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CD kun: 109,-
Bestillingsnummer:	1301
Normalpris fra 1. juli 2007: 149,-

K A T E G O R I

			Opløftenede
✓ Afspændende
			Meditativ

Månedens ti lbud

Musikken på albummet:
 1. Clarity [Carlsson] 3:40
 2. Malin´s sång [J:son] 6:15
 3. We still are [Carlsson] 3:50
 4. Small water [Carlsson] 3:54
 5. Harvest [Carlsson] 4:05
 6. Song for a crow angel [J:son] 6:14
 7. Anta [J:son] 6:39
 8. I’m still waiting [Carlsson] 3:52
 9. Gloria [J:son] 5:19
 10. 9 th Eternal kiss [J:son] 5:50
 11. Dreamtime [Carlsson] 10:43
       Totaltid: 61:52

Medvirkende musikere:
Malin Trast: Altfløjte.
Torbjörn Carlsson: Gitar, keyboard
Björn J:son Lindh: Fløjte, keyboard
Per Johansson: Klarinet

Indspillet i 2006 i Memoria Studios, Åmål, 
Sverige og Älgå Studios, Sparreholm, Sverige.

SPAR
 40,-

i	denne	måned!

Torbjörn Carlsson, Björn J:son Lindh & Malin Trast:

   Clarity
Det	er	tre	utroligt	dygtige	musikere,	

som	samarbejder	på	dette	album.	Tor-

björn	Carlsson	og	Björn	J:son	Lindh,	

der	tidligere	har	udgivet	Fønix-album-

met,	“Inner	Beauty”,	er	komponisterne	

og	Malin	Trast	medvirker	som	altfløjte-

nist	-	en	suværen	kombination.		Vi	har	

at	gøre	med	virkeligt	velrenomerede	

svenske	musikere.	Den	mest	kendte	af	

dem	er	formodenligt	Björn	J:son	Lindh,	

som	bl.a.	har	komponeret	musik	til	et	

utal	af	kendte	svenske	film,	som	f.eks.	

“Jägerna”	og	“Hälsoresan”.	Han	har	

også	arbejdet	sammen	med	mange	

store	og	velkendte	musikere,	som	f.

eks.	Mike	Oldfield,	Cornelis	Vreeswijk	

og	Janne	Schaffer.	Torbjörn	Carlsson	

har	også	haft	en	prægtig	musikalsk	

karriere.	Han	har	modtaget	flere	store	

priser	og	har	ofte	optrådt	i	svensk	TV	

med	sin	musik.	Deres	nye	album,	“Cla-

rity”	indeholder	11	smukke	musikstyk-

ker,	hvor	fløjten	har	en	fremtrædende	

plads,	med	smukt	akkompagnement	af	

akustisk	guitar.	En	ren	nydelse!

Nordic Wellness
- music for stress free living
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The Feel Good Collection
Den islandske musiker, Fridrik Karlsson, har 
været professionel musiker siden han var 16. 
Han er uddannet i klassisk og jazz/rock guitar, 
og han fik internationel success i gruppen 
Mezoforte, da de i 1983 fik hittet “Garden Par-
ty”, som bl.a. var på top 10 i England.

I 1996 flyttede han til England, hvor han har 
været studie-musiker for stjerner som 
Madonna, Jose Carreras og Tom Jones. Han har 
medvirket på film-soundtracks til f.eks. 

“Evita” og “Hercules”, og han var musiker i 
London West End musicals, bl.a. “Cats”. Og 
han har medvirket på albums med Boy-zone, 
Westlife, Atomic Kitten, Kate Winslet og Ronan 
Keating. Han har en stor interesse for person-
lig udvikling og har en Master Practitioner 
uddannelse i NLP, tidslinie-terapi og hypnose. 
Derudover har han bl.a. studeret Ayurveda, 
Yoga og Reiki healing.

Siden 1997 har han komponeret albums i 
serien “The Feel Good Collection”. Musikken er 
melodisk, flot produceret og lettilgængelig at 
lytte til - og så egner den sig i høj grad som 
baggrundsmusik for forskellige spa og wellness 
aktiviteter.

Fridrik Karlsson

Fridrik Karlsson:
1. CHILLOUT HEAVEN
CD: 149,-
Best.nr.:	10730

2. GOOD NIGHT
CD: 149,-
Best.nr.:	10736

3. MAGICAL TREATMENTS
CD: 149,-
Best.nr.:	10733

4. MAGICAL RELAXATION
CD: 149,-
Best.nr.:	10738

5. GOOD MORNING
CD: 149,-
Best.nr.:	10735

6. PEACE OF MIND
CD: 149,-
Best.nr.:	10739

7. MAGICAL HEALING
CD: 149,-
Best.nr.:	10731

8. TOTAL WELLBEING
CD: 149,-
Best.nr.:	10742

9. MAGICAL ATMOSPHERE
CD: 149,-
Best.nr.:	10732

10. TOTAL BALANCE
CD: 149,-
Best.nr.:	10741

11. TOTAL TRANQUILITY
CD: 149,-
Best.nr.:	10734

12. SPIRITUAL FITNESS
CD: 149,-
Best.nr.:	10740

13. HARMONIOUS LIVING
CD: 149,-
Best.nr.:	10737

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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Spirituelle og 
             selvudviklende temaer

Spillefilm på DVD

SLIDING DOORS
En parallel historien om skæbnens uendelige 
spil af tilfældigheder. Helen er netop blevet 
fyret fra sit job, og begiver sig nu hjem, men 

toget kører lige for næsen af hende da en lille pige kommer i 
vejen. Helen når først hjem efter en del forsinkelser, og hun 
finder kæresten Gerry i bad. Selvom Helen aner uråd om hvad 
der er gået forud, forsætter de to deres noget anstrengte for-
hold. I en anden udgave bliver pigen hevet til side af sin mor, 
og Helen når toget. Nu møder Helen den charmerende forret-
ningsmand James i toget, og hjemme finder hun Gerry i seng 
med sin elskerinde. Filmen igennem følger man de to 
parallelle handlinger, som flere gange krydser hinanden, og 
til slut går op i en højere enhed. Spilletid: 95 min.

Sprog: Engelsk • Undertekster: Dansk, norsk, svensk, finsk.

Medvirkende: Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch

Caroline Myss: ENERGIES OF HEALING
Sundhed er mere end fravær af sygdom. Caro-
line Myss viser, hvordan vi kan opleve vitalitet 
og glæde. Der er mange dybe indsigter i dette 
kursusmateriale, og hun præsenterer stoffet 
let og humoristisk: “Hvordan din biografi bli-
ver til din biologi”, “Intuition: din største gave 
til et bedre helbred”, “Tilgivelse - hvordan det 
øjeblikkeligt kan give ny energi”, “Energi-
anatomi - hvad det er og hvordan det virker”, 
“Syv sandheder, som er vigtige for din spiritu-
elle og fysiske velvære”.
Spilletid: 3 timer • Sprog: engelsk • Ingen undertek-
ster

Eckhart Tolle:
THE FLOWERING OF HUMAN CONSCIOUSNESS
“I en verden, hvor mange mennesker lever 
som slaver af tiden og er travlt optagne af at 
“nå et eller andet sted hen”, er Tolles budskab 
mere aktuelt end nogensinde. Vi søger lykken 
uden for os selv, og i vores ængstelige iver 
efter at nå vores mål, glemmer vi at glæde os 
over blomsterne ved vejkanten. 

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 fuldkommen 
nærvær, det evige nu. Som en viis mand 
engang sagde: “You cannot become happy, 
you can only be happy”.”
Svend Trier 
(arrangerer af og til workshops og foredrag med Eckhart 

Tolle i Danmark: www.quantumseminars.dk)

Spilletid: 3 1/2 time • Sprog: engelsk • Ingen under-
tekster

Thich Nhat Hanh: MINDFUL MOVEMENTS
“Mindful Movements” er en serie tai chi-agtige meditative 
bevægelser, som øger koordinationen mellem krop og sind. 
Et ideelt supplement til en stille meditationspraksis. Øvel-
serne bliver vist omhyggeligt to gange i løbet af DVDen. Thich 
Nhat Nanh er vietnamesisk zen-mester. Han er grundlægger 
af Van Hanh Buddhist University i Saigon og han har under-
vist på Columbia University i USA og Sorbonne i Paris. Han 
har skrevet over 60 bøger og blev i 1967 nomineret til Nobels 
Fredspris af Martin Luther King, Jr.
Spilletid: 36 min. • Sprog: engelsk • Ingen undertekster

DVD: 69,-
Best.nr:	10723

EVIGT SOLSKIN I ET PLETFRIT SIND
(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)
En film om bevidsthed, underbevidsthed og hukommelse, 
som man kan se igen og igen og stadig komme frem til andre 
og nye ting, end første gang man så den. Det er ganske origi-
nalitet og gør, at man ønsker at se filmen nok engang. Den 
sætter masser af tanker i gang, og man glemmer den ikke lige 
med det samme.
Spilletid: 108 min. • Sprog: Engelsk • Undertekster: Dansk, norsk, 
svensk, finsk •  Medvirkende: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, 
Tom Wilkinson, Elijah Wood

2 DVD: 298,-
Best.nr:	10706

2 DVD: 298,-
Best.nr:	10705

DVD: 169,-
Best.nr:	10708

298,-
10706

“...hvis du giver slip på tøjlerne...så kan du 
godt forberede dig på den mest 

stimulerende rutchebanetur, biografmørket 
nogensinde har budt på.”

B.T. (Henning Høeg)

Personlig udvikling på DVD

DVD: 69,-
Best.nr:	10722

6
▲

▲
▲

▲

▲
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Stilletid i skolen
Af Karen-Margrethe Rasmussen
Tidligere skoleinspektør.

Karen Lykke Ringgaard arbejder som skolepæ-
dagog (0.-3. klasse) på Buskelund skolen i Sil-
keborg. Skolen er 7 år og bygget til de nyeste 
pædagogiske principper med differentieret 
undervisning på tværs af klasser, samt skolens 
inddeling i tre årgangsmoduler.

For et par år siden havde Karen en 2. klasse. 
Hun registrer, at når børnene er nået til midt 
på dagen, ser nogle af dem helt udslukt ud i 
blikket. Som om de bare er fyldt helt op, og 
der simpelthen ikke er plads til mere. 

Karen indfører et begreb “stilletid”. I den 
halve time fra 13.30 - 14, hvor klassen har 
“hjemmetid” (skoledagen afsluttes og SFO- 
tiden introduceres), skal eleverne være stille, 
de må slappe af på madrasser, læse, spille spil 
med sig selv eller lignende. 

Karen får den ide at spille musik i denne 
halve time. Palle Madsen, der har indspillet 
CDen “Soul Touch”, er forældre til en dreng i 
klassen, og han forærer klassen en CD. Børne-
ne bliver helt vilde med den. Nu er det den 
der skal høres i “stilletid”, når Karen sætter 

anden musik på, må hun vende tilbage til 
“Soul Touch”.Børnene sukker efter de minut-
ters ro og fred “stilletiden” giver.

På skolen udvises der stor interesse for at 
møde det enkelte barn både fagligt og som 
menneske. Ind i den sammenhæng har Karen 
gjort sig nogle tanker om, hvilke krav vi stiller 
til de børn der er af de indadvendte typer. 
Karen har flere gange oplevet at blive kontak-
tet af et barn efter en “stilletid”, barnet har 
fået en god ide eller vil lige fortælle noget det 
er kommet til at tænke på. Karen tror det er 
fordi hjernen har fået ro til at tænke, at de 
kreative ideer og løsninger dukker frem.

Vi kræver ofte at børnene skal være konstant 
omstillingsparate og være hurtige til at træffe 
et valg. Ligeledes ønsker vi, at de bliver gode 
til at stille sig op og sige deres mening. Nogle 
børn har også konkurrence som et drive for at 
være attraktive. Men for nogle børn er det 
simpelthen en stor belastning at være på eller 
til rådighed på den måde. Karen har fået 
øjnene op for, at nogle børn har behov for et 

stille sted, hvor de kan tænke tingene igennem, 
hvor de har lov til at være indadvendte og gen-
oplade til fornyet energi.

Karen mener vi i vore samfund, har brug for 
mennesker, der bevarer evnen til at være alene 
med sig selv, evner refleksionen og fordybelsens 
ædle kunst. Da hun skulle sige farvel til 3. klasse 
for at videregive dem til 4. klasse + ny lærer-
gruppe, havde hun en snak med dem om, hvad 
de huskede fra de fire år de havde været sam-
men, og hvilke ting de ønskede at fortsætte 
med. Stort set alle nævnte “stilletid” med 
musik, som noget der havde været godt og 
noget de ville fortætte med.

I den 0. klasse Karen nu arbejder i, har der 
været meget store problemer med uro. Lærerne 
har afprøvet forskelligt. Karen mente at børnene 
var for unge til “stilletid” med musik.  Da lærer-
ne havde brug for tid til at skrive i kontaktbøger 
til forældrene, om hvordan dagen var gået, 
afprøvede de “stilletid” med musik, så de fik ro 
til dette gøremål. Dette gav uventede resultater. 
Børnene blev meget glade for denne stund, og 
nu kræver de at blive ved.

Lærerne mener også at denne aktivitet har 
haft betydning for, at det enkelte barn har fun-
det sin egen ro, og  forældrene bakker op.

Karen er netop gået i gang med “stilletid” og 
musik i en anden klasse. Hun finder det vigtigt 
at man også har tid til at være sammen med sig 
selv og kun sig selv, tænke over den del af 
dagen, der er gået og tænke over det man skal i 
gang med resten af dagen. Hun påpeger, at 
“stilletid” ikke må være “skæld ud” tid. Hvis der 
opstår problemer dæmper hun langsomt for 
musikken og siger, at nu er “stilletiden” slut for 
i dag. Det er vigtigt, at det forbliver en god 
stund. Rolig, afslappende musik spilles også for 
de børn, der benytter SFO om morgenen, det har 
en god effekt, ligeledes spilles musik i de områ-
der af SFO, der er stilleområder.

Soul Touch: THE EDGE OF PARADISE

CD: 149,-
Best.nr:	1173

Nicoline “Det er dejligt, 
al larmen er væk”. Hun ville gerne 

have “stilletid” hele dagen, 
dagen bliver mere urolig, hvis der 

ikke har været “stilletid”.

Anna synes det er 
godt at ligge og 

slappe af med sig 
selv på en 

madras, når der 
er “stilletid”.

Magnus ligger stille med sig selv, 
nogle gange læser han eller 

spiller spil, han synes det er godt, 
at der er helt ro.
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2 DVD: 79,-
Best.nr:	10721

Indlæring

CD: 149,-
Best.nr.:	1195

Afslapning & kreativitet

CD: 149,-
Best.nr.:		1196

Mozart til graviditet 
og fødsel

CD: 149,-
Best.nr.:	1239

Mozart til nyfødte

CD: 149,-
Best.nr.:		1240

God nat

CD: 149,-
Best.nr.:	1241

Musik til leg

CD: 149,-
Best.nr.:		1255

Fra leg til sovetid

CD: 149,-
Best.nr.:	1198

Fokus og klarhed

dobbelt CD: 195,-
Best.nr.:	7949

Mozart til afslapning

CD: 149,-
Best.nr.:	7950

Morgen og aften Yoga

CD: 149,-
Best.nr.:	9230

Indlæring

CD: 149,-
Best.nr.:	6435

Helbred kroppen

CD: 149,-
Best.nr.:		6436

Kreativitet

CD: 149,-
Best.nr.:	6437

   - den komplette samling

Voksne:
Mozart Effekten vol. 1 - 6

Music for Children vol. 1 -4
Børn:

CD: 149,-
Best.nr.:		

Baby:

En bemærkelsesværdig virkning, som man ikke tidligere var opmærksom på, har vist sig ved 
Mozarts musik. En virkning, der gør, at musikken i høj grad kan bruges i terapeutiske, ind lærings-
mæssige og selvhelbredende sammenhænge. Måske er det musikkens tonemæssige sammen 

sætning. Måske er det det faktum, at Mozart selv led af et psykologisk 
syndrom (som ikke kom til udtryk, når han komponerede og spillede 

musik). Måske er forklaringen en helt tredje. Men det er et faktum, 
at det virker! Den amerikanske forfatter Don Campbell har ud fra 

årtiers erfaringer fra mange steder i verden sammensat en 
serie af CDer med Mozarts musik til forskellige praktiske og 

terapeutiske formål, og terapeutiske formål - 6 til 
voksne og 9 til børn.

Bevægelse og leg

CD: 149,-
Best.nr.:	1197

Mozart til hele 
familien i bilen

CD: 149,-
Best.nr.:	1242

Mozarteffekten 

To-disk special edition!

Spilletid: 173 min. • Sprog: Engelsk
Inklusiv 20 nye min, som aldrig før er vist.

Digitalt restaureret og remastered billede og lyd.
Undertekster: Dansk, norsk, svensk, finsk

AMADEUS
Milos Formans geniale multi-Oscar-vinder om 
Wolfgang Amadeus Mozarts liv og død, sådan som 
den sygeligt skinsyge østrigske hofkomponist 
Salieri oplevede det...

I 1781 i Wien bliver hofkomponisten Antonio 
Salieri (F. Murray Abraham) rasende af misundelse, 
da han opdager, at de guddommelige musikalske 
evner, han selv drømmer om at have, istedet 
besiddes af den sjofle og gavtyveagtige Mozart 
(Tom Hulce). Salieri sætter alt ind på at knuse 
Mozart med alle tænkelige midler, altimens seerne 
tryllebindes af den filmiske kunst og sublime 
musik.

Amadeus er en sand filmisk triumf. En overdådig 
periodeskildring og samtidig en hyldest til Mozarts 
musik. Den er på top-100 over alle tiders bedste 
film ifølge American Film Institute og vandt 8 
Oscars i 1984, bl.a. for bedste film (produceret af 
Saul Zaentz), bedste Skuespiller (F. Murray Abra-
ham), bedste instruktør (Milos Forman) og bedste 
filmmanuskript (Peter Shaffer, som også skrev det 
oprindelige teaterstykke). Og så er filmen en rigtig 
god illustration af, hvorfor Mozart effekten virker...
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Musik til harmonisering 
        af kroppens 7 energicentre 
                                - chakraer

CD: 149,-
Best.nr:	10728

▲

Musikken på albummet:
1. Akasha  7:15

2. Beyond Boundaries  11:45

3. Time to Time  6:32

4. A Wonderful Place 13:20

5. Chilli Flamenco  9:46

6. Love Vision  6:36

7. Upside - Akasha Version 8:13

8. IAO   11:00

Totaltid: 74:45

CD: 149,-
Best.nr:	10698

Musikken på albummet:
Part 1 - Rodcenter/Rootcenter ... 6:38

Part 2 - Miltcenter/Spleencenter ... 5:47

Part 3 - Solar plexus ... 8:23

Part 4 - Hjertecenter/Heartcenter ... 5:05

Part 5 - Halscenter/Throatcenter ... 4:36

Part 6 - Pandecenter/The third eye ... 6:23

Part 7 - Kronecenter/Crowncenter ... 6:02

URLYSET

CD: 149,-
Best.nr.: 9920

SIRIUS

CD: 149,-
Best.nr.: 9857

Andre CDer fra Metatone/Rolf Bekker:

Metatone/Rolf Bekker: CHAKRA
Musikken er komponeret på baggrund af de 
skjulte toner fra hvert af de psykiske centre. 
Den tager udgangspunkt i det nederste cen-
ter for enden af rygraden og slutter i centret 
øverst på hovedet. Med musikken og medi-
tation, som værktøj, er det muligt at åbne de 
psykiske centre et efter et.

Uophørligt påvirker den ene kraft den 
anden i hele kroppen. Når forholdet mellem 
tanke/følelse, som den ene kraft og krop/
spændinger/energi, som den anden kraft, er 
ude af balance, så har vi stress og psykosoma-
tiske sygdomme.

I meditation oplever vi, hvordan energierne 
arbejder, spændinger løsnes og giver os en 
større evne til udfoldelse.

HIMALAYA MYSTIK

CD: 149,-
Best.nr.: 9995

FORDYBELSE

CD: 149,-
Best.nr.: 10259

DEN GYLDNE SOL

CD: 149,-
Best.nr.: 10309

Andre CDer fra Metatone/Rolf Bekker:
Del 1 – Mødet med Himalaya 

(7:54)
Musikken stimulerer de indre sanser 

og fremkalder mentale billeder og 

stemninger fra et sandt paradis i 

Himalaya med oplevelser fra en 

uberørt natur med et farveorgie i de 

mest vidunderlige mønstre.

       

Del 2 – Naturen vågner og emmer 

af mystik (5:52)

Musikken leder til et panorama 

af stemninger fra de forskellige 

religioners lyde, hvorfra vinden sender 

bønner ud over de grønne dale.

Del 3 – Morgenstemning fra øst 

(5:47)
Musikken fremkalder en stemning i 

vort indre, hvori vi oplever naturens 

vidunderlige stilhed i overgangen fra 

nat til dag. 

Del 4 – I østen stiger solen op (5:36)

Musikken vækker følelsen fra solopgang 

i vor underbevidsthed og inspirerer 

fantasien, der hjælper med at skabe et 

univers, hvori vi oplever naturen vågner.

Del 5 – Verdens tag åbenbares i 

lyset (5:08)

Musikken fremtryller sindsbilleder med 

en fantastisk naturoplevelse inspireret 

af Himalayas kæmpemæssige bjerge af 

granit, is og sne.

Del 6 – Fordybelse (5:39)

Musikken skaber en indre ro og åbner 

for vort indre og baner vejen for 

dybdemeditation, der leder til et univers 

hvor vi oplever kosmisk kommunikation.

Del 7 – Himalaya mystik (6:13)

Musikken opbygger en fantastisk 

oplevelse, der medfører en stærk 

klarhed, skarphed og nærvær som 

bringer os til en inderlig dyb indre 

mystisk oplevelse. 

Himalaya-booklet.indd

5/12/2005, 1:31 PM
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Torben Thøger

Andre CDer fra Torben Thøger:

Torben Thøger

Nyskabende musik

HARMONY

CD: 149,-
Best.nr.: 10104

THE PRESENT

CD: 149,-
Best.nr.: 10363

Torben Thøger: 
AKASHA
“Akasha” byder på 
nyskabende musik 
hvor symfonisk rock 
blander sig med genrer 
som jazz, chill out, lounge, 
flamenco og klassisk musik. 
CD’en er komponeret og produceret i 
både Danmark og Spanien og udover de 
mange  instrumenter som Torben selv 
spiller, medvirker et spansk kor og inter-
nationale kunstnere på klassiske, 
elektriske og etniske instrumenter.

blander sig med genrer 
som jazz, chill out, lounge, 
flamenco og klassisk musik. 

▲
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Afspænding

Kenneth Sørensen: MIND MANAGEMENT
Fire guidede øvelser, der er sammensat med 
det helt specifikke formål at fremkalde større 
indre ro og afspænding, og de kan også styrke 
dit selvværd.

Lars Søndergaard: INDRE BALANCE
En hjælp til at aktivere kroppens og sjælens 
positive, naturlige kræfter, men programmet 
giver også mod til at lade de mere blokerede 
og problemfyldte aspekter komme ‘ind i var-
men’. CDen baserer sig på Lars Søndergaards 
mangeårige kontakt til den irske healer og 
meditationslærer, Bob Moore, og det er under 
tæt udveksling med ham og praktiserende 
læge i Holstebro, Lars Kabel Kristensen, at 
programmet har udviklet sig.

Danske Afspændingspædagoger:
ET GODT HVIL
Når krop og psyke gennem længere tid har 
været på overarbejde, har den stressede og 
anspændte brug for hjælp til at geare ned. At 
afspænde er temmelig krævende, fordi man 
bevidst skal ‘gøre ingenting’. Det er svært selv 
at spænde af uden vejledning.

CD: 149,-
Best.nr:	10729

▲

CD: 149,-
Best.nr:	3551

CD: 129,-
Best.nr:	9905

▲

▲

LYDPUDE
Hovedpude med indbyggede stereohøj-
talere. En lydpude ligner en gangske 
almindelig hovedpude, og når højtaler-
ne er taget ud, kan den vaskes i vaske-
maskine ved 60°. Det er let at montere 
højtalerne igen efter vask. Puden passer 
til et helt almindeligt dansk pudebe-
træk på 60 x 63 cm. Fiberfyldet i puden 
har god isoleringsevne og er velegnet til 
allergikere og astmaramte. Mængden af 
fyld kan reguleres. Fra lydpuden er der 
2,5 meter ledning, der meget let kan 
kobles til en transportabel CD-afspiller 
eller et stereoanlæg.

Afspændingsprogrammer 
                      - med musik og tale

CD: 149,-
Best.nr:	1267

▲

Alex Haurand: FIND DIG IKKE I STRESS
De forskellige afspændingsøvelser på denne CD, giver dig 
mulighed for at lære at slappe af i hverdagen. Alex Haurands 
behagelige stemme og den beroligende baggrundsmusik ska-
ber en ramme hvor både din krop og sind lettere kan komme 
i en naturlig afspændt tilstand. Indeholder CD og 28 siders 
hæfte med facts om stress og forskellige værktøjer til større 
glæde og lyst i livet.

Meir Schneider: 
THE NATURAL VISION IMPOVEMENT KIT
Komplet arbejdssæt med øvelser til dig, der 
ønsker at lave øjenøvelser for at forbedre dit 
syn på en naturlig måde.

Selv hvis du ikke har brug for briller eller 
kontaktlinser, kan du have glæde af øvelser-
ne i dette indlæringssæt. Omkring 70% af 
alle computerbrugere oplever spændinger 
og træthed omkring øjnene.Som musklerne 
i resten af kroppen, har musklerne omkring 
øjnene glæde af motion og variation.

2 CD & bog m.m. 298,-
Best.nr:	10714

CD nr 1: Øjenøvelser til computer-brugere
CD nr 2: Øjenøvelser til forbedring af synet
Bog: 88 s. med øvelser og baggrundsviden (engesk)
13 kort med øvelserne forklaret i tekst og med fotos
2 små plakater med bogstaver i forskellig størrelse

pude: 845,-
Best.nr:	10038

Fald i søvn med Fønix Musik 
                    uden af forstyrre andre

Lav øjenøvelser 
på en naturlig måde

Al materialet er på letforståelig engelsk.

Nyhed

▲

▲
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Janne Solvang og Bjørn Palmqvist: 
SYNG HIERTE
Syng Hierte er en ny CD med tolv moderne 
fortolkninger af Brorsons salmer. Visionen 
har været at give salmerne et tidssvaren-
de udtryk og løfte dem ud fra kirken og 
ind i stuen hos folk.
Vi har valgt at skabe et nyt klangunivers 
og en ny kompositorisk form med 
udgangspunkt i religiøse folketonemelo-
dier fra Norge. Folketonen er udsprunget 
af det almindelige menneskes trang til 
spontant at udtrykke sin religiøsitet. Det 
giver melodierne et rent og stærkt natur-
ligt islæt som vi synes klæder Brorsons 
smukke salmetekster.

På tværs af tiden forenes elementer fra 
alle tider: den gregorianske hymne, tibe-
tanske syngeskåle, cello, kor og de elek-
troakustiske muligheder for collage og 
lydlandskab. Alt sammen en oplevelse af 
Brorson og hans åndelig univers tolket og 
samlet i CDen “Syng hierte”.

CD: 149,-
Best.nr:	10715


