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vorfor bogen? 
Der findes ingen bøger, hvori sandheden om det, der sker nu, er endelig, ingen 

skrifter, som vi kan tage ned fra hylden, hvori vi kan finde fastlagt dogme. I samme 

øjeblik denne bog er trykt og skrevet, vil lysets progression være accelereret og have flyttet 

os til nye højder.  

 

Sangens betydning 
Alligevel står du nu med min sangbog om sangens virkning, frigørende kraft og ånd.  

Bogen er skrevet til dig, som et aktivt virkende redskab for din sang og stemmefrigørelse, 

men også for dit lys og indre fred. Mærker du hjertet brænde? En længsel flamme op? Så 

har dit højere selv valgt denne indgang for dig. Og du skal sikkert læse videre, som i en 

gammel aftale.  

 

I bogen her fortæller jeg om sangens betydning, giver tip til at synge, frigøre stemme, og til 

støtte og teknik - for at lede det over til et arbejde med meditationsformen lysets sang. Der 

er i bogen konkrete redskaber til dig. 

Jeg vil gerne pointere, at jeg med denne sangbog ikke har forsøgt at lave en gængs fagbog 

om sang. I stedet har jeg tilladt mig at tale frit og skrive sandt ud af min kærlighed til emnet; 

om sang og om ånd - og den dybe sammenhæng herimellem.  Det er en naturlig følge for 

mig, at det blev en bog om at leve på planeten i kristenergien, formuleret ud fra klarsyn og 

klarhørelse, givet af kristmestrene. Lysets Sang er opstået i dette klarsyn.  

 

Din egen bevidsthed 
Vi befinder os netop nu på forkanten af en energi, som vi er sammen om at gøre os 

bekendte med, finde os hjemme i og arbejde med.  

Denne bog formidler en aktiv måde, hvorpå du også efter endt læsning, fortsat har nøgler 

til åbning for energien, til selv at hente indsigt fra din egen højere bevidsthed og til direkte 

kommunikation med den åndelige verden.  

Lysets Sang giver en enkel åbning til himmel-jord-energi. Det er en meditationsform, hvor 

tonen giver dit fokus og er bærer af det spirituelle lys; et medie for grounding og 

tilstedeværelse af dette lys på planeten.  

 

Hvem tror jeg lige, jeg er? 
Du er velkommen til at læse mere om min udvikling og mit liv her bag i bogen.  

Jeg er kanal for kristuslys. Mit lysarbejde handler om via frigørelse og bevidstgørelse af 

menneskestemmens lyd at åbne og bevidstgøre en indgang til dette lys.  

Og selv at manifestere det lys. Derfor underviser jeg, derfor arbejder jeg med lysets sang, 

og derfor maler jeg mine billeder og skriver.  

H 
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Jeg er blevet afstemt til at modtage syn og toner fra den åndelige verden. Der har været 

forskellige grader af initiationer og åbninger af min bevidsthed, også til erindring fra 

vandring på planeten i tidligere liv. Først sænkede ærkeenglen Michael sig ned gennem 

mine chakraer og aktiverede dem med en lysende kraft. Han bevidstgjorde og sendte 

meddelelser igennem mig. Derefter flød Mester Sananda Krist1 igennem mig. Her slår ord 

ikke til. Jeg kan bedst beskrive denne oplevelse, som salig; Han flød ned gennem mine 

chakraer, åbnede mit hjertechakra i en diamantform, aktiverede mine åndelige øjne.    

Oplevelsen var at være eet med Kristus i lyset og at blive modtager af en velgørende, 

helbredende, vældende kærlighed, der er aktivt lys2 til initiation og transformation. Til 

opløftelse eller forklarelse. Denne lysoplevelse har ikke siden forladt mig; indstiller jeg mig 

på kanalfrekvensen, er kontakten umiddelbar (at sammenligne med en radio).   

 

Kan jeg blive i tvivl om rigtigheden af mine visioner?    
Omkring år 2000, hvor jeg åbnede for grupper, havde jeg det helt store arbejde med at 

analysere egoet, og få på plads, hvornår jeg var i den sande lysåbning og hvornår ikke. Det 

er et stort moralsk ansvar at kanalisere ånd og mesterord, og ikke mindst sætte disse ind 

overfor elever. Eet skridt i udvikling fordrer - som bekendt - to i moral. 

Sananda har vist mig fra himmel-perspektiv, hvor uendelig lidt vort ego og dermed vores 

tvivl, tro og tanker har at sige, hvor lidt, det fylder nu, set i større kosmisk og åndelig 

sammenhæng.  

Ærkeenglen Michael viste mig, hvordan frygt og endda dogmefastholdt tro er af ego og en 

illusion, der vil splitte sjælen - selvet fra Gud. Vi kan i stedet tillade den ubetingede hengivelse;  

at give slip på sin personbevidsthed, tankerammen og egoet, og blive en skål for lys.  

  

Antenner 
Jeg mærker tydeligt, nærmest fysisk, når jeg får et ja fra Sananda til de ord, der kommer 

gennem min bevidsthed, og når jeg får et nej. Jeg hører og mærker ham et bestemt sted 

over øret og nakken. Det samme gælder toner, hvilke skal synges igennem og hvorhen, 

med hvilken effekt.  

Jeg kan få lov at se engle og mestre, og jeg kanaliserer dem. Jeg mærker tilstedeværelsen 

et særligt sted, som jeg nu genkender, og jeg ser med det tredje øje, krystaløjet og åndeligt 

”implanterede” antenner. I tidligere meditationer har jeg oplevet at blive åbnet omkring 

chakraet 3. øje og issen, og at der af englehjælpere blev indsat nogle ”energikanaler”, som 

jeg kalder antenner. Intuitionen og erfaringer af effekten af dette arbejde, en meget 

virkelig og fysisk effekt, overbeviser mig om visionernes ægthed. 

                                                 
1 Det ny-gamle navn for Jesus, som han beder os om at bruge i den nye tid. Sananda kommer dels 
som energi, dels som personlig gestalt, i den balancerede kristenergi. Glædens Herre. 
2 Jeg har efter selv at have oplevet denne indvielse, hørt Martinus beskrive en tilsvarende 
kristusoplevelse. Jeg har ladet mine hovedpersoner i min roman DØREN og de følgende romaner 
beskrive mine egne oplevelser.   
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Som Præstinde / Vogter for den hellige Lyd har jeg været her ”i embeds medfør” gennem 

planetens forskellige tider. Jeg har fået lov at se, hvem jeg var i tidligere karnationer. Jeg 

har været her, hvor energien var langt tungere og nødvendiggjorde de gamle 

mystikernøgler, som i tiden omkring Jesus (som jeg kalder Jeshua) for 2000 år siden.  

Jeg har fået lov at se, hvem jeg er i min oprindeligste englekrop.  

 

Mennesket er langt mere 
Om vi kalder os ateister, stjerne-, engle- eller kristmennesker; alle bærer i sig muligheden 

for tilstedeværelse i den guddommelige kærlighed. En skabning af gudgiven storhed og 

skønhed, der rummer den nøgle; at forene himmel til jord. Nu lever vi i den flydende 

bevidsthed. 

 

Ascension og opstandelse 
Ånden, helligånden, virker i allerhøjeste grad, lige her og nu, ikke som museumsgenstand 

henvist en støvet hylde, eller halet frem til en tør, kirkelig trosbekendelse. Tværtimod, den 

virker aktivt åbnende i nuet. Der er sket en generel, åndelig frekvensforhøjelse på vores 

planet, som lysets sang har været en del af forarbejdet for; sløret mellem verdnerne er 

tyndt nu. Vi vandrer med mestrene nu, og vores egen englebevidsthed er aktiveret, mens vi 

er i fysisk krop. Vi eksisterer i flere lag af lyslegemer - i et flimrende flow af skabende 

gudslys og energi. Udviklingen er accelereret. Vi kan ikke længere alene tro ud fra ”tanke”, 

”vilje”, ” viden”- altså hjernen. Vi skal tværtimod turde tabe hovedet. Det betyder 

naturligvis Ikke, at vi ikke skal uddanne os, forske og blive visere og klogere, tværtimod, det 

er jo netop menneskets helt store, vidunderlige mulighed; udvikling og oplysning. Men fra 

at dyrke hjernen alene som bevidsthedens sæde, skal vi flytte fokus til hjertet. Det er hjertet, 

der er centrum for menneskets væren. 

Vi er her på planeten for at udvikles og udvikle, åbne hjerter, og mange lysarbejdere og 

englemennesker er derfor sat i svære situationer, hvor de arbejder med forskellige 

terapier3, men fælles er: At vi har indgået en aftale med lyset, at vi vil lysets progression. 

Stadig skabelse. Stadig åndelig evolution.    

 
Kristusplaneten 
Vores planet Jorden bliver af den åndelige verden kaldet kristusplaneten, den blå 

rosenplanet eller stjerne, udvalgt til bearbejdelse, for at menneskene skal blive i stand til 

selv at bære kærlighedsenergien af Gud, også kaldet kristusenergien, i en fysisk verden.  

Dette sker uafhængigt af hvilke dogmer, religioner eller tankeformer, mennesket sætter på 

denne energi. Ånden er den samme. Efterhånden vil religionerne krakelere, vore 

menneskeord og viljer er kun stadier på lysets vej.  

                                                 
3 Kristgrupperne i verden kaldes fra oldtiden også terapeuterne. 
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Gennem Lysets Sang synges toner til planeten og planetens vand. Disse toner er kodet med 

ny kristenergi, der løfter frekvensen i hver af os. Lysets Sang muliggør på en enkel måde 

opstandelsen. Det løft, der gør det muligt for os på Den blå Planet at modtage 

kristusenergien og leve i den. Arbejdet med sang som fokus for ånden, intensiverer 

udvikling ikke blot for dig selv, men for planeten og den kollektive bevidsthed.  

 
Mine ord er en opfordring til den enkeltes eget arbejde og egen bevidstgørelse   
Jeg har som en af mine opgaver at sætte ord på det ordløse, i den største respekt for, at 

himmellyset arbejder fra et sted udenfor ord, hvor menneskets begreber slipper op. 

Vi er igennem den første opløftelse. Lyset er gavmildt, flydende og generøst, og 

lettilgængeligt for alle i den nye tid. Det, der før i tiden har været skjult af flere årsager, 

jordiske som åndelige, og som krævede mystikerens nøgler og okkulte hemmeligheder, er 

nu enkelt tilgængeligt.  

 

Lettilgængelig erkendelse  
Vi kan med ord og toner, på nye og enkle måder, få lov at medleve og medskabe. En helhed 

opleves i vort ”Jeg ER”, og vi erkender direkte via den højere bevidsthed. Energien går 

igennem os, det handler derfor ikke længere om at viljesmæssigt tro på en fjern Kristus, 

men selv være tilstede i kristusenergien.  Vi skal nu vænne os til at være på planeten i flere 

frekvenser - og efterhånden åbne øjnene og se, at vi lever her - med mestre og engle.   

 

Et enkelt redskab 
Bogen her er lavet for, at du med enkle øvelser – helt praktisk og forhåbentlig 

lettilgængeligt – kan frigøre din sang og i lysets sang opøve evnen til at lytte ind i lyset, se 

og ”medhuske”, hvem vi er.  

Bogen er skrevet med en vekselvirkning mellem ord og øvelser. Sangøvelserne er gjort 

meget enkle, i et forsøg på at tillade lyden, tillade genopdagelsen af den frie naturstemme, 

snarere end sangstemmens finpudsning og musikalsk skoling. Altså er disse øvelser tænkt 

som hjælp til dine første skridt, en åbning, der muliggør enkel indgang til den naturlige 

stemme. Din oprindelige stemme. Og en indgang ikke mindst til lysets sang. For et 

videregående arbejde med sangens finere nuancer og stemmens videreudvikling, vil jeg 

altid opfordre til et ”mesterlære”-forhold, en proces i udveksling med en lærer.  

 

Jeg har indføjet et afsnit, der ikke umiddelbart ser ud til at have med sang at gøre, men som 

rummer tanker og idenøgler til englemenneskets hverdagsliv. Mange englemennesker har 

fortalt, hvordan de føler sig alene med deres oplevelse af verden og deres højtvibrerende 

sensitivitet, og de oplever en vis rådvildhed ved at skulle manøvrere som multidimensionelt 

menneske. Det er en væsentlig del af arbejdet med lysets sang at genkende dette. Afsnittet 

er ment som en kærlig, respektfuld støtte fra en åndsfælle, og er indsat efter kanalisationer 
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fra kristmester Sananda. Der er desuden idenøgler til, hvordan Lysets Sang kan hjælpe i 

tilværelsen. 

 

Velkommen til dine gaver: din stemme, din sang, dit højere selv, og dit hellighjertes dør. 

Engle synger allerede med dig; Lysets sang. 

 

Vibeke Rolskov  

Shi Beth a el Shah.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Et englenavn, givet til mit arbejde fra et kosmisk tempel. Pudsigt er det, at jeg gennem hele livet af 
andre mennesker, som hovsafejl, er blevet kaldet Lisbeth eller Elizabeth. Jeg lader da også den ene 
af mine tre hovedpersoner i min roman Døren hedde Lysi-Beith.  
Beith er det keltiske navn for Birken, hvis orakelbetydning er ny begyndelse, og opstandelse fra død 
til liv, transformation, knyttet til Duirr, døren mellem verdnerne, Egen.   
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vorfor synger mennesket?  
Lad os springe ud i at mærke svaret, frem for at tænke svaret.  

Lad os arbejde fysisk og konkret. 

  

  
♪ Vælg en sang, du kender rigtig godt; Det kunne være salmen Dejlig er jorden.  
♪ Ånd først dybt 3 gange, hvor du kommer tilstede i din krop og slipper ængstelsen  

for at give lyd. Se ængstelsen forsvinde med åndedrættet, brug din fantasi, og se  
den som en flagrende tåge, der opløses.  

♪ Fremsig nu teksten i ”teaterhvisken”.  
♪ Syng derefter første vers, svagt, kraftigt; syng, som er du fuld af sorg, eller 

boblende glad. Det kan lyde skingrende falskt, eller hæst. Det kan lyde 

engleskønt.   

♪ Tillad, at du synger fuldt igennem i enrum, ved havet, eller ude under stjernerne, 

uden at bekymre dig, om hvordan det lyder for andre. Hvis det falder dig svært, 

forestil dig, at det er dine fødder, der synger en sang for dig. Hvordan synger dine 

fødder i dag?    

LYT. 

  

Hvad sker der, når du synger?  
Skriv gerne ned, uden bedømmelse og uden selvkritik. Tag udgangspunkt i din spontane 

oplevelse og følelse. 

♪ Overvejelsespunkter: 

♪ Var det nemt at synge? Hvordan var dine ”solsorte”? - oplevelse af sangglæde eller 

følelser med god styrke? 

♪ Eller var det modstandsfyldt? Hvordan var dine ”krager”?- dine modstande og 

tungere følelser?    

♪ Hvad sker der, når du vælger at overvinde modstanden?  

♪ Havde du både solsorten og kragen i dig? 

♪ Ordene - digtet, bevæger det dig?  

♪ Erindringer om, hvor du tidligere har sunget sangen? 

♪ Melodiens højdepunkter og hvilepunkter. Er det en melodi, du kan lide eller ikke lide? 

♪ Åndedrættet; Du bruger dit åndedræt anderledes, og du bliver gennemiltet. Kunne 

åndedrættet ”følge med” til sangen?  

♪ Kroppen. Blev den anspændt eller afspændt? 

♪ Din stemmes lyd? Kan du lide den? Er den fri og stærk - eller hæmmet og svag?  

♪ Hvordan er det at lave lydene og høre med både indre og ydre øre? 

♪ Føler du dig anderledes efter at have sunget, end før du sang? 

 

H 




