
OMniumr'í-tJziek
Muziek als een krachtig energetisch middel voor psychologische en fusieke genezing

"Toen de muziek klonk voelde het binnen enkele seconden al alsof alles wat niet in mijn hoofd hoort

te zijn eruit geblazen werd en de trilling van mijn energieveld sprong omhoog". Deze opmerkelijke

ervaring schreef iemand na het luisteren van een muziekstuk. Muziek is uiterst krachtig en heeft unie-

ke mogelijkheden. Muziek die vanuit het hoogste bewustzijn en met de hoogste intenties is gemaakt,

is een precieze vertaling van universele energieën en bewustzijn die eenvoudig op te nemen en te

verwerken zijn. In dit artikel bespreek ik een nieuwe benadering in muziek, namelilk "muziek als uni-

verseel bewustzijn" en leg ik uit hoe deze muziek gemaakt en gebruikt wordt.

inds de oudste tijden wordt muziek gezien
als een krachtig energetisch middel voor
psychologische en fysieke genezing. Muziek

creëert sfeeÍ, helpt stemmingen te veranderen en
heeft een sterke invloed op een ruimte en een
omgeving. Muziek bindt mensen en geeft energie.
Muziek heeft een direct effect op het lichaam, de
hartslag, de adem, de hormonen en de spieren. Het
gehele lichaam reageert direct op klank en dtme.
Muziek kan je direct ondersteunen in 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 energie-
velden zuiveren, een beschermende ruimte om je

heentrekken, je verbinden aan je gidsen, je geeste-

lijke familie, vele soorten wezens en multidimensi-
onaal bewustzijn die van belang zijn voor ie evolu-
ne.

Muziek van 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 energie en bewust-
zijn in hoorbare vorm te vertalen en eenvoudiS toe-
gankeliik te maken. Deze vorm van muziek is de

muziek van de toekomst. Dit is namelijk muziek

die mensen helpt zich te verbinden aan hun essen-
tie, 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 frequenties en energieén door-
gegeven worden die tot voor kort voor mensen
moeilijk bereikbaar waren. Ook is het mogelijk om
in muziek krachtige vormen van bewustzijn, ener-
gie en frequenties om te zetten op een zodanige
wijze dat deze eenvoudig opgenomen kunnen
worden in een energieveld of lichaam en zo een
positief effect hebben op de luisteraar. Op deze
manier is de klank van muziek veel meer dan hil-
lende lucht en een architectuur in mooie geluiden.
Klank die vanuit universeel bewustzijn gemaakt
wordt, is gevuld met holografische informatie.
Deze energie kan uit oneindig veel lagen en asPec-
ten bestaan, elk met een geheel eigen werking,
effect en invloed. Dat kan planetaire energie zijn,
die gekoppeld is aan onze planeet en de aardse
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natuur, het menselijke lichaam en energievelden
van de aarde. Dat kan galactische energie zijn, die
gekoppeld is aan ons zonnestelsel, ons melkweg-
stelsel, een ander of meerdere stelsels. Galactische
energie heeft een ander soort frequentie en energie-
spectrum en een andere werking dan planetaire
energie. De muziek kan ook drager.t i jn van univer-
sele energie die weer anders en complexer is dan
planetaire en Balactische en heel veel verschillende
soorten informatie tegelijkertird bevat. Deze ener-
gie kan gekoppeld zijn aan het centrum van ons
universum of aan Brote universele wezens en
magistrale vormen van bewustzijn die zich zo
energetisch manifesteren in de klank van de
mr.rziek.

De beste manier om de werking van
OMniummuziek te verduideli jken is natuurli jk
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
beluisteren en ervaren bij het lezen van dit artikel
(wwwfritsevelein.nl /spirituele-muziek/omnium-
muziekstukken. Je vindt deze muziek en nog meer
ook op www.omniumuniverse.com). lk noem hier-
ontler enige stulken en beschrij l  de energie err wer-
king ervan. Bij het luisteren ernaar kun je de
energetische werking en effecten zelf ervaren en
hun werk laten doen.

Aanwijzingen voor luisteren en enige muziek-
voorbeelden
Om voordeel te hebben van deze rnuziek en de
energie en het bewustziin ervan optimaal te kun-
nen opnemen en benutten, kun ie tijdens het luiste-
ren het beste het volgende doen:
* Ontspan en haal een paar keer diep adem (door je
neus in door je mond uit), sluit ie ogen terwij l je
lulstert.
* Wees open om de energie in de muziek te ontvan-

8en
* Neem je voor om het multidimensionale bewust-
zijn in de rnuziek te ervaren.
* Voel en visualiseer dat de energie van de muziek
door je gehele l ichaam en al je energievelden gaat.
* Cenietl

1600 Licht (OML-P02)
Deze muziek hecft een helende energie en trilling
met een frequentie van 1600. Niet 1600 Herz in het
hoorbare spectrum, maar een bewustzijnsfrequen-
tie van i600. Terwij l ie naar de muziek luistert, kun
je deze lichtener8ie door je l ichaam laten stromen
en leiden naar plekken die speciaal aandacht nodig
hebben, bijvoorbeeld organen die uit balans zijn.
Maar de energie werkt ook uit zichzelf al. De ener-

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 lichtfrequentie spreidt zich uit in
een bepaald gebied van je lichaam, verzacht dit
gebied, lost verstoring op en brengt een zuiverende
en herstellende trilling aan in de cellen. Hierdoor
herstellen deze zich en voegen zich in hun oor-
spronkelijke vibratie. Dit werkt via resonantie. De
cellen nemen via deze resonantie de hogere trilling
over en herstellen zich. Zo kan het orgaan zijn
bedoelde werking terugkrijgen en kunnen de celen
tri l len volgens hun oorspronkeli jke blauwdruk.

LieÍde van de Zon (OML-Go3)
Dit muziekstuk brengt de energie van cle zon in een
pure en l iefdevol le vorm. Het vult  je omgeving
hiermee en houdt deze ir een zuivere en hoge fre-
quentie. De energie in dit muziekstuk bouwt zich
geleidel i jk 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 levenge-
vende galactische bewustzijn dat doorstrcomt in
dit  stuk. Terwij l  de muziek kl inkt, ontvouwt deze
energie zich meer en meer en omhult de gehele
aarde als een l ichtdeken van pure l ieÍde en levens-
kracht.

Zuivering, Bescherming en Verbinding
met ie Geestelijke Familie (OML-Uo2)
Dit muziekstuk is heel sterk en geeft een massievc
hoeveelheid universele energie die schoonmaakt,
beschermt en je verbindt aan je geestelijke familie.
Je geesteliike farnilie kun je zien als een collectief
bewustzijn van het soort geestelijke wezen dat je
bent. Je bent weliswaar nu in een fysiek l ichaam,
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Je bewustzijnsveld wordt enorm
gestimuleerd en vergroot

bcschermende invlocd 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 l ichaam en energicve)den lei
den.

Universelê AÍstemming en Kalibratie
(oML-U03)
Dit muziekstuk draagt een universele tr i l l ing cl ie
bi j  het ernaar luisteren in jc cnergievelden ovcrge,
nomcn wordt. Je bcwustzi jnsveld wordt enorm

maar achter je fysieke vorm heb je een energctische
en bcwustzi jnsnatuur. Jouw wezen kan evolut io-
nair zi jn (zoals een mens is), of galactisch (dat zi jn
al ler lei scxrrten l ichtwezens) of universecl (dat zi jn
wezens met een universele functie). Dit muziek-
stuk vcrbindt je sterk met je Hoger Zelf en de Bron
waaruit  ie bent voortgekomen. De diepe tonen
gronden stcvig en ondersteunen het rust ig cn st i l
wotdcn van je denkcn. De hoge tonc'n tr i l len vast-
gekoekte energie los, r 'erkruimclen belemmeringen
en blokkades, verwijdcrcn enti teiten dic zich aan je
vasthcchten en die jc moeil i jk zelf  wcg kri jgt.  De

gestimuleerd en vergroot. Het wordt afgestemd op
universeel bcwustzi jn en bcgint te resoncrcn in
dezc hoge ener6;iefrcquenties. Zo verruimt je ener-
gie zich direct en kom je ir l  aanraking n€'t  ccn
krachtig veld van universecl bewustzi jn. Hicrbi j
worden je univcrsele mogeli jkhcden gestimulecrd,
zoals je universeJe DNA dat in je aanwezig is. Je
kurt door je intentic deze muziek cn energie cloor
jc gehele systccm leiden en de universele fornrr.r les
die erin aarrwezig zi jn laten hun imprint achter in
jorrrv gehele systccm.

Christus bewustziin (OML-Uo1 )
Di t  mr r z i t . l r t r r l  b re r l g t  Ch r i s tuse r l c rg i r .  r , p  een
dirccte en l iefdevol lc wi jze. Christrrsenergie is l ' rct
bewustzi jn en clc kracht van cle Universele Bron.
Uitgcdrukt in je fysicke l ichaam is hct de kristal len
cncrgie van je l icht l ichaan. Je l icht l ichaam is hct
energievoertuiÍ j  dat je opbouwt in je gecstel i ike
ontwikkcl ing cn gebruikt wanneer je je mcnsci i jke
kringloop hebt volbracht ook wel hcmelvaart of
ascention genocmd. De energie in deze muziek
helpt je l icht l ichaam dat latcnt in je sluimcrt - te
, 'ntw,r len. De C h r i : trr 'energie i \  de LrJsi\  voor v|r-
l icht ing. De muziek ontvouwt zich geleidel i jk; eik
akkoord is als een nieuwe klcrrr in cle stroom val)
l iefde die zich meer en meer oPent. Tcrwij l  cle
muziek kl inkt, ontstaat dit  velcl van bcwustzi jn en
energie in je dirccte fvsieke orrgcving. Het bouu,t
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een sfeer van licht en liefde op die zo krachtig is dat
daardoor in jou de Christuskracht aangeraakt
wordt en wakker gemaakt wordt.

Wat is Omniummuziek?
Het biizondere aan OMniummuziek is dat de klin-
kende muziek een directe vertaling is van univer-
seel bewustzijn en energie. Dat wil zeggen dat de
klank van de muziek terwijl deze klinkt het univer-
sele bewustzijn en de energie IS. Dat is een van de
grote verschillen van deze soort van muziek met
andere vormen van muziek. De traditionele
muziek bestaat hoofdzakelijk uit georganiseerde en
gecomponeerde klanken en draagt de energie van
de persoonlijkheid van de componist.
Componisten en musici van bestaande muziek
drukken hun muzikale stijl, voorkeuren en per-
soonlijkheid uit in hun spel en muziek. In
OMniummuziek speelt de persoonlijkheid van de
musicus geen rol. De musicus van OMniummuziek
is doorgever van het bewustzijn waar hij op afge-
stemd is en vertaalt dit zonder tussenkomst van
zijn persoonlijkheid. In traditionele muziek wordt
een sfeer opgeroepen of uitgedrukt.
OMniummuziek is een vertaling van multidimen-
sionale energie en bewustzijn. Elke keer dat de
muziek klinkt komt een geheel ander aspect van
deze energie in tijd en ruimte tot uitdrukking.
OMniummuziek volgt het bewustzijn en de ener-
gie die zij uitdrukt en richt zich niet op een smaak,
stijl of esthetiek. Traditionele muziek is gemaakt
voor sfeer en gevoel.

OMniummu2iek ondeÍstêunt bewustziinsont-
wikkeling en heelwording, zuivert, transÍor-
meert, verbindt en breidt ie bewustziin uit.

OMniummuziek kan planetaire, galactische en
(Multi)-Universele energie en bewustzijn uitdruk-
ken. 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 gebruikelijke muziek beluister je, of die
is er als een soort klankbehang. OMniummuziek is
energie en bewustzijn en de infornatie daarvan, de
universele coderingen neem je in je op en daar kun
je je volledig van bewust worden. Dit is de energie
en bewustzijn waaruit je goddelijke DNA is
gemaakt. Wanneer dat in aanraking komt met deze
energie en dat bewustzijn wordt het actief, neemt
de energie op en verandert je zo blijvend (afhanke-
lijk natuurlijk van je eigen vrije wil en je ontvanke-
lijkheid).

Hoe wordt OMniummuziek gemaakt
Voorwaarde voor een musicus om deze vorm van

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 energieën en het bewustzijn die in de muziek
worden vertaald. Daarvoor is het nodig dat de
musicus volledig zuiver en transparant is. Ziin per-
soonlijkheid staat buiten het proces en hij verbindt
zich geheel met het door te geven bewustzijn,
draagt en belichaamt dit bewustzijn en vertaalt dit
in de klank. De basis van het musiceren is de ver-
binding aan de Bron van het Universum en via
deze verbinding het omzetten van een bepaald
bewustzijn in klank.

Effecten van OMniummuziek
OMniummuziek is een directe vorm van meditatie
en verbinding. De muziek neemt je eenvoudig mee.
Je hoeft alleen maar de muziek te laten klinl<en.
Zolang de muziek klinkt is er direct de energie die
je kunt opnemen en benutten. Er zijn heel veel ver-
schillende effecten van deze vorm van muziek,
effecten die ie zelf direct kunt ervaren. Je hebt daar
in feite geen andere mensen voor 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 organische wijze af op wat
goed en nodig is voor iou op dit moment.
Voorbeelden waarbij deze muziek helpen zijn:

* Het schoonmaken van je energieveld en belem-
meringen opruimen
* Het verbinden met de Unive$ele Bron
* Het activeren van je goddelijke DNA
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* De fysieke manifestatie ondersteunen
* Het lichtlichaam activeren en versterken
* Een beschermende ruimte maken en zutveren
* Het denken stil maken en houden
'Verbinden met ho8e frequenties en ener8ieën
* Je verbinden met je geestelijke familie en gidsen
* Nulpuntsenergie versterken
*  E tc . . .

De frequenties in de muziek zijn
zo krachtig dat ik de muziek afspeel

terwijl ik mensen behandel

Ervaringen van mensen met OMniummuziek
Het is natuurliik altiid interessant en leerzaam om

van mensen te horen wat zi j  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 voel-

de het alsof al les wat niet in mijn hoofd hoort te zi jn

eruit Beblazen werd en mijn trilling sprong omhoog".

Iemand anders schreef: "Het is grappig om te zien

waar de energie in mijn l ichaam naartoe 8aat, bi ivoor-

bceld zag ik hoe bi jeen bepaald stuk mijn fysieke nul-

punt achter de navel geactiveerd werd en van daaruit

met het centÍum naar de aarde werd verbonden. Toen

ik de t i tel  cn de beschri jving van de muziek las zag ik

dat dit  de energie was die daarin werd beschreven".

Een healer uit Australiê schreef me: "De frequenties

in de muziek zi jn zo kÍachtig dat ik de muziek afspeel

terwij l  ik mensen behandel".

Muziek draagt enorme mogeli jkheden in zich, mo€ie-

lijkheden 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 zi jn essentieel voor de

verdere ontwikkel ing 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

evolut ie verder helpen.

(1) De verbinding aan de Universele BÍon is een soorl eneÍgelische

navelstreng van puuÍ licht die vanuil hel midden van je hoofd lol in

het centÍum van ons universum loopl. Als je deze verbinding bewusl

maakt en in stand houdt, stÍoomt daardoor voondurend univeÍsele

levenskrachl, bewustzijn en inlormalre.

Frils Eveein was jarenlang opleider in muzekonderwjs aan hel

Rollerdams Conservalorium en de Univeísiteil Utrecht. Nu maakl hil

Ol\,4niummuziek en onlwikkelt nieuwe vormen van ondeÍwils en coa-

ching die gebaseeíd zijn op unive.seel bewustzijn en univeÍsele

welmaligheden.

www.írilsevelein.nl email: Í.g.evelein@9mail.com.Frits Evelein

22  ,  Sp iege lbee ld  ,  f eb rua r i  2012


