
FØNIX MUSIK
baggrundsmusikken  

til de bedste øjeblikke  
i dit liv

Musik til 
afslapning og 

velvære



Indre ro og 
fredfyldthed

Glæde og 
mindfulness 
i hverdagen

Kærlighed og 
stilhed udtrykt i 

smukke toner 

Musikkens 
dybt healende 
egenskaber

Indre ro og 
fredfyldthed

Glæde og 
mindfulness i 

hverdagen

Kærlighed og 
stilhed udtrykt i 

smukke toner 

Musikkens 
dybt healende 

egenskaber

Chitta
DELICATE DIMENSIONS 
Best. nr. 1413   CD 149,– 
Et magisk øjeblik i ren væren. Musikken er fuldkommen 
betagende, og den udstråler en inderlig ro, som umiddelbart 
bringer dig i en tilstand af dyb fredfyldthed. En fantastisk  
flot cd. 

Frantz Amathy
WELLBEING & MINDFULNESS 
Best. nr. 1412  CD 149,– 
Musik med stor lethed, glæde og dybde. Man bliver glad helt 
ind i hjertet af at lytte til den. Lad musikken ledsage dine 
daglige øjeblikke og minde dig om din sjæls længsel efter 
fred og harmoni. Måske kan disse melodier løfte dig op i en 
tilstand af glæde, skønhed, fred og kærlighed. Lyt til musikken 
på dette album, og du vil vide …

Pushkar
LOVE & SILENCE 
Best. nr. 1408   CD 149,– 

For første gang i 18 år: Et nyt album fra Pushkar – den bedst-
sælgende Fønix kunstner nogensinde. Hans fire første albums 
har solgt over 225.000 eksemplarer, og det nye album er hele 
ventetiden værd. ”Love & Silence” udstråler den stilhed og 
meditative energi, som Pushkar så mesterligt har vist på sine 
fire første albums. 

Poul Vinther
HEALING PIANO 
Best. nr. 1402  CD 149,– 
Smukke solo-klaver-improvisationer. Når Poul Vinther sætter 
sig ved klaveret, lader han sig inspirere af øjeblikket og 
improviserer på stedet et musikstykke, som afspejler lige netop 
dette øjebliks stemning og energi. Igennem musikken kanali-
serer Poul intuitivt healende energi og en fredfyldt meditativ 
atmosfære. Musikken er harmonisk og melodiøs, fyldt med 
meditativ ro. 
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Kristian Thorsager
NOTHING BUT PEACE 
Best. nr. 1382   CD 149,– 
Musikken på dette album er den rene balsam for sjælen; 
uendeligt beroligende og afslappende. En smuk, glidende 
strøm af de blideste klavertoner blander sig med Kristian 
Thorsagers ordløse sang og skaber en stemning af ro, efter-
tænksomhed og nærvær. Når man lytter til musikken bliver 
ens hjerte fyldt af stilhed, og man hviler dybt i sig selv – og 
det eneste der er tilbage er en dyb indre fred. 

Frantz Amathy
MUSIC FOR A POSITIVE MIND 
Best. nr. 1392   CD 149,– 
Den franske musiker, Frantz Amathy, har formået at skabe 
musik, som kan afhjælpe stress og virke positivt ind på 
krop og sjæl. Musik, der på samme tid er opløftende og 
afslappende. Inspirationen til musikken har Frantz Amathy 
fået ud fra et ønske om at erstatte den medicin, som mange 
mennesker tager imod depression, søvnløshed og stress, og 
lade musikken træde istedet. Musikken på denne CD har en 
næsten magisk positiv effekt. 

Yogi & Tal Coleman
SACRED PEARL 
Best. nr. 1401  CD 149,– | LP 149,– 
Smuk meditativ musik med en dyb indisk tone. Nyd den 
bløde klang fra den indiske bambus-fløjte, som udstråler ro 
og fredfyldthed, og den svævende lethed, som det persiske 
strengeinstrument santooren fylder rummet med. Perfekt til 
meditation og yoga – og til generelt at skabe en healende 
atmosfære i dit hjem. Fås på både LP og CD. 

Nikolej Foged
BEING HERE 
Best. nr. 1396   CD 149,– 
Smuk og enkel solo klaver. Musikken er oprindeligt indspil-
let som baggrundsmusik til en afspændings-CD med tale. 
Det kan fornemmes i den blødhed og ro, som musikken 
udstråler. Man tager uvilkårligt en dyb indånding og falder 
til ro; man finder balance og indre fred. Enklere kan det ikke 
gøres. Fantastisk at lytte til, når du skal slappe af, meditere 
eller falde i søvn.
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Henning Flintholm
LESS IS MORE 
Best. nr. 1389   CD 149,– 
Lad dig indhylde i de smukke melodier, den bløde lyd fra fra 
bambusfløjterne, de sfæriske klangflader og de blide natur-
lyde. Henning Flintholm har på bedste vis skabt musik, som 
udstråler en dyb meditativ ro. Stille smukke melodier, som 
ens tanker kan slappe af og stilnes til. Musikken er god til at 
falde i søvn til, som baggrundsmusik til meditation, yoga og 
afslapning. 


