_ Livets Principer.

"Vàr f ràmsta uppgif t
àr att lyssna pà universum"
Av Peter Pettersson
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y s s n a n d e l à r e n aktivoch medveten handiing som kraver koncentrations- och fokuseringsfòrmàga.
N4en vad som dessutom kriivs, menar Tomatis, fòr att lyssnandet skall bli sa effektivtsom mòjligt, arati vi intaren uppralt
kroppsslallning. Enligt Tomatis hardenna
kunskap funnits i fiera andliga traditioner
viirlden ò v e r s e d a n àrtusenden lillbaka. Eit
. exempel pà detta àr den indiska yogairaditionen, dar man t ex inom Manlra Yoga làr
ut alt effekien av att upprepa eli manlra. en
menlal Ijudstavelse, helt àr beroende pà

36

• ALPHAOMEGA

•

1997 nr 5

medvetandet, menar
Tomatis.
Tomatis harocksà funnilen annan
koppling mellan indiskt velande och
sin forskning. Han
har noterai att nàr
mànniskor lyssnar
lill klassisk musik sa
lutar de oftahuvudet
en aning framàt sà
att den h ò g s t a p u n k ten p à h u v u d e t pekar
rakt uppàl. Denna
punkt kallas inom
Nada Yoga-tradilionen for bindu och
sàgs vara del center
dar nada eller Ijudel,
nàr kroppen. Tomatis menar ocksà att
denna stàllning pàminner om bilden av
Buddha dar han sitter och lyssnar till "universums Ijud".

hur vài man iniar kroppstàllningen. Tomtais sàger:
"Vad de kdnde idi i de dldre kulturerna
var a.ti nàr du uppnàr den perfekia kroppssìdilningen fòr lyssnandet sa slrdckersig
kroppen ul och bokstavlig! lalat infòrlivar
alla Ijud som kommer ulifrdn. Mdnniskan
idemifìerar sig med sig sjdlv, kdnner sig
sjdiv och kommer i konlaki med sjdlv bade
uiifràn och inlfràn. "'

Nada Yoga har som mài att uppnà fòrening med den hògsta medvetandenivàn
genom att gradvis u p p m à r k s a m m a allt
sublilare Ijud. Pòrsi lyssnar man till de ytlre fysiska Ijuden fòr att slutligen nà fram
till Para Nada, del inre transcendenta, ursprungliga IJudei, varurhela skapelsen
framkommil.

Genom denna kombinaiion av lyssnande och en korrekt kroppshàllning mòjliggòr vi pà basta san for eu vidgande av

Denna siegvist stigande fokusering.pà
allt subtilare Ijud kan sàgas vara i analogi
med Tomatis pàslàende att de olika frek-

Forts. Livets mònster

venser som finns i en mànniskas ròstomfàngspeglar den manniskans fysiska, psykjska och andliga tillstànd. Frekvensomràdet mellan 125 och l 000 Hz motsvarar
vad som hiinder i kroppen och i det undermedvetna. Mellan 1 000 och 3 000 H z
finns de frekvenser som har att gòra med
det artikulerade talet, logiken, det medvetna egot och den vardagliga kommunikationen. De hògre fòrmàgorna som intuition, en mànniskas ideal och fòrvàntningar
avspeglar sig i omràdet mellan 3 000 och
8 000 H z .

som verkade bekant. Till slut ser hon en
man som delar ul rekiambiad och hon kànnergenast igen honom, men han hinner
fòrsvinna innan hon nàr fram till honom.
Nàr hon far se rekiambladet ser hon
mònslren hon seti i sin egen upplevelse
och dà vet hon alt hon bara màste tràffa
honom. Innan dagens slut far de en inlensiv halvlimme tillsammans innan Evas
grupp màste àka vidare.

Resonans
I sin sjalvbiografi The Conscious Earskxìver Tomatis:
"...en god rósi dr en som far kroppen
hos lyssnaren atl uppleva behagliga vibrationer. Att lyssna till nàgon som sjunger tir
att ingà ien gemensam vibration. Varfòr?
Jo, helt enkelt dàrfòr att ndr man producerar Ijud far man den omgivande luften att
vibrerà. Lyssnaren som befmner sig i denna luftrymd kommer att mdrka att hon blir
"skulpterad" av vibrationerna. Att lyssna
till nàgon som sjunger, spelar eller talar àr
att lata sig bli satt i vibration med henne. "Detta fenomen dà en mànniska kan
pàverkar en annan, och som inom akustiken kallas att vara i resonans med nàgot,
kan upplevas bade positivi och negativi av
den pàverkade. Tomatis ger eli exempel
pà del senare: nàr vi lyssnar pà en mmdre
bra sàngare blir vi lati aggressiva, vi drar
ihop struphuvudet och vi spànner oss precis som sàngaren sjàlv gòr.
Pà samma sali som resonans sker pà
det fysiska planel kan den ocksà ske pà det
andliga planel. Den lyssnande mànniskan
placerar sig i en uppralt kroppsslallning
och ingàr i en "gemensam vibration" med
universum. Hon làier sig bli "skulpterad"
och satt i vibration med del gudomliga.

Lydnad
Alt stràcka sig ut mot det man lyssnar lill
heler pà latin ad audire och har i franskan
blivil lill ordel obéir och i engelskan obey
som bada belyder lyda. A l t lyda eller alt
stràcka sig ut mot del man lyssnar lill àr
fòr Tomatis den mesi bàngi vna formen av
lyssnande. Tyvàrr, menar han, har denna
positiva belydelse av ordel lyda geli vika
fòren mer negaliv.
Vem àr del dà vi skall stràcka oss ut
mot? I Tomatis mening gàller det inle bara
alt kommunicera med andrà mànniskor
ulan med bela universum. Del àr del enda
universum egenlligen begàr av oss - alt bli
uppmàrksammat. Vàr fràmsla uppgifl hàr
pà Jorden, sàger Tomatis, àr att stràcka oss

Ett b e l y s a n d e e x e m p e l pò hur

vàr-

hòrselfòrmàga pàverkor vàr kommunikationsfòrmàga àr denna anekdot fràn
Tomatis.
Varje mànniska hòr och uppfattar Ijud
pà ett specifikt sàtt som grafiskf kan beskrivas med ett s k audiogram eller en
hòrseikurva. Efter àr av undersòkningar
kunde Tomatis, med en uppfinning kallad Det elektronisk òrat, a n d r à en forsòkspersons hòrseikurva. Han gjorde d à
ett enkelt fòrsòk med Iva munkar. Fòrst
fick de hòrseikurvor som var identisko,
varefter han bad dem diskutera ett mycket kànsligt teologiskt problem. Dàrefter
làt han dem prato om vàdret samtidigt
som de fick tvà helt olika hòrseikurvor.
Vad h à n d e ? I detfòrsta falletvarde ense
p à varje punkt under diskussionen, i det
a n d r à bòrjade de bràka efter mindre òn
en kvort!
Vad òr vi egenfligen òverens om och
vad far oss att bli oense, undrar Tomatis? Q
ut mot eller hangivet lyssna lill universum
och vad del har att saga oss och att lata
dessa ord lala genom oss pà eli sà korrekt
sali som mòjligt. Och om vi gòr del sà finns
del inga grànser fòr vad vi kan bli eller
àstadkomma.
Om man sluderar Bibeln finner man alt
ordel lyssna àr eli av de mesi fòrekommande och Tomatis menar alt del judiska folket
ar det folk som làngst har vislats i den "lyssnande dimensionen". Den hellenistiska kulturen dàremol hade synen som den grundlàggande meiaforen. Senare i NyaTeslamenlel mòler vi, anser Tomatis, den perfekte lyssnaren som inle fòrvrànger Fadems
ord - Jesus Kristus. Q
' W i l s o n , Tim: " C h o n I : the Heoling Power of V o i c e on Eor", i
M u s i c : physician for the times to come: C a m p e l l , Don (Editor),
Q u e s t B o o k s , 1 9 9 ] , s tó
^ Tomatis, Alfred: The Conscious Eor, Station Hill Press, 1 9 9 1,
s 46-47.
O v r i g o kallor: Schwager, Raymund S J: Hearers of the W o r d ,
Tidskriften Bindu, nr 8-97

Mannen, som heter Simon, hade haften
liknande upplevelse som Eva och nu reste
han rum forati leta efter sin sjàisfamilj
och de han skulle arbeia tillsammans med
fòr ailsprida mònstren.

Samarbetet bdrjar
D e l dròjde inte lànge innan Simon var i
Sverige och samarbetet var i full gang.
- Simon beràllade det jag hade fòrstàlt:
att han sprider de hàr mònstren genom sina
màlningar, atl min uppgifl àr att sprida dem
med ord och kànslor och atl det finns en
person som skall gòra musik av dem, men
den personen visste han inle vem det var.
"Jaha, det àr dàrfòrjag har dròmi om Niklas
som àryrkesmusiker", sa jag.
Niklas Holmberg varen av Evas barndomskamratersom hon inte haft kontakt
med pà mànga àr. Hon ringde upp honom,
ulan att fà svar. Samma dag gar hon fòr
ovanlighetens skull ul med nàgra vànner
och pà andrà sidan bardisken star Niklas.
- Nàr han sàg mònstren hòrde han toner
pà en gang, sàger Eva.
Tillsammans har Niklas och Eva byggt
upp en fòrestàllning i eli heisvarl rum, eli
kosmos, dar de neonfàrgade mònstren svàvande skall ròra sig i rymden. Eva kommer
att framfòrasinadikter till Niklas musik
och evenlLielIt kommeren dansare att tolka
mònstren pà siti sali. Musiken och dikterna
spelas àven in pà en CD-skiva som beràknas vara klar i januari nàrfòrestàllningen
som de kaDar Ateraktiveringen visas.
- V i lever i glòmska, men hur skall vi
vela alt vi lever i glòmska nàr vi inte kommer ihàg vilka vi àr, fràgar sig Eva.
Efter de hàr upplevelserna har E v a
sjàlv bòrjat komma ihàg alt hon i hela siti
liv fati undervisning och vàgledning pà
nàlterna och i silt inre fick hon se alt hon
redan fòr 10 àr sedan blev fòrevisad sin
livsuppgift, men dà trodde hon bara att del
varenspeciell dròm.
Vilka àr del dà hon far undervisning av?
- Del kan vara olika. Jag kànner mig
vàldigt nàra plejaderna och jag har ett
namn p à e t t solsystem, men jag vili fortfarande behàlla del fòr mig sjàlv.
Nàrmare besked àn sà vili hon inte ge
justnu. D
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