kan lave af dem, har en særlig måde at fungere på energetisk. I den tonhøjde vi 
kan synge hjælper de os med at skabe alt det vi gerne vil udtrykke gennem lyd. 
  
I vores eget sprog har nogle ord en følelsesdimension i sig, som ligger meget tæt på den 
konkrete betydning, som f.eks. på dansk:  presse, træ, punkt, sus, mund, fare … vi kan kalde 
dem energiformer, energiladede ord. Mantraerne som vi kender dem fra Tibet eller Indien er 
også sådanne “energiord”.  
 
Det kan være ganske nyttigt at skelne mellem healende lyde, udviklings lyde og udtryks lyde. 
Helende lydepå den ene sidekan give en øjeblikkelig effekt, men som normalt ikke når til bunds 
i problematikken. De kan også anvendes i øjeblikssituationer, hvor hurtig lindring er nødvendig.  
 
HU er en healende lyd som går ind og arbejder på haracentret. For at kunne bruge denne lyd 
med nogen virkning er det nødvendigt at “lade op” med dybe vejrtrækninger i omkring 5 min: 
 
træk vejret normalt gennem næsen 
på indånding flytter du din bevidsthed ned til haracentret 
på udånding flytter du bevidstheden til hovedets midte 
uden nogen former for pauser mellem ind- og udånding eller ud- og indånding.  
 
Efter at du har fået en god rytme i gang med denne åndedrætsteknik kan HU bruges på to 
måder: 
 
1. stående, med hænderne flettet på bagsiden af nakken 

i cirka 5 minutter lader du HU’et lyde og bukker med kraft torsoen (den øverste del af 
kroppen)         energisk nedad 

2.  du sidder eller står og placerer begge hænder ca. 2 cm over navlen. Din højre hånds 
fingerspidser berører let venstre hånds. Nu lader du med stor kraft HU’et lyde som i punkt 1 i 
omkring 5 minutter. 

 
På den anden side har vi udviklingslydene som mantraer fra Tibet, Indien eller andetsteds. 
Disse har absolut en dybere virkning, men de fleste af dem skal praktiseres i længere tid. De 
indiske navn til toner i en tone-skala er faktisk udviklingslyde, som med erfaring kan kombineres 
til mantras:  sa til rød chakra, ri til milt, ra til hara, ga til solar plexus, ma til hjerte chakra, osv. 
Nar du bruger denne lyd vaer opmaerksomt til hvad der sker. Føl lyden. Du kan bruge lyden 
foerst udtalt og efter nogen 5 minuter bar inderlig, uden at længere læve nogen fysisk lyd. 
 
Efterfølgende udtrykslyde kommer igen fra Indien og kan uden videre bruge med vores ansats. 
Udtrykslyde hjælper at føre energien ud. Læg mærke til den hyppige brug af A’et og M’et, 
hvilket minder os om det kristne AMEN eller MAMA. Det første bogstav i de følgende lyde” 
giver os en følelse af den kvalitet, vi må kontakte i det tilsvarende chakra. 
 
 
 
 
Lyd Chakra Kvalitet der skal kontaktes 
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LAM rød blødt gennemtrængende som i LIV, LYS, LET 
VAM hara VITALITET, VÆVE, HVAD, VUGGE, VÆKST, VAND, VIVA - 
   og i den ikke kontrollede tilstand: VILD, VOLD, 
VRÆL,    VÆLDIG, VULGÆR, VULKAN, VRED, 
RAM Solar Pl. RAR, REN, ROLIG, RU, RULLE, RÆD 
YAM hjerte JA, JUBLE, JUL, JUVEL, JEG, JESUS 
HAM thyroid en udadgående bevægelse som en blød brise:  HELE, HELGEN,  
  HEL, HAV 
OM pineal få fat i den strålende O lyd 
AUM krone bevidsthed 
 
 
Når du laver disse lyde skal du udtale A’et som i MAMA. De ord jeg lige har nævnt i 
forbindelse med de forskellige lyde giver dig en fornemmelse af lydens kvalitet og følelsen af 
den. Mens du lader “udviklingslydene” komme frem skal du blot benytte din bevidsthed til at 
bemærke, hvad der sker. Få en følelse af den lyd, du frembringer. Du kan sige dem højt frem for 
dig, og efter ca. 5 minutter i dit indre, det vil sige uden at det høres. 
 
Alt afhængig af på hvilket stade et menneske befinder sig med sin personlige udvikling kan 
“udviklingslydene” ændres og nye frembragt under arbejdet med stemmen. Det vigtigste er ikke 
at forsøge at fremtvinge noget. Hvis du f.eks. har svært ved at finde rundt i det hele alene, skal 
du finde nogen der kan lede dig et stykke tid. Men det at udforske kombinationen af vokaler og 
konsonanter kan gøres ganske let, legende let, uden på forhånd at ville opnå noget bestemt 
resultat. 
Det er selvfølgeligt muligt at skabe ord, som ikke har nogen logisk betydning, men som befinder 
sig på samme energiniveau. 
  
Vi kan lære at opdage hvor lydene sidder fast i energifeltet. Lad os først koncentrere os om det 
æteriske. Det æteriske energifelt er inden i kroppen, ligesom det også strækker sig ca. 5-12 cm 
ud fra hudoverfladen. At gå ind i dette energifelt betyder derfor ikke at begrænse 
observationerne blot til den fysiske krop, og især ikke at tilbagevise nogen følelse, som helt klart 
ikke er placeret et eller andet sted i den fysiske krop. Ved at sanse kvaliteten i det der sker i 
energifeltet kan vi få en følelse af hvilken type vokal/konsonant, der kunne forårsage en ændring 
der. Sansningen kan indebære forskellige sanser som at se, føle, høre og bruge intuitionen. 
 
Vi må dog huske på, at det ikke er en uophørlig gentagelse af en “udviklingslyd” eller et 
mantra, som vil give nogen forandring. Der skal være balance mellem udtrykket og vores 
sensitivitet. Stemmeføringen skal sædvanligvis være blid og respektere de forhindringer og 
modstande, vi møder undervejs. Det er nok at anvende en lyd i ca. 10 minutter om dagen på 
denne måde. 
 
At arbejde med stemmen på denne måde vil frigøre en naturlig udstråling og varme i de lyde, vi 
laver. Denne form for “syngen” kan gøres uden nogen form for forceren, da lydene vil bevæge 
sig til det yderste hjørne af et værelse, simpelthen ved at intensiteten skabes i samklang med 
bevidstheden. Vilje og teknik vil blive afbalanceret med kvalitet og vores evne til fuldt ud at 
udleve lydene og de valgte sange. Samtidig kan vi forblive i harmoni med os selv og med andre 
mennesker, der er i rummet, som med rummet selv. 
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Øvelse nr. 11 
 
Denne øvelse kan vi udføre alene eller med andre, siddende i en cirkel. Forestil dig en lysende 
orange bold foran dig; du bruger din stemme og din forestillingsevne og anvender kun én lyd for 
hver udånding.  
Hver person må blive i sin egen rytme og lyd og prøve at undgå at blive påvirket af noget udefra 
kommende. Hver person må finde sin egen tonhøjde og variere den, hvis nødvendigt, for så godt 
som overhovedet muligt at finde frem til følelsen af orange lys. 
 
Bagefter bruges ca. 5 minutter i stilhed, hvor det føles hvordan energien fra den orange bold 
kommer tilbage til en selv.  
 
Hvilken farve har den? Hvor rammer den dig? Hvordan bevæger den sig og hvad kan du 
observere? 
 
 
 
 
Øvelse nr. 12 
 
Mens du laver en lyd går du langsomt gennem det rum, du opholder dig i og finder det sted, 
som føles mest intenst og netop rigtigt for dig. Vend i den retning, der lyder og føles bedst. 
(Vidste du at en geofysiker eller “vandviser” ved hvordan de skal finde og opmåle et særligt sted 
i et rum - “stearinlysstedet” - som kan ændre atmosfæren i rummet, blot ved at tænde et 
stearinlys der! Disse mennesker ved, at der i alle rum er et sådant sted, som er forbundet med 
lyden!). 
 
 
Øvelse nr. 13 
 
Kontakt farven gylden 
Forestil dig at din “syngen” vil skabe en energi, som du kan lede direkte til hvilken person du 
ønsker eller mennesker eller del af jorden, som har brug for healing. 
 
Hvis du har lyst kan du igen bruge bolden foran dig. 
Til sidst slipper du den løs og lader den bevæge sig mod den person eller det sted, du har valgt, 
ganske stille. 
 
Denne syngen kan bringe følelser, farver, emotioner, tanker, m.m. frem. Lyd er også en meget 
potent bærer af hukommelse, netop fordi den forbinder os med det ikke fysiske. Det kan også 
ske at denne slags syngen vil få andre kvaliteter frem i dine drømme. 
 
 
 
“Danset musik” 
 
Når jeg har været til koncerter med Indisk “druphad”-messen har jeg lagt mærke til, hvordan 
denne form for syngen er forbundet med armbevægelser og til et intuitivt hændernes sprog. 
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Naturligvis er der mange mennesker som understreger deres ord med kropsmimik på mere eller 
mindre udtryksfuld måde. De nordamerikanske indianere talte en righoldighed af sprog. Det var 
bestemt ikke altid en stamme kunne forstå en andens sprog. Men det forhindrede dem ikke i at 
kommunikere over hele det nordamerikanske område, de brugte nemlig tegnsprog. Som bekendt 
kommunikerer også døve mennesker ved hjælp af tegnsprog. Hvad der imidlertid er mindre 
kendt, er at de tilsyneladende fylder et tre-dimensionelt rum omkring sig med deres “syngende 
sprog”. 
 
På det franske og det tyske sprog er der et ord som korresponderer med det engelske ord “to 
grasp”. Disse ord skaber alle en forbindelse mellem det hånden kan gribe om og hvad vores 
hjerne kan "begribe" og "fatte".  Dette er ingen tilfældighed. Talens og håndens nerver ligger 
ved siden af hinanden i vore hjerner. Det er fascinerende, om end ikke overraskende, at nogle 
mennesker kan udtrykke ganske dybe følelser ved en simpel gestus eller ved en bevægelse med 
deres hænder. Med vores hånd-, arm- og skulderbevægelser kan det endda være at noget lettere 
udtrykkes. Dette indebærer, at der en dyb forbindelse mellem en følelse og en bevægelse. Vi 
taler her ikke om pantomime, som er en “aktivitet”, som det at grave (“digging”) eller kopiere 
mere eller mindre overdrevent den form for grimasse nogen laver, når han f.eks. bider i noget 
surt.  
 
Gestus og bevægelser er midler til at udtrykke sig med, som på nogen måder er mere direkte og 
sande, end den måde hvorpå vi bruger talen. Kommunikation siges at være kun 7% ord, 38% 
intonation, men 55% udsiges gennem krops- og ansigtsholdning og bevægelser. Vi er som regel 
langt mindre i stand til at skjule noget bag vores kropsbevægelser, end vi er det med ord. Vi er 
vant til at skulle bruge mange ord i dagens løb, hvorimod vi ofte føler os mere tilbageholdt, om 
ikke generet, over at udtrykke os gennem vores kroppe. Det er lettere at tale uden at sige noget, 
end at danse f.eks. uden at vise hvem vi er. Vores egentlige sande udtryk i brugen af vores 
kroppe kan gå tabt, hvis der f.eks. i en danseundervisning lægges en masse vægt på teknik og 
vilje. 
 
Hænderne kan udtrykke mange lag i vores væsen. Ved hjælp af dem tager vi os af den fysiske 
verden, men vi udtrykker også hjertets energi, når vi f.eks. let berører nogen. Vi kan udtrykke 
følelser og emotioner (med en næve!). Vi kan udtrykke forestillinger. Men der er også 
healingsaspektet her, hvor vi kan arbejde med energi på en anden person ved brug af vores 
hænder.  
 
I Buddhismens læretradition kender de mudhras - håndpositioner som bruges i meditation og 
dans. Det siges, at nogle mennesker kan vælge denne “moudhraernes vej” til at opnå 
selvvirkeliggørelse. Det er her interessant at nævne at Maurice Béjart kaldte sin første 
danseskole “Moudhra”. Min måde at nærme mig håndstillingerne på er ikke baseret på den 
buddhistiske tradition, derfor vil jeg kalde dem “energigestus”. 
 
Bevægelser som kommer indefra kan være en meget fin vej til at udvikle bevægelseskunstens 
dans, som kaldes eurytmi. I takt med at vi forstår energien, kan det være vi begynder at lære, 
hvordan vi får mere udstråling og sandt oplevet dybde med ind i brugen af vores hænder, arme 
og kroppe. Alt for ofte er danseopførelser langt mere præget af et forsøg på demonstration af 
indhold og teknik, end en kunstart med skønhed og varme. 
 
Hvis vi ønsker at skabe en hel, hellig ellersakral kunst” lykkes det kun gennem at udtrykke  
spirituelle  værdier gennem vores kroppe, værdier som vi har dybd egen erfarning vhed. En 
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koreograf kan ikke blot tørt konstatere: “Nu vil jeg lave en spirituel ballet. Min idé er at få 
denne forestilling om fred, glæde, osv. op at stå”. En sådan indstilling får ikke bevægelserne til 
at være yndefylde, skønne, øjebliksopslugende, udstrålende og rige på fylde. Dette kræver at 
danseren på en eller anden måde er i kontakt med fred og glæde i sit eget væsen. Den danser der 
har dette er i stand til at fylde sine kropsbevægelser med den nodvendige intensitet. Først da 
sker “magie”, at han “får greb i” i publikum og kan røre dem dybt. Dansere må kunne leve sig 
ind i levende “energigestus” og få en følt bevidsthed med ind i deres bevægelser. 
 
Idéen alene gør det under ingen omstændigheder. Den skal gribes og hæves og udtrykkes med 
hele vort væsen, indtil nye ideer følger i processen. Dette indebærer at selve ideen må være 
åndelig i sin natur, udtrykke åndelige værdier. Hvad er di? Disse værdier blir født ud fra vores 
egen sensitivitet og er helt uden inflydelse fra vores emotioner. Idéen “sandhed” kan ikke 
udtrykkes gennem kroppen, hvis ikke vores egen bevægelse er “sand”. Dybt i os må vi have 
etableret en kontakt med dette ord “sandhed”. Dette kan godt kræve nogle ugers meditation på 
ordet, da det oftest er sådan at vores daglige brug af sproget kan være ret overfladisk. 
Den danser der ønsker at anvende et mudhra eller en energigestus må selv have arbejdet i 
udstrakt grad med følelsessymbolikken i de pågældende gestus, ellers kan hun ikke udføre disse 
autentisk. Hermed mener jeg, at danseren er nødt til til en vis dybde at have arbejdet med at leve 
sig ind i for eksempel “kærlighed”, “tomhed”, “fred”, “glæde”, osv - hvis hendes bevægelser 
skal være i harmoni med det hun udtrykker hermed. 
 
 
Det at udtrykke skønhed og ynde kommer fra vores hjertechakra. Vi kan lade som om vi har 
“skønhedens kvalitet” i os, men vi kan ikke narre os selv eller andre i al evighed. For at få styrke 
med ind i udtrykkelsen af skønheden, må vi blandt andet bruge energi fra de tre lavereliggende 
chakraer. Deres kvaliteter kan opleves som tillid, vitalitet, kreativitet og kærlighed - hvilket også 
indebærer “at elske os selv”, at vi accepterer vores egne kroppe og tager os af dem.  
 
Udstråling fra bevægelser er et energifænomen. Vores hænder har et sekundært chakra, som 
vælder energi frem fra forskellige hovedchakraer (hjerte, hals, pineal, solar plexus, osv.). Et vel 
fungerende chakra udsender og fordeler ikke kun pranaenergi, men også finere energi, hvilket 
vil sige spirituel energi. Denne energi kommer gennem de ydre lag af vores aura og udtrykker 
således vores kvaliteter, det vil sige kvaliteter som ligger udenfor vores umiddelbare 
personlighedsniveau, ego’et. Det er netop denne energi, der kan nå et publikum, bevæge en 
person her. 
 
Alle, der bruger deres hænder på en sensitiv og følende måde kan let lære at sanse energi med 
deres hænder. Ofte har vi mentale blokeringer som lader os vide, at noget sådant ikke er muligt - 
eller i det mindste ikke muligt for os. Denne kamp havde jeg med mig selv for nogle år siden, 
indtil en engelsk veninde en dag sagde til mig, at jeg skulle prøve at føle energifeltet hos et træ. 
Da dette forekom mig at være en ret uskyldig ting at gøre, forsøgte jeg mig en dag i skoven, da 
jeg var alene. Det var sådan jeg første gang følte energi med mine hænder. Jeg gik blot over til 
et stort træ med mine arme strakt ud. Ca. 50 cm før jeg nåede træets stamme, kunne jeg føle en 
let snurren i mine hænder, som om jeg bevægede mig fremad i en sky. Alle træer, alle blomster, 
alle levende væsener, selv genstande har et sådant kraftfelt om sig.  
 
Med bevidstheden om energi i og omkring hænderne bliver en dans en dans med den energi, der 
omgiver os.  
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Øvelse Nr 14 
Mens du danser forstel dig at damplignende tråd strømer ud fra finger spidsener og dervhed gør 
at dine bevægelser tegner ligesom spor i rummet. 
Während Du tanzest stelle Dir vor dass von Deinen Fingerspitzen dampfartige Energiefäden 
entweichen und Deine Bewegungen im Raum somit Spuren hinterlassen. 
 
Det  "AT GIVE" fra hjertet gennem en bevægelse med hånden til en vi holder af, skal gøres i en 
ganske bestemt position i auraen. Der skal være en bestemt afstand fra vores fysiske krop, 
ved en bestemt højde og vinkel. Denne position kan meget vel tænkes at være helt individuel. Vi 
kan alle finde dette sted ved at eksperimentere os frem og let variere det sted vi holder vores 
hånd, mens vi hele tiden i vores bevidsthed har “AT GIVE” med os, og også vores hjerte. Vi må 
få vores tanker og vores følelse i overensstemmelse med “at give” - således at vi i vores hjerter 
kan føle det, når vi udtrykker dette “begreb” med vores hænder og vores hele væsen. Hvis vi 
gerne vil uddybe vores forståelse for at kunne give - kan det være meget godt at meditere på et 
ord som “at give”. Hvad betyder det for os, kender vi til det at give uden tanken på gengæld? 
Kan vi rent faktisk give noget fra os. 
 
Den position “AG GIVE” har i vores energifelt kan variere fra dag til dag, selv fra øjeblik til 
øjeblik. Når vi imidlertid har fundet det rigtige sted i vores energifelt kender vi det på grund af 
den styrke i kontakten, der findes der. Når først vi har fundet dette indre kraftfyldte 
kontaktpunkt føler vi denne forbindelses intensitet og ærlighed. Dette kan være ledsaget af en 
følelse af absolut ro. Der er ikke længere nogen del af os som blot på afstand iagttager hvad den 
ene hånd gør. Vores hånd vil være et med vores følelser og vores bevidsthed. 
 
Et andet menneske der iagttager os vil vide når dette sker. Vedkommende vil blive dybt rørt og 
ved et eller andet sted i sig selv, hvad det er vi udtrykker, selv om det ikke er muligt i øjeblikket 
at sætte ord på det. Længe før det er forstået til at blive udtrykt med intellektets præcise ordvalg 
ved dette menneske det i sit hjerte. Det er en levende og umiddelbar transmission. 
 
Jo nærmere vi kommer på den levende dans, desto mere er vi i samklang med energifelterne som 
omgiver os. Det kan både være vores egne energibaner og andres, f.eks. mellem dansere, 
musikere, et publikum, rummet og nogle gange endda energi fra den anden side af de fire 
vægge, som forbinder os med andre rum, andre steder og andre væsner. Når vi kommer i 
kontakt med fine energier, med glæde, med indlevelse, som synes at skubbe os fremad mod 
endnu ukendte bevægelser, mod uventede kreative handlinger, ja så er vi i kontakt med 
inspirationen. Dans og vokal eller instrumental musik kan fremkalde øjeblikke af syntese mellem 
forskellige energifelter, forskellige niveauer i bevidstheden og bidrage til øjeblikke med 
transformation af mere tætte energier til finere energi, der kommer fra hjertet.  
 
Da jeg bruger mine hænder til både dans og healing har jeg til tider undret mig over, hvor 
grænserne mellem disse to kan trækkes, da begge discipliner arbejder med hænderne i 
energifelterne omkring os.  
 
 
Øvelse nr. 15 
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Find en håndstilling som for dig fremkalder “TILLID”. 
Lad dit hjerte og din sjæl gå ind i at udtrykke det. 
Sørg for at dine skuldre, arme, håndled, hænder og fingre er afslappede. 
Find den mest intense “tillid”-position i dit energifelt. 
Prøv at gå dybere med dette hver dag i ugen. 
Led efter det nøjagtige sted og den tilhørende bevægelse, som hjælper dig til at forstå ordet 
“tillid”. (Tillid til hvem, Til hvad, til dig selv, På hvilke betingelser? 
 
Udfør også denne øvelse med et “nøgleord”, som bedst dækker din situation i livet lige nu. 
 
 

Øvelse nr. 16 
 

Stå op, løft dine arme op mod himlen, let adskilt, med dine hænder vendt indad og åbne opadtil. 
Føl hvordan du åbner dig mod et af følgende begreber “min himmelske fader”, “lys”, eller “sol”, 
“den rensende regn”. Vælg det eksempel, du føler dig hjemme med. 
 
Efter et stykke tid gør du det samme med armene vendt nedad, langs kroppen, let adskilt og i 
stand til at modtage energierne fra “moder jord”. 
 

Formålet med denne øvelse er at vi etablerer følende kontakt med et særligt tema eller ord. Hvis 
ord som “moder jord” forekommer dig at være for søgt eller abstrakt, lad så være med at 
forcere noget, det er der ingen mening i. Vi kan så bare finde sig et ord, som forbinder en med 
f.eks. “jord”, “natur”, “din have”, “blomsterne”, eller hvad som helst som passer til positionen 
med armene sænket mod jorden. 
 
 

Øvelse nr. 17 
 

Der findes en meget smuk gestus som de nordamerikanske indianere brugte til “lad fred være 
med dig”. De hævede den højre hånd og holdt den udstrakt i lodret position. Prøv at 
eksperimentere med dette - prøv at finde frem til den stilling, der er den rigtige for dig - og når 
du har fundet den, holder du din hånd helt stille. Med lukkede øjne forestiller du dig selv sende 
fred gennem din hånd til a. en ven, b. nogen langt væk, c. en fjende. Prøv at bevare bevidstheden 
om din hånd og om den energi, der strømmer ud af håndfladen. 
 
 

Øvelse nr. 18 
 

Lyt til noget musik du sætter pris på. 
Når du har spillet musikken adskillige gange, tilbring så nogle minutter i stilhed - og prøv så ud 
udtrykke musikkens hovedtema med din krop og dine hænder. Forestil dig først at du skal sende 
dette til en som er døv - og derefter til en som er døv og blind. Sidstnævnte har evnen til at føle 
meget intenst og på denne måde sanse ærligheden og kraften i dine bevægelser. Gør det med 
eller uden musik.  
 
Instrumental musik 
 
Det er ikke nødvendigt at være musiker for at nyde at lave lyde på et instrument. Når jeg nu 
taler om instrumental musik skriver jeg både for musikere og ikke-musikere. Nogle af de idéer 
jeg har været inde på omkring vokal- eller “danset musik” kan også være meget anvendelige til 
instrumental musik. Vi kan begynde med at vælge et sted at spille, som føles godt til det.  
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Akkurat som når vi taler om at synge, er der ikke grundlæggende nogen forkerte måder at spille 
musik på, selvom dette måske er tilfældet i vesten, når vi tænker på musikuddannelse. Alt er et 
spørgsmål om balance, fremadskridende tempo og indre harmoni. Hvis to på hinanden følgende 
toner lyder mærkelige sammen, hvis en akkord udtrykker en masse spænding, giv dem så tid til 
at spredes før du fortsætter. De har ganske enkelt deres egen rytme og kan give en 
øjebliksbetonet ændring i rytme eller endog et specielt næste skridt. 
 
Vælg den type musik som passer dig. Der er kompositioner, hvor alle toner allerede er fastsat 
fra begyndelsen. Andre former for kompositioner fastholder blot hovedtemaet. Men nu skal vi jo 
altid “ånde live i dem” og frasere dem på vores egen måde. Noget musik lever af det musikeren 
kan tilsætte som “udsmykninger” eller improvisationer. Så kommer vi til improvisationer som er 
strukturer (akkorder, rytmer, melodibidder, som i jazz) og til sidst til andre helt fri 
improvisationer. Vi kan vælge den type musik vi føler os tilpas med. Dette vil naturligvis variere 
alt efter hvor høj vores tekniske standard er. 
 
Det er det samme når vi vælger et instrument. Vi kan finde meget enkelt lydende genstande 
med smukke lyde som gongonger, klokker, syngende skåle, xylophoner. De kan benyttes næsten 
uden teknisk kunnen, og det indebærer ikke at den erfaring vi kan få med dem på nogen måde er 
begrænset.  Instrumenter til ledsagelse af meditationsøvelser er som regel enkle at spille og dog 
kan de lede os ind i et stort område med meditativ erfaring. 
 
Det er ikke vanskeligt at gribe i strengen på en harpe, eller at slå en tone an på klaveret eller 
tasterne på andre keyboards. Al musik begynder med stilhed, selv om vi ikke altid er 
opmærksomme på det. Impulsen til at spille eller til at skabe kommer af stilheden. Så spiller vi 
og ser hvordan det går med det. Dette giver os igen den næste impuls til at vide hvordan vi skal 
fortsætte. Er vi nu tilfredse med det vi fik frem? Hvor bevæger lydene sig hen? Hvordan spredes 
de i rummet eller indeni os? Hvordan føles de? 
 
Jo mere kompleks en proces det er at skabe en lyd på instrumentet, jo mere må vi nødvendigvis 
udforske den og øve os. Det eneste der betyder noget er at finde det instrument, der passer til 
os. Dette kan tage tid. Sommetider kræver det mod at skifte fra et instrument, der ikke føles helt 
rigtigt, til at indse at vi valgte forkert, eller at vi simpelthen har forandret os. Det er meget 
vigtigt at vi virkelig værdsætter sit instrument, hvis det skal lykkes at finde den smukkeste lyd, 
der er i det. Det er helt op til os selv at finde frem til den indsats vi vil lægge i at nå den. Det er 
ret indlysende at violiner, celloer, oboer og selv fløjter behøver en masse øvelse, før vi kan spille 
dem på tilfredsstillende måde. Hvor stor en rolle spiller nu vores ambitioner, når vi vælger? Er 
de af ærlig karakter eller presser vi os selv? 
 
 
 
At anskaffe et instrument 
 
Når vi vil anskaffe sig et instrument kan vi let gå i den fælde at gøre et for billigt køb. Hvis du 
ved, at lydens kvalitet er helt central for dig, gælder det om at være omhyggelig. Måske koster 
det mere end du forestillede dig. Men det kan komme til at koste endnu mere, hvis du efter et 
par måneder vil købe et bedre instrument, fordi lyden fra det billige simpelthen ikke tilfredsstiller 
dit krav.  
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Da jeg tog ud for at købe min første harpe på en harpefabrik i de svejtsiske jurabjerge havde jeg 
besluttet mig for at købe en lille en. Jeg opdagede snart at den lille harpes lyd slet ikke var 
optimal. Jeg sammenlignede den med lyden fra de større harper. Det fik mig til at beslutte mig 
for en koncertharpe. Her kunne jeg vælge mellem 2 modeller. Da jeg aldrig før havde spillet 
harpe, vidste jeg ikke rigtigt hvordan jeg skulle finde den bedste af de to. Men jeg var helt klar 
over, at jeg måtte have den helt rigtige. Der syntes ikke at være nogen særlig tydelig forskel i 
lyden, så til sidst lagde jeg min hånd på den ene for simpelthen at føle den. Så gjorde jeg det 
samme med sekunden og den viste sig at have en regelmæssig rytme i sin vibration. Primoen 
havde kun en mere sløret rytme. Jeg var vældigt lettet over at kunne føle forskellen og nu 
foretage mit valg. Jeg har været helt tilfreds med dette lige siden.  
 
Hvad kan vi nu gøre til at begynde med, når vi kun har lidt teknisk kunnen, men alligevel gerne 
vil have fornøjelsen af at spille? - Før vi går i gang med at blive optaget af en bestemt musisk 
metode, bør vi se os omkring og finde ud af, hvilken slags musik vi for alvor ønsker at spille. 
Vores vestlige skoler vil gerne have os til at tro, at der er et hierarki indenfor musik, hvor den 
klassiske musik altid kommer ind som nr. 1. Samtidig lærer vi ofte, at den rigtige måde at lære 
at spille på er ved at lære, hvordan vi læser noder for at kunne spille stykker af musik der er 
skrevet af førende komponister. Hvis vi nu ikke er enige heri, kan vi huske på at de fleste 
musikere på jorden ikke lærer på den måde. Den største musiske kunnen overleveres stadig i den 
mundtlige tradition. På denne måde kan ganske mange detaljer gives videre, detaljer som aldrig 
kan udtrykkes i det skrevne. Den ene måde er ikke nødvendigvis bedre end den anden. Alt hvad 
der betyder noget er vores eget valg.  
 
Hvis vi vil finde musik, som ikke kræver alt for megen teknisk og teoretisk indsats kan vi 
forsøge os for en tid med modal musik (med bordun bas). Denne musik har en basisnode som 
referencepunkt hele vejen igennem. Hver node spilles da i forhold til denne basisnode eller 
akkord. Den musik med bordun bas findes i indiske ragaer eller sækkepibemusik. Den kan også 
bruges i anden musik. Metoden kan reducere den venstre hånds indsats ganske meget, når det 
drejer sig om keyboards og harper, da disse kun kræver en akkord. Vi kan nu spille denne 
akkord eller basisnode på forskellige måder. Dette giver os mulighed for at udforske den højre 
hånds gøren og laden, dvs. intervallernes værdi, tonearterne og skalerne og, hvis det er muligt 
for instrumentet, lettere variationer i intonationen, fraseringen, rytmen. Med den mopdale musik 
kan vi også uden videre begynde at improvisere. Vi vælger blot en nodeskala, mens vi beholder 
basistonen. Senere kan vi medtage andre akkorder, som ændrer denne formelle stil en smule. 
 
Øvelse nr. 19 
 

Vælg musisk tonart til en uges brug 
Spil basistonen og dens oktav med den venstre hånd (på keyboards eller harper), med en jævn 
rytme 
find den rytme, som føles rigtig ved langtsomt at variere hastigheden 
hold den hastighed, som føles bedst.  
 
 

Øvelse nr. 20 
 

Når du har fundet den for dig rigtige rytme  
begynder du at bruge højre hånd til rytmen 
Udforsk tonartens musiske kvalitet. 
hvor kan melodien eller improvisationen hvile? 
Hvilke toner skubber os fremad? 
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hvilke skaber stærke spændinger? 
 
 

Øvelse nr. 21 
 

Den samme øvelse som nr. 20, men denne gang tager du dig lidt mere frihed i rytmen med den 
venstre hånd.  
Varier rytmen efter satserne i din melodi, nogle gange langsommere, nogle gange hurtigere. 
 
 

Øvelse nr. 22 
 

Føl dit hjerteslag og spil det 
føl nu rytmen i dit åndedræt og spil det 
hvad sker der med disse rytmer, når du spiller dem? Ændrer de sig? 
Prøv når andre mennesker er omkring og nogle gange, når ingen lytter. Hvad lægger de 
pågældende mennesker mærke til? Hvad lægger du mærke til? - spil deres rytmer. 
 
 

Øvelse nr. 23 
 

Når du har lavet øvelse nr. 22 læg dig da på ryggen, slap af og luk dine øjne. 
Forestil dig du er på en solbeskinnet strand 
I en lang pause i dit åndedræt ligger du i grundt varmt vand, som dækker dig. 
Du føler hvordan bølgerne blidt ruller hen over dig.  
De trækker sig tilbage og kommer igen 
nu begynder du at følge deres bevægelse et stykke væk. 
Hvor kommer de fra? 
Hvilken retning? 
 

Forestil dig at du kan trække vejret under vandet (med en snorkel f.eks.) 
tag al den tid du behøver. Træk vejret langsomt. 
Føl hvordan du blidt vugges af de blide bølgers bevægelse. 
 

Sammenlign dine erfaringer med andres. 
I hvilken retning gik de? 
 

 
Øvelse nr. 24 
 
Vælg et rytmisk mønster. 
Spil det med hele din krop indtil du føler dig godt tilpas med det. 
Mens du spiller det flytter du din opmærksomhed til forskellige steder på din krop og afslap dem 
mere og mere: skuldre, håndled, ryg, fødder, hofter, etc.  
 
Interpretation af  komponeret musik giver os mulighed for at vælge blandt talrige udførelser af 
den nutidige musik. Hvis vi har følende kontakt med disse værker kan det være en inspirationens 
dør til dit eget spil, lige så meget som at vælge en skala eller tonart til en improvisation. At spille 
et stykke komponeret musik giver den erfaring, at forskellige musikere spiller de samme stykker 
forskelligt. Atmosfæren i det samme stykke musik kan skifte ganske betydeligt. Hvordan er nu 
disse forskelle sket, når selve kompositionen er den samme? Hvad foregik der i komponistens 
hoved? De forskelle, vi noterer os, giver os mulighed for at studere forskellige musikeres 
personlighed og det de virkelig prøver at udtrykke i deres kunst. 
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De fleste mennesker der har lært at spille gennem noder har store vanskeligheder med at samle 
en melodi op med øret, hvor netop at lære gennem øret hjælper os med at se forskellen i 
kvalitet i en fortolkning. Og en sådan kan ikke skrives ned. Den meget store skat af etnisk musik 
kan kun læres gennem øret.  
 
Idéen med at lære gennem hjertet sigter mod vigtigheden af at føle det vi spiller. Det bør gøre 
os opmærksomme på ikke at få for megen intellektualitet med ind i det vi gør på bekostning af 
følelserne. 
 
Når vi forlader vores sædvanlige harmoniregler og følgesæt af harmonier, kan vi opleve at vi er 
kommet i et helt ingenmandsland. Når vi forlader vores musikalske rødder - som med den 
atonale musik - kan det tvinge os til at skulle spille hver node, hvert interval med vores samlede 
opmærksomhed og hjertet med. Nu opdager vi at vi pludselig ikke behøver spille så mange toner 
mere. Af og til får vi lyst til at blive hængende lidt længere ved en node og kan føle en hel 
verden i den, lidt som med de klingende genstande (klokker, gongonger, syngende skåle, osv.).  
 
Når vi spiller akkorder har vi som regel en vis rækkefølge, som gentager sig selv. Det har 
imidlertid fascineret mig at se, at vi kan komme til at spille akkorder intuitivt i en 
improvisation, hvor der lægges vægt på endnu et kvindeligt element i musikken. Vi vælger disse 
akkorder ved at føle og skabe en af og til uventet harmonivirkning, som påvirker 
improvisationens forløb. 
 
En måde, hvorpå ens udtryk kan forbedres, er gennem brugen af systemet i de fem indo-
europæiske elementer: jord-vand-ild-luft - rummet. Vi bestræbte os på omhyggeligt at lytte os 
ind i, hvilket element der måtte mangle eller være det dominerende, og samtidig lægge mærke til 
kvaliteten i den mandlig-kvindelige balance hos et menneske. Andre menneskers reaktioner og 
det at lytte til en optagelse af vores musikalske frembringelser kan hjælpe med til at fuldende 
billedet. Vores behov og vores indføling kan give os nogle fingerpeg om, hvilken slags lyde vi 
mangler. Mine drømme har ofte givet mig bekræftelse omkring en forandring, jeg har haft lagt 
mærke til i min musik, hvor jeg først ikke har kunnet finde ind til, hvorfor lige det var sket. Mine 
drømme har også hjulpet mig med at holde fast ved et musikalsk valg, jeg måtte have gjort 
dagen før. 
 
Når jeg underviser i musik spiller de skrevne noder en ret underordnet rolle. Jeg har indimellem 
undervist unge mennesker gennem to eller tre år uden overhovedet at bruge noget skriftligt. De 
har lært gennem øret og ved hjælp af en tom kassette, de selv kom med. Hvis vi syntes det var 
en god ide, ville vi optage noget fra dagens lektion. Disse metoder har hjulpet dem til at 
abstrahere fra musik som noget der blot sker mellem et stykke papir, deres hoved og deres 
hænder. En sådan ide har dybe rødder i den “klassiske” indlæring, som anvender skrevne 
partiturer. Musikalitet kan efter min mening kun opøves gennem udvikling af egen sensitivitet, 
og det vil sige gennem vores hjerte. For overhovedet at lære dette er den kun den ene vej at leve 
en rytme igennem med hele kroppen, at føle forskellen mellem to akkorder, to intervaller, to 
tonearter, m.m. Når jeg siger føler, mener jeg ikke det at lære udenad det, den pågældende 
oplevelse frembringer. Vi må lære gennem lytning, gennem at eksperimentere snarere end 
gennem at læse. Det er nødvendigt at minde om, at det essentielle i musik aldrig kan skrives. 
Det er min erfaring, at denne måde at øve på indenfor 6-8 måneder skaber en medinddragelse af 
en mere venstre hjernehalvdel tilvending til musikken, som er teknikken og det at læse 
partiturer, mens der samtidig bibeholdes en uvurderlig - og ofte uovertruffen - fordel, når det 
handler om egen sensitivitet og musikalitet. 
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Samtlige der har gennemført en “klassisk” uddannelse kan ikke forestille sig, at de kan 
improvisere. Hvor mange musikere er ikke fuldkommen fortabt uden et partitur, hvor det dog er 
sådan at improvisationen ofte er den eneste måde, hvorpå en bestemt følelse eller atmosfære kan 
udtrykkes. Den tillader et udtryk af det vi føler og ikke det en eller anden komponist måtte have 
følt. Vi kan kun føle denne uvurderlige forbundethed - mellem vores sensitivitet og vores eget 
udtryk - når vi legende går ind i improviseren. Kun ganske få mennesker kan gøre det samme 
når de spiller andres kompositioner. Her kræves der total assimilering og mestring heraf. 
 
Det at arbejde med den musiske erfaringsdannelse er i al væsentlighed det at arbejde med os selv 
som de menneskelige individer vi er med samtlige dimensioner. Vi kan her minde os selv om, at 
rytmer genspejler kvaliteten af vores kontakt med (den nedre del af) vores krop, og samme 
bevægelsesrytme genspejler ilden i os, kontakten til centrum i vores krop, mens det melodiske 
aspekt forbinder os med vores hjerte, til vores krops luftområde. Det er kun gennem vores 
kontakt med vores emotioner, at vi finder vores sensitivitet - og herigennem vores spirituelle 
dimenstion. Vi kan høre det hele:  
 
  Som i musikken - så i livet. 
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 6.  INSPIRATION OG  IMPROVISATION 
 
 
Vores højere selv - og energierne hinsides det - kommunikerer blandt andet med os gennem 
inspirationen. Andre former er for eksempel vore drømme, intuition, indre budskaber og 
visioner. Vi kan have en ganske udvidet forestilling om vort højere selv, som omfatter dets rolle 
som oversender af information eller energi, der kommer fra mere udviklede væsener. Disse kan 
vi kalde “åndelige vejledere”, Gud, Tao eller den universelle intelligens, alt efter vores 
individuelle tro. 
 
Mens intuitionen kan karakteriseres ved en idé eller en impuls, som rammer os som lynet, er 
inspirationen snarere at ligne ved en blød brise, som bevæger sig gennem løvet på et træ. Hvor 
intuitionen er et lynglimit kan inspiration have en vis varighed. Ordet inspiration stammer fra 
det latinske “spirare”, som betyder at ånde. Ordet spirit har den samme rod. Dette bekræfter 
billedet af inspiration som “som et åndepust, der bevæger sig igennem os”.  Inspirationen vil 
have handling. Den må komme til syne i en eller anden form, og det straks, uden nogen slags 
forsinkelser. Vi kan ikke gemme inspirationen væk til en eller anden god gang! - enten udtrykker 
du den eller den er væk igen, før du får set dig om. 
 
Går vi nu ind i ordets oprindelige betydning - ja, så får inspiration musikken til at ånde, hvad 
enten det er en komposition eller en improvisation. Det er øjeblikke af dyb glæde, sandhed, 
spontanitet og fuldstændig tillid.  Det er som er der et øjebliks udvidelse og gavmildhed i 
melodien, en rytme, en frihed i den måde, de musiske elementer håndteres, som helt adskiller sig 
fra den vante måde at spille på. Inspiration er et dristighedens øjeblik, som skubber os frem mod 
at gøre “det rette”. Vi kan ikke indgå i forhandlinger ! - eller lave om på noget som helst. Det er 
alt eller intet og vi kan kun i sjældne tilfælde vælge det øjeblik det sker. Men: Vi kan være parat 
- men hvordan nu det? 
 
Hvordan kan vi åbne os for denne brise, dette pust - hvordan kan vi forberede os? 
 
Nu beskriver jeg atter mine egne erfaringer. Din erfaring kan være ganske anderledes. I første 
omgang tror jeg er det vigtigt at vi kan tro at der eksisterer sådan noget som inspiration. Det er 
ikke altid lige let. Jeg tror f.eks. at inspiration er en energibevægelse - eller simpelthen noget, 
som kommer til os udefra - som bevæger sig igennem os og leder os ind i handling. Og hvad 
tror vi nu selv på? - Vores vaner eller referencerammer stammer ofte fra andre mennesker, hvor 
der ikke er sket nogen refleksion fra vores egen side. Vi kan ændre disse vaner. Hvis du oplever 
at inspiration er noget, som du er interesseret i, men at den blotte tanke får dig ind i konfliktstof 
(såsom tvivl, selvdestruktion, skyld, osv.) må du gøre noget arbejde omkring hvad du egentlig 
tror på. 
 
 
Øvelse nr. 25 - til tro 
 
Vi kan begynde med at meditere på, hvor selvstændig vi egentlig er i sine beslutninger. Så kan 
det være du vil gå ind i, hvem du lader dig lede af, hvem du har som forbillede - og dernæst se 
på, om dette hæmmer dig i din adfærd. 
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Når vi arbejder med os selv kommer vi før eller senere til det punkt, hvor vi ved at vi har evner 
og kvaliteter som i deres karakter er unikke. Vi behøvede slet ikke at skulle lære dem, blot 
opdage at de var der og så begynde at bruge dem. Disse kvaliteter er urørte af vores emotioner 
og vores problemer. Emotionerne (det astrale felt) er imidlertid “i vejen”, det vil sige de 
forhindrer os i at få kontakt med vores kvaliteter. (Se også tegning om auraen side 43). 
 
Vore kvaliteters finere energier er med os fra vort fødselsøjeblik og højst sandsynligt allerede før 
dette. Meget tyder på den kendsgerning at vi har erhvervet disse gennem vores tidligere liv. Vi 
skal så blot “etablere forbindelsen”, “vejen” mellem vores sind og den spirituelle del af auraen. 
Vores behov og dybe følelser kan føre os til vores kvaliteter. De er det, vi higer efter (engelsk 
har ordet “aspiration”, afledt af “spirare”) og det vi ønsker fra dybest i os. 
 
Den sti, der kan lede os mod at inspirationens riger åbner sig for os, når vi lærer at følge vores 
følelser, hvor fjerne de end måtte synes at være. For at holde os på denne sti må vi foretage 
vores valg ved hver korsvej. Vi må vælge stien “med hjertet”. Hvert eneste valg er et, der får os 
til at bevæge os fremad. Det kan vel hænde at vi ikke tillægger dette valg så megen værdi. Vi 
negligerer det måske, tænker at dette ikke har noget at gøre med det vi egentlig vil, at det er alt 
for “uinteressant”. Et  af de mest underfundige forhold ved spiritualitet er, at den faktisk  kan 
være ret “ordinær”. 
 
Det kan være en pludselig idé, vi må forsøge at udtrykke på vores instrument, eller vi må få 
afsluttet et eller andet dagligt gøremål, som vi har haft på listen i ugevis - og som således har 
holdt noget af vores energi bundet.  
 
Det er kun når vi kan begynde at værdsætte den kraft og præcision der er i vores følelser (ikke 
emotioner), at vi begynder at forstå mere om vores kvaliteter. Her kan vi sammenligne vores 
følelser med de radioteleskoper, disse kæmpeantenner som lytter til universet. Når vi udtrykker 
vores kvaliteter ved vi, at vi er på rette vej. 
 
Da jeg studerede irsk musik med en sækkepibespiller i hjertet af Irland, lærte han mig følgende: 
“Der er fra naturens side to slags musikere, de der er skabt til at spille hurtig rytmisk 
dansemusik og de andre, som vil føle sig langt bedre tilpas, når de spiller langsomme melodier”. 
Det glemte jeg aldrig, men det tog mig nogle år at indse i hvilken grad jeg selv hørte til den 
sidste gruppe, de der helst spiller langsomme melodier (slow airs). Det er denne slags musik der 
skænker dig frihed til at “frasere” din helt egen vej. 
 
Sidenhen har jeg haft chancen for at få flere af den slags “lærestreger”. Men det tog mig dog 
ofte lang tid at forstå forskellen mellem det jeg troede jeg skulle være og det, jeg helt fra 
naturens side var og altid havde været. Jeg spillede musik i grupper i 10 år. Jeg holdt meget af at 
lave åbninger til melodier eller at bidrage med dele til en komposition, men jeg havde det hårdt 
med at gentage og øve mig på noget af det 10 minutter senere. Indimellem gav det mig 
problemer på scenen, hvor jeg så ikke vidste om jeg ville være i stand til at gentage eller huske, 
hvad vi tidligere var blevet enige om. Jeg er blot kommet frem til, at min natur er anderledes. 
Der kom en tid, hvor jeg forlod det hele og holdt op med at spille komponeret musik. Jeg blev 
klar over, at jo mere jeg ville holde mig til improvisationer og det mere skabende udtryk, jo 
bedre ville jeg have det med det. Fra den tid fulgte jeg simpelthen “den fri improvisations sti”, 
det vil sige øjeblikkets komposition. 
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I mange år havde jeg fornægtet mig selv at gå i gang med dette, fordi det var min holdning at en 
god musiker skulle være i stand til at følge den konventionelle norm, sat af det jeg troede var 
“autoriteterne”. Alle disse mennesker har sikkert gjort det der var bedst for dem, men jeg 
skulle til at indse, at alt det ikke var hvad det handlede om for mig. Ikke længe efter at jeg havde 
købt min koncertharpe blev jeg klar over, at det jeg gerne ville spille ikke kunne læres på nogen 
konservatorier eller hos nogen musiklærer, jeg vidste af på det tidspunkt. Jeg besluttede mig så 
for selv at prøve mig frem, og det var ikke nogen let beslutning. En harpespiller viste mig de 
grundlæggende fingerstillinger på strengene, og hvordan jeg skulle udskifte knækkede strenge. 
Resten lærte jeg mig selv. 
 
Jeg bruger ikke skrevne noder hverken til at spille eller komponere efter. Forleden hørte jeg 
Paul McCartney fortælle på TV og det fik mig til at forstå, at jeg er i “godt selskab”! - Jeg kan 
læse og skrive noder, men det føles absolut som “at vende vrangen ud på mig selv” hver gang. 
Især er det på harpen, at jeg har den følelse at jeg må undgå de gentagne og faste strukturer. 
Her behøver jeg absolut frihed og jeg er konstant på vagt overfor mere ubevidste blokeringer. 
På fløjter derimod kan jeg godt spille melodier, jeg enten har lært eller komponeret. 
 
Ikke så få gange havde jeg drømme om musik, som lod mig vide, at det jeg var i gang med, var 
den rigtige vej for mig. Jeg kan huske engang jeg arbejdede med aulos skalaerne på harpen, 
skalaer som helt klart ligger helt udenfor vores sædvanlige toneystem. Jeg røg ind i blot at spille 
oktaver og havde lyst til samtidig at spille på tromme og dertil synge. Før koncerten drømte jeg 
om mig selv i en meget glædesfyldt situtation, hvor jeg spillede på trommer med andre 
mennesker og sang. Følelsen af den drøm var så klar og rigtig, at jeg vidste jeg kunne fortsætte 
mine forberedelser på den planlagte måde.  
 
Jeg medtager disse personlige erfaringer i denne bog, simpelthen for at opmuntre jer så meget 
som muligt for at gå ud for at finde jeres egen kurs, hvor utraditionel den end måtte forekomme 
at være. Det kan indebære, at du kommer til at bevæge dig noget af vejen helt for dig selv. Det 
at opdage sin egen individualitet kan kun lade sig gøre, hvis vi stoler på os selv, da netop vore 
egne kvaliteter er helt unikke for netop os.  
 
Individualitet er der behov for, ikke kun i musikken. Men når vi taler om den, vil den komme til 
give masser af fornyelse i skabelsen af nye lyde, ny instrumenter, ny rammer for musiske 
koncepter i det hele taget. Det vil være et bidrag til nødvendige forandringer og genoplivelse af 
liv i os selv, som i samfundet. Det er her kunsten har en stor del af ansvaret. Udfordringen er 
ikke at føre folk ad dunkle veje til “tabte paradiser”, men det gælder en udvidet måde at bruge 
sindet på. Det er det hele denne bog handler om. Fornyelse sker ofte uden forvarsel. 
 
Jeg kan komme i tanker om to sådanne situationer. Engang var der en afrikansk gruppe som 
spillede sent om aftenen ved et udendørs selskab i vores nabolag. I det fjerne kunne jeg høre 
dem spille et rytmisk mønster. Lige pludselig blev jeg klar over at en anden rytmisk struktur 
lagde sig ind over den anden, akkurat som var der et andet band, der pludselig var begyndt at 
spille samtidig. Denne kombination begyndte nu i mig at skabe den mest overraskende virkning. 
Det var som åbnede der sig et helt nyt område i mit sind, hvor en ny slags tanker pludselig blev 
mulige, tanker som forestillingskraften blot et øjeblik før aldrig havde kunnet gribe. Da jeg 
aldrig senere kunne finde det stykke musik på nogen af det pågældende bands albums, er jeg 
ikke så sikker på, om det nu kunne have været min fantasi, som havde vist mig den mulighed. 
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Den anden situation opstod via en optagelse jeg modtog fra en ven i Danmark. Han havde 
indspillet nogle enkle akkorder på et keyboard. Hans kone, som helt klart ikke vidste noget 
særligt om musik, havde spillet nogle toner oveni disse akkorder. Det gjorde hun på en 
fuldkommen uortodox måde. Hun havde sat sig ud over nogen form for kendt musisk 
konvention og havde frembragt en ny måde at bruge harmonierne på, som var helt enestående. 
Jeg er lidt forelsket i dette eksempel, fordi det viser, at det ikke er den tekniske eller teoretiske 
viden, som behøves for at nå overskridelsen af grænser. 
 
De to eksempler, jeg her har bragt, bringer mine tanker hen på, hvordan det egentlig kan lade 
sig gøre at skelne mellem den naturlige  kreativitet og en mere “forstyrret” samme. I løbet af 
70’erne blev ordet kreativitet meget moderne. Alt hvad der alrdig før  var blevet sagt, malet eller 
gjort blev udråbt til at være “kreativt”. Imidlertid er det sådan at det er et spørgsmål om 
værdisætning at føle sig ind på, om en “kreation”, en frembringelse er værdifuld nok til at den 
vedrører andre. Tager vi det virkelig for givet for eksempel, at forestillingerne om skønhed, 
harmoni, ærlighed, kærlighed og medfølelse er dele af vores personlige værdier? Eller er vi 
måske dybt forankret i en pseudoafhængighed, som simpelthen bunder i blot at reagere igen og 
igen på gamle tabuer, og altså i givet fald stadig bundet af disse? 
 
Det er ganske vist, at det er værdifuldt at få lov til at udtrykke emotioner som f.eks. fortvivlelse, 
voldsomhed og lidelse igennem en eller anden “kunstnerisk frembringelse” - men det drejer sig 
her om en vej og ikke om selve afslutningen. 
 
Hvis det skal lykkes os at finde frem til “det ærlige udtryk” må dette være forbundet med vores 
værdier og følelser og ikke styres af den virkning, vi ønsker at have på andre. I hvor høj grad vil 
vi gøre indtryk, være berømte og “noget helt særligt” for enhver pris? Hvad dækker vi mon 
hermed over? 
 
Naturlig kreativitet kommer fra kontakt med hjertet, af balance og indre harmoni og en større 
eller mindre kontakt med en spirituel dimension. Naturlig kreativitet er ikke statisk, ikke fanget i 
gentagelsens bånd, men altid udviklende sig helt naturligt frem mod at dele dybere aspekter som 
vision, glæde og opløftelse, som kan kontaktes, når vi har lært at kontrollere vores emotioner. 
 
Hvis vi skulle beslutte os til, at vores arbejde skal indeholde en stræben mod at udtrykke 
spirituelle dimensioner vil dette kræve en stadig fortsat udvikling i os selv, først og fremst en 
indre udvikling. Vi er nødt til at lære at kunne stille spørgsmålstegn ved os selv. I modsat fald 
bliver forhindringer snart uoverstigelige og vi skal selv være de første til at lide under en sådan 
situation. Kunstnerens sensitivitet vil automatisk bringe ham/hende ind på en initiationens,  vej”, 
bevidst eller ubevidst. Følsomme mennesker som ønsker at udtrykke denne viden i deres liv 
konfronteres med valget imellem at udvikle sig eller undertrykke dette med alle mulige former 
for “bedøvende midler”. 
 
Hvis vi er oprigtige med os selv kender vi tegnene, som uundgåeligt viser os, når vi bevæger os 
bort fra en retning, som inspirerede os: kedsomhed, skyld og forlegenhed, utilfredshed, 
depression og endog usikkerhed og frygt.  
 
Da musik er en udøvende kunstart konfronteres vi med usikkerheden, når vi optræder på 
scenen eller foran en mikrofon. Dette sker fordi vi altid bevæger os side om side med det 
ukendte, ikke kun når vi improviserer. Det synes som om det ukendte og sikkerhed altid 
ophæver hinanden. Men er nu dette ikke simpelthen selve livet? Alt levende forandrer sig 
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uafladeligt og bevæger sig derfor hele tiden mod det ukendte. Da vi næsten konstant er udsat for 
usikkerhed, må vi nødvendigvis finde en måde, hvorpå vi kan klare dette problem. Vi må finde 
frem til en anden form for sikkerhed, der er baseret på selvtillid og den viden, at vi er del af 
noget meget større end os, samme del som hele tiden leder os gennem vort højere selv. 
 
Hvad vi må gøre er at udvikle en medfølende holdning overfor os selv, som er rummelig og 
tolerant. Da først kan vi have tillid og acceptere vanskelige og uharmoniske følelser (og 
musiktone) som dukker frem, vel vidende at det er nødvendigt at skabe plads hertil, så de kan 
udvikle sig stille og roligt. 
 
Det at lide af usikkerhed kan være forårsaget af et overdrevent behov for og stræben efter 
sikkerhed. Denne drift kan udmønte sig i en søgen efter altid at være perfekt, hvilket er et dække 
for altid at signalere: “Jeg er ikke god nok”. Naturligvis er det sådan, at vi aldrig “en gang for 
alle” er nået til den yderste grænse for vores muligheder, da netop enhver forbedring viser os det 
skridt der følger efter. Dette udelukker at perfektion nogensinde nås. Det at stræbe herefter er 
ganske uvirkeligt og er ofte dække for en følelse af selvforkastelse, af skam, som kan være 
smertefuld at konfrontere og acceptere. Men netop en sådan akcept fører os mod at kunne leve 
vores egentlige “rødder” ud i livet og dermed også de “rødder”, der ligger til grund for vores 
problematikker. Det er den eneste måde, hvorpå det er muligt at nå den gode og faste grobund, 
gennem hvilken en følelse af at være til og i stand til at hamle op med det uforudsigelige er til 
stede.  
 
Vi “kommer hjem til os selv”, når vi har akcepteret vores rødder. Her taler jeg om “hjem” i en 
noget udvidet forståelse af ordet, nogle ville kalde det et åndeligt hjem eller hjemsted. En særlig 
nuance af den røde farve, som findes både i rodchakraet og også i den mentale aura i nogen 
afstand over hovedet, viser dette, som også det buddhistiske område for bevidsthed. 
 
Jeg synes ikke det er en grundlegend forskel, om vi nu baserer vores spil eller dans på en andens 
komposition eller på vores egen improvisation. Vi vil netop vælge visse strukturer, som er i 
overensstemmelse med vores smag og talenter, og vi må lære at bevæge os friere indenfor disse 
strukturer. Men i sidste ende er det op til os alene at få en gnist ind i det vi foretager os, at gøre 
det livfuldt, at puste liv i det, og få dét til at stråle, vi prøver på at få ud. 
 
Selv når mennesker spiller enkelt klingende objekter som de tibetanske skåle, kan forskellene 
føles. Den kvalitet i lyden, det lykkes at frembringe, afhænger i den grad af den følelseskontakt 
vedkommende har med sig selv. Når vi lytter til sådanne instrumenter, er det faktisk kun dine 
følelser du kan dømme med. Naturligvis er skålens kvalitet vigtig. Men der vil ikke være nogen 
melodi, intet konstant beat, ingen akkorder, ikke engang meget af en teknik i spiludførelsen. 
Igennem de sidste 20 år har mange mennesker i de vestlige lande givet sig i lag med at udforske 
denne type musik, kun baseret på følelserne. 
 
Blandt disse tendenser i musikken finder vi fri improvisationer, som skubber os ud i at være i 
total samklang, hjertets slag, med nuets energier. Der er andre former for improvisation, som 
anvender en mere eller mindre struktureret base, hvorfra de spiller. De fleste former for jazz er 
baseret på en følge af akkorder og en rytme. Indiske ragaer er baseret på  bordun bas, med en 
blivende grundtone, bestemte måder at spille nogle toner på i denne og de har sædvanligvis et 
tema. 
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Den fri improvisation karakteriserer sig ved, at den prøver at ignorere alle forudfattede ideer, 
selv den om at “gøre det godt” eller at skulle opnå succes. Dette bringer os ud i at prøve at 
forstå og være opmærksomme på det der reelt har en indflydelse på forløbet af en improvisation. 
Det kan være publikums forventninger eller en pludselig inspiration eller følelse hos musikeren 
eller danseren. Det er det jeg har oplevet ved snart enhver koncert med improviseret musik - og 
også på kurser - hvor mennesker skal bevæge sig igennem en barriere. Det kan være der 
pludselig er megen disharmoni, som dukker frem og skal tages alvorligt. Jeg har ofte oplevet det 
som  kommer jeg i kontakt med publikums “kollektive følelseslag”, og pludselig finder musikken 
det punkt, hvor der brydes gennem dette energilag, og hvor så musikken “transcenderer” dette 
og går ind i en omformningsproces. 
 
Mennesker anbringer en masse forventninger hos en udøvende artist, sådan er det bare. Det må 
han/hun lære at kunne håndtere og beskytte sig selv. Når vi giver koncert, er det nødvendigt at 
udvide sit opmærksomhedsfelt til at inkludere publikum og hele rummet, sådan at vores energi 
og de lyde, vi frembringer, kan nå selv den fjerneste krog. 
 
For bare at få lidt af forståelsen for det komplekse fænomen en koncert er kan det hjælpe at gå 
det hele igennem bagefter og genkalde sig detaljer, som ellers er glemt. Måske “forstår” vi først 
senere, men så er i hvert fald detaljerne puttet ind i ens bevidste hukommelse.  
 
Tillid, ærlighed, kærlighed og en dyb følelse af retning er i min erfaring den nøgle som hjælper 
os med at forberede og komme igennem al optræden. Det lyder jo så nemt! - Ja, det kan tage 
nogen tid med det “indre arbejde” omkring disse begreber/forestillinger, for at nå en følelse der 
er dyb nok til at vide, hvad disse “fine” ord egentlig dækker over, sådan at vi ved hvordan vi 
skal kunne stole på dem, når det er vores tur til at “optræde”. 
 
At centrere os selv er det stik modsatte af at blive fortabt og spredt for alle vinde. I det at 
centrere ligger der det at lytte indad og at lære at stole på det vi selv optager i os med vores 
sanser. Vi har for eksempel lært at følge og efterligne nogle “autoriteter”, som tilfældet f.eks. er 
med stjerner og idoler. Det kan også være vi skal skaffe os af med visse vaner, som f.eks. det at 
tage andre menneskers meninger til os - for så at gøre dem til vores egne. Så sker der det, at vi 
enten står overfor at skulle overtage disse meninger - eller stille os i opposition til dem. Ingen af 
delene er frihed. Det kan være at vi har fået blandet det at være en rebel sammen med det at 
være fri, hvor vi så har samlet al vores energi i en idé om for enhver pris at være anderledes. På 
den måde kan vi være kommet ud af trit med, hvem vi egentlig er, det vi egentlig inderst inde er.  
 
At centrere sig selv må ske i forhold til tre polariteter: 
 
mig og alle andre  hjertepolariteten 
mig og jorden og alt skabt  jordpolariteten 
mig og den universelle intelligens den åndelige polaritet 
 
Jeg  føler, derfor er jeg. Det gør os ansvarlige overfor vores næste, jorden og en spirituel 
dimension. 
 
Vores forståelse af disse tre polariteter kan være noget der for den enkelte er i konstant 
udvikling .  De er de dele af os, vi skal forstå at kunne bringe sammen i harmoni og 
overensstemmelse. De handler om, hvem vi er, kvaliteten af vores kontakt med andre væsner, at 
lære mere om vores jordklodes økologi, visdommen i følelsernes intelligens, skønheden i al 
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skabelse, vitalitet, kreativitet, hvad der er åndeligt, og hvad der er vores rolle på jorden i dette 
liv og denne tidsperiode.  
 
Det kan tage mere tid at forberede sig til en koncert, en optræden eller en indspilning end selve 
begivenheden.  Det at blive “i stand til” er en kunstart i sig selv. Det skal dog ikke forhindre os i 
ikke at tage for tungt på det hele. Den gnavende tvivl om hvorvidt vi er gode nok eller ej er et 
uløseligt spørgsmål og derfor i sidste ende et nytteløst. Vi kan simpelthen beslutte os for at gøre 
det bedste vi nu engang kan. Hvis der er et behov for “vort bedste”, kan vi gøre det - så længe 
vi har lyst til det. Når det først engang er tilfældet, kan vi tage beslutningen. Fra dette øjeblik 
kan vi simpelthen gennemføre vores fortsæt og håndtere tanker, der kommer i vejen, som i en 
meditation. Vi iagttager dem, giver dem ikke næring, ej heller bekæmper vi dem.  
 
Det er et helt andet spørgsmål om vores evne til at bedømme og evaluere efterfølgende omkring, 
hvad vi egentlig gjorde, hvad der egentlig skete. Jeg har f.eks. gjort den erfaring, at min 
dømmekraft kan variere ganske meget til tider, alt efter min sindstilstand. Hvad der forekommer 
forfærdeligt den ene dag, kan føles helt i orden i overmorgen eller for et andet menneske. Kun i 
begrænset omfang kan vi have nogen nytte af andre menneskers meninger og bedømmelser. Om 
end det kan være nok så stimulerende, når det kommer fra et ærligt og redeligt individ, kan det 
til gengæld være begrænset når en mere lukket personlighed stiller sig til disposition for én. Ja, 
selv en ærlig og venlig persons mening er kun af begrænset værdi for os, da kun vi ved , hvad 
vores mål er, hvad netop vi ønskede at få frem. Når det kommer til stykket, er det yderst 
sjældent vi kan tale sammen om musik. Det er f.eks. ofte sket for mig, at jeg år efter at have 
udgivet et album eller et personligt meditationsbånd får et brev fra en eller anden eller et 
telefonopkald, der er en reaktion fra hjertet. 
 
En optræden kan gå hen og blive et øjebliks forvandling for de mennesker, der er til stede - ja, 
måske endog for de, vi bærer med os i vort sind. Da vi er dele af harmoniens love og virkninger 
har deltagerne lejlighed til at heale noget i sig selv og forstå noget om harmoni og disharmoni i 
deres liv. Finere energier kan komme til i sådanne øjeblikke. Det er i reglen folk som selv er 
åbne og i et vist omfang har overskredet personlige tærskler, som får noget ud af det. Selv 
mennesker der ikke er til stede kan få gavn heraf, når de åbner sig for koncerten, da energi ikke 
kender grænser. Dette kender vi fra praktiseret fjernhealing, hvor en person eller gruppe kan 
sende healende energier til et andet menneske, som bor et andet sted. 
 
Forleden så jeg Clint Eastwoods film “Bird” om Charlie Parkers liv, den berømte 
saksofonspiller fra be-boppens tid. Det fik mig til at tænke på, hvordan det sommetider er 
umuligt at leve op til den forpligtelse at give en koncert og den mulige kendsgerning, at vi 
måske så slet ikke føler sig inspireret. Ikke nødvendigvis på grund af nervøsitet, men måske 
fordi forskellige faktorer forhindrede, at den rigtige energi kunne bryde igennem. Folk som 
“Bird” brugte narkotika for at komme ud over det problem og betalte herfor med deres liv - som 
ham - eller med deres inderste frihed. Andre har simpelt hen aflyst forestillingen eller har 
mediteret med publikum. En veltrænet musiker kan altid “hive et eller andet ud af ærmet”, mens 
han venter på at inspirationen skal dukke op, naturligvis med den indbyggede fare, at det slet 
ikke vil ske. 
 
Det kan være alt er gået lidt i hårdknude efter et par timer på en stol, med håndklapsalver til 
sidst. Jeg tror der er nye måder på vej, som vi kan dele musikken på. I de sidste par år har jeg 
foretrukket kortere koncerter på en times tid. Jeg satser på at få publikum til at deltage bagefter 
eller inviterer på en kop te. 
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Naturligvis behøver alle former for musisk udtryk langt fra at finde sted i en koncertsal. Det skal 
vi måske huske lidt ekstra på, da vores vestlige kultur ser ud til at ville begrænse musik til en 
udøvende foreteelse. Det vil sige at de fleste musiske aktiviteter sigter mod en senere opførelse 
og negligerer øjeblikkets morskab. Men musik kan være en healende kunstart, der involverer 
mange mennesker, som omtalt ovenfor, eller simpelthen et healende ritual, der ikke 
nødvendigvis skal udføres foran et publikum. Dette ritual kan være en ægte kreativ handling, 
hvorigennem musikeren udtrykker noget, der kommer fra en dyb kontakt i ham selv, med intet 
andet formål end at være sand mod sig selv og oprigtig i forhold til den energi, som presser på 
for at blive udtrykt. Dette kan bringer indsigte og visdom frem, som kan være helt utroligt 
værdifulde, ikke blot for musikeren/sangeren/danseren. Her er det passende at minde om nogle 
store medicinmænd hos de nordamerikanske indianere, som udtrykte sig gennem at synge, at 
spille musik eller gennem at male en vision over, hvordan deres folk kunne finde deres vej 
gennem uundgåelige store forandringer. Hvilket igen bringer os tilbage til, hvad en “hellig 
kunst” kan gøre i den forandringsproces, individer og samfund må gennemgå for at overleve 
eller genoprette harmoni. 
 
Efter at have spillet, danset, sunget kan det være godt at anbringe sine hænder på sine ben, mens 
vi sidder med håndfladerne nedad. Dette hjælper med til at lukke af for den åbenhed, der skete 
under forestillingen. Koncertens virkning på musikeren og den optrædende bør ikke negligeres. 
 
Skab, improviser, åbn dig, spil uden noder, alt kan læres: 
 
 
Øvelser til gruppeimprovisation: 
 
Nr. 26 
to personer går ind i en struktur og holder den i “et fast greb” 
en tredje person spiller sig  på toppen af denne struktur 
de andre lytter, observerer og kommenterer til slut. 
 
Forslag til mulige strukturer: 
 
2 percussion instrumenter begynder et urytmisk mønster 
et instrument giver en akkord eller tonartbasis (basisnode, 5te, oktav, og en rytme) 
fri toner, men en stadig rytme 
fri toner og fri rytme, mens vi holder kontakt til sine følelser 
kort melodisk mønster (f.eks. 8 toner) som bliver ved med at blive gentaget. 
Melodiske elementer som gentages mere eller mindre præcist. 
 
Nr. 27 
Den første person spiller en struktur eller musisk idé 
den anden samler den op og giver den videre til den tredje, 
mens den er stoppet, osv. 
 
en gruppe prøver at skabe en særlig atmosfære, som kan besluttes i forvejen (en farve, en årstid, 
et tidspunkt på dagen eller natten, osv.). 
 
noget af det ovennævnte udføres kun af den ene halvdel af gruppen. 
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Den anden halvdel kigger på, observerer. 
 
Nr. 28 
alle improviserer frit sammen og bagefter reflekteres der på det. Een kan sætte tidsgrænsen, og 
det kan det være en god idé at gøre. 
 
Det at arbejde med en gruppe kan gøre det nødvendigt at planlægge nogle minutters stilhed og 
individuel gencentrering. Dette hjælper med til at undgå at falde i en eller anden tåget tilstand, 
som ville kunne undertrykke eller fremprovokere konflikter.  
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7.    NY BEVIDSTHEDS  MUSIK    og dennes aktuelle facetter 
 
 
80’erne har i sit kølvand bragt nogle radikale forandringer i bevidsthed, som vi ser reflekteret i 
politik, i holdninger overfor miljøet, en supermagts sammenbrud satte stop for “den kolde krig”, 
Berlinmuren faldt og med den hele “Jerntæppet”, som adskilte Øst- og Vesteuropa. Aids 
udfordrer til ændring i vanemønstre, hvis ikke vi skulle sige holdninger, i vores forhold til 
seksualitet. Den dramatisk høje procentdel af mennesker uden arbejde kunne se ud til i høj grad 
at invitere til ændrede holdningsmønstre omkring begrebet arbejde. I denne retning viser også 
den internationale solidaritet med Forenede Nationers rolle, der er i forvandling, dertil den til 
stadighed voksende ubalance i Europas “sundhedsvæsner”. 
 
Ikke sjældent har store forandringer i samfundet kunnet ses genspejlet i musikken, ja endogså 
“forudset” her. Vi kan genkalde os det sociale “jordskred”, som gik over hele verden i 1968. I 
dette år blev 3 særdeles markante albums udgivet, som hver især på sin egen måde 
revolutionerede deres musiske genre: 
 
Beatles SERGEANT PEPPER - i popmusikken 
Paul Horn INSIDE THE TAJ MAHAL - den ny bevidstheds musik 
Miles Davis BITCHES BREW i jazzen 
 
Disse albums står som dokumentation for de forandringer, vores samfund gennemgik i 1968 og 
de efterfølgende år. Selvfølgelig skal vi ikke glemme Woodstock, Bob Dylon, Jimmy Hendrix, 
The Doors og mange mange andre. 
 
De musiske impulser og inspirationer kommer ind fra en dimension hinsides tanken. Det er det 
niveau, hvor vi finder frøene til nye tanker. Det er kun når disse frø bevæger sig nærmere mod 
vores mentale energifelt og til sidst når vores hjerne, at vi kan formulere dem som tanker, ord og 
sociale handlinger. 
 
De i indledningen nævnte ændringer i 80’erne har opvist en hel ny slags musik, som vi har 
kunnet se trænge sig frem siden begyndelsen af 60’erne. I denne musik indenfor forskellige 
genrer, er musikken oftere forbundet med “spirituel tro”. Det kan vi se i den måde musikerne 
opfatter sig selv på i processen med at skabe ny musik. Vi kan læse det i deres valg af titler (på 
albums), i de ledelinjer de giver på deres pladeomslag og frem for alt kan vi høre det. Nu 
snakker jeg her først og fremmest om instrumental musik, men der er nogle sangere som Joan 
Baez, Moody Blues, Van Morrison, Sting eller Tracy Chapman, som har denne kvalitet i deres 
vokale musik. Indenfor den senere tid er “det messende”, overtonesyngen og healing med 
stemmen, lydhealing, vokset stærkt i popularitet. 
 
Det første album med ny bevidsthed musik var “Music for Zen-Meditation” fra Scottt, 
Yamamoto og Yuize, og den kom ud for så længe siden som 1963. De lavede en syntese af 
traditionel musik fra Japan og den vestlige jazz. Den findes stadig rundt omkring på butikkernes 
hylder 30 år senere!! Denne ny tråd i musikken er hverken jazz, eller klassisk, ej heller pop, eller 
rock eller blot traditionel. Den er langt mere end det vi kalder “New Age Musik”. Vi skal se 
hvorfor. 
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Det der er nyt ved ny bevidsthed musik er den måde, hvorpå den kommer fra stilheden. Først og 
fremmest er det musikerens evne til i sig selv at have forbindelse med stilheden. Han må vide 
hvordan han “tømmer sig selv” for at lade helt ny inspiration bane sig vejen frem. I de 
optagelser, vi her taler om, er der øjeblikke af stilhed, som ingensinde før i den vestlige musik. 
 
Da det ikke her er muligt for mig at give en komplet liste over alle udgivne NCM albums, vil jeg 
i stedet for forsøge at beskrive forskellige retninger af musik, sådan at du selv lettere kan finde 
dem. Da jeg i over 3 år lavede Ny bevidsthed programmer til den svejtsiske radio DRS blev jeg i 
stigende grad klar over, hvor mange musikere der rent faktisk var på dette område. Det var også 
i høj grad afslørende at lave programmer for blot et enkelt land. Selv små lande som Danmark 
og Svejts viste sig at have nogle meget bemærkelsesværdige musikere indenfor området. Jeg 
blev klar over, at selvom der ikke var nogen der kunne definere noget klart, havde et ikke ringe 
antal butikker og blade den samme liste af musikere, selv om disse musikere egentlig tilhørte en 
anden musisk tradition, som Arvo Pärt, Keith Jarrett eller Jon Hassell.  
 
 
Hvis du ser en af følgende navne på et album, er det en god rettesnor for at der er noget Ny 
bevidsthed musik på det: 
 
Akasha, All Saints, Amiata, April Records, Aquamarin, Aquarius,  Bauer Verlag, Beyond, 
Biber, Blue Flame, Brambus, Breizh Diffusion, Claddagh, Chhanda Dhara, Celestial Harmonies, 
Colomba, CyberOctave, Dawn Awakening Music, DNDS, Domo, ECM, Erdenklang, Escalibur, 
Fortuna, Fönix Musik, Gael-Linn, Hearts of Space, Higher Octave, Intuition Records, Invincible 
Productions, ISIS, Keltia, Keytone, Kuckuck Records, Li-Sem, Living Music, Narada, Neptun, 
New Albion, New Earth, New World, Nightingale, Novus, Magic Eye, Oreade, Private Music, 
Real World, Raven, The Relaxation Company, Ryko, Samonas, Sattva Art Music, Silver Wave,  
Sky, Souffle d’Or, Tao, Tara, Theta, Vera Bra, Wergo Spectrum, Wind, Windham Hill, 
Windpferd Music og mange andre. 
 
Når jeg oplyser at vi kan finde ægte Ny bevidsthed musik på disse musikforlag er det samtidig 
med et antal musikere, som du vil møde nu over de kommende sider i bogen her. 
 
De fleste af disse musikere har bevæget sig ind på meditation og personlig udvikling i en eller 
anden form. Vi finder oprigtighed, medlevelse og dybde. Vi kan høre at de har genopdaget 
hjertets og følelsens sprog. Et helt sprog som generationen før os og endog mange i vores 
generation har glemt. Der er en verden til forskel på musik der spilles fra hjertet og musik der 
kun går gennem hjernen. Energetisk har hjertet direkte forbindelse til den spirituelle del af vores 
aura, hvorfor al musik der spilles med hjertekontakt giver et pust af ånd. Denne muse - ånden - 
vil lade sig inspirere og har i sig muligheden for at inspirere andre. 
 
Den måde vi benævner og adskiller de forskellige retninger i musik er til en vis grad vilkårlig og 
ikke særlig væsentlig. Det sker at analyserende fremgangsmåde bringer noget i bedre fokus. 
Nogle fortolkninger af klassisk musik hører hjemme i denne kategori af Ny bevidsthed musik. 
Jeg holder mig fra at gå ind på dette område, fordi der allerede er skrevet så meget om det.  
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Musik til film og imagination 
 
Gennem 70’erne og 80’erne har vi fået denne musik ind i vores stuer; den bruges som 
baggrundsmusik i mindst ¾ af alle dokumentarudsendelser, rejsefilm og videnskabelige 
programmer. Det er nok i filmmusikken vi finder den største fornyelse, når vi taler om nye lyde. 
For lang tid siden opdagede filminstruktører i hvilket omfang musik kan forstærke de visuelle 
indtryk. Desværre er det kun musikken fra de mest berømte film som kommer ud på albums. 
Det meste af dokumentarfilm musikken kan ikke fås i handelen og forsvinder om jeg så må sige 
med filmen. Der er virkelig mange Ny bevidsthed albums som kunne være film lydspor, med 
baggrund i den måde de stimulerer vores fantasier. Jeg tænker på Andreas Vollenweiders 
musik og hans elektroniske harpe, Mike Oldfield, Lau Laursen, Patrick Bernhardt og 
Gandalf. 
 
 
Meditationsmusik 
 
Denne slags musik kan hjælpe os til at kontakte stilheden og at nå forbindelse med de dybder, 
der egentlig er os. Den kan forberede os til meditation, men bør ikke lyttes til under selve 
meditationen, fordi den presser lyd ind over os, hvor vi vil finde stilhed. Al musik trænger sig 
ind på os med en struktur, når det jo drejer sig om at vi finder vores egen. Passende musik kan 
bestemt hjælpe os med at blive mere afslappede og åbne i sindet. Det kan også være gavnligt at 
lytte til musik efter en meditation. Jeg vil foreslå at vi tillægger os et anderledes syn på det vi 
kalder “den meditative musik”, i den forstand at musikkens formål simpelthen hen er at få os til 
at slappe af og give en baggrundslyd. Hvis vi gerne vil kunne kende forskel på meditationsmusik 
og meditativ musik kan vi lytte til musik fra lande med en lang tradition i meditation: Japan, 
Indien, Tibet, Sydøst Asien, Sufimusikken fra Mellemøsten. Deres meditationsmusik er først og 
fremmest varm, langsom og melodisk: Hariprasad Chaurasia, Sachdev (begge spiller den 
indiske bambusfløjte), Hayri Tümer (sufi fløjte). Jeg ser her den shamanistiske musik som 
noget andet, ligesom den musik der tilstræber at give ekstase med tromning, f.eks. 
 
Jeg ønsker ikke at inkludere musik fra shamanistiske traditioner i den her anførte musik til 
meditation. Men indenfor disse traditioner finder vi meget speciel musik, som med Carlos 
Nakai, en nordamerikansk indianer med hans rene og ydmyge fløjtespil. Jeg medtager heller 
ikke ekstatiske musikformer som gospel eller Nusrat Fateh Ali Khans og hans bands 
“messen”. 
 
Der findes nogle vestlige musikere som med held har studeret disse traditioner eller som har 
spillet traditionel meditationsmusik som Stephan Micus, Fuyu Gutzwiler (shakuhachi) eller 
Ken Zuckerman (sarod). Nogle vestlige musikere er gået dybt ind i meditation og er begyndt 
at spille eller komponere deres egen slags meditationsmusik: George Deuter, Henry Wolff & 
Nancy Hennings. 
 
Nogle musikere fra vesten er gået ind i at komponere meditationsmusik, som specielt er lavet 
for den vestlige sindstilstand. Denne musik hjælper os med at komme i kontakt med vores 
mentale energifelt. I kapitel tre nævnte jeg: Jørgen Mortensen, Per Nörgaard, Steve Reich og 
nogle af K.H. Stockhaussens eller Alap Jetzers værker.  
 
 
Lydlandskaber, ambient musik 
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Lydformer eller landskaber lavet af lyde indeholder ikke en melodi. De udforsker ofte enkle 
klange og lader disse bevæge sig gennem forskellige nuancer af lyd. De er eventyr som leder os 
gennem lydens døre ind i det ukendte. I det omfang de bruger stilhed som en del af 
kompositionen kan de også være gode som meditationsmusik. Der er klassiske “lydrums” -
albums, som “Tibetan Bells’ albums (nr. 1-3) af Henry Wolff & Nancy Hennings. De har også 
indspillet et andet bemærkelsesværdigt album “The revolving masks of Yamantaka”. Jeg kan 
også anbefale Pierre-Jean Crosets “Harmonics du temps”, Jorge Michbergs “Miroires 
sonores/Mirrors of sound” (Souffle d’or), Klaus Wieses, Alain Kremskys og Stephan Micus’ 
arbejder. Johannes Heimraths “Gongs”, Wolf-Dieter Trüstedts “Aolien Harps” 
(Windharfen), “Ur-Töne” fra J.E. Berendt, Peter Pannkes smukke “Music for unborn 
children”, og nogle af Jon Hassels og Brian Enos arbejder. Harold Budd har udgivet nogle 
mørkere lydbilleder som “The Serpent”. Der er naturligvis mange andre smukke albums.  
 
 
Terapeutiske lyde 
 
I den senere tid er en del af det, jeg har fremstillet som “lydrum”  blevet mere eller mindre klart 
indspillet til terapeutisk brug. Nogle af disse indspilninger præsenteres i et legende arrangement 
og kan danses eller lyttes til “på normal vis”.  Gabrielle Roth, eller A. Eskenasi & Jim Wafer: 
“Brainscapes”, "Chakradancer" (CyberOctave). Andre indspilninger er sammensat af lineære 
lyde, ikke lavet for at tilfredsstille en hvilket som helst forbruger. Disse optagelser er 
bemærkelsesværdigt gode til, og sigter også mod, terapeutisk brug eller er bestemt for særlige 
udviklingsforløb: G.M. Pedersens “Glasmusik”. Nogle albums er fremstillet til at lyttes til med 
øretelefoner, hvor andre optagelser der sigter mod at “synkronisere” vores hjernemønstre fra 
Monroe Instituttet, USA, f.eks. eller nogle som helt bevidst udelader visse frekvenser for at 
træne vores lytning i at genvinde fuld lytteevne: Lambdoma Studio’s arbejde med deres 
Samonas Therapy, D-59071 Hamm. 
 
Følgende indspilninger kan høres normalt over højtalerne, eller endnu bedre over øretelefoner og 
højtalere samtidig. På den måde kan lydene - og især de lave lyde - høres, ikke blot gennem 
ørerne, men de kan arbejde på hele vores energifelt. “TouchSound” af Nick Parkin og Teresa 
Heselden (3 Brookers Place, Chequers St, Higham, Kent ME3 7JB) er en vældigt god 
optagelse til terapeutisk brug, med meget klare optagelser af tibetansk skål. Michel Redolfis 
“Detours” (CIRM, Nice, Frankrig) er specielt god til at tage kontakt til din krops 
“vandområde”. Bemærk også Friedrich Glorians arbejder (tibetanske skåle, tampura) eller 
Philippe Lecoutres “Thérapie Holomorphique” (Amrita, Plazac, Frankrig). Læg også mærke til 
serierne med traditionel kinesisk healing musik, udgivet af WINDPFERD, D-87648 Aitrang. 
 
 
Minimal musik 
 
Meget tæt på disse lydbilleder er der nogle typer minimal musik, hvor musikerne skaber 
nodemønstre og ofte varierer dem i endeløse slyngninger. Noget af denne minimale musik er 
meget matematisk og en smule kølig i det, mens andre væver fint gobelin: Steve Reichs musik 
viser os disse to forskellige aspekter. Andre interessante musikere som arbejder indenfor dette 
område af minimal musik er Steve Tibbetts, Tom van der Geld og Jon Hassell. John 
Sureman sætter sine saxofonmelodier over et synthesizer mønster, som bevæger sig i den 
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minimale musiks stil (“Private City”, “The Road to St. Yves”). Nogle af hans melodier minder 
os om Ravels Bolero, bevægende sig rundt i det uendelige.   
 
 
Meditativ musik 
 
Meditativ musik er ikke det samme som meditationsmusik. Den er langt mindre i kontakt med 
stilhed og skaber især en fredfyldt asmosfære, som kan være gavnlig til at slappe af på. Det er 
nok i dette område vi finder det største antal albums inden for Ny Bevidsthed musikken. Der er 
hundredvis af dem. Det kunne godt se ud som om det er en slags “arbejdende mellemstadium” 
for musikere, som kigger efter noget nyt og som også til en vis grad er inde i meditation. Men 
meget af det er imidlertid temmelig overfladisk og sødligt, mere skabt med gode hensigter end 
fra virkelig dybde. Ikke alle når den skønhed, som vi kan finde i de fleste albums af Deuter, 
Paul Winter, den tyske gruppe Incarnation, Pushkar, Anugma, Karunesh, Lau Laursen, 
'Alpha' af Frank Lorenzen & John Virkmann (Fønix), Rishi's 'The Ancient Secret', Peter 
Bastian's 'Northern Lights' eller Iasos. 
 
Musikforlag som Dawn Awakening Music (GB), Oreade (NL), New World Dusk (GB), 
Nightingale Records (D) og det danske forlag Fønix Musik har specialiseret sig i denne form for 
musik. 
 
 
Synthesizer 
 
I meditativ musik er der mange albums, hvor synthesizer er alene. I tidligere tider måtte vi 
opfinde et instrument til hver særlig lyd, vi ønskede at frembringe, men nu har vi alt det 
elektroniske udstyr, som kan gøre det for os. Tyskland har fostret mange af de tidlige navne i 
synthesizer musikken: Ashra, Tangerine Dream, Klaus Schultze, Karunesh, Anugama og 
Jan Hammer, Kitaro, Brian Eno, Gandalf, Jean-Michel Jarre, Ananda, Aeoliah, Harold 
Budd, Jon Mark, Vangelis, m.fl.  Spektret er temmelig stort, strækkende sig fra elektroniske 
eksperimentale lyde til enkel beroligende baggrundsmusik. Jeg går ud fra at alle synthesizer-
freaks har kørt noget af den slags musik over på bånd og før eller senere givet det til venner og 
bekendte. Derfor er antallet af CD´er, bånd, plader med synthesizer musik ret så uoverskuelig. 
 
Al denne musik er instrumental, det meste Ny bevidsthed musik bruger ikke ord. Årsagen kan 
være en sprogkrise, eller måske snarere misbrug af sprog i sange. Ord går mere ind på den 
venstre hjernehalvdel, hvor de fleste Ny bevidsthed-musikere prøver at aktivere mulighederne i 
den højre hjernehalvdel. Dette nås lettere med den instrumentale del af en melodi. 
 
Et andet karakteristisk træk ved Ny bevidsthed musik er at den med sjældne undtagelser er 
komponeret, arrangeret og spillet af en person. Dette skyldes til dels at teknisk udstyr blev 
meget billigere og derfor lettere at komme til for musikerne. Musikere har ofte hjemmestudier, 
hvor de kan arbejde alene i månedsvis på deres musik, uden at skulle bruge andre musikere eller 
lydteknikere. Det forekommer mig at mange musikere har haft et stort behov for at finde deres 
egen vej. Imidlertid er det sådan at mange albums, der blev produceret i 80’erne bruger 
synthesizere og har meget ens lyde. Dette kan måske i den nærmere fremtid føre til, at musikere 
vil arbejde sammen på fælles projekter. Der er en bevægelse væk fra synthesizeren, fordi vi er 
blevet mættet af den, som ligeledes af tvivlsomme efterligninger af instrumenter som fløjten, 
violinen eller andre, som simpelthen ikke gengives tilfredsstillende. 
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Overton-Musik 
 
Fra østen har vi fået teknikken til at synge overtoner eller harmonier. Mens en node synges, 
lykkes det samtidig sangeren at frembringe en anden node, som er en harmoni af den første 
node. Vi finder dette fænomen med harmonitone i naturen, når vinden smutter gennem noget 
hult, som f.eks. en elmast. Jo mere det blæser, desto højere bliver de harmonitone vi kan høre. 
Nogle af de mest interessante værker er udgivet af: David Hykes, Nigel Halfhide, Christian 
Bollmann og hans kor. I den instrumentale musik finder vi værker af La Monte Young, med 
hans specielt tunede piano, Pierre-Jean Croset med hans smukke album “Harmoniques du 
Temps” (udgivet af Ocora). Michael Vetter som både har lavet overtonesang og 
harmoniemusik med instrumenter.  
 
Næsten den eneste anden sang vi møder i ’Ny bevidsthed musik’ er nedunder i hymner og 
’chanting’ eller i værker af nogle syngende sangskrivere som Van Morrison, John Denver, Sting, 
og Tracy Chapman. Traditionen med syngende sangskrivere som har gjort ærligt brug af deres 
kunst er sandsynligvis en ubrudt linie gennem tiderne.  
 
 
Hymner og ’Chanting’ 
 
Der er sangere og musikere, som bruger meget simple, harmoniske, korte melodier i en næsten 
endeløs gentagelse. Disse hymner kan være instrumentale (Gurdieffs hymner, om end de 
oprindelig blev sunget) eller sunget i kor. Vi finder dem i alle traditioner: Negro spirituals, 
byzantinske messer, hindou eller sufi sang (Nusrat Fateh Ali Khan). De har ofte et religiøst 
ordvalg. Sommetider lyder de som sungne mantras. Vi finder hymner hos nogle popsangere, 
som også for det meste tilsætter spirituel lyrik: Van Morrison, James McCarty “Out of the 
dark” (Higher Octave Music, 7057). Hos instrumentalister som Keith Jarrett og Abdullah 
Ibrahim finder vi sommetider hymner. Den grupe Third Man fra England og Indien bringer 
sungne mantren fra Indien med vestlige rhythmer og pop instrumentarium på album ’Inner 
View’ eller ’One to One’ (BABA records).  
 
Darien Wijnen og hennes veninde synger på ’Womyn with Wings – Frauen singen Heilungs- 
und Kraftlieder’ meget smuke og ’uplifting’ sange i engelsk språg, selv om di er tyskere (Tikala, 
München). Grunden er nok at ’chanting’, at synger ’simpel’ sange, di  fleste er ny komponerede 
hymner, kommer fra USA, England eller Australien, som vi kan høre på Chris James og 
Wendy Grace i album ’Heart to Heart’ (Sounds Wonderful Records).  
 
 
Trancemusik og kropsudtryk 
 
I Worldmusic kan vi her finde de fineste eksempler fra Afrika (Doudou Ndiaye Rose “Diabote” 
fra Realworld), fra de arabiske lande, shamanistisk musik fra Kina, Tibet, Siberien, amerikanske 
indianere eller fra vestlige musikere som Rupesh “Laughin Drums” (Bauer Audio), Gabrielle 
Roth (Raven Records), David Hudson “Rainbow Serpent”, Steve Roach & Robert Rich 
“Soma” (Hearts of space) eller - mere elektronisk trancemusik denne gang - med den engelske 
musiker Loop Guru eller Psychomusak, forskellig musik, som findes på April Records, Århus: 
Swimwear Catalogue, Future 3, Double Muffled Dolphin, Dub Tractor, Opiate, Planet Dog 
Records med: Childen of the Bong, f.eks. - eller Magic Eye Records med: Australasia, Children 
of Dub, Spiralhead.  Hurtig og monoton tromning har alle dage været brugt til at frembringe 
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trancelignende tilstande hos danserne. “Techno trance”, “Ambient dub”, “Chill out room 
style” eller andre navne for de mere nutidige retninger indenfor elektronisk trancemusik.  
 
 
Keltisk musik 
 
Den bølge af folkemusik som brød ind over den vestlige verden i de sene tressere og 
halvfjerdserne har haft stor indflydelse på Ny bevidsthed musikken. Vi må lige huske på, at vi 
ville have mistet meget mere af vores kulturelle forskellighed og eget liv, af vores folkelige 
visdom og dens ritualer havde det ikke været for den mundtligt overleverede musik. Igennem de 
sidste århundreder er så meget af musikken blevet lavet i byerne, finansieret og dikteret af 
aristokratiets smag, operahusene og de rige mæcener. Folkemusikken har overlevet på trods af 
disse dominanser, da den havde stærke rødder i den landlige kultur og i folks hjerter. Da folk 
som Woody Guthrie, Joan Baez, Bob Dylon, Pete Seeger gav denne demokratiske gnist af 
folkesange tilbage til Europa, opmuntrede det de europæiske musikere til igen at puste liv i 
traditionelle sange og musik. Denne musik indeholdt ofte spirituelle værdier og fik en interesse i 
gamle myter til at blusse op. Gode eksempler på dette findes i den keltiske musik, spillet og 
sunget af folk som Alan Stivell, Dan Ar Bras, Clannad, Moving Hearts, Davy Spillane, 
Planxty, Micheal O’Suilleabhain, Enya, Patrick Ball, Kim Robertson, Iarla O Linaird, 
Maighread Ni Dhomhnaill, Noirin Ni Riain og mange andre. Vi finder den samme kvalitet i 
dybt rørende folkesange fra Bulgarien, Rumænien, Sardinien og Skotland. Folkesangerne har 
ofte været langt tættere på hjertets puls i folket, tættere på end tv og avis nogensinde kan 
komme. Deres sange har altid handlet meget om værdigheden hos mennesker, som ikke er de 
styrende. 
 
 
Ny akustisk musik 
 
Noget instrumental folkemusik har indimellem været under indflydelse af jazz og har frembragt 
hvad der i 80’erne blev kendt som ny akustisk musik. Vi finder en masse af disse ny akustiske 
musikere på musikforlag som “Windham Hill Records (USA) eller “ECM” (Tyskland): Michael 
Hedges, Leo Kottke, Glen Velez, John Renbourne, Pierrre Bensusn, Marcel Dadi, 
Nightark, Nightnoise. På den mere jazzede side finder vi Pat Metheny, Ralph Towner, Terje 
Rypdal, Eberhard Weber, Jan Garbarek og Paul Giger.  
 
 
Verdensmusik 
 
Andre musikere har bidraget med en fusion af vestlig lyd med forskellig etnisk musik fra hele 
verden. Dette er blevet til “verdensmusik” med musikere som: Stella Chiweshe, Shankar, David 
Mingyue Liang, Rabih Abou Khalil, Nightark, Zakir Hussain, Shakti og nogle albums af Jan 
Garbarek. Verdensmusik blev ganske populær igennem 90’erne og har gjort os bekendt med 
den utrolige righoldighed i musisk kultur, helt ud i de fjerneste hjørner af vores klode. Hvad der 
begyndte som extra-europæisk musik eller etnisk musik havde nu fået en betegnelse, som 
passede forrretningerne og som også kunne inkludere europæisk etnisk musik, udover den 
afrikanske, latin-amerikanske, asiatiske musik. Samtidig opdagede vi, at praktisk talt alle 
kulturer udover deres traditionelle musik eller etnisk musik, også har deres egen klassiske musik 
(ikke en kopi af vores vestlige klassiske musik!), meditativ musik, ceremoniel eller spirituel 
musik, pop musik og populær dansemusik.  Dette dokumenterer en voksende respekt og 



 101 

opmærksomhed på kulturel identitet og aftagningen af følelser af overlegenhed (eller er det i 
virkeligheden underlegenhed) omkring især vores vestlige kultur. Udtrykket “verdensmusik” 
betyder derfor ikke meget, hvis vi sammenfatter al musik fra hele verden heri. Det skulle snarere 
stå for den blanding af musik med forskellig kulturel baggrund med vestlige elektroniske 
instrumenter. 
 
Men på trods heraf findes der nogle benævnelser : Global folkemusik fusion med især akustiske 
instrumenter, verdensmusik (Youssou N’Dour, Alpha Blondi, Shakti, Shankar, Mory 
Kante, Chaled) til den fulde “Techno sound” nås, som i World House med World Without 
Walls eller “Ethno tech” (Deep Forest, Bob Holroyd, Baka Beyond) og også Crossover eller 
Ambient Musik med Delerium, Oliver Shanti, The Brave. 
 
Fra specielle etniske grupper udkommer en masse musik, som både findes i traditionel og 
Worldmusic udgave: tema Tibet eller nordamerikanske indianere. 
 
 
Inspirerede improvisationer 
 
Et vigtigt særkende ved inspirerede improvisationer er at gentagelsesmotivet er reduceret til et 
minimum. Der er ikke en melodi, et tema der regelmæssigt gentages, og sommetider er der ikke 
engang en fast rytme eller nogen underliggende akkordstruktur. Den eneste struktur er den at 
følge inspirationen uden at gå på kompromis hermed, det vil sige følelsen af at gøre den rette 
ting på det rigtige tidspunkt uden at have intellektet til at bryde forstyrrende ind. Vi kan centrere 
vores følelser på et tema som “frihed”, “Sarajevo” eller “Tienanmen”. Dette kan give en 
retningslinie for det der så bliver en musisk meditation. Mange musikere har beskæftiget sig med 
personlig udvikling i de seneste 10 år og dette har ført dem frem til at blive dybt involveret i 
vores tids vigtigste tendenser og lidelser. Bekymringen omkring at blive “star” er erstattet af en 
følelse af forbundethed med mennesker i nød og vores planets sundhed. Keith Jarrett solo, 
Abdullah Ibrahim, Chris Hinze, Joel Andrews, Georgia Kelly, Paul Horn, Stephan Micus, 
Jan Garbarek. 
 
Nogle musikere er gået et skridt videre ved at gå væk fra konventionelle strukturer, og har 
begivet sig i lag med at studere andre nodesystemer. Det er ikke altid let at bevare kontakten 
til sine følelser, mens vi gør det. La Monte Young, Terry Riley. 
 
 
New Age Pop 
 
Engang i midten af 80’erne bemærkede jeg at mere rytmisk og melodisk musik begyndte at 
komme på markedet. Mange musikere som havde fået fornemmelsen af følsomheden i Ny 
bevidsthed musikken, dens lyde og stilhed bevægede sig væk fra denne hovedstrøm af blød og 
blid musik for at skabe hvad vi kan kalde new age pop. De har anvendt alle slags akustiske 
instrumenter sammen med elektrisk base, trommer, keyboards, saxofon, m.m. Dette har skabt 
nye lyde fyldt med glæde og champagnebrus: Andreas Vollenweider, Patrick O’Hearn, Rod 
Argent, Andy Summer, Tony Childs, Büdi Siebert, Friedemann Witecka, Max Lässer, 
Oliver Serano-Alva, Ray Lynch, albummet “Flowing” af Dominique Starck og Roger 
Kevins, David Lanz, Ralf Illenberger, Marco Cerletti, Schildpatt, 3rd Force.  
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Der har altid været klassiske komponister, dirigenter og musikere som har udtrykt den slags 
følsomhed vi har talt om: Sergiu Celibidache, Arvo Pärt, Itzhak Perlman. Nogle har brugt 
nye lyde sammen med en mere konservativ tradition indenfor orchestration - orkesterteknik og 
udvælgelse af instrumenter og skabt noget meget smukt afslapningsmusik som Daniel Bobialka 
og Chris Michell. 
 
 



 103 

 
KONKLUSION 
 
 
Sikke en masse ord - og det om et emne som i sin essens ikke behøver dem! 
 
Om musikken måtte være et indlysende eksempel er det nu sådan, at harmoni er spejlet i alt: i en 
krystals struktur, i en plante, i vores kropsceller, i et spindelvæv, den måde hvorpå en frit 
placeret gruppe træer af en eller anden art danner et hele, som om de var et træ … Planterne, 
træerne, vilde dyr og de mennesker, som har boet i århundreder i den uspolerede natur, alle er 
de afstemt efter den naturlige harmoni, som omgiver dem. Mange af indianernes ord minder os 
om det. Os folk fra byen skal først genopdage alt dette. Søgen efter bedre harmoni i os selv, i 
vores familie, med vores kolleger på jobbet, på en ægte kreativ måde, er det ikke en daglig 
higen? Det at læse om det gør det helt klart ikke. Der er tale om en søgen, en higen, som i 
erobringen kræver “levet liv”.  
 
Kun det at en ide er fast forankret i “den gode jord” gør det muligt at fuldføre den. Den kan ikke 
blot blive i hjernen. En ide søger udlevelse og udtryk gennem et eller andet konkret, brugen af 
vores hænder og stemme. Det ser ikke ud til det kan undgås at medtage følelser og emotioner, 
for at ideen kan leve i vores virkelighed, med alt det den fremkalder i os selv og andre 
mennesker. Det er så soleklart at enhver ide skal gå den vej - og sådan er det også med 
inspirationen. 
 
I løbet af denne proces støder impulsen på hindringer, modstand eller mangel på forståelse og 
skubbes nu frem mod at skulle indpasses i helet, den underliggende mening. Det kan også siges 
på den måde, at selve ideen søger en harmonisering af forskellene. At føle sig i harmoni giver 
indre fred. Hvem søger ikke det? Derfor er det vigtigt at søge musik, følelser og udvikling bragt 
i samklang. Det er forståelsen af vores fine anatomi, energiaspektet af vores væsen som leder os 
frem mod at værdsætte forbindelsen mellem fysiske problemer, onde cirkler, emotioner, 
drømme, vores dybe ønsker og behov.  
 
På engelsk, tysk eller fransk viser sproget os vejen: “Mening er forbundet med meningsfuldhed, 
og f.eks. på engelsk er sense (mening) forbundet med ordet sensitivity. Deres fælles rod går 
tilbage til indi-germansk sprogstamme og betyder at rejse, sti, vide en retning. Ordet har dannet 
det latinske sentire, som betyder at føle, at sanse, sans,  at opleve. Lyd fører os på en naturlig 
måde mod at opdage vores følelser, vores sensitivitet og således til meningen med vore liv, 
mod meningsfuldhed. Ligesom lyd også fører os mod den ikke-fysiske dimension, vil vores 
sensitivitet og vores føllelser føre os til at se, hvad der ligger bag det fysiske. Herigennem når vi 
til tingenes essens og hvordan alt er et spejl af de underliggende harmonilove. Alt “usynligt” kan 
vi kalde “energi”. Det bringer os til det kvantefysikken har ønsket at lære os i de sidste 20 år. 
Men de verdslige videnskaber har endnu ikke været i stand til at følge de ny indsigter i livet, som 
fysikken har lagt bunden for:  vi er materie og energi på en og samme tid.. Det er godt at huske 
dette, fordi vi taler ikke om “uldne esoteriske ideer”, men simpelthen om endnu usædvanlige 
fænomener, som ikke normalt kan observeres med vores fysiske øjne.  
 
Udvidet bevidsthed som er nødvendig for at iagttage finere manifestationer af energi, kan opnås 
af enhver uden uoverstigelige vanskeligheder. Alt der behøves er interesse og nogen øvelse. At 
opdage kvaliteten i modi og i andre musiske elementer får os til at værdsætte den præcision, 
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hvormed lyd kan arbejde på os. Vi bliver klar over, hvordan lydene påvirker vores kroppe, vores 
tanker, vores emotioner, vores energifelter og hvordan de prøver at harmonisere dem. 
 
Der er åbnet en dør mod nye terapeutiske perspektiver med lyden. Muligheder kan godt gå 
hen og overraske os i de kommende årtier og vise sig at være effektiv komplementering til 
traditionel eller alternativ medicin. Den terapeutiske brug af lyde vil nødvendigvis skulle være 
ledsaget af vores sensitivitet og vores evne til at bruge dem, fra stilhedens sted i os selv. Måden 
de skal bruges på skal nok være improviseret og inspireret og ikke gennem brug af skrevne 
noder. De tekniske færdigheder skal mødes med de intuitive. 
 
Med denne bog ønsker jeg at åbne for erfaringens veje, jeg prøver ikke på at komme med 
nogle teorier. Jeg lægger eftertryk på nødvendigheden af at kunne dele personlige erfaringer, 
sammenligne dem - for at kunne se det vi ikke har lært, men som har været der hele tiden. De 
nordamerikanske indianere fortæller historien om musen, som en dag lærte at hoppe højere end 
det græs, den havde levet i hele sit liv. Fra denne dag hed hun “hoppende mus” og vidste at 
verden var mere og andet end blot græs. Den havde “set”. 
 
At spille musik, at danse og at synge er ensbetydende med at have “værktøjer” til at udtrykke 
sig med, noget vi alle har. Polariseringen til publikum på den ene side og kunstnerne på den 
anden er til en vis grad kunstig. Det kan vel være at det vil hjælpe den lyttende at projicere sine 
egne ubevidste behov over på kunstneren, fordi han tror han ikke selv kan udtrykke disse, selv 
leve dem ud. Kunstneren får energi på denne måde (og sommetider enorme summer af penge). 
Men i bund og grund er denne overførsel af energi snart et overstået stadium, fordi det hviler på 
en illusion. Naturligvis findes der meget talentfulde musikere, men enhver almindelig dødelig 
kan godt være amatør. Et ord som kommer fra “at elske det vi gør”. Enhver har ret til at danse 
og synge på sin måde, enhver fugl synger med sit næb. Meningsfuldt at udtrykke det der 
skjuler sig dybest i en, åbner for nye horisonter, viser nye veje og fører os to vores egen visdom. 
Mange lider i dag af en mangel på personlige visioner i deres liv. Processen fører til en bedre 
forståelse af os selv og derfor naturligvis også til andre mennesker og vores fælles liv på 
planeten jorden. 
 
Talrige CD’ere bærer vidnedbyrd om denne følsomme tilnærmelse. Ofte er det små musikforlag 
som gør denne musik tilgængelig for os. Desværre producerer de større forlag for et meget 
kortsigtet marked. Deres CD’er forsvinder fra katalogerne og hylderne inden for de to første år 
efter udgivelsen.  
 
Gennem mine 20 år som musiklærer, terapeut og musiker har jeg mange gange bemærket, 
hvordan musik kan åbne for væsentlige lag i et menneske - takket være de lyde som 
gennemtrænger og transformerer os. Musik og energifelter sætter os i forbindelse med 
Altet/helet. Det er op til os at udvide vores horisont og bevæge os udenfor nogle dogmatiske 
lærdomme, som ikke viser os nogen vej. Jeg håber oprigtigt, at denne bog må vise vejen til 
større opnåelse af  
 

harmoni i hverdagen 
 
Daniel Perret, Les Berboules, Le Vallon, F-24290 Sergeac (Dordogne) 
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APPENDIX:  De 22 SHRUTIS I INDISK MUSIK 
 
Nedenstående oversigt er lavet af Friedrich Glorian, F-26770 La Roche St. Secret og er blevet 
udgivet i “Jahrbuch 94 des Arbeitskreises Harmonik”, München. Det indiske system over de 22 
shrutis ligger ikke “fixeret” ligesom vores 12 toner i vores tonesystem. Derfor viser denne 
oversigt en mulig definition på det indiske system. Især vises det at vores 12 vestlige toner så 
langt fra alene indeholder det liv der er i en oktav, lige så lidt som disse 22 shrutis i sig selv viser 
de eneste musiske muligheder i en oktav, da de for eksempel kun viser meget få af de mulige 
naturlige harmonier, toner i aulos-skalaerne eller - er jeg helt sikker på - mange andre skalaer.  
 
Betegnelserne for de indiske toner sa, ri, ga, m.fl. svarer til vores vestlige do, re, mi. 
 
Indisk betegnelse fraktion                = nodefrekven- vestlige   
    sen i Hertz musikalske term 
       
1.  sa 1/1 1,0  256 prim 
2.  ri-- 256/243 1,053498  269,695 limma 
3.  ri- 16/15 1,066667  273,067 lille sekund 
4.  ri 9/8 1,125  288 sekund 
5.  ga- 32/27 1,185185  303,407 lille pythag. Terts 
6.  ga 6/5 1,2  307,2 lille terts 
7.  ga+ 243/200 1,215  311,04 - 
8.  ga++ 5/4 1,25  320 terts 
9.  ga+++ 81/64 1,265625  324 Pythagoræisk terts 
10. ma 4/3 1,333333  341,333 kvart 
11. ma+ 45/32 1,406250  360 hævet kvart 
12. ma++ 729/512 1,423828  364,500 triton 
13. ma+++ 59049/40960 1,441626  369.056 - 
14. pa 3/2 1,5  384 kvint 
15. dha-- 128/81 1,580247  405,112 lille pythg. Sekst 
16. dha--+ 8/5 1,6  409,6 lille sekst 
17. dha 5/3 1,666667  426,667 sekst 
18. dha+ 27/16 1,6875  432 pythag. Sekst 
19. ni 16/9 1,777778  455,lll lille septim 
20. ni+ 9/5 1,8  460,8 lille septim 
21. ni++ 15/8 1,875  480 septim 
22. ni+++ 243/128 1,898437  486 pythag. Septim 
23. sa 2/1 2,0  512 oktav 
 
+/- Tonen hæves/sænkes med et syntonisk komma 
++/- Tonen hæves/sænkes med en halv tone (grand chroma) 
+++ Tonen hæves med et syntonisk komma + en halv tone 
--+ Tonen sænkes med en halv tone, minus et syntonisk komma. 
 
Pythag. = pythagoræisk node 
syntonisk komma = 81/80 
grand chroma = 135/128 
 
Eksempel: kvarten er ved 4/3 af basistonen = 4/3 = 1,333 
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 1,333 x frekvens af basisnode, f.eks. 128 Hertz 
 1,333 x 128 = 341,333 hz 
 
men i de 22 shrutis er der f.eks. ikke følgende: 
 harmoni musikskalaen (delvis) 
 aulos skalaen 
 den pentatoniske slendro skala 
 
Shrutisystemet indeholder den pythagoræiske skala med dens rene fraktioner, der er baseret på 
kvintcirklen. 
 
 
 
APPENDIX TIL DE 72 SKALAER OG TONEARTER I INDISK MUSIK 
 
De 72 melakarta i den karnatiske musik (efter Grosset) giver os en klassifikationsmetode for 
mange - om end ikke alle - eksisterende tonearter. 
 
Tonart nr. intervaller for de første 5 toner intervaller for de sidste 3 toner 
 
  1 -   6 1  1,5  2,5   2 
  7 - 12 1   2    2      2 
13 - 18 1   3    1      2 
19 - 24 2   1    2      2 
25 - 30 2   2    1      2   1  1,5  2,5 
31 - 36 3   1    1      2   1   2    2 
    1   3    1 
37 - 42 1  1,5  3,5  1   2    1   2 
43 - 48 1  2     3     1 ........................................ 2    2   1 
49 - 54 1  3     2     1   3    1   1 
55 - 60 2  1     3     1 
61 - 66 2  2     2     1 
67 - 72 3  1    3      1 
 
Hver gurppe på seks tonearter er her varieret på 6 forskellige måder, alt efter de 3 sidste toner 
(oktav inkluderet). 
 
Eksempel, tonart nr. 47: 1 2 3 1 2 2 1   
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Appendix oversigt til Musikskalaers indre kvalitet og deres tonearter 
 
7-tone-skalaer 
2212221 en lige vej, klarhed, styrke, vilje, forlegenhed, klar retningssans,  
 ingen flertydighed, mandlig, beslutsom, jonisk tonart = dur-skalaen 
*2122212 dorisk tonart, roligere end den joniske tonart og blødere. Skaber også ædle 
 følelser og en åbning mod en indre verden. 
*1222122 frygisk toneart. “religiøs”, lidelse, transformation. Poetisk, rolig, hvilende i sig   
*2221221 lydisk toneart. Lidt luftig, har en evne til at hæve os fra jorden mod lettere  sfærer, meget 
fin og delikat, hviler ikke i sig selv. 
*2212212 myxolydisk toneart, melodisk, varm. 
*2122122 æolisk toneart, senere kaldet “ren mol”. ren og fin, farven rosa (pink) 
*1221222 lokrisk toneart (ikke anvendt som kirketoneart). noget lukket i de dybeste  toner og mere 

åben i de øverste, polaritet og spænding. 
2122221 melodisk mol. Forsøg især tonearter, der begynder på 2. trin, 4. trin og 5. trin. 
2122131 harmonisk mol. meget generøst, bevægende. 
2113212 “klar blues”. Prøv især den toneart, der begynder på 5. tin. 
1312131 skaber stemninger fra Blakan eller Tyrkie, dans. 
1311231 en følelse af persisk. 
2212311 det virker som om alting udvikler sig mellem den lille septim og den store septim 
2212131 “tvilling tonart”. hengivende, bøn, styrke. 
1312212 en toneart inden “tvilling tonearten”. Melodisk, glæde, fornemmelse af “mol”. 
1321122 en arabisk fornemmelse her, fremkaldende stemninger ved midnat og lige før.  
 
6-tone-skalaer 
221232 Glæde, renhed, forår, sol 
221223 dur-skala uden septimen, har en keltisk fornemmelse ved sig. 
211323 … 
212223 eventuelt fra meget gamle europæiske traditioner 
122214 … 
212412 … 
 
Pentatonisk musik  - 18   5-tone-skalaer 
01) 22332  let 
02) 23223 ø, renhed, ro, glæde 
03) 14223 efterår, lufthvirvel 
04) 41223 krystal 
05) 14232 eventyr, mangefarvet 
06) 41232 rum, vidtstrakt landskab, katedral 
07) 14322 fuglens flugt 
08) 41322 ventetid, spænding 
09) 12432 morgen 
10) 23421 regnbue 
11) 14214 dybrød, Ægypten, æolisk 
12) 41241 balinesisk, messing, gennemtrængende, lys, klokke 
13) 33114 malstrøm, livsspiraler 
14) 21225 skovens mørke, mørkt, gådefuldt 
15) 22125 vuggesang, let, klart 
16) 32331 blues 
17) 12144 slange 
18)                 5 gange 2,4 toner = slendro (findes ikke i vores sædvanlige tonesystem) 
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Disse skalaer skulle bringe frem  nogle 130 tonearter(*) med hver dens egen atmosfære. Og så kan hver vareeres 
12 gang tilsfarende den 12 skalaer. 
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LISTE OVER  nogle MUSIKALBUMS nævnt i bogen (især i kapitlerne 1-6) 
 
Joel Andrews & Søren Hyldgaard:  'Journey toward the Sun', Fønix 1089 
Ageha: The art of the wise women, Fønix Musik, FMF CD 1133 
Anugama: 'Shamanic Dream', Nightingale records, NGH 321 
Danny Bechert & Fred Vogels: 'Natural', Oreade, ORB 2887 
Dan Ar Bras: 'Music for silences to come', 'Theme for the Green Land', Keltia, F-Quimper 
Christian Bollmann: 'Echoes of Ladakh', Bauer Audio, 8719, 'Evolution', Fønix Musik 1075 
Henning B. Christensen: 'Watermusic', Fønix 1078, 'Ocean Waves', Fønix 1081 
George Deuter: 'AUM', Kuckuck 1972, 'Silence is the Answer' 
Nicholas Dodd: 'Waves', Dawn Awakening Music, Totnes, Dartington, GB DCB 005 
Doudou Ndiaye Rose: 'Djabote', Realworld Records, CDR W 43 
Enya: 'Watermarks', WEA 
Itzhak Perlman : Sonatas and Partitas for Solo Violin by J.S.Bach, EMI 7-49483-2 
James Galway: 'Songs of the Seashore', RCA RK87893 
Jan Garbarek & The Hilliard Ensemble: 'Officium', ECM 1525 
Friedrich Glorian: 'Male & Female Tampoura Sounds', Le Bourg, F-26770 La Roche St.Secret 
Chris Hinze: 'Tibet', Keytone 777, 'Music for Relaxation', Keytone 765/66 
Bob Holroyd: 'Fluidity & Structure', 'Stages', 34 Edward Rd., Farnham, Surrey GU9 8NP, GB 
David Hudson: 'Music for Didgeridoo & Percussion', Celestial Harmonics, 13096 
Keith Jarrett: Spirit, ECM 
Louis Jen-Chun Chen: 'Die Sphäre der Poesie', DNDS Records 1061, Zurich 
Kamal: 'The quiet Earth - Dusk', Nightingale Records, 359 
Georgia Kelly: 'Seapeace', Oreade 
Daniel Kobialka: 'If you wish upon a star', Oreade 
David Mingyue Liang: 'Dream of the butterfly', Tao 68.928/Tropical Music 
Gitte Lykke Larsen: 'Silent Flow', I.C.Christensensvej 36, Hee, 8950 Ringköbing 
Lau Laursen: 'Music for Bears', 'Aurora', 'Gentle Rain', 'Sequences from a voyage', Fønix 
Jon Mark: Standing Stones of Callanish, Celestial Harmonies 11082-2 
Jørgen Mortensen: 'Grounding I and II', 'Thing Wa', Matrosvaenget 213, 6710 Esbjerg V 
 
’'Glasmusik' af G. Møller Pedersen, Winter Garden, Sportsvej 5, Løjtofte, 4900 Nakskov 
The Moment: 'Music for Massage', Fønix 
Kim Menzer : ’The Healing Didjeridoo’, Fønix 1136 
Per Nørgaard: 'Expanding Spaces I & II', Fønix 
Peter Pannke: 'Music for unborn children', Wergo Spectrum 
Daniel Perret: 'Elixir', 'Yamalo', 'Ecoute - La Terre', 'Where Rivers Run Free', 'Ile Emeraude' 
Pushkar: 'Inner Harvest', Fønix Musik 
Steve Roach & Robert Rich: 'Soma', Hearts of Space, 11033 
Kim Robertson: 'Water Spirit', Invincible Rec. 116, Crimson Collection, Vol 6&7, Invinc.310 
Michael Rodolfi: 'Sonic Waters', Hat Art 6026, 'Detours', CIRM Nizza, Frankrig 
Gabrielle Roth: diverse, Raven Records 
Rupesh: 'Laughing Drums', Bauer Audio 8708 
Ravi Shankar: 'Gandhi' (musik fra filmen) 
Sequentia: Hildegard von Bingen - Symphoniae, Deutsche Harmonia Mundi, GD77020 
Alan Stivell: Harpes du Nouvel Age 
L.  Subramaniam: 'Beyond', New Earth Records, Tao Music, Tyskland, +49 8170 676 
Steve Tibbets: 'Arial view', ECM 
W.D. Trustedt: 'Windharfe', Neptune, München 
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TUU: 'All our Ancestors', Beyond Records, RBAD CD9 
Vangelis: 'Chariots of fire' og 'Antarctica', Flamand Rose, Polydor 
Paul Winter Consort: 'Callings', 'Prayer for the Wild Things', Living Music 
Henry Wolff & Nancy Hennings: 'Tibetan Bells', 'Yamantaka', Celestial Harmonies 
 
 
Daniel Perret: Musikkens indre vej. Om musik, healing og harmoni. Borgen 1999.  
 
Det er rosværdigt, at Borgen udsender Daniel Perrets bog, Musikkens indre vej. 
Bogen foreligger under forskellige titler på fransk og tysk, men endnu ikke på 
engelsk. Den engelske titel er ellers nok den mest sigende, Music the Feeling Way, 
følelsernes vej gennem musikken. 
 
Bogen er en dokumentation for Daniel Perrets arbejde med musik, healing og 
meditation og samtidig et vigtigt bidrag til et nyt syn på musikkens potentialer i 
den retning. Den er betegnet som en håndbog, dvs. en bog, der giver inspiration og 
metode til eget arbejde. 
 
Bogen henvender sig til menigmand, ingen musikalsk skoling er nødvendig. Hvis 
man vil benytte de mange forslag til improvisationsskalaer må man dog have et 
mindstekendskab til musikteori. 
 
Bogen er i kapitler, der behandler forskellige skalaer, med gode ideer til 
improvisation og energiøvelser, musikkens virkninger i kroppen, auraen og 
chakraerne, musik og lyd til healing i forskellige situationer, om at spille musik, 
improvisation og generelt om forskellige retninger, musikere og komponister i 
den del af den nye musik, som er blevet til i et spirituelt udviklingsmilieu, eller 
som dette milieu har taget til sig. 
 
Muligvis vil bogen netop ikke være umiddelbart tiltrækkende for den musikalsk 
skolede, der paradoksalt nok kan være den, der har sværest ved at komme i 
kontakt med musikkens billeder og energistrømmme. Skal man have flyttet sit 
musiksyn, må det ske gennem erfaringer, erfaringer, der i kvantespring rykker 
vores oplevelse af virkeligheden. Både i meditationsrummet og i koncertsalen.  
 
Jeg kan varmt anbefale en detalje -  at man virkelig gør, som Daniel Perret 
anbefaler, køber nogle urtepotter (flower pots) i forskellige størrelser og 
improviserer på dem med hænderne eller med køller. Klangen er vidunderlig, og 
da de givetvis ikke danner nogen kendt skala er man pludselig “fritaget” for sit 
musikteoretiske begrebsapparat og kan hengive sig til en overraskende smuk 
klang, komme i kontakt med lydene - og sig selv - på en ikke-ambitiøs måde. Og 
det har vi faktisk godt af! 
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Bogen videregiver ikke kun et syn på musik, den giver også et syn på tilværelsen - 
på den personlige udviklingsproces. I et forord opridser Bob Moore, Psykisk 
Center i Ringkøbing, sit - og Daniel Perrets - syn på musikken, dens mulighed for 
at skabe følelsesmæssig forbindelse til os selv. Dette er nærmest et etisk syn på 
musik. Og som sådan er denne bog en berigelse. 
 
Når man nu har rost Borgen for at have udsendt denne bog, må man vel også 
venligt kunne protestere mod, at siderne 169-185 ikke er med mens andre er trykt 
dobbelt, i hvert fald i mit eksemplar. Forlagets oplysning på omslaget om at Daniel 
Perret underviser på Esbjerg Konservatorium (Borgen mener vel Vestjysk 
Musikkonservatorium) gælder et enkelt kursus, Daniel Perret underviser ikke på 
Psykisk Center i Ringkøbing og har ingen tilknytning til Vækstcenteret i Nørre 
Snede. 
 
Daniel Perret: Yamalo. Dance with Energy. Schneelöwe Music, CD 41022. 
Kompositioner og arrangementer af Daniel Perret, spillet af ham selv og P. Acock 
samt F. Glorian. 49 min. 
 
 
Hvis man ikke allerede ved læsning af bogen fornemmer Daniel som et venligt, 
indfølende og musikalsk menneske, bliver dette i hvert fald klart, når man lytter til 
hans musik. Igennem 9 numre, der strækker sig over arrangementer af irske 
melodier til helt frie improvisationer og et instrumentarium fra koncertharpe, 
keltisk harpe, tin whistle, bambusfløjte og synthesizer, klangskåle og urtepotter, 
høres såvel de mest charmerende arrangementer som de mest henrivende 
improvisationer - nogle i fuldstændig “abstrakt” lyd. Særlig forkærlighed har jeg 
som sagt for improvisationerne på urtepotter. 
 
Vi føres vidt omkring - gennem de fra kinesisk kultur kendte fem elementer: Vand, 
jord, metal, træ, ild - og mange forskellige stemningsverdener, altid venligt. 
 
Jørgen Mortensen 
 


