Musikkens betydning i den nye tidsalder
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Gennem tiderne har menneskeheden altid været omgivet af musik, ud over nydelse og den i
kunstneriske oplevelse, er der de særlige komponerede toner, som gør det muligt, at føle os ét med
naturens kræfter og dermed opleve en kommunikation med de usynlige kræfter. Når vi tillader
specialdesignet musik at fylde kroppen op, opleves en finere åndelig essens i vort indre univers. Alt
bliver nærværende og porten til de åndelige dimensioner åbner sig forsigtigt. Denne form for musik
kan således hjælpe os på vej til den højere virkelighed.
Universet er gennemtrængt af bølger og vibrationer med forskellige hastigheder. Alle naturlige
fænomener, lyd, lys og varme bliver skabt af vibrationer. Vibrationer er regelmæssige, periodiske
impulser i et stofs partikler, der på den måde frembringer en bølgelignende forplantning.
Musik består således også af vibrationer, som opfattes af energierne i vores krop, derfor er
musikken i stand til at påvirke livet helt ned på celleplanet og påvirke atomerne.
Atomerne er vibrerende energi i resonans med omgivelserne, der udsender en grundtone. En
samling atomer danner akkorder, som kaldes molekyler, når de forener sig danner de forskellige
genstande. Alt fra den mindste celle til stjernetåger formes og holdes i gang af vibrationer. De
laveste vibrationer er tættere stof, som vi kan opfatte med vore sanser og jo højere vibrationerne er,
desto finere er stoffet. De højeste er helt uden for vores fysiske opfattelsesevne, men dem kan vi
erkende ved at åbne for en åndelig dimension og dermed de åndelige opfattelsesevner.
Den moderne videnskab bekræfter, at den mindste bestanddel i alt eksisterende er en lille bitte
vibrerende streng af energi. Verden består således af ren energi, derfor kan vi udveksle energi med
hinanden og for eksempel kan vi opleve, hvordan vi føler os løftet og mærker glæden, hvis der er
personer eller forhold vi holder meget af. Hvis der derimod er personer eller forhold, som dræner
vores energier eller skaber negative energier hos os selv, så føler vi, at vi bliver tappet for vitalitet
og livskraft.
Med skabelse af musik, som er komponeret efter de kosmiske love, er det muligt med harmonien at
skabe musikkens ånd. Den rette musik er den, der er åndeligt inspireret, hvor det melodiske element
skaber gensvar fra vores indre harmoniske element. Sammen vil de skabe et rytmisk element,
hvormed der foregår en form for åndelig energioverførsel. Musikken påvirker rytmen i vore tanker,
melodien får indflydelse på vore følelser og harmonien på kroppens helbred. Det forudsætter
naturligvis, at komponisten har intuition, musisk overblik samt en dybere indsigt i musikkens ånd.
Når vi lytter til specielt designet musik, er det ikke alene med høresansen, men denne særligt
komponerede musik hjælper med til at gå dybere i bevidstheden til den trancendente lyd i vort indre
univers. Derfor er det muligt med særligt komponeret musik at afstemme os og bringe os i
samklang med den harmoni, som findes i hele universet.
I vor tid oplever vi de nye impulser fra Vandbærerens tidsalder, som svinger i meget højere
frekvens end dem vi kender fra Fiskenes tidsalder. Disse impulser medfører en ny livsforståelse,
som rækker ud over det personlige og forbinder os med det åndelige Univers, som kan opleves i
samklang med naturen, musikken, kunsten og igennem et åndeligt indre liv. Vi vil på den måde få

en ny viden og en større forståelse af os selv, vore kræfter og højere mentale og åndelige
muligheder.
Igennem tiderne har vi oplevet, hvordan store musikalsk begavede musikere og komponister har
ydet enestående musikværker til menneskeheden med inspiration fra åndelige væsener. Med stor
forundring oplever vi disse værker, som kan bringe os i samklang med vore indre følelsers
ekstatiske samklang. På samme måde vil musikere og komponister blive inspireret af de åndelige
væsener til at skabe musik, som kan hjælpe menneskeheden med at løfte bevidstheden og komme i
samklang med de nye energier fra den nye tidsalder, som der igennem kan modtage inspirationer.
Den elektroniske musik har et utal af muligheder og er fremadsøgende. Med elektronisk musik er
det muligt at lave realistiske simulationer af kompositioner og med omfattende lydpakker og
programmer kan komponisten virkelig lave en hel realistisk symfoni. På den måde er det muligt at
skabe specialdesignet musik med lydbilleder, som ikke er muligt med almene instrumenter. Dermed
kan der skabes lyde, som kendes fra vores indre harmoniske element, meditation, og sfærernes
musik. Denne form for musik kan således skabes fremadrettet og hjælpe med til at forstå de nye
impulser fra Vandbærerens tidsalder, som kan gøres genkendelig med speciel designet musik. Det
giver enestående muligheder for bevidsthedsudvidelse og hjælper med til at nedtransformere og
manifestere de højere bevidsthedstilstande på det fysiske plan.
Eksempler på denne musikform fremgår af meditationsmusikken fra pladeselskabet Metatone i
Aalborg. Metatone har en solid erfaring i musik og meditation og komponerer med en særlig rytme,
der får sindet til at blive ét med musikkens vibrationer og leder til samklang med kroppens egen
rytme. Musikkens struktur er enkel og bygger på naturens egne kosmiske toneharmonier og
musikkens struktur er enkel og sammensat i overensstemmelse med naturens egne lovmæssigheder
og musikalsk bygger musikken på ”den gyldne fordeling”.
Eksempler på denne musikform fremgår af meditationsmusikken fra Metatone.

Disse særlige toner gør os i stand til at fornemme højere værdier og gør det muligt, at føle os i ét
med naturens kræfter og dermed oplever en kommunikation med de usynlige kræfter. Således kan
vi lære os selv at kende og finde vores rette plads i livet og forstå, at vi er på en pilgrimsrejse i en
spiralformet evolutionsudvikling i tid og rum. På den måde kan vi bringe os i samklang med
udstrålingen fra Vandbærerens tidsalder, det medfører en hel usædvanlig følsomhed og psykisk
bevidsthed og giver en ny og dybere åndelig forståelse. Det vil medføre store forandringer i vores
bevidsthed og gøre det muligt at modtage impulser fra den nye tidsalder.

Idet musikken er komponeret i overensstemmelse med de universelle love, så er musikken også
velegnet som middel til at genoprette eller bevare balancen i de psykiske centre, dyb afslapning,
kreativ problemløsning, baggrundsmusik, og som et supplement til forskellige behandlingsformer.
På den måde kan vi modtage den betydningsfulde magiske livskraft, der modvirker angst, sløvhed,
nedtrykthed og stress og i stedet modtage en dybdevirkende velvære, følsomhed og styrke.
For at undgå uheldig omgang med disharmonisk musik, der nedbryder harmonien og skaber
spændinger i krop og sind, så er det vigtigt, at sætte sig grundigt ind i hvilken virkning forskellige
musikgenre har og omhyggeligt vælge den musik, som vi ønsker at omgive os af. Vi har mulighed
for at mærke, om den musik vi lytter til har opbyggende og harmoniske toner, som oplader sindet
og løfter sjælen. Denne form for musik, der har åndelige værdier, virker healende og skaber en
ubeskrivelig glæde og gør os i stand til at fornemme højere værdier. Hvis vi lytter til den rette
musik, hjælper det til at skabe eller bevare harmonien i vores tilværelse og udvikle evnen til at nyde
alt, hvad der er godt og smukt. Derfor vil det være udbytterigt, at lade den rigtige musik spille en
stor rolle i vores livsrytme.

