OMniumr'í-tJziek

en fusiekegenezing
middelvoorpsychologische
energetisch
Muziek
alseenkrachtig

"Toende muziekklonkvoeldehet binnenenkelesecondenal alsofalleswat nietin mijnhoofdhoort
sprongomhoog".Dezeopmerkelijke
te zijneruitgeblazenwerd en de trillingvan mijn energieveld
Muziekis uiterstkrachtigen heeftunievaneenmuziekstuk.
schreefiemandna het luisteren
ervaring
en metde hoogsteintentiesis gemaakt,
Muziekdie vanuithet hoogstebewustzijn
ke mogelijkheden.
en bewustzijndie eenvoudigop te nemenen te
energieën
is een preciezevertalingvan universele
in muziek,namelilk"muziekals univerwerken
zijn.In dit artikelbespreekik eennieuwebenadering
en leg ik uit hoedezemuziekgemaakten gebruiktwordt.
verseelbewustzijn"

inds de oudste tijden wordt muziek gezien
als een krachtig energetisch middel voor
psychologischeen fysiekegenezing.Muziek
creëert sfeeÍ, helpt stemmingen te veranderen en
heeft een sterke invloed op een ruimte en een
omgeving. Muziek bindt mensenen geeft energie.
Muziek heeft een direct effect op het lichaam, de
hartslag,de adem,de hormonen en de spieren.Het
gehele lichaam reageertdirect op klank en dtme.
Muziek kan je direct ondersteunenin het verhogen
van je energie,het veÍuimen van je psychologische
mogelijkheden, het aanboren van diepe creatieve
lagen in jezelf en vooral in je verbinding met je kem
en de Universele Bron (1), Muziek kan je energievelden zuiveren, een beschermenderuimte om je
heentrekken,je verbinden aan je gidsen,je geeste-
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lijke familie, vele soortenwezensen multidimensionaal bewustzijn die van belang zijn voor ie evolune.

Muziekvan de toekomsl
Veel varr deze mogelijkheden zijn op dit moment
nog nauwelijks bekend bij mensen- componisten
en muziekkenners- maar worden in hoog tempo
ontdekt en ontsloten.OMniummuziek is zo'n vorm
van muziek. Het is een unieke manier om levende
en helende multidimensionale energieen bewustzijn in hoorbarevorm te vertalenen eenvoudiStoegankeliik te maken. Deze vorm van muziek is de
muziek van de toekomst. Dit is namelijk muziek
die mensenhelpt zich te verbinden aan hun essentie, aan de Universele Bron (1) en aan het levende
bewustzijn van melkwegstelsels,het universum en
andere univena. Via deze manier van muziek
maken kumen nu frequentiesen energieéndoorgegeven worden die tot voor kort voor mensen
moeilijk bereikbaarwaren. Ook is het mogelijk om
in muziek krachtigevormen van bewustzijn, energie en frequentiesom te zetten op een zodanige
wijze dat deze eenvoudig opgenomen kunnen
worden in een energieveldof lichaam en zo een
positief effect hebben op de luisteraar. Op deze
manier is de klank van muziek veel meer dan hillende lucht en een architectuurin mooie geluiden.
Klank die vanuit universeel bewustzijn gemaakt
wordt, is gevuld met holografische informatie.
Dezeenergiekan uit oneindig veel lagen en asPecten bestaan, elk met een geheel eigen werking,
effect en invloed. Dat kan planetaire energie zijn,
die gekoppeld is aan onze planeet en de aardse

natuur, het menselijke lichaam en energievelden
van de aarde.Dat kan galactischeenergiezijn, die
gekoppeld is aan ons zonnestelsel,ons melkwegstelsel,een ander of meerderestelsels.Galactische
energieheeft eenander soort frequentieen energiespectrum en een andere werking dan planetaire
energie.De muziekkanook drager.tijn van universele energiedie weer anders en complexer is dan
planetaireen Balactischeen heel veel verschillende
soorten informatie tegelijkertirdbevat. Deze energie kan gekoppeld zijn aan het centrum van ons
universum of aan Brote universele wezens en
magistralevormen van bewustzijn die zich zo
energetischmanifesterenin de klank van de
mr.rziek.
De beste manier om de werking van
OMniummuziek te verduidelijken is natuurlijk
door zelf deze soort muziek te ervaren. Daarom
heb ik verscl-rillende
van deze soort muziekstukken
op ecn website staan die je direct en gratis kunt
beluisterenen ervaren bij het lezen van dit artikel
(wwwfritsevelein.nl
/spirituele-muziek/omniummuziekstukken.Jevindt deze muziek en nog meer
ook op www.omniumuniverse.com).lk noem hierontlerenigestulken en beschrijlde energieerrwerking ervan. Bij het luisteren ernaar kun je de
energetischewerking en effecten zelf ervaren en
hun werk latendoen.
Aanwijzingenvoor luisterenen enige muziekvoorbeelden
Om voordeel te hebben van deze rnuziek en de
energieen het bewustziin ervan optimaal te kunnenopnemenen benutten,kun ie tijdenshet luisterenhet bestehet volgendedoen:
* Ontspanen haaleenpaarkeerdiep adem(doorje
neusin door je mond uit), sluit ie ogenterwijl je
lulstert.
* Weesopen om de energiein de muziek te ontvan8en
* Neemje voor om het multidimensionale
bewustzijn in de rnuziek te ervaren.
* Voelen visualiseerdat de energievan de muziek
doorje gehelelichaamen al je energievelden
gaat.
* Cenietl

gie zoekt als van nature via de muziek die plekken
op die deze warme impuls kunnen gebruiken en
wikkelt die plekken in een zachte deken van
helend licht. De lichtfrequentiespreidt zich uit in
een bepaald gebied van je lichaam, verzacht dit
gebied,lost verstoring op en brengt eenzuiverende
en herstellendetrilling aan in de cellen. Hierdoor
herstellen deze zich en voegen zich in hun oorspronkelijke vibratie. Dit werkt via resonantie.De
cellennemenvia deze resonantiede hogeretrilling
over en herstellen zich. Zo kan het orgaan zijn
bedoeldewerking terugkrijgenen kunnen de celen
trillen volgenshun oorspronkelijke
blauwdruk.

LieÍdevan de Zon (OML-Go3)
Dit muziekstuk brengt de energie van cle zon in een
pure en liefdevolle vorm. Het vult je omgeving
hiermee en houdt deze ir een zuivere en hoge frequentie. De energie in dit muziekstuk bouwt zich
geleidelijk op en heeft in de windvlagen die je af en
toe hoort een krachtige en liefdevol zuiverende
werking. De energie wikkelt zich om je heen, helpt
je je veld uit te zetten en opent je voor een diepe
galactische verbinding. De energie van de zon van
ons zonnestelsel is de expressie van het levengevende galactische bewustzijn dat doorstrcomt in
dit stuk. Terwijl de muziek klinkt, ontvouwt deze
energie zich meer en meer en omhult de gehele
aarde als een lichtdeken van pure lieÍde en levenskracht.

1600 Licht (OML-P02)
Dezemuziek hecft een helende energieen trilling
met een frequentievan 1600.Niet 1600Herz in het
hoorbarespectrum,maar een bewustzijnsfrequentievan i600.Terwijlie naarde muziek luistert,kun
je dezelichtener8ie
door je lichaamlaten stromen
leiden
en
naarplekkendie speciaalaandachtnodig
hebben,bijvoorbeeldorganendie uit balanszijn.
Maarde energiewerkt ook uit zichzelfal. De ener-

Zuivering,Bescherming
en Verbinding
met ie GeestelijkeFamilie(OML-Uo2)
Dit muziekstuk is heel sterk en geeft een massievc
hoeveelheid universele energie die schoonmaakt,
beschermten je verbindt aan je geestelijkefamilie.
Je geesteliikefarnilie kun je zien als een collectief
bewustzijn van het soort geestelijkewezen dat je
bent.Je bent weliswaarnu in een fysiek lichaam,
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maar achter je fysieke vorm heb je een energctische
en bcwustzijnsnatuur. Jouw wezen kan evolutionair zijn (zoals een mens is), of galactisch(dat zijn
allerlei scxrrtenlichtwezens) of universecl (dat zijn
wezens met een universele functie). Dit muziekstuk vcrbindt je sterk met je Hoger Zelf en de Bron
waaruit ie bent voortgekomen. De diepe tonen
gronden stcvig en ondersteunen het rustig cn stil
wotdcn van je denkcn. De hoge tonc'n trillen vastgekoekte energie los, r'erkruimclen belemmeringen
en blokkades, verwijdcrcn entiteiten dic zich aan je
vasthcchten en die jc moeilijk zelf wcg krijgt. De

gestimuleerd en vergroot. Het wordt afgestemd op
universeel bcwustzijn en bcgint te resoncrcn in
dezc hoge ener6;iefrcquenties.
Zo verruimt je energie zich direct en kom je irl aanraking n€'t ccn
krachtig veld van universecl bewustzijn. Hicrbij
worden je univcrsele mogelijkhcden gestimulecrd,
zoals je universeJeDNA dat in je aanwezig is. Je
kurt door je intentic deze muziek cn energie cloor
jc gehele systccm leiden en de universele fornrr.rles
die erin aarrwezig zijn laten hun imprint achter in
jorrrv gehele systccm.

Christusbewustziin(OML-Uo1
)

Je bewustzijnsveldwordt enorm
gestimuleerd en vergroot
bcschermendeinvlocd van dit stuk is erg groot. Je
kunt het gebruiken wanneer je voclt dat je energic
vastzit en door je intentie kun je de energic van
deze'muziek door je lichaam en energicve)denlei
den.

UniverselêAÍstemming en Kalibratie
(oML-U03)
Dit muziekstuk draagt een universele trilling clie
bij het ernaar luisteren in jc cnergievelden ovcrge,
nomcn wordt. Je bcwustzijnsveld wordt enorm
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D i t m r r z i t . l r t r r l b r e r l g t C h r i s t u s e r l c r g i rr. , p e e n
dirccte en liefdevollc wijze. Christrrsenergieis l'rct
bewustzijn en clc kracht van cle Universele Bron.
Uitgcdrukt in je fysicke lichaam is hct de kristallen
cncrgie van je lichtlichaan. Je lichtlichaam is hct
energievoertuiÍj dat je opbouwt in je gecsteliike
ontwikkcling cn gebruikt wanneer je je mcnsciijke
kringloop hebt volbracht ook wel hcmelvaart of
ascention genocmd. De energie in deze muziek
helpt je lichtlichaam dat latcnt in je sluimcrt - te
,'ntw,rlen. De C h ri:trr'energie i\ de LrJsi\voor v|rlichting. De muziek ontvouwt zich geleidelijk; eik
akkoord is als een nieuwe klcrrr in cle stroom val)
liefde die zich meer en meer oPent. Tcrwijl cle
muziek klinkt, ontstaat dit velcl van bcwustzijn en
energie in je dirccte fvsieke orrgcving. Het bouu,t

eensfeervan licht en liefde op die zo krachtig is dat
daardoor in jou de Christuskracht aangeraakt
wordt en wakker gemaaktwordt.

Wat is Omniummuziek?
Het biizondereaan OMniummuziek is dat de klinkendemuziek een directevertalingis van universeelbewustzijn en energie.Dat wil zeggen dat de
klank van de muziek terwijl deze klinkt het universelebewustzijn en de energieIS. Dat is een van de
grote verschillen van deze soort van muziek met
andere vormen van muziek. De traditionele
muziek bestaathoofdzakelijkuit georganiseerde
en
gecomponeerdeklanken en draagt de energievan
de
persoonlijkheid
van
de
componist.
Componisten en musici van bestaande muziek
drukken hun muzikale stijl, voorkeuren en persoonlijkheid uit in hun spel en muziek. In
OMniummuziek speelt de persoonlijkheidvan de
musicusgeenrol. De musicusvan OMniummuziek
is doorgever van het bewustzijn waar hij op afgestemd is en vertaalt dit zonder tussenkomstvan
zijn persoonlijkheid.In traditionele muziek wordt
een
sfeer
opgeroepen
of
uitgedrukt.
OMniummuziek is een vertaling van multidimensionale energie en bewustzijn. Elke keer dat de
muziek klinkt komt een geheel ander aspectvan
deze energie in tijd en ruimte tot uitdrukking.
OMniummuziek volgt het bewustzijn en de energie die zij uitdrukt en richt zich niet op een smaak,
stijl of esthetiek.Traditionele muziek is gemaakt
voor sfeeren gevoel.
OMniummu2iek ondeÍstêunt bewustziinsontwikkeling en heelwording, zuivert, transÍormeert, verbindt en breidt ie bewustziin uit.
OMniummuziek kan planetaire, galactische en
(Multi)-Universeleenergieen bewustzijn uitdrukken. De traditionele muziek richt zich hier totaal
niet op en is voor 95% planetair en in zeldzame
gevallen een beetje galactisch van bewustzijn en
energie.De gebruikelijkemuziek beluisterje, of die
is er als eensoort klankbehang.OMniummuziek is
energieen bewustzijn en de infornatie daarvan,de
universelecoderingenneemje in je op en daar kun
je je volledig van bewust worden. Dit is de energie
en bewustzijn waaruit je goddelijke DNA is
gemaakt.Wanneerdat in aanrakingkomt met deze
energieen dat bewustzijn wordt het actief, neemt
de energieop en verandertje zo blijvend (afhankelijk natuurlijk van je eigen vrije wil en je ontvankelijkheid).

gemaakt
HoewordtOMniummuziek
Voorwaardevoor een musicus om deze vorm van
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muziek en klank te maken is dat zijn energievelden
en bewustzijn in staat ziin zonder enige vorm v.tn
belemmering of verstoring contact te maken met
de energieënen het bewustzijn die in de muziek
worden vertaald. Daarvoor is het nodig dat de
musicusvolledig zuiver en transparantis. Ziin persoonlijkheid staatbuiten het procesen hij verbindt
zich geheel met het door te geven bewustzijn,
draagt en belichaamtdit bewustzijn en vertaalt dit
in de klank. De basis van het musicerenis de verbinding aan de Bron van het Universum en via
deze verbinding het omzetten van een bepaald
bewustzijn in klank.

Effectenvan OMniummuziek
OMniummuziek is een directe vorm van meditatie
en verbinding. De muziek neemtje eenvoudigmee.
Je hoeft alleen maar de muziek te laten klinl<en.
Zolang de muziek klinkt is er direct de energiedie
je kunt opnemen en benutten. Er zijn heel veel verschillende effecten van deze vorm van muziek,
effectendie ie zelf direct kunt ervaren.Je hebt daar
in feite geenanderemensenvoor nodig om je dat te
zeggen. Als je je afstemt op de energie en het
bewustzijn, voel je het zelf en heeft deze energie
een invloed op je die bij jou past. De intelligentie in
het bewustzijn van deze muziek stemt zich via
jouw Hoger Zelf op een organischewijze af op wat
goed en nodig is voor iou op dit moment.
Voorbeeldenwaarbij deze muziek helpen zijn:
* Het schoonmakenvan je energievelden belemmeringen opruimen
* Het verbinden met de Unive$ele Bron
* Het activerenvan je goddelijke DNA
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* De fysieke manifestatieondersteunen
* Het lichtlichaam activerenen versterken
* Eenbeschermenderuimte maken en zutveren
* Het denken stil maken en houden
'Verbinden met ho8efrequenties
en ener8ieën
* verbinden met je geestelijkefamilie en gidsen
Je
* Nulpuntsenergieversterken
* Etc...

De frequentiesin de muziek zijn
zo krachtigdat ik de muziek afspeel
terwijl ik mensen behandel

dat dit de energie was die daarin werd beschreven".
"De frequenties
Een healer uit Australiê schreef me:
in de muziek zijn zo kÍachtig dat ik de muziek afspeel
terwijl ik mensen behandel".
Muziek draagt enorme mogelijkheden in zich, mo€ielijkheden die gekoppeld zijn aan bewustzijn. Hoe
hoger en zuiverder het bewustzijn, des te hoger en
zuiverder is de energie die doorgegcYen wordt. Dit
besef en de kennis hicrover zijn essentieelvoor de
verdere ontwikkeling van de mensheid. Muziek die
op die manier wordt gemaakt en gebruikt, maakt
directe verbindingen met de Universele Bron en de
lcvengevende en vernieuwende energieën die onze
evolutie verder helpen.

Ervaringenvan mensenmet OMniummuziek

Frits Evelein
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Het is natuurliik altiid interessant en leerzaam om
van mensen te horen wat zij ervaren, zo kun je je
eigen ervaringen toetsen en verdiepen. Daarom geef
ik enige reacties die ik kreeg op Omnium muziek.
"Binnen enkele seconden toen de muziek klonk voelde het alsof alles wat niet in mijn hoofd hoort te zijn

(1)Deverbinding
BÍonis eensoorleneÍgelische
aande Universele
vanpuuÍlichtdievanuilhelmiddenvanje hoofdlol in
navelstreng
bewusl
loopl.Alsje dezeverbinding
hetcentÍumvanonsuniversum
univeÍsele
voondurend
maakten in standhoudt,stÍoomtdaardoor

eruit Beblazen werd en mijn trilling sprong omhoog".
"Het is grappig om te zien
Iemand anders schreef:
waar de energie in mijn lichaam naartoe 8aat, biivoorbceld zag ik hoe bijeen bepaald stuk mijn fysieke nulpunt achter de navel geactiveerd werd en van daaruit
met het centÍum naar de aarde werd verbonden. Toen
ik de titel cn de beschrijving van de muziek las zag ik

aan hel
opleiderin muzekonderwjs
FrilsEveeinwasjarenlang
Nu maaklhil
Utrecht.
Conservalorium
en de Univeísiteil
Rollerdams
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levenskrachl,
bewustzijn
en inlormalre.

nieuwevormenvanondeÍwilsen coaen onlwikkelt
Ol\,4niummuziek
bewustzijn
en univeÍsele
zijnop unive.seel
chingdiegebaseeíd
welmaligheden.
email:Í.g.evelein@9mail.com.
www.írilsevelein.nl

