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▼Læs i dette nummer:

· Olivia Newton-John & Deepak 

Chopra

· Ny dvd med Byron Katie

· DVD: Den Niende Indsigt

· DVD: Sandra Bullock i “Forvarsel”

· Smukke øjeblikke i musik

· Buddha boards

· Fire nye afspændings-CDer 

med tale

· Håndmalede thankaer fra 

Bhutan

· DVD: Sharkwater - når din væste 

fjende er din bedste ven

· dvd-film om livets store 

spørgsmål

· Filmen “Broder sol - Søster 

måne” om Frans af Assisis liv

FØNIX MUSIK 
- ET NYT FOKUS PÅ INDRE VÆRDIER

månedens tilbud på CD:

Pushkar: 
One Fine Morning
& Gratis bonus CD:

Den blå Planet
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Månedens CD ti lbud:

SPAR
 40,-

i denne måned!

Musikken på 
One Fine Morning:
1. One Fine Morning ... 4:21
2. Morning Dance ... 8:54
3. At the Shore ... 9:42
4. Heart Time ... 4:44
5. Easy Day ... 11:16
6. Song for Clara ... 4:49
7. Circle of Love ... 6:15
Totaltid: ... 48:41

Instrumenter:
Klassisk guitar, 12-strenget 
guitar, elektrisk bas, zither 
bells, bambus-fløjte, pan-
fløjte og keyboards.

Nænsom og fin perlerække af smukke og 

afslappende melodier med naturlyde i 

baggrunden - genial i al sin enkelhed og 

opfindsom i alle sine små detaljer. Musi-

kalsk er albummet i fin familie med Push-

kars supersuccesfulde debutalbum, ‘Inner 

Harvest’, som har solgt over 150.000 

eksemplarer. Er du en af de mange, der 

allerede har ‘Inner Harvest’ blandt dine 

favorit-albums, så vil ‘One Fine Morning’ 

helt sikkert begejstre dig!

CD kun: 109,-
Bestillingsnummer: 1101
Normalpris fra 1. juni 2009: 149,-

K A T E G O R I

   Opløftenede
✓ Afspændende
   Meditativ

GRATIS CD!
DEN BLÅ PLANET - Meditation for fred
For hver ONE FINE MORNING CD, som du køber i denne 
måned følger gratis CDen “Den Blå Planet” med. 
Det er en guidet meditation på ca 15 minutter, som 
leder os igennem en meditation for fred på Jorden
- som hjælper med at fjerne negative vibrationer fra 
menneskers tanker og handlinger.

Pushkar: 
One Fine Morning

2

Andre albums med Pushkar:

INNER HARVEST

Ekstra bonus i denne måned:

CD: 149,-
Best.nr: 1001

▲

DING

CD: 149,-
Best.nr: 1016

▲ CD: 149,-
Best.nr: 1054

▲

BLUE FLAME

▲ ▲ ▲



554

“Årsagen til vores lidelse er, at vi 
indentificerer os med vores tanker og vores 

historier, som konstant ruller 
igennem vores sind. Byron Katies 

“The Work” fungerer som et barberkniv-
skarpt sværd, der skærer direkte 

igennem denne illusion og muliggør, at du 
selv oplever din egen indre tidløse natur 

- hvor glæde, frihed og kærlighed udsprin-
ger. Byron Katies “The Work” 

er en stor velsignelse for vor planet. 
Her er nøglen - Anvend den nu!”

                   Eckhart Tolle.

The Work

DVD: 179,-
Best.nr: 1337

Byron Katie 
The Work: LOSS OF A LOVED ONE
Det er hurtigt, enkelt og effektivt, og du for-
andrer dig i den takt, som du selv ønsker - og 

alle kan gøre det. Det kræver kun papir, pen og et åbent 
sind. Og fire spørgsmål, som kan forandre verden. I denne 
film deler Byron Katie sin visdom om tab og sorg i sessioner 
med tre forskellige mennesker, der alle har mistet et nært 
familiemedlem. Et universelt tema, som vi alle kommer ud 
for på et eller andet tidspunkt i vores liv.
Sprog: Engelsk - Undertekster: Dansk, norsk, svensk og finsk - 
Produktionsår: 2007 - Spilletid: 1 t.22 min. - Tilladt for alle.

Fire spørgsmål, 
             som kan forandre verden

Deepak Chopra: 
THE SEVEN SPIRITUAL LAWS OF SUCCESS

En banebrydende anvisning på opnåelsen af lykke, har-
moni og glæde i tilværelsen. Urgamle visdom fra Vedan-
ta og Bhagavad Gita sammenkædet med moderne 
videnskabelige opdagelser. Deepak Chopras indsigtsfulde 
præsentationer, ledsaget af Olivia Newton-Johns nyind-
spillede musik og smukt illustrerende billeder, gør den-
ne enestående film til en oplevelse, som vil byde på nye 
fascinerende detaljer, hver gang du ser den. Sprog: 

Engelsk - Undertekster: Dansk, norsk, svensk og finsk. - Pro-

duktionsår: 2006 - Spilletid: 1 t. 4 min. - Medvirkende: Olivia 

Newtow-John, Bill Duke, Dave Stewart, m.fl. - Tilladt for alle.

DVD: 179,-
Best.nr: 11034

▲

Øst 
møder 
vest

Olivia Newton-John & Deepak Chopra

CD: 149,-
Best.nr: 1317

Olivia Newton-John: 
GRACE AND GRATITUDE

Et fantastisk smukt album, hvor både sang og musik er 
dybt rørende. Rolige og smukke melodier med tekster, 

som indeholder både vestlig og østlig livsvisdom. 
Olivia Newton-John har solgt over 50 millioner albums 
overalt i verden, og udenlandske anmeldere har kaldt 

dette hendes bedste album til dato.

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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FORVARSEL
Linda Hanson (Sandra Bullock) lever et 
sorgløst liv som hustru og mor til to døt-
re. Indtil politiet en dag ringer på døren 

med budskabet, at hendes mand Jim (Julian McMahon) er 
omkommet i en trafikulykke. Som i trance tilbringer Linda 
resten af dagen, indtil hun udmattet falder i søvn - for 
næste morgen at opleve det største chock: I køkkenet står 
Jim og drikker sin morgenkaffe, som om intet var hændt. 
Var det hele en ond drøm, eller er der mere på færde? Den 
tysk-tyrkiske instruktør Mennan Yapo leger i denne dra-
matiske og hjertevarme film med tanken om, hvad nu 
hvis dagene i en dramatisk uge i et menneskes liv blev 
byttet rundt - så torsdag kom før mandag osv.

DVD: 69,-
Best.nr: 11292

▲

Hver dag er et mirakel

Kan man ændre sin skæbne?

Org. titel: PREMONITION - Sprog: Engelsk - Undertekster: Dansk, 
norsk, svensk og finsk - Produktionsår: 07 - Spilletid: 1 t. 33 min. 
- Instruktør: Mennan Yapo - Medvirkende: Sandra Bullock, Julian 
McMahon, Peter Stormare, m.fl. - Tilladt for børn over 15 år.

DEN NIENDE
INDSIGT

DVD: 199,-
Best.nr: 1334

▲

Sprog: Engelsk - 
Undertekster: Dansk, norsk, svensk 
og finsk - Spilletid: 2 timer

BESTSELLER!

Hver dag er et 
mirakel, og det er 
aldrig for sent at 
tilgive og indse, 

hvad man gerne vil 
kæmpe for i livet
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Fønix Musik - din kilde til fredfyldte øjeblikkeSmukke øjeblikke i musik

CD: 149,-
Best.nr: 1114

▲

CD: 149,-
Best.nr: 1200

▲

CD: 149,-
Best.nr: 9918

▲

CD: 149,-
Best.nr: 10986

▲

Frank Lorentzen & John Virkmann: ALPHA
Dyb meditativ musik, der stilner tankerne, giver gan-
klang med universet og naturen om -kring os. Musikken 
skaber en naturlig balance mellem de to hjernehalvdele, 
og er meget velegnet til at rense energien i et lokale.

Sonia Loinsworth: 
GURU RINPOCHE MANTRA   NYHED
Den norske sanger og komponist Sonia Loins-
worth synger på denne CD 5 variationer over 
det tibetanske mantra “Guru Rinpoche Man-
tra”. Fire af melodierne er inspireret af den 
Gregorianske kirkesang, og forbinder således 
øst med vest.

Klaus Tølbøll: OUT OF NOWHERE
Musik med meditative kvaliteter kan hjælpe 
os til at genfinde vores indre balance. Mens 
velkendte lyde fra naturen kan vække vores 
naturlige, afslappede tilstand. Med ‘Out of 
Nowhere’ kan du opleve begge dele: naturly-
de og smuk, afslappende musik.

Joan Borysenko & Don G. Campbell: 
INNER PEACE FOR BUSY PEOPLE
Klassiske melodier komponeret af bl.a. Albi-
noni, Chipin, Beethoven og Mozart. En musi-
kalsk impuls til moderne mennesker fra en 
tid, hvor tempoet var langsommere og vi alle 
kunne opleve fred og ro.

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

Michael Hoppé: SOLACE    NYHED
Den amerikanske musiker og komponist, 
Michael Hoppé har på denne CD skabt et sjæl-
dent værk: Stort symfoni-orkester og intime 
øjeblikke. Moderne afslappende kompositio-
ner og med en gæsteoptræden på et nummer 
af græske Vangelis. 

CD: 149,-
Best.nr: 1065

▲

CD: 149,-
Best.nr: 9314

▲

CD: 149,-
Best.nr: 11281

▲

CD: 149,-
Best.nr: 10950

▲

CD: 149,-
Best.nr: 1135

▲

CD: 149,-
Best.nr: 1059

▲

CD: 149,-
Best.nr: 1089

▲

CD: 149,-
Best.nr: 9106

▲
▲

Ibis: MEDITATIVE SPACES  NYHED
Ibis udforsker de lyduniverser der skabes i vort 
væsen under oplevelser af dyb meditation. 
Musikken er en række inspirerende og dybe 
klanguniverser, skabt i en blanding af levende 
instrumenter og elektroniske klangflader. 
Melodisk og organisk, levende, fri og impros-
visatorisk. Meditationsmusik af høj komposi-
torisk kvalitet. Instrumenter: Synths, Sopran-
saxofon, Violin, Shakuhachi & Percussion.

Kristian Borregaard: BLUE WORLD
En hyldest til vores planet - Moder Jord. 
Musikken fører os vidt omkring og er rigt vari-
eret; fra stille melodier til mere blødt rytmiske 
numre. Femten anerkendte danske musikere 
medvirker på CDen, bl.a. Lis Sørensen, Kaare 
Norge, Georg Olsen fra TV2, Jan Sivertsen, etc.

Diana Rogers: LOVE REIGNS  NYHED
Indisk kirtan-sang med moderne musikalsk 
akompagnement. Diana Rogers har en helt 
fortryllende stemme, og hendes sang har en 
stor meditativ dybde.

Chitta: BEAUTY ALL AROUND
Smukke melodier med naturlyde i baggrunden 
giver den helt rigtige atmosfære, når du skal 
slappe af.

Søren Hyldgaard & Joel Andrews: 
JOURNEY TOWARD THE SUN
Et fascinerende møde mellem improviseret 
meditativt harpespil og smukt komponerede 
melodier. En musikalsk jordomrejse fra vest 
mod øst.

Golana: PATH TO THE HEART  NYHED
Smukke nordamerikansk indianske fløjte-
toner, som udstråler en atmosfære af indre 
ro og natur-kontakt. Uendeligt smukt.

Afslappende toner



Buddha Board er baseret på Zen-konceptet at leve i nuet. Du maler helt enkelt med almindeligt 
vand og dit kunstværk bliver levende i sort stil på hvid baggrund. I takt med at vandet fordam-
per, forsvinder dit kunstværk, og efterlader dig med et nyt tomt lærred og et klart sind - klar til 
at skabe et nyt mesterværk.

Buddha Board er miljøvenlig og kan holde i årevis. Tillad dig selv at slippe kontrollen og ikke 
være bekymret over hvordan hvert penselstrøg kommer til at falde ud - lev i nuet og nyd!

Det er desuden en udemærket måde at øve sig i kaligrafi, tegning og maling - for både børn 
og voksne. Sjovere end almindelig papir og pen - og mere miljøvenligt. Lad kreativiteten flyde!

Pris: 79,-
Best.nr: 10569

Mini Buddha Board
[Størrelse: 12,5 x 12,5 cm]

Den perfekte gave-ide. Leveres med pensel 
og klistermærker til forskellige mærkedage 
(fødselsdag, jul, romantik, fred, glæde, 
mm), og er dermed den perfekte gave-ide.

Pris: 218,-
Best.nr: 10568

Original Buddha Board
Størrelse: 30 x 24 cm

Leveres sammen med en 
bambus-pensel. 
Smuk japansk design.

Nyhed

Fønix Musik - meditativ fordybelse og kreativitet

Buddha Board 
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Fire nye CDer

CD: 109,-
Best.nr: 11280

▲

CD: 149,-
Best.nr: 11277

▲

CD: 99,-
Best.nr: 11297

▲

CD: 149,-
Best.nr: 11275

▲

Afspændingsprogrammer 
med tale
Brahma Kumaris: ENGLE-MEDITATIONER
Vejledte meditationer for den indre engel
En serie vejledte meditationer med musik for 
at røre ved de inderste gode følelser, der er 
iboende i ethvert menneske. Der er 8 medita-
tioner ialt af cirka 8 minutters varighed, og 
hver meditation starter med en kort kommen-
tar på et par minutter, og overgår derefter til 
tonerne af blid og inspirerende musik. Emner-
ne er: Tilliden, Friheden, Stjernen, Kraften, 
Renheden, Dramaet, Selvværd og Kærlighed.

Tina Lodskou: BACK TO SPIRIT
Afspænding og meditation
Fire meditationer med tale af Tina Losdkou, 
musik af Morthen Hjortbøl og maleri af Karin 
Nordlund:
1. Afspænding - indre ro 16:38
2. Meditation - energibælter 16:42
3. Meditation - energien i dig  16:42
4. Open window  16:32

Steen Kovoed & Ole Højer Hansen: 
DØREN I TRÆET
En guided meditation for alle over 12 år.
Du vil rejse sammen med en ugle gennem en 
skov, og videre hen til et smukt træ. Oppe i 
træet finder du en dør med et hemmeligt 
mærke, som kun du kan se. Og her finder du 
et skattekammer fyldt med selvtillid, ro og 
styrke, dit hemmelige indre lys.
“Døren i Træet” varer 23:16, og CDen indeholder 
derudover musik i 20:22 minutter.

Metatone: FRA STRESS TIL VELVÆRE
En guidet meditation
En guided meditation, som giver os mulighed 
for at blive bekendt med, hvordan vores liv 
kan blive mere rigt og harmonisk igennem en 
afbalancering af det fysiske og det psykiske. Vi 
lærer det skønne ved stilhed, der hjælper os 
til at samle vores tanker og centrere vort liv. På 
den måde kan vi lære at bevare stilheden i 
vort indre, når vi vender tilbage til de daglige 
rutiner.



F ø n i x  M u s i k  - meget mere end bare musik Smukke thankaer fra Bhutan

Nyt idéer til din boligindretning:

Tid til fordybelse og visdom

Mediterende Buddha, Født som kongesøn Sid-
dhartha år 566 før vor tidsregning. Efter sin oplys-
ning kendt som Buddha, der betyder den opvåg-
nede. I flere hundrede år blev han ikke afbildet, 
men nu er den mediterende Buddha symbol på et 
sind i balance og en oplyst bevidsthed.

▲

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.

▲

pris: 1.250,-
Best.nr: 10200

▲

pris: 1.250,-
Best.nr: 10260

pris: 1.250,-
Best.nr: 10261

pris: 1.250,-
Best.nr: 10243

Fem forskellige thankaer - vægtæpper med spirituelle motiver. Hver enkelt thanka er et kunst-
værk 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.

Mandala, Carl Gustav Jung opfattede en 
Mandala som et indre kompas. Et cirkelrundt 

motiv, der kan bruges som meditations-
objekt og bringe tankerne til ro og flytte

          opmærksomheden fra det
                        ydre til det indre.

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.

pris: 1.250,-
Best.nr: 10262

White Tara, er det guddommeligt feminine 
aspekt for næstekærlighed, medlidenhed og gav-

mildhed. 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.

Mål: 69 x 114 cm

▲

▲

1312



▲

DVD: 199,-
Best.nr: 11269

▲

▲

DVD-film om livets store spørgsmål

BLUEPRINTS FOR AWAKENING 
- WISDOM OF THE MASTERS 
Et sjældent møde med hele 16 nulevende, oplyste, 
indiske, spirituelle mestre. Spørgsmålene tager 
udgangspunkt i Shri Ramana Maharshi’s lære, og 
svarene er universelle og taler til os alle.
Sprog: Engelsk - Undertekster: Dansk, engelsk, tysk, 
fransk, italiensk, hollandsk og russisk - Produktionsår: 
2008 - Spilletid: 1 t. 32 min.

INNER JOURNEY
Inspirerende samtaler mellem TV-journalisten Burt 
Wulf og Prem Rawat. De handler om verdens gang, 
hvad der gør folk lykkelige, hvad der gør dem kede 
af det, og hvordan vi mennesker kan vælge at leve 
vores liv. Prem Rawat siger bl.a.: “Når du får lært at 
se ind i dig selv, vil du finde svarene.” 
Sprog: Engelsk - Undertekster: Dansk, svensk, ialt 15 for-

skellige sprog. - Spilletid: 55 min.

KORNCIRKLER - VISITKORT FRA DET UKENDTE
Korncirkler er et fascinerende fænomen. Tag en tur 
til Syd-Vest-England i sommermånederne og oplev 
noget af det mest bemærkelsesværdige, du nogen-
sinde har set. Eller se det hele på denne film! Korn-
cirkelfænomenet har eksisteret i flere hundrede år, 
men har tiltaget betydeligt de sidste 20 år. Medier-
nes interesse er fremdeles bemærkelsesværdigt lille, 
og derfor er denne DVD et meget vigtigt og seriøst 
bud på at belyse dette spændende emne. 
Sprog: Norsk/engelsk - Undertekster: Norsk - Produktions-

år: 2005 - Spilletid: 1 t. 13 min.

Inspiration til et rigere indre og ydre liv

DVD: 195,-
Best.nr: 11003

▲

14 1514

Dette er en oplysende film, 
som alle bør se. Se dykkere svømme 

fredeligt med hajer 
(som var de delfiner), og se førende 

havbiologer fortælle de fakta, som de 
færreste af os kender til. 

Og få et indblik i hvilke kræfter det er, 
der ønsker at udrydde havets konger.

Når din værste fjende i virkeligheden er din bedste ven

DVD: 179,-
Best.nr: 11272

SHARKWATER
De fandtes før vores kontinenter blev dannet. 
De fandtes 150 millioner år før dinosaurerne, 
og de findes stadig og er stort set uforandre-

de - et af planetens ældste levende væsener, og en af 
evolutionens helt store succes-historier. Men nu er de tru-
ede af udrydelse af os mennesker. Og det i det store og 
hele på grund af misforståelser, fordomme og uvidenhed. 
Faktum er, at der hvert år bliver dræbt flere mennesker af 
elefanter end af hajer(!). Og hajer er sky dyr, der lettere 
lader sig skræmme af mennesker end går til angreb. Alli-
gevel sætter mennesker overalt på jorden en ære i at slå 
hajer ihjel som var de skadedyr. Og det truer nu balancen i 
økosystemerne i de store oceaner.

Hajer er perfekte rovdyr, som i over 400 millioner år har 
opretholdt balancen i havene. En balance der gør at netop 
tilpas mange byttedyr bliver fortæret til at netop den rette 
mængde føde findes til alle. At netop nøjagtigt så mange 
planteædende fisk bliver fortæret, at plankton-indholdet i 
oceanerne er i en perfekt balance til at danne den ilt, der 
giver liv til alle levende væsener i de store oceaner. Cirka 
80% af alt liv på vores planet findes i havene, og som de 
store regnskove er oceanerne en vigtig del af klodens store 
øko-balance.

Det dyr, vi frygter mest, er måske det dyr, som vi ikke 
kan leve foruden!

Overraskende naturfilm!

DVD: 199,-
Best.nr: 11078

DVD:

Best.nr: 

INVITATION FRA GUD 
Den 82-årige cisterciensermunk, Thomas Keating, er dybt engageret i 
verden, og er en stor fortaler for interreligiøs dialog. Med karisma og 
humor giver Keating i denne film en indføring i en kristen bønsform, 
der kan sammenlignes med østens meditation. Med filmen følger et 
40 siders hæfte med introduktion til Thomas Keatings tænkning.
Sprog: Dansk/engelsk - Undertekster: Dansk - Produktionsår: 2007 - 
Spilletid: 29 min. - Spilletid ekstra materiale: 1 t. 30 min.

DVD: 98,-
Best.nr: 10447

▲

DVD:

Best.nr: 

Sprog: Engelsk - Undertekster: Dansk, 
svensk, norsk og finsk - Produktions-
år: 2006 - Spilletid: 1 time 25 min. - 
Instruktør: Rob Stewart - Tilladt for 
børn over 7 år
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F Ø N I X  M U S I K

BRODER SOL, SØSTER MÅNE
En film om Frans af Assisi, og om hvordan han 
i sin ungdom giver afkald på familieformuen 
og søger samhørighed med naturen, hvor han, 
fri af materielle besiddelser, hengiver sig til 
skæbnen og spirituel oplysning. Filmmusik af 
Donovan.

DVD: 69,-
Best.nr: 10894

▲

Original titel: BROTHER SUN, SISTER MOON
Sprog: Engelsk - Undertekster: Dansk, norsk, 
svensk, finsk - Produktionsår: 1973 - Instruktør: 
Franco Zeffirelli - Medvirkende: Graham Faulk-
ner, Judi Bowker, Alec Guinness, etc. - Spilletid: 
1 t. 56 min. - Uegnet for børn under 11 år.

“Ejede vi noget, ville vi også være nødt til at bære våben 
for at beskytte det, eftersom ejendom er årsag til strid og 
skænderier. I mange forskellige situationer ville vi være 
forhindret i at elske Gud og vores næste. Derfor ønsker 

vi ikke at have timelige ejendele i dette liv.”
-Frans af Assisi
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