FØ N I X M U S I K
- E N O A SE I D I N HVERDAG...



Nr. 139
Læs i dette nummer:

· Musik til ventetid og rejser
· Musik til graviditet og små
børn
· Musik i børnehaveklassen
· Musik til smertelindring hos
tandlægen
· Musik til healing og massage
· Østens mystik: fem flotte
thankaer fra Bhutan
· Musik til når du har travlt
· Musik til dans og livsglæde
· Mentaltræning med tale og
musik
· Nyhed: Toner fra universet
· Eckhart Tolle - at leve i nuet

månedens tilbud
Roger Ekelund

Dream World

M å n ed e n s ti l b u d

SPAR

Roger Ekelund

40,-

Dream World

i denne måned!

Et mentalt frikvarter. At slappe af og kigge på himlens skyer, der som tanker på
den indre biografskærm flygtigt og langsomt passerer. At tage dybe åndedræt og
lade skuldrene falde på plads. Den svenske musiker, Roger Ekelund, kan den
sjældne kunst at spille afslappende på elektrisk guitar, som man jo ellers mest
hører i mere rytmiske sammenhænge. Titlen på albummet henviser til den meditative tilstand, som man kan opleve, når man er dybt afslappet - halvt mellem

CD kun:

109,-

Bestillingsnummer: 1282
Normalpris fra 1. juli 2006: 149,KATEGORI
Opløftenede
✓ Afspændende
Meditativ

vågen og drøm. En meget smuk CD.

CD:

Musikken på Dream World:
1. Echoes from the Past
7:25
2. Beyond the Horizon
6:52
3. Dream World
5:49
4. Farewell
5:04
5. Ocean’s Calling
6:08
6. Sunset
6:24
7. Angels Voice
5:16
8. Returning Home
6:38
9. Sicily
6:31
Totaltid
56:13

149,-

Best.nr: 1256

▲

Instrumenter:
Også med Roger Ekelund:

Guitar, keyboards og havlyde.

MAGICAL SONGS

2

3

Musik til ventetid og rejser

Musik til graviditet og små børn

Kom frisk og veludhvilet frem

Den bedste start i livet

Mange flyselsskaber - bl.a. SAS, Lufthansa og Singapore Airlines - tilbyder deres

De påvirkninger, et barn får i sine fire-fem første

passagerer at lytte til afslappende musik under lange oversøiske flyrejser.

leveår, betyder meget for resten af dets liv.

·

Det har mange fordele for pasagererne

·
·

større velvære under selve flyturen: at sidde
stille under lange flyture på flere timer kan
være enerverende. Afspænding og afslappende musik passer perfekt til den passive
tid, man er nødt til at tilbringe i flyet.

▲

Også i de små daglige transportsituationer
med tog og bus, kan musikken være med til at
giver overskud i en travl hverdag. Et kvarters
dybdeafspænding på vej hjem fra arbejde
giver nye kræfter til aftenens gøremål.

Allerede under graviditeten kan musikken her være med til at skabe ro og harmoni for både mor
og barn. Børn er mere følsomme overfor lydene i deres omgivelser end voksne, og den afslappende musik, som barnet hørte inden og under fødslen, virker beroligende - også i barnets første leveår. Til glæde også for forældrene med færre søvnløse nætter og mindre bekymring på
grund af et uroligt barn.

▲

·

mindre jet-lag: Afspænding og ro hjælper
mange gange til hurtigere at komme over
tidsforskel og jet-lag.
mindre flyve-skræk: Musikken kan sammen
med andre teknikker være med til at berolige tilspidsede nerver under flyturen.
mindre træthed ved ankomst: Lange flyrejser kan ofte være trættende. Afspænding
eller måske en lille blund undervejs hjælper
kroppen til at ‘gå i dvale’ under turen, og
man når frisk og veludhvilet frem.

CD:

CD:

149,-

149,-

Best.nr: 1160

Best.nr: 1158

Björn J:son Lindh & Torbjörn Carlsson:
INNER BEAUTY
Bindu: LIGHT AT HEART

CD:

CD:

149,-

Best.nr: 1159

Alsing Lars: SPIRIT
Blide rytmer og stemninger som fra 1001 nats
evetyr. Nærværende musik med en indre varme og glød.

149,-

CD:

▲

▲

Smukke melodier, der udstråler glæde og
lethed. Opløftende musik, der gør en let om
hjertet og giver ro i sjælen.

▲

Inspireret af den stilhed og ro, som man finder i den storslående svenske natur. Fløjte og
guitar-musik med stor poetisk dybde.

Best.nr: 1095

149,-

Best.nr: 1065

Aaboe/Sørensen: WIND CHIMES

The Moment: GRAVIDITET & FØDSEL

Til gravide og nyfødte. Stemningen på denne
CD er lys og luftig. Det er et ‘lydtæppe’, der
hjælper dig og dit ufødte eller nyfødte barn til
at finde en rolig og tryg atmosfære.

Den perfekte gave til en ventende mor. Denne
CD med tale og afslappende musik bygger på
den iagttagelse, at man kan påvirke sin graviditet og fødsel positivt med sine tanker, følelser og oplevelser. Den afslappende musik i
baggrunden med enkle, beroligende toner
inspirerer til en dyb og sund afspænding.

Aaboe/Sørensen: TALES OF THE OCEAN
Til børn fra 0-1 år. ‘Tales of the Ocean’ indeholder lyde fra delfiner og havlyde - lyde som
barnet i denne alder reagerer meget positivt
på.

Aaboe/Sørensen: LULLABIES

CD:

149,-

Best.nr: 1177

MED TALE
▲

▲

Til børn fra 1-2 år. Vidunderligt smukke melodier, som skaber en fredfyldt atmosfære, hvilket hjælper dit barn til let og behagligt at falde til ro og sove.

CD:

149,-

Best.nr: 1164

4

5

Fønix Musik i børnehaveklassen

Musik som et
pædagogisk redskab

Af Karen-Margrethe Rasmussen
Tidligere skoleinspektør

kring den forskellighed, der er mellem mennesker og selvfølgelig også den måde den enkelte lærer på. Så jo flere redskaber man
mestrer jo større chance er der for at nå alle.
Vi får næsten samtidig sagt til hinanden, at
vores mænd ikke er så begejstrede for afslapningsmusik i for lang tid, de efterlyser fart og
klimaks i musikken. Er der mon en mere generel forskel på piger og drenge hvad det angår?
Der er nu ved at være lidt uro i klassen og Tove
slukker for musikken, der bliver straks mere
ro. Når eleverne ikke længere kan koncentrere
sig bliver musikken en ekstra støjkilde forklarer hun. Det er tid til andre aktiviteter inden
arbejdet med papir og farver kan fortsætte.
- Når jeg skal slappe af, lægger jeg mig ned,
men det er en bedre oplevelse for mig, hvis
jeg samtidig hører afslappende musik. Mine
egne erfaringer med forskellig musik har jeg
altid brugt i min undervisning.

Fotos: Karen-Margrethe

For Tove Steenbach, lærer i børnehaveklassen på Bjedstrup Skole,
har musik altid været en del af hendes liv.

Tove forklarer, at disse forskellige ”hjælpeaktiviteter” som musik, bevægelse og massage
smitter af på den fri leg i frikvartererne, børnene bliver mere rolige og løser selv flere konflikter dem imellem.
Om eleverne får større intelligens af at høre
på Mozart ved Tove ikke. – Jeg vil hellere se
det den anden vej. Der bliver ro, koncentration og god stemning – og så lærer man mere.

Undervisningsmodulet, som er et dobbeltmodul, afsluttes med oplæsning. Eleverne
henter lammeskind og sætter sig eller lægger
sig godt tilrette i hjørnet af rummet, klar til at
lytte, flere har lukkede øjne.

Efter en grundig gennemgang af den opgave
eleverne skal til at arbejde med, får Tove helt
ro i klassen, hvorefter afslappende musik breder sig som bølger mellem eleverne, der tydeligvis koncentrerer sig om det de er i gang
med.
Tove påpeger vigtigheden af at der er helt ro
når musikken starter, ellers er den jo blot
endnu en støjkilde. Musikken benyttes i 15 20 minutter ad gangen, så stopper effekten.
Man skal også være meget opmærksom på,
om alle eleverne synes om den musik der spilles - og om den enkelte profiterer af musikken. Den meget snak om læringsstil og de
mange intelligenser har sat gang i tanker om-

6

▲

Bevægelse er en anden vigtig ting at have med
i dagligdagen. Tove får nu alle eleverne op og
stå på stolen, hvor de i kor siger et rim - Nede
i fru Hansens kælder - derefter op på bordene
og nyt rim, ligge hen over stolene og nyt rim.
Jeg skal lige fortælle, at eleverne har hjemmesko på.
Efter denne gymnastiske runde er alle atter
klar til at gå videre med den mere teoretiske
opgave.
Da der opstår en ny uro på grund af manglende koncentration, bliver opgaven at give
hinanden massage. Sidemanden stiller sig bag
stolen og masserer nakke og ryg på klassekammeraten, der ligger hen over bordet med
hovedet på hænderne. Lav lang ryg – har Tove
sagt. Der er atter blide toner i rummet. De
bytter, så alle får en omgang. Os der ser på
kommer også helt i en meditativ tilstand. Det
ser rigtig rart ud.

CD:

149,-

Best.nr: 1195

Don Campbell:
MOZART EFFECT FOR CHILDREN vol 1

Musik til indlæring

7

Musik til smertelindring og tandlægebesøg

Musik til healing og massage

De første øvelser til at
styre dit eget smertesystem

Den rette atmosfære
til nydelse og velvære

Når du slapper af og føler dig tryg, formindskes smerten.

En god massage eller healing er vitaminer for krop og sjæl.

Godt 50% af alle danske tandlæger anvender afslappende Fønix Musik sammen med eller i stedet for andre smertelindrende midler. Hvis din tandlæge endnu ikke tilbyder denne service, er
du ofte selv velkommen til at medbringe en walkman og lytte til musikken under behandlingen.
Når du slapper af og føler dig tryg, formindskes smerten. Og du vil som så mange andre mennesker før dig opleve, at med lidt øvelse bliver tandlæge-besøget ikke blot et tidspunkt, hvor du får
gode tænder - men også en lejlighed til at slappe af i nogle minutter og møde resten af dagen
med fornyet energi og velvære.

Hvad enten du giver behandlinger professionelt eller som fornøjelse sammen med venner og
bekendte, er disse tre titler perfekte stemningsskabere, når kroppen skal slappe dybt af. Healing
og massage fjerner spændinger og blokeringer, og musikken hjælper til at modtageren kommer i
den rette stemning, så denne proces holder sig - også efter behandlingen.

149,-

Best.nr: 1018

Palash: ON A DAY LIKE THIS

▲

CD:

149,-

Denne CD indeholder 45 minutters musik specielt egnet til dyb energimassage eller meditation. Musikken bringer dig i en bevidsthedstilstand, hvor du er fuldstændig til stede og kan
gå på opdagelse i effekten af de forskellige
niveauer af lyde fra tibetanske syngeskåle og
synthesizer.

Carsten Rosenlund:
SHE MOVED THROUGH THE FAIR
Ord kan knapt beskrive musikken på denne
CD. Luk øjnene og oplev den keltiske verdens
eventyrlige stemninger. De smukke melodier
er fyldt med skønhed, længsel og en uforlignelig magi. At blive rørt om hjertet, som man
kun sjældent oplever det. At lette alle bekymringer og stress .

Vidunderligt smukke melodier, med
en næsten magisk afslappende og
beroligende atmosfære, gennemarbejdede musikaliske arragementer.

Best.nr: 1152

CD:

Henrik Koitzsch & Jakob Gadegaard
Frandsen: WOODLANDS
Fortryllende smukke melodier med en blid flydende rytme. Musik der får dig til at føle dig
veltilpas.

▲

Best.nr: 1110

The Moment: MUSIC FOR MASSAGE

Stille melodisk musik spillet med stor ømhed,
som omslutter dig med stilhed og ro, musikken der overspiller naturens skønhed.

▲

▲
CD:

149,-

▲

CD:

Vinjor Nils: SILENT TRAVELLER

149,-

CD:

Best.nr: 1144

Best.nr: 1068

Petersen Flemming: MOONWATER
Varme og bløde melodier, der nænsomt rører dine inderste
strenge og skaber en omsorgsfuld atmosfære der giver fred
og velvære.

Den enkle melodis forunderlige evne til at vække følelser,
tanker og billeder i os, denne musik omslutter dig med
følelsen af tryghed og varme.

8

CD:

▲

▲

Laursen Lau: HEART OF THE MATTER

149,-

149,-

CD:

Best.nr: 1209

149,-

Best.nr: 1134

9

F ø n i x M u s i k - meget mere end bare musik

Smukke thankaer fra Bhutan
Mandala, Carl Gustav Jung opfattede en
Mandala som et indre kompas. Et cirkelrundt
motiv, der kan bruges som meditationsobjekt og bringe tankerne til ro og flytte
opmærksomheden fra det
ydre til det indre. pris:

Tid til fordybelse og visdom
Fem forskellige thankaer - vægtæpper med spirituelle motiver. Hver enkelt thanka er et kunstværk i sig selv, og der findes ikke to - selv inden for samme motiv - som er 100% ens. Selve
motiverne er malet individuelt i hånden og indrammet af smukt brokadestof. Man fornemmer
tydeligt den fine, meditative energi, der er lagt i fremstillingen, og det smukke kunstværk giver
inspiration til meditation og fordybelse. Thankaerne bliver fremstillet for Fønix Musik hos Choki
Traditional Art School i Bhutan, som giver elever fra fattige familier mulighed for gratis at få en
boglig uddannelse i kombination med oplæring i traditionel kunsthåndværk.

1.250,-

Best.nr: 10261

Yampeyang, er bodisattva for visdom.
I sin højre hånd holder han et sværd,
der skærer igennem uvidenhed, og sin
venstre hånd holder han en lotus, et
symbol på spirituel visdom.

dhartha år 566 før vor tidsregning. Efter sin oplysning kendt som Buddha, der betyder den opvågnede. I flere hundrede år blev han ikke afbildet,
men nu er den mediterende Buddha symbol på et
sind i balance og en oplyst bevidsthed.
pris:

1.250,-

▲

▲

pris:

Mediterende Buddha, Født som kongesøn Sid-

▲

Ny trend i boligindretning:

1.250,-

Best.nr: 10262

Mål: 69 x 114 cm

Best.nr: 10200

1.250,-

Best.nr: 10243

White Tara, er det guddommeligt feminine
aspekt for næstekærlighed, medlidenhed og gavmildhed. Hun er afbildet på en måneskive i en
lotusblomst, og man tillægger hende evnen til at
opfylde ønsker og give et langt og lykkeligt liv.
pris:

1.250,-

Best.nr: 10260
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▲

pris:

▲

Chenrizy, Det fortælles at bodhisatvaen
Chenrizy eller Avalokiteswara påtog sig selv at
redde alle væsener fra lidelse. Da det gik op for
ham, hvor overvældende omfattende opgaven
var eksploderede hans hovede i utallige stykker.

Musik til livsglæde, dans og kropsbevidsthed

Den menneskelige
krop elsker at røre sig

Det bliver sjovt at have travlt.

En god massage eller healing er vitaminer for krop og sjæl.

Musikken på denne side hjælper dig til at få
overskud og genvinde din balance i en travl
periode. Når du har travlt, kan det være svært
at komme ned i omdrejninger igen. Og hvis du
ikke slapper af ind imellem, bliver du lettere
stresset og får alle de velkendte symptomer:
Søvnbesvær, manglende overblik, usunde spisevaner, osv. Med små musikalske pusterum
genvinder du dit overblik, og du træffer bedre
beslutninger. Det bliver sjovt at have travlt, og
du vil opleve, at du faktisk NÅR mere, hvis du
ind imellem giver dig selv 10 minutter til at
slappe af.

I vores moderne verden giver vi den alt for sjældent lejlighed til at danse og bevæge sig. Livsglæde, kropsbevidsthed og god jordforbindelse er blandt mange af gevinsterne ved at lytte til
Steen Raahauges rytmer.

CD:

149,-

Best.nr: 1149

Steen Raahauge:
LISTEN TO ANOTHER DRUM

6
▲

▲

Få overskuddet og
kreativiteten tilbage

CD:

‘At lytte til en anden tromme’ er et afrikansk
udtryk for at se tingene fra en anden synsvinkel - at skifte standpunkt og opleve verden
med nye øjne. På denne CD får du lejlighed til
netop det. At opleve nye rytmer, at røre sig på
nye måder og måske også opleve dig selv på
en ny måde. Forfriskende!

149,-

Best.nr: 1148

CD:

149,-

Best.nr: 1192

Steen Raahauge: DRUM SCENARIOS
Slap af og nyd musikkens afstressende toner.
Stille melodier som giver fred i sindet.

CD:

D

En unik CD fuld af livsglæde, energi og plads
til at danse og drømme. Steen Raahauge spiller på et utal af trommer & percussion-instrumenter. Et fantastisk album.

▲

Petersson & Deibjerg: PEACE OF MIND

149,-

Best.nr: 1006

Bindu: ZENRISE
Steen Raahauge: DRUMMING THE EARTH

Eventyr: LAND OF DREAMS
▲

Afslappende og glad musik fuld af eventyrstemninger og smukke passager. Musikken er
en oase i en travl hverdag.

CD:

149,-

Best.nr: 1099

12

Spiller du højt, så lad rytmerne forene ånd og
krop i nærvær og grounding, - din og jordens
mangfoldighed vil kunne forenes i vitamingi
vende og vitale rytmer, mens du danser jorden. Spiller du med mere normal lydstyrke
kan du lade tankerne dvæle og flyde på rytmernes strømme. Har du hovedtelefoner på,
kan du komme helt ind i musikken og forføres
til en forening af detalje og helhed af inciterende puls i uransagelige drømme. Skulle du
her falde i søvn, gør det ikke noget. Jeg holder
meget af historien om den unge kirketjener i
klostret der fortvivlet spørger sin biskop hvad
han skal gøre når de unge præster falder i
søvn under biskoppens prædiken. Biskoppen
svarer: Giv dem et tæppe, så de kan varme sig.
- Steen Raahauge

▲

Guitarmusik med smittende humør og gå-påmod. Et forfriskende musikalisk mesterværk.
Bindus debut-CD, som stadig sælger rigtig
godt.

CD:

149,-

Best.nr: 1202

S
13

▲

Musik til når du har travlt

Mentaltræning - fantasirejser

▲

Afspændingsprogrammer
- med musik og tale
Best.nr: 8631

CD:

149,-

Best.nr: 10309

følelse af skønhed og styrke. I dette univers
kan vi forene energierne fra vort indre med
energierne fra hver af planeterne til en universel helhedsfølelse, og ved at samstemme os
med den indre kraft kan vi lede bevidstheden
i den rette harmoni og på den måde bane
vejen for dybdemeditation.

Den letteste og mest effektive måde at lære at
slappe af på... Afspændingsmusik alene er et
meget effektivt redskab til at skabe afspænding og indre ro. Hvis man har brug for en
ekstra indsats, er afspændingsøvelser med tale
og musik i baggrunden det perfekte redskab.

198,-

CD:

Toner fra universet

Musikken på albummet:
Carsten Sommerskov: NUL STRESS
▲

CD:

198,-

Best.nr: 3402

Del 2 Mars (7:03) Vi kan frigøre os fra undertrykte
energier, der har hobet sig op.
Del 3 Jupiter (6:58) Vi kan gå på opdagelse i vort
indre og opsøge de eventyr, som venter på os.

▲

Carsten Sommerskov:
INDRE RO OG VELVÆRE
CD:

“Indre ro og velvære” har 2 formål: Nummer 1
på CDen giver dig en god oplevelse og du fyldes samtidigt med velvære. Nr. 2 bearbejder
og fjerner indre uro, angst og bekymring. En
god CD for begyndere - nu solgt i mere end
10.000 eksemplarer.

149,-

Best.nr: 1141

The Moment: AFSPÆNDING

▲

CD:

Del 1: Solen (5:40) At åbne porten til vor indre sol
og skabe balance.

Mentaltræning til alle former for stress. Du kan
vælge at slappe af i 5 min., 10 min. eller et
kvarter. CDen indeholder også afspænding.

149,-

Indeholder både afspænding af hele kroppen
og energi-afbalancering. To programmer på
22:20 og 31:50 minutter.

Best.nr: 6396

Del 4 Saturn (4:45) Med fokus på Saturn bliver
det muligt at skabe form og struktur i vort indre.
Vi kan føle vore begrænsninger således, at vi kan
overskride dem.

Metatone/Rolf Bekker: DEN GYLDNE SOL
“Alt liv i vores solsystem udgår fra en helhed,
hvori solen er midtpunktet. Solens ydre og
indre univers viser os lysets skabende rytme.
Solen skjuler den indre åndelige sol bag et slør
af gyldent lys, som er det åndelige centrum i
vores solsystem. Musikken er komponeret på
baggrund af de skjulte toner fra Solen, Mars,
Jupiter, Saturn, Månen, Merkur og Venus, med
solen som den bærende kraft. De universelle
toner skaber en helhed, hvormed vi har mulighed for at lede bevidstheden til den livgivende kraft fra Solen, som fremkalder en

Del 5 Månen (7:08) Med fokus på Månen kan vi
søge til underbevidstheden og åbne for det følelsesmæssige område i vort indre.
Del 6 Merkur (6:13) Med fokus på Merkur, kan vi
opnå kontakt mellem bevidstheden og underbevidstheden.
Del 7 Venus (6:08) Med fokus på Venus, kan vi
løfte os til en helhedsfølelse, der spreder lys og
kærlighed i vort indre.

▲

Per Long: GI FLIP & FANTASI
CD:

Dyb afspænding for krop og sind og en fantasi-rejse, hvor du kan møde din indre vismand
og få svar. Tale Per Long og musik af Pushkar.

149,-

Best.nr: 10139

På Rejse med Sjælen 3

149,-

▲

CD:

Fem meditationer: Indre Ro - Du er Succes Mød din indre Mand - Mød din indre Kvinde Farvel til dagen i dag, Sov Godt.

På Rejse med Sjælen 1

Best.nr: 8622

Fem meditationer: Hvidt lys, Sjælens Brønd,
Lotusblomsten, Mød dit Højere Selv, Indre fred
- fred i verden.

14

Del 1 – Mødet
(7:54)

Del 4 – I østen
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(5:36)

Andre CDer fra Metatone/Rolf Bekker:
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Eckhart Tolle

Taler på letforståeligt engelsk.

“I en verden, hvor mange mennesker lever som slaver af tiden, travlt optagne af at “nå et
eller andet sted hen”, er Tolles budskab mere aktuelt end nogensinde før. Vi søger lykken
uden for os selv, men oplysning, fuldbyrdelse, lykke, eller hvad vi nu end kalder det, eksisterer ikke i fremtiden. Oplysning eksisterer slet ikke i tiden, men kun i oplevelsen af tidløshed,
fuldkommen nærvær, det evige nu.”
Sven Trier i en omtale af Eckhart Tolles arbejde.
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