VIERKANTJE TROOST
Troost, ontspanning en verbinding

Zoek de klank van je hart
Vanaf het begin van ons mens zijn, maakt men gebruik van de helende krachten van trillingen.
De stem en slaginstrumenten worden al van oudsher ingezet om trillingen ritmisch te maken, klanken worden
gezongen om lichaam en geest weer in balans te brengen.
Alles in dit universum is trilling. Trilling fungeert onder andere, voorzien van de juiste intentie, als spiegel om
het zelf genezend vermogen te activeren. Trilling is een neutrale drager, wij mensen geven aan de ervaren trilling, inhoud, een oordeel en kleur.

UNIEK TRILLING PATROON
Elk organisme heeft een uniek trilling patroon. Iedere gedachte,
handeling of emotie heeft zijn eigen trillingsfrequentie, die
bewust of onbewust wordt waargenomen.
Vandaar ook dat ieder mens zijn of haar eigen specifieke grondtoon heeft. Hoewel deze kan veranderen tijdens
iemands leven, blijft er altijd een basistoon, die een referentie vormt voor iemands uniek-zijn. Dat maakt dan
ook dat ieder een eigen voorkeur heeft voor bepaalde klanken en daardoor ook voor bepaalde muzieksoorten.
Wanneer je luistert naar klanken die zijn afgestemd op jouw specifieke grondtoon, ervaar je meer ontspanning
en kun je makkelijker naar binnen keren. Je komt dichter bij wie je in wezen bent. Er komt meer inzicht in wat je
nu precies bezighoudt en er komt meer overzicht.
Religieuze muziek, mantra zingen, klankschalen, de didgeridoo, alpenblazers en muziek van de indianen uit
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika zijn voorbeelden van trillingen van dicht bij de natuur. Deze trillingen kunnen
tot in alle cellen van het lichaam de energie losmaken. Energie die vastzit omdat emoties vastzitten in een lichaam dat gesloten is. Een lichaam dat er nog niet aan toe is om de pijn, de boosheid en de angst nog eens te
ervaren.
Eeuwenlang zijn mensen geïnspireerd geraakt om de meest prachtige muziek te maken, om zichzelf maar ook
andere mensen te troosten met klanken en woorden. Om troost te vinden, kun je op zoek gaan naar die muziekvorm die jouw grondtoon raakt. Die je terugbrengt bij jouw oorsprong en bij jezelf om ook vooral daar de
meest essentiële troost te vinden die er maar is.

Ondanks onze eigen specifieke grondtoon laten meerdere mensen zien eenzelfde persoonlijke voorkeur te hebben voor
bepaalde muzieksoorten. Zij zoeken elkaar op. Deze groepen mensen beleven dan eenzelfde trilling en dat maakt dat ze
zich met elkaar verbonden voelen.
Luister naar die muziek die jouw hart weer kan vullen met liefdevolle trillingen vol met troost. Je verbindt jezelf met wie jij
op dat moment bent. De tekst van de song of de klanken van de muziek maken iets in jou wakker. Het feit dat ook anderen bezig zijn met diezelfde emoties, maakt dat je niet zo alleen voelt. Ongemerkt legt iemand op afstand een arm om je
heen en biedt jou troost.
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‘Zoek de klank van je hart’ betreft MUZIEK
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