
Nr. 162

▼ Læs i dette nummer:

· ONE ny dvd!

· Skytsenglekort på dansk

· DRAGONFLY: 

DVD med Kevin Costner

· DEN SJETTE SANS: 

DVD med Bruce Willis

· Tryllesange: Indlæring for børn

· Lydhealing med Githa Ben-David

· Spirituelle sange fra hele verden

· Nye CDer med yoga 

og afspænding

· DVD: Lattertræning

· DVD: Budhisme i den moderne 

verden

· Gør noget godt for klimaet: 

Spis mindre kød - DVD med 

Paul McCartney

· INVITATION FRA GUD: 

DVD med Thomas Keating

FØNIX MUSIK - DIN KILDE 
TIL PERSONLIG UDVIKLING...

månedens tilbud

Lars Marco: 

Garden in Heaven

ONE - ny 
banebrydende 
film på DVD!
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Månedens ti lbud

Lars Marco: Garden in Heaven

Musikken på albummet:

Garden in Heaven ... 7:15
Sounds in the Wind ... 8:20
Silent Ocean ... 8:48
The great Universe ... 11:32
Happy Morning ... 8:49
Norwegian Sounds ... 10:26
Peace and Harmony ... 8:42
Totaltid: ... 64:08

Instrumenter:
klaver, guitar, fløjte, 
keyboards og percussion

K A T E G O R I

   Opløftenede
✓ Afspændende
   Meditativ

CD kun: 109,-
Bestillingsnummer: 1312
Normalpris fra 1. juni 2008: 149,-

SPAR
 40,-

i denne måned!

Nyhed!

“Da mine nu voksne børn var babyer 

og ikke ville sove om aftenen, fandt 

jeg en aften min guitar frem og spille-

de stille, rolig og afslappende musik 

for dem. Herved fandt de ro og tryg-

hed, og i løbet af få dage var det ble-

vet en vane for dem - de fandt gen-

kendelsens glæde, roen og ikke mindst 

trygheden ved musikken og samværet 

med deres far.

Ideen til at komponere og indspille 

en afslappende cd for voksne har 

udviklet sig gennem de seneste år.

Jeg henter min inspiration i smukke 

musikalske arrangementer og i natu-

ren. Min familie og jeg har en lille pri-

mitiv hytte i Norge (uden strøm, vand 

og varme). Her nyder vi vores ferier 

med lange vandreture i fjeldet, og vi 

lytter til kilder, mens fiskeørnen svæver 

hen over søen.

Her bliver jeg ladet op, og kan kom-

me hjem i min elektroniske verden, 

med masser af inspiration til at skrive 

min musik.

For 19 år siden købte vi et nedlagt 

landbrug, der ligger helt ned til Lim-

fjorden, med udsigt ud over Livø, Fur, 

Mors og Sallingland.”

Med venlig hilsen, Lars Marco.

Lars Marco er 45 år. Han begyndte at spille, 
da han var 7 år. Da han fyldte 10, startede 
han sit eget band, og siden har han spillet til 
så at sige alt. 
For ca 20 år siden startede han som producer/
komponist/studiemusiker og musikalsk arran-
gør, og de seneste 15 år har han haft sit eget 
studie og pladeselskab. Ialt har han produce-
ret over 650 forskellige cd’er.
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DVD: ONE - en moderne rejse mod et tidløst mål...

▲

DVD: 199,-
Best.nr: 1313

ONE - Filmen
En dyb og vidunderlig film fuld af indsigt og livsvisdom. 
Et budskab så dybt, at det vil forandre dit liv for altid. 
Se den med dine venner og med din familie, og verden 
vil ikke være den samme igen.

I filmen ONE følger vi en helt almindelig familiefar, der 
drager ud i verden for at få svar på livets helt store 
spørgsmål:
Hvad er meningen med tilværelsen?
Hvorfor er der fattigdom og lidelse i verden?
Hvad er visdom og hvordan opnår vi det?
Hvad forhindrer folk i at leve til deres fulde potentiale?
Hvordan opnår man sand fred?
Ialt 20 forskellige spørgsmål

På sin vej møder han både helt almindelige mennesker og kendte tænkere 
og spirituelle ledere, som Deepak Chopra, Barbara Marx Hubbard, Llewellyn 
Vaughan-Lee, Father Thomas Keating, Ram Dass, Robert Thurman, Sadhguru 
Jaggi Vasudev og Thich Nhat Hanh. Og svarene er både indsigtsfulde, dybe 
og ofte meget forbløffende. 
Hvis blot alle mennesker i verden fik lejlighed til at se denne film...
Spilletid: 1 time 20 min. plus 50 minutters ekstramateriale
Sprog: engelsk • Undertekster: Dansk, norsk, svensk og finsk
(ikke undertekster på ekstra-materialet).

Nyhed

10 CD: 695,-
Best.nr: 11021

ONE - Interview CDer
10 samtaler på engelsk på CD. 
Filmen bringer brudstykker fra disse guldgru-
ber af indsigt og visdom. Her får du lydsiden 
af hele samtalen med. Hvert enkelt interview 
rummer dybe indsigter, der danner sig et helt 
specielt rum, når man hører alle 10 samtaler i 
sammenhæng.

Sadhguru Jaggi Vasudev ... 28:11
Llewellyn Vaughan Lee ... 50:44
Thich Nhat Hanh ... 14:23
Father Richard Rohr ... 76:01
Father Thomas Keating ... 67:49
Robert Thurman ... 66:07
Deepak Chopra ... 19:39
Brother Wayne Teasdale ... 21:04
Riane Eisler ... 19:29
Barbara Brodsky ... 37:44

“En sjælden gang i mellem dukker der en film op, der løfter 
ånden og giver håb  for det menneskelige fællesskab, 

som vi alle er en del af. ONE er sådan en film.”
 -Sam Ajluni, Jurymedlem, Cannes Film Festival

“At følge Wards rejse gennem verden er som at ride på en bølge af ren flow. 
På uforklarlige måder kommer han i kontakt med nogle af de mest inspire-
rende spirituelle lærere i verden. Alle ønsker de bare at medvirke for at bidra-
ge med lige præcis det budskab, at vi er ET. 
     Og det er ligeså spændende at følge hans proces som det er at se selve fil-
men, for det specielle ved dette projekt er netop, at filmen på en forunderlig 
måde smelter sammen med sit eget budskab og i sidste ende selv bliver det, 
den handler om: 
     At vi er ET, og at vi bliver ført mod hinanden, fordi vi er ET. Ikke bare med 
hinanden; men med Gud, som i denne film heldigvis ikke kan hverken beskri-
ves eller forklares.”          Majbritte Ulrikkeholm

“En bemærkelsesværdig og spirituelt opløftende film,
 der måske netop har styrken til at ændre dit syn på verden.”

 -Emily Madison, Waterfront Film Festival

11021110211102111021

“At følge Wards rejse gennem verden er som at ride på en bølge af ren flow. 
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Skyts-englekort

Danske Skytsenglekort Pris: 98,-
Best.nr: 11010

Nyhed

Birgit Petersen: Skytsenglekort
Nu er de her: små enkle skytsenglekort på 
dansk.
Vi har alle skytsengle omkring os som står til 
vores rådighed, blot vi påkalder dem og beder 
dem om hjælp. Disse små kort er ment som en 
inspiration til din dagligdag. Kortene repræ-
senterer din sjæls kvaliteter. Ved at trække et 
kort hver dag, eller ved specielle lejligheder, 
vil du opnå større indsigt og klarhed i dit liv. 
Brug dem som et led i din personlige udvik-
ling.
Inviter en engel indenfor, og lad jer sammen 
se på din aktuelle situation.
Indeholder 48 kort i alt, hvoraf er to kort  blanke, 
her kan tilføjes tekst efter eget valg.

Brugsanvisning:
Der er flere måder at bruge kortene på, det er 
helt op til dig selv.

Bland f.eks. de små kort og læg dem med 
englesiden opad. Træk vejret og pust ud. Gen-
tag et par gange, det vil skabe fred i dit sind, 
og gøre dig parat til at tage kontakt med eng-
lene. Spørg højt eller inde i dig selv:

“Hvilken engel skal følge mig i dag?” eller 
“Hvilken sjælskvalitet skal afbalanceres i 
mig?” eller “Hvad er vigtigt for mig lige nu?” 
eller “Hvad vil det give mig, hvis (stil dit 
spørgsmål)?”

Træk derpå et kort. Fortolk kortet. Mærk 
efter i dit hjerte hvad ordet betyder for dig i 
henhold til spørgsmålet.

Træk evt. et ekstra kort som hjælpekort hvis 
du er i tvivl, eller vil have det uddybet.

Tak din sjæls skytsengel, og læg kortet tilba-
ge i bunken.

Hav ordet i din bevidsthed hele dagen, og 
ved dagens afslutning reflekter over hvilken 
betydning det har haft på din dag.

What the Bleep do we (k)now!?

En helt ny form for film om alt mellem himmel og jord. 
Fjorten fysikere, biokemikere, psykologer og mystikere 
tager dig med på en rutschebanetur i bevidsthedens 
uendelige muligheder. Du er ikke det samme menne-
ske igen efter at have set denne film! 
Spilletid: 1 time 49 min.
Sprog: engelsk • Undertekster: dansk, norsk, svensk og finsk.

DVD: 199,-
Best.nr: 10786

“Alle aldre, alle generationer har 
deres overleverede forestillinger 
- at jorden er flad, at jorden er 
rund. Der findes i hundredvis af 
skjulte forestillinger, ting, vi tager 
for givet, og som er eller ikke er 
sande. I langt de fleste tilfælde er 
disse ideer om virkeligheden ikke 
præcise. Så hvis historien skal 
tages som guide, er meget af det, vi i dag tager 
for givet om verden, simpelthen ikke sandt.”        

-John Hagelin, ph.d.

Ekstramateriale:
Interviews med de tre filmskabere og 
skuespillere (ikke tekstet).

▲

Verden på hovedet!

Kortene måler: 2,5 x 5,2 cm
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✩

998

▲

DVD - spillefilm der giver indsigt og livsvisdom

DVD: 79,-
Best.nr: 11013

DRAGONFLY
Kevin Costner spiller lægen Joe Darrow, der har 
svært ved at finde trøst, da hans kone dør i en 
busulykke i Venezuelas bjerge. Et halvt år sene-

re er liget af Emily stadig ikke fundet, og Joe er tynget af sorg 
og ser minder om Emily alle vegne, bl.a. billeder af guldsmede, 
som var hendes personlige symbol. 
Livet slutter ikke med døden, igennem det guddommelige kan 
vi bevare forbindelsen til vore kære, også efter de er gået bort.
Spilletid: 1 time 45 min. • Sprog: engelsk • Undertekster: Dansk, norsk, 
svensk og finsk. • Tilladt for børn over 15 år

DVD: 199,-
Best.nr: 10975

OMFAVN MIG MÅNE
“Det er den mest vidunderlige film 

jeg længe har set. Musikken var 
inspirerende, billederne var storslåede. Og så kan man 
næsten ikke bære tanken om alt det mennesker selv-

følgelig har gennemstået, inden de overhovedet har 
valgt at komme her til. Mange tak for den film - måtte 

rigtig mange danskere tage sig tid til at se den.”
- Majbritte Ulrikkeholm

Spilletid: 1 time 25 min. • Sprog: Tyrkisk
Undertekster: Dansk, engelsk

▲

▲

DVD: 79,-
Best.nr: 10999

DEN SJETTE SANS
En meget uhyggelig og spændende thriller med 
en livsklog pointe og en meget bemærkelses-
værdig og spirituel slutning. Instrueret af den 
indisk/amerikanske instruktør, M. Night Shya-

malan, og med Bruce Willis i hovedrollen som den velrenome-
rede børnepsykolog, der plages af et smertefuldt minde om en 
sindsforvirret ung patient, som han ikke var i stand til at hjæl-
pe. Han forsøger at gøre bod på sin fejltagelse ved at hjælpe 
otte-årige Cole, der har en lignende diagnose: Han ser døde 
mennesker overalt. Han ved bare ikke hvorfor, og de skræmmer 
ham ofte fra vid og sans. Psykologen har svært ved at forstå 
drengen, men langsomt udvikler de et venskab, og svar og ind-
sigter kommer fra højst uventede kanter...
Spilletid: 1 time 43 min • Sprog: engelsk • Undertekster: Dansk, norsk, 
svensk og finsk. • Tilladt for børn over 15 år

Musik til indlæring

Githa Ben-David: TRYLLESANGE
Musisk indlæring af tabeller og andet (0-100 år) 
Enkle sange som kan synges og læres af enhver 
- med masser af gentagelser i sang, sjov og leg.

CD: 149,-
Best.nr: 10993

▲

“Tryllesange er 
skrevet over de 
sidste fem år i 
samspil med min 
ældste søn, Péleh, 
som har sunget sig 
på forkant med 
indlæring af 
paratviden op til 
- og under hans 
skolegang. 
Sangene er desuden afprøvet i første og 
anden klasse i to parallel-klasser.

Samtlige børn nynner sig nu igennem 
sangstykkerne, fortæller forældre og lære-
re. Min lille søn på to år synger flere af 
sangene uden at vide “hvad” han kan. 
Ideen er, at stoffet leges ind og derved 
aldrig bliver behæftet med præstations-
angst. Jeg tildeler Tryllesange æren for at 
Péleh til lære-elev samtalen i 3.klasse fri-
modigt bedyrede: “Jeg har ikke noget, jeg 
skal være bedre til. Jeg er god til det hele.” 
Om det er sandt eller ej er underordnet. 

Med en sund selvtillid oplever jeg, at 
man får adgang til sine potentialer og kan 
få det maksimale ud af sin skolegang - ja 
ud af sit liv. Det er for mig at se derfor en 
fordel at børnene lærer sangene før de 
oplever nogen form for indlæringspres i 
skolen. 
Det at erhverve sig paratviden gennem en 
udelukkende glædesfyldt oplevelse styrker 
barnets selvtillid. For kan jeg lære det ene, 
kan jeg også lære det andet...”
 - Githa Ben-David

“Det er første gang jeg oplever 
at alle i en gruppe på 30 børn 

har lært to tabeller udenad på en 
time. De husker dem stadigt og 

bruger dem dagligt i matematik.”
 - Lene Andersson 

dansk og matematik lærer

Musikere:

Anders Roland: Akustisk guitar, mando-
lin, bouzouki, dulcimer, violin, sang, 
bjørnebrøl
Jimmi Roger Pedersen: Kontrabas
Péleh Ben-David: Sang
Githa Ben-David: Sang, kor, tenor og 
sopransax, tanpoura, fløjter, percussio
Børn fra Pélehs klasse, Jonassen og andre 
som tæller til ti på fremmede sprog, kil-
linger, køer, geder, høns, hestevrinsk og 
lidt Middelhav.

Komponist, arrangør, producer: 
Githa Ben-David.

✩ ✩✩
Tryllesange
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Lydhealing med Githa Ben-David

Githa Ben-David: RISING
“Denne cd blev til på grund af opfordringer fra 
kræftsyge med motivation til at synge sig 
raske. Den største pionér af dem alle er opgi-
vet af det etablerede lægesystem med lunge-
hindecancer blandt andet. Hun afprøvede tro-

ligt Rising to gange dagligt i over et halvt år, og da resultaterne var lovende, 
besluttede jeg selv at udgive den.

Det er min oplevelse og erfaring via tilbagemeldinger fra lyttere, at Rising 
generelt styrker immunforsvaret, og at den derfor kan bruges i bred sam-
menhæng. En lytter oplever desuden at få klaret sin hørelse ved hoved-
nummeret på Rising, muligvis fordi nummeret indeholder overtoner der 
ligger over 9000 Hz. Andre har nævnt at musikken beroliger dem, og andre 
igen at de trods søvnproblemer falder hen til musikken. Der er terapeuter 
som bruger musikken under deres behandling. Tilsyneladende styrkes 
resultaterne. Jeg selv har haft den med til tandlægen, og det nød jeg virke-
lig - uden bedøvelse. Flere kræftsyge bruger Rising dagligt. Hvor stor infly-
delse Rising/musikken har på helbredelsesprocessen ved ingen på stående 
fod. Mit eneste råd er: Mærk efter inden i dig selv. Det som føles godt er 
rigtigt.”
Kærlig hilsen, Githa Ben-David

CD: 149,-
Best.nr: 10457

▲

CD: 149,-
Best.nr: 8434

▲

Githa Ben-David: SOUND OF LIGHT
En lydcollage som kan bruges i medi-

tations, afspændings og eller behand-
lingsøjemed. Formålet med det lange 
sammenhængende stykke musik er at 
støtte energiflowet  i for eksempel en 
healings/massage session lydmæssigt. 

Musikken kan også virke sprød og 
beroligende som lydkulisse i hjemmet 

eller som velkomst lige før kursusstart. Nogle 
lyttere har ytret at de føler det som at komme 
hjem, når de lytter til Sound of Light. Andre at 

musikken virker smertelindrende.

Spirituelle sange til fordybelse - fra hele verden

Temple: COMING HOME
Den amerikanske sangerinde, Danya Uriel og 
den israelske guitarist Eyal Rivlin danner til-
sammen duoen Temple, og på dette album 
synger de en samling af traditionelle hebræi-
ske sange i moderne udgaver. Sange til indre 
healing og inspiration til fordybelse og fred.

Deirdre Ni Chinneide: CELTIC PASSAGE
Sange inspireret af gamle keltiske legender 
med en stemning, som kunne være som hen-
tet ud af Tolkiens bøger. teksterne til sangene 
er trykt i CD-coveret, og første sang starter 
med stroferne “Have you forgotten who you 
are? have you wandered so far?..” Et meget 
smukt og billedskabende album.

Robert Gass: KIRTANA
Indiske mantraer sunget på sanskrit med dyb 
healende og balancerende effekt.

Majbritte Ulrikkeholm: 
THE DOOR TO SILENCE
En CD som man bliver klog af at lytte til. CDen 
indeholder en perlerække af sange med Maj-
britte Ulrikkeholms egne tekster. Alt på denne 
CD går op i en højere enhed og giver stof til 
eftertanke og fordybelse.

Chevetogne: PENTECOTE
Dybe munkestemmer og den helt rigtige stem-
ning fra Chevetogne-klosteret i Belgien, hvor 
munkene byger bro mellem de forskellige ret-
ninger indenfor kirken.

Hykes David: RAINBOW DANCES
‘Verden er af lave. Kun ved hver især skabe 
indre ro, får vi øje på det, vi virkelig har brug 
for.’ - David Hykes. Meditativ overtonesang 
når det er bedst. På dette album er han uden 
The Harmonic Choir, men får til gengæld hjælp 
fra sine to gode musikalske venner Timothy 
Hill og Robert Mann.

CD: 149,-
Best.nr: 11014▲

CD: 149,-
Best.nr: 10565▲

CD: 149,-
Best.nr: 1225

▲

CD: 149,-
Best.nr: 11017

▲

CD: 149,-
Best.nr: 9803▲

CD: 149,-
Best.nr: 1168

▲

▲

Læs mere om Githa Ben-Davids lydhealing på hjemmesiden www.githabendavid.dk

Nyhed

Nyhed
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2 CD: 189,-
Best.nr: 11012

▲

CD: 149,-
Best.nr: 1141

CD: 149,-
Best.nr: 10994

CD: 129,-
Best.nr: 10234

▲

CD: 149,-
Best.nr: 5713

▲
▲

▲

CD: 79,-
Best.nr: 10655

▲

Hanna Gravgaard: HATHA YOGA
En dobbelt-CD med ialt over 2 timers yoga- og 
afspændings-øvelser. Øvelserne er lige til at følge 
uden forkundskaber. Træk telefonstikket ud for en 
stund og nyd at være til stedet i nuet - i fred og 
ro. Sæt intellektet på standby og istedet lyt til din 
krop. Med både siddende og liggende yoga-øvel-
ser og en kort og en lang afspænding.

Metatone: BEVIDSTHEDS REJSE
Leder bevidstheden væk fra dagligdagens pres og 
distraktioner og ind i et ocean af fred, lyd og kær-
lighed. Dermed bliver vi i stand til at lytte til vore 
dybere tanker og følelser og opleve den rene 
bevidsthed, fred og åndeligt nærvær. 
Varighed: ca 40 minutter.

Danske Afspændingspædagoger: 
STRESSHÅNDTERING Tekst og tale Mai-Britt Schwab

Føler du dig ind i mellem stresset og anspændt? 
Har du tit svært ved at slappe af? Har du nogen 
gange svært ved at falde i søvn og vågner du for 
tidligt? Er du ofte uoplagt eller småsløj? Svarer du 
ja til et eller flere af spørgsmålene, så giver denne 
CD dig redskaber til at tackle stress og opnå indre 
ro.

Per Long: I DIT HJERTE
En dyb og rolig stemme med musik og naturlyde i 
baggrunden. Vi kan være mere eller mindre i kon-
takt med vores hjerteenergi. Med denne CD kan 
du opleve og forankre dig i den energi, som hører 
hjertet til.

Danske Afspændingspædagoger: SPÆND 
AHHH!
En afspændingscd med to indtalte afspændinger 
samt strækøvelser - god til større børn. En kortere 
cd på ca 32 min, så du kan finde ud af, om det er 
noget for dig at spænde af med en god stemme 
og en professionel tekst i øret.

The Moment: AFSPÆNDING
To programmer på hver ca 20 og 30 minutter - 
indeholder både en afspænding af hele kroppen 
og en energi-afbalancering.

Albums med tale og instruktioner

▲

DVD - film der giver indsigt og livsvisdom

DVD: 179,-
Best.nr: 10990

Siden 1968 har de danske lamaer, Hannah & Ole Nydahl gjort 
det til deres livsværk at spredde budskabet om den tibetanske 
buddhisme til resten af verden. De tilhører Karma Kadjy sko-
len indenfor Diamantvejen i den tibetanske buddhisme, og 
der er nu over 600 buddhist-centre fordelt over hele verden. 
DVDen viser hvordan livet er for en buddhist i en travl, moder-
ne og vestlig verden og fortæller om, hvorfor budhismen har 
så stor appel for moderne mennesker idag. I filmens andet 
afsnit deler Lama Ole Nydahl ud af budhismens sandheder 
med både humor og indsigt, og til slut på DVDen er der et 
sjældent interview med den 17. karmapa. Spilletid: 1 time 27 min. 
• Sprog: dansk/engelsk • Undertekster: Dansk, engelsk, spansk, tysk.

▲

DVD: 199,-
Best.nr: 10991

Susanne Preisler: 
LE DIG SUND MED LATTERTRÆNING
Denne DVD er et værktøj, som kan 
inspirere til at komme i gang med 
daglig lattertræning. På en nem og 

overskuelig måde viser den, hvad det vil sige at 
“lattertræne”. Den er en oplevelse i sig selv, og kan 
bruges både af enkeltpersoner og i sociale sammen-
hænge, f.eks. blandt venner. Ved at grine dagligt 
bliver du mere udadvendt, afslappet og resourcefyldt, 
og så er det samtidigt den ultimatie stress-knuser. 
Til slut en række inspirerende interviews med men-
nesker, der bruger latteren aktivt i deres hverdag.
Sprog: dansk  -  Ingen undertekster
Spilletid: 1 time 46 minutter

BUDDHISM IN THE MODERN WORLD
En meget informativ og professionelt filmet DVD med tre forskellige afsnit:

1. En dokumentar om Buddhisme i den moderne verden
2. Seminar med Lama Ole Nydahl
3. Interview med den 17. Karmapa

Et godt helbred og positivt livssyn med lattertræning - 
og buddhistisk livsvisdom i en moderne hverdag fra Lama Ole Nydahl

Nyhed
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CD: 149,-
Best.nr: 1087

▲

CD: 149,-
Best.nr: 1140

CD: 149,-
Best.nr: 1098

CD: 109,-
Best.nr: 10955

▲

CD: 149,-
Best.nr: 1180

▲
▲

▲

CD: 149,-
Best.nr: 1130

▲

Schønning Klaus: ARCTIC LIGHT
Det smukke lys, den voldsomme natur og de 
enorme vidder på og omkring arktis danner ram-
men for Klaus Schønnings imponerende tonema-
lerier på denne CD. Her oplever du musik af dra-
matisk og medrivende karakter med luftigt gli-
dende melodiske temaer, som man husker længe 
efter.

The Moment: ONE SOUND
Tibetanske syngeskåle, sitar og stilhed. Et medita-
tivt album med to lange numre af hver over en 
halv times varighed. Musikken egner sig specielt 
til dyb afspænding eller meditation.

Tony O’Connor: COMPLETE CALM
Smuk afslappende instrumental-musik fra den 
australske mester indenfor dette felt. Dette er det 
sidste nye album fra Tony O’Connor.

Hyldgaard Søren: MOMENTS OF A DREAM
Søren Hyldgaard er et af de helt store nye talenter 
indenfor filmmusik i Danmark. På Søren Hyldga-
ards album ‘Moments of a Dream’ kan du 
(gen)opleve magiske øjeblikk fra biografmørket. 
Og hvis du ikke intresserer dig for filmmusik, vil 
du opleve, at musikken indeholder alle de gode 
afslappende og harmoniskabende egenskaber, 
som du kender fra andre Søren Hyldgaard albums 
hos Fønix Musik.

Laursen Lau: SEQUENCES FROM VOYAGE
Musik til harmonisering at de menneskelige ener-
gicentre, chakraerne. Man kan også beskrive 
musikken som et billede på en psykisk foran-
drings- og udviklingsproces. En proces, som tager 
udgangspunkt i en kontakt med dybere følelser, 
og retter sig imod en omsætning af disse i hver-
dagslivets reelle virkelighed. Harmoniske melodier 
og beroligende naturlyde.

Hjert Johan: LITTORINA
En hyldest til oceanerne. Moder Jords flydende 
paradis-hjemsted for hvaler, delfiner og fisk i 
utallig mangfoldighed. Havet i storhed og næn-
somhed, som symbol på vort underbevidste, vores 
følelser og al livs ophav.

Smukke øjeblikke - musik og velvære

En nyligt udgivet FN-rapport (“Livestock’s Long 
Shadow”) konkluderer, at det mest virknings-
fulde en enkeltperson kan gøre her og nu for 
at mindske klimaødelæggelserne er at spise 
mindre kød eller blive vegetar.

Alligevel er kun ca 1.5% af befolkningen i 
Danmark og Norge vegetarer. I Tyskland er tal-
let 9%, i Italien 10%, og i Indien er over halv-
delen af befolkningen vegetarer. 
Vi elsker det engelske udtryk “flexitarian” - en 
fleksibel vegetar. Der er jo ikke noget i vejen 

for at man i det daglige har en vegetarisk livs-
stil, og at man så spiser kød af god kvalitet, 
når man føler behov for det. 

Hvert år produceres ca 25 millioner slagte-
svin i Danmark. I en danskers gennemsnitlige 
levetid bliver det til ca 1,75 milliarder svin. 
Vandmiljøproblemer, penicilin-resistente bak-
terier, gyllestank, etc. Hvordan ville her ikke se 
ud, hvis de samme kræfter istedet blev brugt 
på kornmarker, grøntsagsproduktion og frugt-
plantager?

Gør noget godt for klimaet:

Spis mindre kød

DEVOUR THE EARTH 
- “At opæde Jorden”

Denne film viser nogle af de ødelæggelser, som 
kød-produktion forårsager: Massiv afskovning, 
globale klimaødelæggelser, omfattende udpining 
af jorden, syreregn, udryddelse af fiskebestande, 
problemer med salmonella, ko -galskab, fugleinflu-
enza, etc. DVD-hæftet indeholder et forord af den 
tidligere slovenske præsident, Janez Drnovsek.
Spilletid: 20 min • Sprog: engelsk • Undertekster: tysk, 
fransk, italiensk, spansk. • Fortæller: Paul McCartney.

DVD: 69,-
Best.nr: 11023

▲

“Ved meget små ændringer i vores 
daglige kost-vaner kan vi give miljøet, 

vores børnebørn og kloden en meget 
stor hjælpende hånd.”

- Paul McCartney

Mellem 17 og 32% af verdens samlede udslip 
af klimaødelæggende drivhusgasser stammer fra 

landbruget. Og over 80% af landbrugets udslip 
stammer fra slagtedyrs-produktionen. Ifølge Greenpeace 

belaster produktionen af en bøf på 250 gram 
klimaet lige så meget som at køre 20 kilometer i bil.

Med Paul McCartney

Nyhed
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INVITATION FRA GUD
- en film med Thomas Keating

Cisterciensermunken Thomas Keating bor på Sankt 
Benedicts Klosteret i Rocky Mountains i USA. 

Den 82-årige forhenværende abbed og forfatter 
til en række bøger om kristen spiritualitet er dybt 
engageret i verden og dens problemer og en stor for-
taler for interreligiøs dialog.

Med karisma og humor giver Keating en indføring i 
en kristen bønsform (centrerende bøn), der kan 
sammenlignes med østens meditation, og i bønnens 
betydning for det enkelte menneske.

Invitation fra Gud

DVD: 195,-
Best.nr: 11003

▲

Med DVDen følger et 40 siders hæfte 

med introduktion til filmen og Thomas 

Keatings tænkning. • Spilletid: 29 min. 

plus 8 interviews på ialt 90 min. 

Sprog: dansk/engelsk 

Undertekster: Dansk.
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