
Licht &  Klank
Sinds 1990 heeft RADHA een eigen vorm van LICHT & KLANG 
ontwikkeld. Zij onderzoekt in haar werk het transporteren van 
trillingen door muziek en verbindt haar klanktherapeutische 
benadering met spirituele genezingsmethodes.
RADHA: “De these van NOVALIS, die in het genezen van ziektes 
een muzikale oplossing voor deze ziektes ziet, werkte destijds voor 
mij als een inspirerende vonk. Zij heeft mijn aanzet binnen mijn 
werk met Licht & Klank sterk bevestigd. Jarenlange ervaring heeft 
mij ervan overtuigd dat er nauwelijks een krachtigere 
methode is om de harmonie van lichaam, geest en ziel weer te 
herstellen.”

Deze Cd’s zijn nieuw:
POLYHYMNIA, Hymnen uit het heelal

Licht- en Klankboodschappen uit de 6de dimensie
Het uitgieten van lichtcodes en heilige geometrie maken deze CD 
tot een hoogtepunt in het werk van RADHA. Ieder nummer 
bewerkstelligt op een krachtige manier het genezingsproces.
De muziek van POLYHYMNIA dient niet alleen voor het reinigen 
van jouw systeem van de vijf lichamen, maar ook het energetische 
en muzikale  reinigen van ruimtes en gebouwen!
(Total Time 79:59 © 2007)
 “...Erg geweldig, helemaal fantastisch!...“ “Ik heb vandaag tijdens 
het strijken naar POLYHYMNIA geluisterd. Onvoorstelbaar hoe 
verfrissend en zuiverend dit voor me was. 
De muziek verhoogde zo sterk mijn energie, dat ik het strijken 
helemaal was vergeten.” “Het voelt alsof je vlindervleugels hebt 
en alsof je hele energieveld vibreert. Alsof er energieën over je 
heen vliegen. Je wordt bestraald en geheeld.”
(Aldus drie luisteraars)

NADA & SANANDA
Maria Magdalena & Jesus Christus

is een werk voor de genezing en het openen van het hart dat je 
sterk raakt. Het is opgedragen aan de terugkeer van de Godin en 
van Christus op aarde. De klanken die door NADA aan RADHA 
zijn doorgegeven, ondersteunen vrouwen  - en ook mannen - in 
hun liefdevolle, ontvankelijke en vrouwelijke natuur en hun 
goddelijke creativiteit. (10/2007 verschenen 21:40 © 2007 )
“De nieuwe  NADA & SANANDA voel ik tot in mijn tenen. 
Zo intensief, een geweldige energie!” “Er was zoveel vreugde en 
extase  in mijn lichaam - en die klanken! Ik dank jou voor deze 
mooie muziek…!” “Ik adem ze in, deze klanken; diep en ver word 
ik in mijn hart geraakt. Ik geloof dat het vreugde is die daar 
omhoog komt, gelukszaligheid. Ze doet me goed, heel 
goed!” (aldus drie luisteraars)

Muziek van je ziel (Soulportrait)
Bijzonder krachtig en vol schoonheid is het ook als RADHA voor 
jou de muziek van je ziel speelt. Dit gebeurt samen met twee
keyboards. Kijk voor meer informatie hierover op RADHA’S website 
onder  'MPS Manifesting through the Power of Sound':

RADHA
Spiritualiteit en muzikale sensitiviteit

RADHA is een zelfstandige, spirituele componiste, muziekmedium 
en spirituele lerares. Als geoefende musicus heeft zij in haar 
vroegere jaren als pedagoge in het regulier onderwijs gewerkt en 
daarna dmv privélessen  piano en zang aan alle leeftijdsgroepen 
doorgegeven.
RADHA’S eigen spirituele opening die nu bijna dertig jaar geleden 
plaats vond, weerspiegelt zich vandaag de dag in haar muziek en 
in al haar werkzaamheden:
In individuele sessies, seminars, en in haar concerten.
Onlangs heeft RADHA de Mystery  School of Light & Sound 
opgericht om mensen in hun zoektocht naar geestelijke zingeving 
nog doelgerichter te ondersteunen. Steeds is het de frequentie-
verhoging van mens en aarde, alsook het creëren van oases van 
licht en klank, vrede en liefde, die haar bijzonder na aan het hart 
liggen.

In  RADHA’S kosmische concerten
verbinden zich muziek en meditatie tot helende harmonie

Balsem voor de ziel, heling voor de aarde
RADHA Licht & Klang Unlimited, Hirschsprung 3
D 22459 Hamburg Phone 0049 - 40 - 5593777

La Palma Phone 0034 - 922 - 695140 
www.radha.de  radha@radha.de 

„Iedere ziekte is een muzikaal probleem; het 

helen daarvan een muzikale 
oplossing” Novalis

Vier met deze muziek je zijn!

http://www.radha.de/
mailto:radha@radha.de


RADHA’S muziek
krachtige klankinstrumenten

RADHA heeft bijna al haar muziek mediaal ontvangen en live 
ingespeeld met de oorspronkelijke kracht van het scheppings-
moment Dit verklaart misschien de zeer energetische trilling in 
haar muziek en de talloze wonderen waarover in samenhang met 
haar muziek gesproken wordt. Het zeer zacht afspelen van haar 
muziek doet de energie in de betreffende ruimte al opklaren. 
RADHA'S muziek versterkt het immuunsysteem en synchroniseert 
de twee hersenhelften. Dit werd eerder dmv technologieën zoals 
kirlianfotografie al aangetoond. RADHA'S muziek kan gebruikt 
worden in de geneeskunde, op het gebied van welzijn en 
cosmetica en bij Feng Shui. Zeer bijzondere weerklank vind 
zij binnen het werk van geestelijke helers.    
RADHA'S muziek effent de weg naar het goddelijke zelf en biedt 
geestelijke bescherming. Ze is geschikt voor het klankvolle 
aanvullen van therapeutische processen. Daarbij kunnen 
emotionele en mentale blokkades smelten. Vaak vertellen 
therapeuten hoe hun cliënten zich door de muziek openen en 
tranen vloeien. RADHA'S muziek kan tegenover schadelijke 
frequenties, elektronische smog, radiogolven of negatieve 
gedachtepatronen een positieve kracht zetten en op die 
manier lichaam, geest en ziel versterken. Ongeacht of dit tijdens 
het mediteren, trancereizen, via softe achtergrondmuziek of 
bewust wordt beleefd.  
RADHA: “Muziek heeft – net als een computer of een kristal – 
ruimte om informatie op te slaan. Mijn muziek transporteert o.a. 
informatie en codes voor jouw transformatie op je weg naar het 
licht. Zij kan een zachte ontspanning, maar ook 
een energetische reiniging tot en met een herprogrammering van 
de cellen  bewerkstelligen.” 
Dit is zeer intensief te beleven bij MIKAEL (79:22 © 2003), 
AKON (79:25 © 2003) en POLYHYMNIA (79:59 © 2007).

Stemmen van luisteraars van
MIKAEL en AKON

“Zoiets als deze aartsengelklanken heeft tot nog toe niet bestaan. 
MIKAEL is niet alleen muziek – jouw cd is een middel tot 
verandering. De klanken beïnvloeden het bewustzijn –richting de 
gewaarwording.” “Zelfs mijn kinderen luisteren zo nu en dan naar 
de cd. De lucht voelt veel frisser.“  “Van MIKAEL bevalt me 
‘Tranquility‘ het beste- deze muziek raakt me tot diep in mijn ziel, 
alsof er ergens vandaan een enorme kracht naar me toe stroomt.“ 
“Ik heb MIKAEL meerdere malen met een kop-telefoon beluisterd 
en steeds wordt daarbij de veelgelaagde diepte... voelbaar.” “De 
aartsengel heeft ….een geheimzinnig, onberekenbaar, muzikaal 
karakter gekregen.” “Ik ga op in deze muziek; zij is goddelijk”. “Met 
AKON ervoer ik een initiatie die in mij een persoonlijke en 
beroepsmatige kwantumsprong teweeg heeft gebracht.” “Ik voel 
me heel goed eschermd, vooral als  ikaanhet werk ben.”   “Mijn 
hemel! Wat heb jij daar toch getoverd? Men is echt in een 
ruimteschip!”

Ik nodig u uit in de wereld 
van mijn helende klanken

POLYHYMNIA (79:59 © 2007) is verschenen op 27.9.2007!

RADHA'S Klangschalen - Meditation  IM SCHUTZE BUDDHAS 
(73:41 © 1997) Met boventoonrijke trillingen van Tibetaanse 
klankschalen en haar stem, creëert zij een sfeer van rust, 
tijdloosheid en goddelijke orde.

Luisteraars over BUDDHA
“Diepe rust en grote verhoging van mijn energie zijn regelmatig het 
gevolg” “BUDDHA is voor mij krachtig, vol licht en helend – een 
geheel.” (aldus twee luistereraas)
RADHA'S Piano Solo Cd’s IRUKA (53:21 © 2000) en 
COLUMNAS DE LUZ (57:51 © 2005) zijn in meditatie aan de 
piano geborene sfeerbeelden vol gevoel, vreugde en lichtheid; dan 
weer gelouterde meditatieve klankvlakken, momenten van stilte, 
minimalistische, impressionistische, tedere klank-constructies van 
grote schoonheid - en steeds weer schemert RADHA'S 
romantische ziel er doorheen.
ARCTURUS - Ozean der Liebe (oceaan van de liefde) (72:07 © 
2001) Archaïsche klanken uit de kosmos en uit de zee maken 
oeroude herinneringen in ons wakker. ARCTURUS is een 
ruimteschip - en dolfijnmuziek. Codes die sinds lange tijd in onze 
cellen zijn opgesloten worden opgeoepen en gedecodeerd. 
Verbind je met jouw intergalactische zielsonderdelen en met je 
kosmische oorsprong. Ervaar het een-zijn!

Luisteraars over IRUKA
 COLUMNAS DE LUZ en 

ARCTURUS
“Bij mijn cosmeticabehandelingen speel ik uitsluitend jouw
IRUKA en COLUMNAS DE LUZ, steeds afwisselend!“ “...Vorige 
week werd ik in het therme-bad... gemasseerd. Uw muziek heeft 
de handen van deze vrouw begeleid en de ruimte betovert …ze 
heeft hem op een hele bijzondere manier met licht gevuld.”  “Ik 
voel me veilig, begrepen en geliefd – ze brengt me in balans...“ 
“Wat een prachtige muziek! Engelenmuziek... ze heeft net als het 
universum geen begin en geen einde, maar stroomt eenvoudig in 
cirkels rond” “De muziek reinigt de ruimte en brengt mijn hart in 
een zeer fijne, liefdevolle stemming.”

“Als deze klanken zich in openbare ruimten uit zouden 
kunnen  breiden, zouden er geen oorlogen meer bestaan!”

„Er zijn een paar passages op COLUMNAS DE LUZ, waarin het 
schittert, als een beekje, ongeveer in het midden. En daar, 
helemaal onverwachts: de stem van een mij onbekende vogel, 
alsof het lente is en hij begeleidt me met zijn zang.”
“’Blue Meditation‘ is in mijn beleving een van de mooiste 
muziekstukken.”  “Jouw COLUMNAS DE LUZ zijn een ware 
schat.  De snaren van de ziel worden met deze gevoelige, tedere 
en zacht speelse pianomuziek op een aangename manier tot trillen 
gebracht. Het beste medicijn tegen een slecht humeur!“ 
“Ik heb ARCTURUS - oceaan van de liefde  in Mt. Shasta
voor mezelf gekocht. Werkelijk prachtig mooie muziek. Ik mocht 
eventjes “proefluisteren” en de tranen rolden over mijn wangen…
een herinnering kwam op.” “Werkelijk prachtig, en de werking is 
onbeschrijfelijk.”  “ARCTURUS ... is zo engelachtig mooi!“


