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De harmonie der sferen

De klank
van de
kosmos
in de plant

Planten zijn vanuit hun diepste wezen
verbonden met muziek. Het ‘ik’ van de
plant bevindt zich in de ‘harmonie der
sferen’. Als een plant kiemt, groeit hij
zijn oerbeeld achterna, vertelt Robert
de Haan. Sinds hij blind is luistert hij
veel naar de natuur en ondersteunt hij
de vitaliteit met muzikale rituelen.
Robert de Haan (1946) heeft zich toegelegd op ‘kosmofonie’, het tot klinken brengen van de kosmos;
van de sterrenbeelden en de planeten. Aanvankelijk
was hij chemisch laborant, maar omdat zijn zicht
verslechterde kon hij zijn vak niet meer uitoefenen.
Hij ging muziektherapie geven aan kinderen als activiteitenbegeleider bij een Camphill gemeenschap
en werd gegrepen door de helende, harmoniserende
werking van muziek, ritme en klank. In eerste instantie was hij daarbij op mensen gericht, maar zijn
aandacht verschoof steeds meer naar de plantenwereld. Hij las over fascinerende onderzoeken naar de
invloed van muziek op landbouwgewassen: Indiase
raga’s en klassieke muziek bleken de opbrengsten
duidelijk te verhogen.
Via de opleiding ECOtherapie van Hans Andeweg
leerde Robert hoe hij kon communiceren met de
levende natuur en hoe hij de vitaliteit van een boerderij, boom of bos op allerlei manieren kon ondersteunen, bijvoorbeeld met muziek. En omdat hij geleidelijk helemaal blind werd, ging al zijn aandacht
daar naar uit. De harmonie van muziek kan de harmonie van een plant beïnvloeden.
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Hoe werkt muziek in op planten?

Kan ik me de sferenharmonie voorstellen
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een harmonisch patroon in het zand, dat bij

bekend met het muzikale,” vertelt Robert.

lichamen die zich ieder in hun eigen ritme

elke toon anders is.
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de plant is verbonden met de fysieke plant.
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De sferenharmonie
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de sferenharmonie. Hij hoorde het niet met

bovenzinnelijke muziek, die als vormge-
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plant geeft het meest zijn oerbeeld weer.”
Je gebruikt muzikale elementen om de natuur te vitaliseren. Hoe doe je dat?
“Ik stem me af op een plek, een boom, een
plant of een akker en neem een luisterende houding aan. Wat is er nodig? Vanuit een
houding van eerbied en dankbaarheid, maak
ik contact met de natuurwezens. Ik stel janee-vragen en voel in mijn lichaam wat het
antwoord is. Als een bepaald proces zwak
werkt, kan ik dat ondersteunen. Planetenkrachten bewerkstelligen de levensprocessen, zoals celdeling, sapstroom, suikervorming en differentiëring, en die kun je met
muzikale elementen ondersteunen. Zo is
Mercurius verbonden met de sapstroom en
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met klank en muziek op jouw plek?
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een BD-boerderij, terug te lezen via

koorden, intervallen (zoals een kwint), met
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Is de werking van de biodynamische prepa-

zo belangrijk is de liefdevolle houding waar-

raten te vergelijken met die van muziek?

mee je de natuurwezens tegemoet treedt en

“De preparaten zijn een hele mooie vinding
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Ellen Winkel is
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