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Jeg har flere steder i mine bøger skrevet om musik – i meditations-bogen og i teenagebøgerne. Her på 
hjemmesiden nu en opdateret og samlet version, hvor også en række lydprøver er lagt med i 
præsentationen. 

Skriftet er et langt stykke henad vejen fagligt funderet, og det er logisk opbygget i tid derved, at jeg starter 
ved fostertilværelsen og reflekterer over, hvad den gravide kvinde kan vælge at gøre mht. at lytte til musik. 

Skriftet er meget subjektivt, oplevelses- og holdningsbaseret, ligesom at de valgte musikstykker, er vokset 
mere eller mindre tilfældigt ud af min egen rejse med musik. 

Således, brug derfor kun mit skrift til inspiration og bevidstgørelse omkring din egen brug af musik. 
Forhåbentlig du får endnu mere rum og perspektiv dertil ved denne her inspiration. 

 

 

1. Graviditet, børn og musik 

Moderens hjertelyd er den første rytme, vi oplever - en basal urlyd. Modernes hjerte slår med ca. 60 slag i 
minuttet. Koblingen mellem langsom hjerterytme og trygheden i livmoderen bevares gennem livet, sådan at 
musik med ca. 60 takter i minuttet gør os rolige og giver tryghed. 

Det hele starter allerede inden i mors mave. Fra 6. graviditetsmåned er høresansen hos barnet fuldt udviklet. 

Det ved de fleste kommende forældre; i babymagasinerne og graviditetsbøgerne bliver vi opfordret til at tale 
til vores barn med en rolig stemme, faderen opfordres også til at lægge munden tæt til maven og tale til 
barnet, så det er vant til hans stemme - og relationsdannelsen dermed allerede er godt i gang. 

Der er også i tidens løb skrevet og reklameret en hel del for, at vi skal spille musik for det ufødte barn. 
Mozart-effekten har det mest været kaldt det sidste årti. For hvem vil ikke gerne have et intelligent barn? 

Stringent videnskabeligt set, så er der dog ingen belæg for, at systematisk spillen musik for barnet under 
graviditeten skulle have nogen effekt for dets trivsel, ejheller for dets intelligens. Og det gælder i øvrigt også, 
hvad angår når børn udsættes for klassisk musik. Rauscher et al (1993) dokumenterede den såkaldte 
»Mozart-effekt«, hvor der blev påvist en sammenhæng mellem musik og boglig intelligens. Eksperimentet er 
forsøgt gentaget i mange projekter siden, men hvis der overhovedet måtte være en effekt, så er den 
foreløbig konstateret at være yderst lille, jfr. bl.a. review-artiklen af Pietschnig et al, 2010. 

Heller ikke at barnet kan genkende musik, som er spillet under graviditeten, er der tilsyneladende noget 
videnskabeligt belæg for, når der scannes rundt i databaser for videnskabelige resultater. 

Skal man så overhovedet spille musik for sit nyfødte barn? Ikke efter min mening. Man skal spille musik for 
sin egen skyld – hvis man trives med det! 
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At der så er megen dokumentation for, at vi mennesker trives godt med musik og at det påvirker os såvel 
fysisk som psykisk (mere herom nedenfor), er en dejlig bonus. Men hele dette fokus på, at vi skal »gøre for 
at…« – vi skal høre musik for at blive mindre stressede, vi skal motionere for at få en lavere hvilepuls, vi skal 
spise hint og hissed for at være sunde. Dette »for at« kan blive så stort et pres for os selv – og det bliver 
meget hurtigt eksporteret også til graviditet, forældreskab - og dermed børnene. Måske endda så meget, at 
det kan forstyrre den helt basale væren og relationsdannelse, der sker de første måneder af barnets liv. 

 
Så jeg synes grundlæggende ikke, at man skal spille musik for sit ufødte barn for at spekulere i at opnå 
noget som helst på barnets vegne! Det kan oven i købet have den negative effekt, at barnet udsættes for et 
pres, at der sættes en standard for dets unikness, som barnet aldrig kommer til at kunne leve op til. 

Man skal som voksen menneske spille musik, fordi man NYDER det! Man skal spille musik, man ELSKER. 
Man skal spille musik for AT VÆRE, ikke for AT GØRE og OPNÅ. 

Hvis man trods disse argumenter imod alligevel som kommende mor vil spille musik for sig selv og sit barn, 
så findes en dejlig klarinet-koncert af Mozart: Clarinet Concerto in A Major, K 622: II. Adagio. Link er til 
afspilning på Spotify, spillet af Sabine Meyer / Staatskapelle Dresden/Hans Vonk. Personligt synes jeg, at 
det er temmelig poppet og endda forstyrrende at blande rislende vand og musik. 

Hvis man vil undgå sammenblandingen af naturlyd og skøn klassisk musik, så jeg ville klart gå efter enten 
generelt at købe musik, f.eks. på iTunes, eller streame, f.eks. på Spotify. 

Der er selvfølgelig også lavet kommercialitet omkring hvad og hvordan »projekt spille musik for baby« kan 
gøres. F.eks. findes der en cd med et billede af en lille baby med høretelefoner på. CD’en hedder: Bach, 
Beethoven and Baby: The most essential classical music for your baby. 

Jeg lyder sikkert gammel og gnaven, men jeg synes altså, at det er fuldstændig overflødigt at lave en cd, 
hvor man har gjort den fantastiske musik barnlig-agtig. Derudover skal man aldrig, aldrig putte høretelefoner 
på baby. Det kan skade babys hørelse, og det giver grundlæggende ikke barnet en mulighed for at zappe 
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væk, hvis ikke det trives med musikken. Et overstimuleret barn har langt mere brug for ro end for såkaldt 
afslappende musik. 

Så altså, jeg gentager det lige én gang mere: Det vigtigste er at spille musik, som DU trives med! Uanset om 
du er gravid, ung, ældre, trives, er ked af det, er glad, er stresset eller andet, så kan bevidst brug af musik til 
nydelse – og måske til at ændre tilstand - være helt oplagt. 

Og husk så generelt, at hvis der er medlyttere af musikken, så spil musikken ved en rimelig volume, så de 
andre lyttere har muligheden for at kunne zappe ud. Især små børn, der ikke har en chance for verbalt at 
sige fra, skal der tages særlige hensyn til. Husk også at reducere og helst slukke for andre lydkilder i 
hjemmet. Det stresser mentalt mere end som så at have f.eks. tv kørende i ét rum, opvaskemaskine i et 
andet og musik i et tredje. Konstruktiv brug af lyd og musik handler i høj grad om et gøre bevidste valg, 
styret af ens eget gensvar på lydbilledet – hvorfor valgene aldrig kan eller bør være ydre-styrede. 

Det er ikke egoisme at være indre-styret mht. lytning af musik. Fordi generelt set smitter tilstande. Så DIN 
trivsel bliver til glæde og nytte for dine omgivelser. 

 

 

2. Mine personlige valg under graviditet, barsel og småbørnsliv 

Under mine graviditeter har jeg først og fremmest haft mere trang til at gøre lydrummet omkring mig stille i 
lange tidsrum ad gangen. Når så musik-trangen kom, så var det ofte lysten til mere rolig musik, der trængte 
sig på. Graviditeten er for de fleste kvinder en særdeles sensitiv periode, hvor man synker mere ind i sig 
selv, reflekterer, dvæler, giver energi til det liv, der vokser indeni. Og selv bliver klar til alt det nye, som et 
forældreskab er og indebærer. 

Et bestemt stykke musik tunede mig i særlig grad ind på kærligheden i almen forstand – og kærligheden til 
det lille nye liv i konkret forstand. Så det spillede jeg især i ugerne op til fødslen og i ugerne lige efter 
fødslen. 

Om det havde en positiv, tryghedsskabende, beroligende effekt på børnene, da de var helt små? Tja, jeg tror 
det, men mest af alt understøttede det en sensitivitet og blødhed i mig, der gjorde samværet med den lille ny 
så hjerteåbent og fint. 

Det stykke musik, der har haft en fin betydning for mig er: Pachelbel: Canon i D. Jeg har på iTunes købt en 
version spillet af James Pease (30 min), der i længde lige passer til en amning og bøvsning, altid spillet ved 
meget lav volume. 

 Lyt på youtube en blot 6 minutters version af stykket 
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En klaverversion, et klip på 3 min  

For at jeg ikke bliver træt af musikstykket, så hviler den ind imellem i nogle år, hvor jeg (og familien) næsten 
glemmer den. Den bliver taget frem til f.eks. konfirmation og andre passende overgange i livet. 

Musik når børnene bliver større 

Som teenager overraskede min teenagesøn med den FEDESTE version af stykket, totalt rock’et, som jeg 
jævnligt må ind og få gåsehud af, Canon Rock by Funtwo 

Nogle hader den slags maltrakteringer af klassisk musik. Men jeg er altså solgt! 

Jeg har selvfølgelig spillet masser af andet dejligt musik gennem småbørnslivet. Reel klassisk musik spillet 
af verdens bedste orkestre bliver man aldrig træt af, synes jeg. 

§ Mozart har lavet overmåde meget dejligt musik. 

§ Carl Nielsen har lavet udvalgte ørehængere. 

§ Bach; Goldberg Variations er favoritten over alle for mig. 

§ Beethoven har jeg skullet sortere lidt mere i. 

§ Vivaldi; De fire årstider er den skønneste klassiker, som næsten alle kan lide. Én skæring, den tredje af 
Sommer-skæringerne ’Presto’, fra 0:42 min-1:35 min får ethvert hår på hele kroppen til at rejse sig. Prøv 
at sætte den på høj volume, ørebøfferne på – så erfarer du, hvad healing med musik er i praksis! 

Der findes masser af fine klassiske opsamlingscd’er, hvor der er sorteret for én. Men der er også al mulig 
grund til bare at kaste sig ud i selv at lytte og vælge, hvad man kan lide. 

Der er blevet spillet masser af new age musik i vort hjem. Enya er chokolade for øregangen, og i perioder er 
det godt – men bliver efter en tid for meget, og derfor pakkes hun væk i nogle måneder ind imellem. Hit’sene 
er utallige, men f.eks. Anywhere is, May it be, Watermark. Jeg vender mest tilbage til CD nr. 4 fra hendes 
hånd, The Memory of Trees fra 1995. Såvel titelmelodien som On my way home berører mig. From where I 
am er der noget nostalgisk over på den rørende måde. China roses åbner mit hjerte på vid gab prompte. Tea 
House Moon får det til at risle ned ad rygsøjlen.   

At Enya også inspirerer pop-musikere, er der her blot to dejlige eksempler på: Rihanna’s ’Fading’. Især 
starten er næsten som at høre Enya. Up-beatet er så dejligt, at enhver grå stemning kan løftes. 

Den anden, der har Enya-rytmer og som man bare bliver møg-glad af at starte dagen med er: Maitre Gims 
‘Est-Ce Que Tu M'aimes?  

Børn elsker at danse til pop, det spejler en glad krop, og som voksen er det dejligt at overgive sig og bare 
danse med og lade livet og glæden eksplodere ud i hver en celle :-)  

 

3. Musikterapi 

Musikterapi udøves fortrinsvis af professionelle musikterapeuter uddannet på universitetet. Med 
udgangspunkt i relationen terapeut og klient bruges musik i terapeutisk arbejde. Frem for ord bruges musik 
til og er værktøj til at udtrykke klientens følelser. Teknikken »Guided Imagery« har i musik fået en stærk 
position i musikterapeutiske miljøer. 

Det ligger for langt fra mit kompetenceområde at skrive yderligere om musikterapi, hvorfor der kun henvises 
videre: Aalborg Universitet har en musikterapi-uddannelse, der er verdenskendt, og hertil er knyttet Center 
for dokumentation og forskning i musikterapi 

Der eksisterer ligeledes et tidsskrift, Dansk Musikterapi, der publicerer artikler herom. Lars Ole Bonde, 
professor, er ophavsmand til adskillige forskningsprojekter og artikler.  
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4. Musiks fysiologiske effekter 

Der er et forskningsområde kaldet 'musikmedicin', hvor man forsker specifikt i de fysiologiske effekter af brug 
af musik. 

Musikmedicinsk forskning udspringer af hospitalsmiljøer med alvorligt syge og ofte afkræftede patienter. 
Samlet set siger eksisterende forskningslitteratur kun i ringe grad noget om musiks specifikke kurative 
egenskaber. Imidlertid har musik en række fysiologiske virkninger med klinisk relevans. 

Det er på basis af den viden, der eksisterer, hvad angår musiks fysiologiske virkninger, at jeg som 
sundhedspsykolog vælger at bruge musik på mindfulness- og meditationskurser og i terapeutiske 
sammenhænge. Det uddybes her nedenfor, på hvilket vidensgrundlag, arbejdet foregår. 

Kort opsummeret er der inden for den musikmedicinske forskning følgende dokumentationer: 

En række undersøgelser (så langt tilbage som 1920’erne) viser, at musik har indvirkning på centrale 
fysiologiske variabler som blodtryk, puls, respirationsfrekvens, hjernebølgemønstre målt ved EEG, 
kropstemperatur og galvanisk hudrespons (Snyder 1999). Variablerne kan øges eller sænkes af musikken 
på en forudsigelig måde, så musik kan klassificeres som afspændende, aktiverende eller stabiliserende. 

I det sidste tiår er det blevet påvist, at musik kan påvirke hormonspejlet på tilsvarende måde. Rolig musik 
kan give en signifikant reduktion af ACTH og andre stresshormoner (Escher, 1993). 

Musik kan stimulere immunfunktionen, målt som øget serumniveau af immunologiske markører som 
immunoglobuliner og endorfiner (McKinney, 1997). 

EEG-registreringer har vist, at musik kan sænke hjernens bioelektriske aktivitet fra dominans af hjernebølger 
i beta-niveau til bølger i alfa- og thetaniveau – noget som kan have konsekvens for reduktion af angst, 
spændinger og søvnløshed (Shaw, 1999). 

Se for en relevant og stadig dækkende summering af videnskabelig dokumentation omkring, hvordan musik 
påvirker menneskekroppen f.eks. Myskja, 2000, trods at artiklen har nogle år på bagen. 

MusiCure (www.musicure.dk) music er dokumenteret at have en stressreducerende effekt, specifikt afprøvet 
på hjerteopererede mennesker. Blot det at blive udsat for 30 minutters musik efter operativt indgreb, havde 
en significant stressreducerede effekt målt ved: Serum kortisol, hjerterytme, åndedrætsrytme, gennemsnitlig 
arterietryk, arteriel oxygenspænding, arteriel oxygenmætning, subjektiv smerteoplevelse og angstniveau 
(Nilsson, 2008). Se også Frederiksson et al, 2009, Nilsson, 2009, Weeks and Nilsson, 2010, Quarto et al, 
2014). 
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I et studie rettet mod kronisk smerteramte blev det dokumenteret, at brug af musik reducerede smerte og 
depression samt gav bedre fysisk funktionsevne og styrke. Artiklen fremhæver det individuelle, subjektive 
element i brug af musik, idet den viser, at den selv-administrerede brug af musik er bedst virkende. Man skal 
således, når man som terapeut giver musik til klienterne, være opmærksom på alder, køn, kulturel baggrund 
og musikpræferencer i øvrigt. Forskellige slags musik har med andre ord forskellige effekter på forskellige 
mennesker på forskellige tidspunkter (Siedliecki & Good, 2006). 

Metamusik er udviklet af The Monroe Institute og baserer sig på ca. 40 års undersøgelse af lydens 
påvirkning af den menneskelige bevidsthed. Hemi-Sync teknologien bruger ’Binaural Beats’ – lydbølger – til 
at afbalancere venstre og højre side af hjernen. Effekten af hemisfærisk synkronisering er specifikke 
hjernebølger. Alt afhængig af formålet med det enkelte produkt, vil lydmønstrene skabe det ønskede 
hjernebølge niveau. 

To udbydere laver metamusik: hemi-sync.dk samt metatone.dk 

Dokumentation for hemisync’s effekt, bl.a. artiklen: "Hemispheric-synchronization during anaethesia: a 
double-blind randomized trial using audio tapes for intra-operative nociception control." (Anaesthesia, August 
1999, 54, pages 769-773). Resultaterne var, at de, der skulle opereres, og som lyttede til Hemi-Sync, 
behøvede væsentlig mindre bedøvelse end de, der lyttede til klassisk musik eller slet ingen musik. 

 

 

5. Musik til meditativ praksis 
New age musik er (meget generelt beskrevet) karakteriseret ved at være et yderst blødt, har et pulsslag 
under 60, bruger bløde instrumenter. Musikken mixer typisk klassisk musik, tilsætter naturlyde og arbejder i 
det hele taget arbejde i bløde harmoniske tonearter. 

Der findes cd’er, der udelukkende består af naturlyde. Hvis man f.eks. er mest til havlyde, kan det være 
skønt at sætte på, når man skal lave afspænding. De primordiale lyde fører en blidt ind i den ønskede 
tilstand.   

Metamusikken, der specifikt går efter at påvirke hjernebølgerne, synes jeg er fremragende at anvende til 
f.eks. smertehåndtering, stresshåndtering eller til indsovning. Men der findes også metamusik, der er 
udviklet, så det er velegnet til meditation. 

Klassisk musik er typisk karakteriseret ved, at det er væsentlig mere nuanceret, end new age. Det skifter 
tempo, toneleje og stemning. Når man udvælger sig klassisk musik til afspændingsformål, skal man være 
yderst selektiv og måske kun anvende dele af et stykke. For hvis eksempelvis der kommer et tempomæssigt 
højdepunkt samtidig med, at man egentlig ønskede sig dybest I afspændingen, så vil musikken selvsagt ikke 
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fungere. Jeg anvender mest klassisk musik til yoga og til fornøjelse – og ikke så ofte til egentlige 
afspændingsformål. 

Personligt bliver jeg væsentlig hurtigere træt af new-age musik, end af klassisk musik, netop pga. musikkens 
fordel: at den er monoton. Så brug af forskellige former for musik skal heller ikke overdrives 

Under meditation skal man være yderst selektiv, om der skal sættes musik på. Det er en grundregel ved de 
fleste former for meditation, at man gør sit rum så forstyrrelsesfrit som muligt, hvilket taler for slet ikke at 
sætte musik på. Man går jo under meditation efter stilhed i sind og krop. Men idet langt de fleste typer musik 
er associations- og billedskabende – hvilket er det modsatte af hensigten – foretrækker jeg at holde det 
meditative rum stille. 

 

6. Naturlyde 

Naturlyde er primordiale lyd, dvs. essenslyde, der påvirker krop og sind gunstigt 
At lytte til naturlyde, f.eks. som indgang til en meditation, eller til at falde i søvn til, synes jeg er helt unikt, 
fordi de straks hensætter de fleste mennesker i en tilstand, som krop og sind genkender, især når de er 
optaget på steder, der har en særlig betydning. Mine egne optagelser har stor værdi for mig, men de er af så 
ringe kvalitet, at jeg vil spare lytteren for dem. Jeg giver dog eksempler på nogle af optagelserne for at 
inspirere læseren til selv at begynde at optage lyde. Og så kommer der til slut forslag til, hvor på youtube / 
spotify, man kan høre professionelt mixede lyde. 

Det skal gentages og understreges: Ligesom med anden musik, så er det vigtigt at mærke efter, hvad man 
har præference for. Så der er kun ét at gøre, nemlig selv at sætte sig til at lytte, for så at vælge, hvad man 
bedst kan lide at meditere til, om nogen af lydene overhovedet. 

Eksempler på hvad at optage 
Vand: Nogle synes vandlyde er åh så beroligende, mens andre synes de kommer til at skulle tisse. Jeg har 
optaget den stille rislen af Lille Blåkilde i Rebild Bakker ved Rold Skov, der ligesom »plopper« op af jorden. – 
Og den lidt mere aktive rislen af Ravnkilde, når den bevæger sig fra udspringet og ned mod åen. – Jeg 
elsker at vandre ved Vesterhavet i Nordjylland og har lyd fra både når havet er voldsomt, og når bølgerne 
bruser mere blødt ind mod kysten. 

Vand og fuglelyde:  Jeg har optaget mange forskellige steder, f.eks.: - Maj måneds fuglelyde sådan som de 
lyder, når jeg sover for åben dør, klokken 4.30 om morgenen, hvor de virker allermest livssprudlende. - 
Gøgens bløde, runde kukken omkring Ravnkilde. - Regnskoven på Borneos overvældende lyd med masser 
af fugle, nogle frøer og vinden i bladtaget. – Fuglelyde der blander sig med Ganges-flodens brusen i Indien. 

Vind: Nogle mennesker beroliges, andre forstyrres og kommer nærmest til at fryse af vindens lyd. Jeg har 
prøvet at fange vindens susen i Rebild Bakker, men det er en af de sværeste lyde selv at optage på en 
simpel iPhone. 

Professionelle lyd-optagelser på youtube 
Når der nedenfor er lydfiler, der varer op til 8-10 timer, er det selvfølgelig beregnet til hvis man vil sove 
dermed. Det har jeg aldrig selv prøvet, hvorfor jeg ikke ved, hvordan de virker på kroppen og søvnkvaliteten. 

Fugle og vandlyde ved søbred i Irland (14:23 min), af johnielawson  
Fugle i skoven og stille vindlyd (8:20:15 timer), af johnielawson  
Vind i træerne (18:11 min), af RestTelevision  
Havets lyd (11:03:39 timer), af Soft Music & Yoga – YogaYak  
Bjergkilde (10 timer), af Relaxing White Noise 
Blid vandstrøm  (11:03:39), af YogaYak  
Regn og torden 
 



 11 

 

7. Hjerteåbnende musik 

Rækkefølgen i anbefalingerne nedenfor beror på, at jeg grundlæggende er nordisk og elsker den danske 
højskolesangbogstradition og kulturelt er knyttet til og forankret i Kristendommen. Og så er der den danske 
digteriske tradition, hvor vi har nogle helt særlige folkekære af slagsen, bl.a. Halfdan Rasmussen.  

Noget om kraft, tekst af Halfdan Rasmussen og musik af Bjarne Haahr; en af de mest hjerteåbnende og 
berørende sange, jeg kender. Synges her af Louise Fribo. 

Lad os ikke glemme den danske smukke sangtradition. Hør her Louise Fribo synge Stille hjerte, sol går ned  

Jeg har også en forkærlighed for keltisk musik, hvorfor også skal nævnes Loreena McKennitt's Dante's 
Prayer 

Majbritte Ulrikkeholm har beskæftiget sig meget med det åbne hjerte. Lyt til hendes fine Hjertesang 

Jeg har imidlertid også haft såvel buddhistiske som hinduistiske meditationslærere og har følgelig lyttet til 
megen især indisk meditativ musik. I perioder fungerer det godt for mig, i andre perioder kan jeg ikke døje 
det - og så går det på pause. 

Hvad jeg dog vender tilbage til igen og igen, er tibetanernes »Om Mani Padme Hum«, et mantra til at udfolde 
kapaciteten for compassion. Det er et af de mest kendte mantraer, og der kan lyttes til et væld af hymner på 
YouTube med dette mantra. Majbritte Ulrikkeholm har lavet et sammen Søren Frieboe. En anden og lidt 
mere østlig version, der rører mig dybt, er denne af Amitabha  

Fra den indiske hinduistiske meditative tradition stammer mantraet Govinda Govinda Hari Hari, der ordret 
oversat betyder: Govinda=Ære; Hari=Krishna eller Vishnu, dvs. Guds Ære. I denne version er den  særdeles 
smukt - og meget hjerteåbnende - sunget af Snatam Kaur. 
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8. Metatone musik 

Verner & Rolf Bekker, www.metatone.dk, har lavet en stor mængde meditationsmusik. Jeg er dem også 
evigt taknemmelig for at have lagt lydstudie til mine 20 guidninger samt have lavet musik, der passer til 
temaet og min stemme. Endelig er Verner også en meget vigtig lærer og mentor for mig udi det åndelige. 
Jeg vil lade Verner selv forklare lidt om musikken, som han og sønnen Rolf skaber: 

»Når vi komponerer vores musik, arbejder vi udelukkende efter naturens love, som danner grundmodellen. 
Musikkens struktur er enkel og bygger på sfærernes harmoni og på de enkelte planeters toner. Dem 
sammenholder vi med kroppens psykiske centre. Musikalsk bygger musikken på den gyldne fordeling, 
ligesom vi kender det fra det gyldne snit i arkitekturen og kunsten. 

Slægtskabet mellem organismens funktioner og svingninger i følelserne benytter vi også, f.eks. som de 
forskellige påvirkninger vi oplever, når vi bliver forelskede eller modtager en dårlig nyhed. Musikkens toner 
svinger ligeledes i følelserne, og derfor er det muligt at komponere musik til at skabe en ensidig positiv 
livskraft, der mobiliserer kroppens helbredende kræfter. Det får sindet til at blive et med musikkens vibration 
og leder til samklang med kroppens egen rytme. Dermed bliver det muligt at afbalancere sindet og opnå den 
vigtige vekselvirkning mellem sjæl og krop således, at vi opnår den rigtige orden på livsstrømme i kroppens 
psykiske centre. På den måde udvikles kroppens sundhed og sjælens evner og giver mulighed for at 
kontakte dybere lag i bevidstheden, hvor det er muligt frit og uden besvær at dybdemeditere med det 
ønskede indhold eller bare opleve stilheden, som samtidig har en afslappende og healende effekt. 

Med meditationsmusik er det muligt at skabe nogle ganske særlige vibrationer, hvormed vi i meditation kan 
opleve det intime forhold, der er mellem skalaens tolv toner og naturen. Det skaber genklang fra vort indre 
harmoniske melodiske element, som kan kontaktes direkte ved at koncentrere på lyden og lade alt andet 
glide i baggrunden. 

Når vi lader sindet opfatte lyden i vort indre univers, og vi lytter til lyden bag ved den første, så opstår 
forskellige lyde, der giver udtryk for kosmiske harmoniske toner. Det er samme harmoni, vi finder i akkorder, 
der overholder kvintcirklen, hvor svingningstallet af de respektive toner forholder sig som den gyldne 
fordeling. 

Når meditationsmusikken komponeres i overensstemmelse med de kosmiske love, reagerer de indre sanser, 
hvormed vi har mulighed for at lytte til de ikke fysiske toner. Når de indre toner tager til i styrke, hjælper de 
med til, at vi kan slippe alt det ydre og søge mod det indre univers. 

Hvert af de psykiske centre har sin egen tone, som gengiver Uni- versets oprindelige lyd. Som helhed 
danner centrene en hel symfoni af frekvenser. I stedet for kammertonen, som almindeligvis i vor tid er på 
440Hz, benytter Metatone normalt 432Hz for at ramme sfærernes harmoni. Dermed skabes harmoni mellem 
intellekt og intuition og mellem krop og følelse og baner vejen for dybdemeditation.  

Musikken til cd'en “Chakra” er komponeret med særligt hensyn til de enkelte centres grundtoner for at åbne 
de åndelige porte. Med udgangspunkt i det nederste center er frekvenserne i de syv hovedcentre 
henholdsvis 256Hz, 288Hz, 320Hz, 341Hz, 384Hz, 427Hz, 480Hz og 512Hz. Når vi på denne måde skaber 
kontakt til de fundamentale kræfter i de enkelte centre og lader dem op, opnår vi et fantastisk hjælpemiddel 
til at genoprette eller bevare balancen i de psykiske centre. Dermed kan der skabes forbindelse til de 
universelle energier, hvis helbredende egenskaber har været kendt igennem tiderne. På den måde kan vi 
modtage den betydningsfulde livskraft, der kan modvirke angst, sløvhed, nedtrykthed, stress og paranoia og 
som fremmer velvære, følsomhed og styrke. 

Vi spiller selv på vore instrumenter i studiet, hvor vi indspiller og bearbejder vores musik med særligt udstyr 
og gør cd`en helt klar til trykning.«  

Vil du købe noget af deres musik, så gør det f.eks. på cdbaby. På iTunes store brug søgeordet 'metatone', 
så kommer alle deres cd'er og singler op. På Spotify ligeså. 
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9. New age musik & klassisk musik 

Dette afsnit kan blive meget langt, fordi jeg har brugt megen forskellig klassisk musik i tidens løb til især at 
indlede en meditation. Grunden til at høre det indledningsvis er, at klassisk musik ofte har så mange delfaser 
og så mange historier i sig, at det er svært decideret at meditere til det. Snarere kan man tage på en 
fantasirejse med det. Og det er jo bestemt heller ikke ringe! Jeg har tænkt meget over, hvad jeg skal vælge 
ud. Men jeg synes simpelthen ikke, at jeg kan vælge for dig. Så vær rar at gå på Spotify eller lignende og 
fordyb dig i forskellige klassiske spillelister. Fordi den klassiske musik har altså bare noget til os, som ingen 
andre genrer kan. Du får ikke anbefalinger hvad angår de store gamle mestre som Beethowen, Mozart, 
Vivaldi osv. - dér må du på udforskning selv. Hvad der således kommer næst, er ganske få ekstrakter fra, 
hvad jeg pt. hører. 

Niels Fram's Screws er klavermusik med en sådan ynde og enkelhed, at jeg meget ofte laver min nat-yoga 
eller indledende meditation, mens jeg lytter til You, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Me. 

Jakob Bro's album December song er nok forkert at kalde klassisk. Det er snarere en fusion af klassis og 
jazz, men som laver en rigtig behagelig energi-kalibrering, så man allerede inden meditationen er landet i sig 
selv.  

De to næste kunstnere og deres musik, jeg vil nævne, har jeg haft personlige dialoger med om deres musik. 

Knud Riishøjgård: Ad forskellige omveje hørte jeg på et tidspunkt Knud Riishøjgårds Taize refleksioner 2, 
der blev spillet til en natgudstjeneste i Christianskirken i København (musikken findes desværre ikke digitalt 
længere). Jeg skrev til ham, at: 

“Dét jeg faldt pladask for, da jeg lyttede til Taize refleksioner 2 via din hjemmeside, var den fuldstændig 
svævende lethed, der er i dét stykke – sidder lige og genlytter de første 2 minutter igen, inden koret starter. 
Der er noget, der løfter sig i min krop, som jeg yderst sjældent får input til udefra, men oftest får til at løfte sig 
indefra, når jeg mediterer. Jeg ville meget gerne have adgang til at bruge dét musik som indgang til, hvad 
der er det EGENTLIGE formål med meditation, nemlig at: Vi løftes op i stadig finere frekvenser af væren.“ 

Det viste sig, at Knud komponerede oprindelig musikken med mere bas-lyd, og han var så givende - og en 
stor tak skal gives - for at sende 3 forskellige mix heraf til mig, der kan bruges til at meditere til. Han skrev: 

“Historien omkring bassen er at Domkirkens højttalersystem var fuldstændigt uden bas, så jeg måtte lave 
meget lyse mix for at det ikke bare skrattede. Samtidigt med at kirken for nylig fik et nyt anlæg (nu med 
bas!), besluttede jeg at droppe koret fra stykkerne, så de nyeste har (meget) bas og intet kor, mens de 
gamle er uden bas og med kor.” 

Omend jeg savner, at Knud vælger at lave musik med kor og uden bas til salg, fordi de altså ramte helt 
særlige strenge i mig, der fik min frekvens til at eksplodere opefter, så må jeg respektere hans valg, og de tre 
fremsendte stykker musik har bestemt også helt særegne kvaliteter, der er værd at dykke ned i: 

Jeg vil anbefale dig at bruge musikstykkerne på en anden måde, end jeg først havde tænkt Taize 
refleksionerne anvendt. Såvel I Mørket (7:31 min) som Midt i (9:17 min) er begge musikstykker, der er mørke 
i grundtonen samtidig med at de har en masse spirende liv i sig. Med inspiration fra Rigtrup i ”Det intelligente 
hjerte” opfordrer jeg dig til en decideret Mørkemeditation: 

»I mødet med afgrunden bliver man klar over, at man ikke kan gøre, som man plejer. Der er intet lys i 
overgangene fra det kendte til det ukendte. Det eneste, man kan gøre, er at blive absolut stille. I roen 
begynder man så at ane, at man er i en situation, hvor man ikke kan se eller vide, fordi det ukendte i sagens 
natur ikke kan ses eller vides, før det opstår. I denne dybe overgivelse vil stilheden forvandle det sorte 
truende dyb til et inderligt værensmørke… Når mørket fortættes yderligere, forstærkes samtidig følelsen af 
ens egen opløsning og død. Derfor kræver det en eksistentiel modenhed at møde det indre mørke åbent 
uden at ”gøre” noget.« (Rigtrup, s. 74) 
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Efter en mørkemeditation kommer lyset frem på en helt særlig jomfruelig måde. Musikken inviterer både ned 
i mørket - og op i lyset. 

“Landing”-meditation: Christelux mixet (5:23 min) er mere let. Når jeg lukker øjnene til det, så får jeg en 
følelse af at svæve på vej ind i en ubesværethed bevidsthedstilstand, hvor jeg ligesom kommer hjem i mig 
selv. Så den vil jeg gerne introducere som et redskab til en meditation, man kan benytte fx efter en lang 
arbejdsdag, hvor man skal lande i sig selv. 

Det kan i øvrigt anbefales at følge med omkring Knud Riishøjgård. Han har skrevet bogen Lyt til stilheden, 
der består af både inspirerende tekst og gode, enkle øvelser.  

Den danske musiker og komponist Henrik Hytteballe har lavet de to cd'er Glimpses og Flow, som kan købes 
på iTunes. Eller læs mere og følg link via hans hjemmeside www.haikumusic.dk 

Henrik siger om sin musik: »Jeg har lavet 2 CD´er med musik, der kan hjælpe til at reducere stress og 
mindske smerter. I modsætning til megen new-age musik, rummer min musik mange forskellige følelser, 
f.eks. sorg, længsel og vemod. Under selve processen med at lave musikken mærker jeg selv, hvordan 
musikken hjælper, og de to CD´er bliver i dag brugt af  yogalærere, mindfulnessinstruktører og terapeuter i 
deres professionelle praksis. Jeg får nogle fine tilbagemeldinger fra mennesker, der bruger min musik i 
forskellige situationer, hvor de har brug for at reducere stresspåvirkninger; f.eks. når de putter børn i seng, 
ved spisebordet, hvor musikken hjælper til at skabe ro omkring bordet. Andre spiller musikken hver gang, de 
kører i bil, fordi musikken beroliger dem. Mange bruger den til deres daglige yogapraksis eller til meditation 
og til at fastholde koncentrationen i et arbejdsflow, hvis de skal skrive artikler eller lignende. Flere fortæller 
mig, at min musik har hjulpet dem igennem svære sygdomsforløb eller perioder med stress.« 
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10. Musik til katharsis, fri bevægelse med meget mere 

En af de store yogamestre, Osho, taler for at bruge musik på en helt tredje måde. Han siger, at typisk er det 
vestlige menneske så grundlæggende ude af balance, at det ikke er muligt at sætte sig ned og meditere, 
uanset hvor effektiv en teknik, man anvender. Man skal i stedet bruge musik til bevægelse og dans, for at 
balancere kroppens energier. Når så man på katharsis-agtig vis har balanceret energierne og givet slip på 
blokeringer – så kommer den meditative tilstand næsten af sig selv, når man sætter sig. 

Personligt er det ofte sådan, jeg anvender musik. Jeg elsker at skrue højt op for tidens yndlingsmusik, danse 
vildt og voldsomt, danse blidt, orientalsk, afrikansk (kønt er det sikkert ikke), lave nogle yogaøvelser på en 
skæv måde til musikken. Måske hoppe lidt i sjippetov. Hele tiden bevæge sig på nye måder, lave vrid og 
stræk, hvor det føles rart. Det er meget interessant, når man konstaterer sig energimæssigt ude af balance 
og man så bevæger sig intuitivt, hvordan kroppen selv finder vejen. Forløsningen kommer, roen kommer, 
glæden bobler. – Og når jeg så sætter mig for at meditere, er der meget få forhindringer for, at den 
meditative tilstand indfinder sig.   

Mit samarbejde med Pernille Hansen Krogh, groovebyp.dk samt se artikel om groove voksede ud af, at 
Pernille kom med i en yogagruppe, hvor vi lavede meget fri bevægelses yoga mm., se uddybende 
artiklerne Yoga transformerer samt Lidt Mette tanker og nørderier. Vi eksperimenterede med at kombinere 
yoga og meditation med groove - og erfarede, at med den kombi kommer vi hele spektret igennem fra total 
ro og væren til meditativ bevægelse til bevægelsesmeditation til fest, katharsis, styrke, kraft, liv, fællesskab - 
og tilbage i væren igen.   

Slutteligt: Hvad gør du så egentlig selv med brug af musik og musik til bevægelse? 

Jeg har i virkeligheden kun to råd: 1) Gå på opdagelse med inspiration fra alt det, jeg her har skrevet om 
musik og brug af det til forskellige formål. 2) Brug aldrig musik bare som baggrundsstøj, for det sander dine 
sanser til af. Vær istedet selektiv og bevidst - og gør ind imellem dit lydrum så stille som overhovedet muligt. 

 


