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Portræt af en LYSSANGER

Men ud af stumperne voksede 
en stemmeterapeut, holistisk 
sangpædagog og lyssanger.

Maia Trayhorns karriere som 
operasanger brast i tusind 
stykker pga. sceneskræk.

Det er 2½ år siden, jeg første gang 
blev berørt af Maia Trayhorns stem-
me og unikke instrument, krystal- 
lyren. Som journalist og fotograf skul-
le jeg dække åbningen af Room Yoga 
på Mors. Til velsignelseskoncerten 
var studiets store yogasal proppet til 
sidste måtte.

 - Jeg er lyssanger!
 Stemmen var lavmælt, men dybt 

resonerende og kraftfuld.
Den spinkle, 68-årige kvinde bag 

stemmen havde et karakteristisk 
langt, hvidt hår og bløde øjne. Hun 
sad roligt, nærmest stovt i en stol 
midt i rummet. De bare tæer med 
sirligt violetlakerede negle tittede 
frem under hvide, luftige gevandter. 
Hun lignede det, nogen vil kalde en 

jordisk manifestation af en engel.
 Velsignet blev ikke kun det nye, 

fine Room Yoga. Det gjorde vi alle. 
Maias sang og krystallyre pulserede 
en times tid - på frekvensen 432 hertz. 
En betydningsfuld information, fandt 
jeg senere ud af.

 Den spillede ingen rolle dér på min 
måtte til koncerten. Der var kun det, 
der var: En dyne af lavfrekvente 
svingninger fra Maias sang og kry-
stallyre. På få sekunder smeltede de 
som kølende balsam på min højfre-
kvente hverdagsstemning.

 De travle tanker stilnede af, og en 
vibrerede fornemmelse af sindsro fol-
dede sig ud. Kom den fra min krop? 
Fra ham på måtten ved siden af? Uni-
verset? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, 

at den var fremkaldt af Maias stemme 
og krystallyren.

Angst som blind passager
Maia var 30 år gammel, da hun blev 
færdig med sin drømmeuddannelse 
som klassisk sanger fra Det Kongelige 
Danske Musikkonservatorium. Hun 
var på det tidspunkt allerede medlem 
af DR Radiokoret og Den Jyske Ope-
ra, og en lovende karriere som opera-
sanger ventede. Men Maia havde en 
blind passager med på de skrå bræd-
der. Sceneskræk!

 - I de første år gjorde den ikke sær-
ligt væsen af sig, men efterhånden 
blev det så voldsomt, at det var umu-
ligt at gennemføre koncerterne. Efter 
ti år måtte jeg erkende, at min karriere 
som klassisk solosanger var slut, for-
tæller Maia.

 Et nyt arbejdsliv som sangunder-

viser tog form. Nok var Maia blevet 
sceneskrækken kvit ved at forlade 
scenen, men angsten og ubehaget lu-
rede stadig, og tilværelsen fortsatte 
gavmildt med at sende en strøm af 
kraftige mavepustere efter den nu 
40-årige forhenværende operasanger.

 - Ofte skal man have nogle ordent-
lige dyk, før man erkender, at man 
skal noget andet. Jeg anede ikke, hvad 
det var, der ikke fungerede i mit liv. 
Men smerten, modstanden og despe-
rationen var så stor, at jeg ikke læn-
gere kunne holde ud at være i det og 
måtte gøre noget. Jeg gik i terapi. Det 
blev starten på hele min personlige og 
senere spirituelle udvikling.

At sætte kroppen og sindet fri
I de næste mange år deltog Maia i en 
lang række psykoterapeutiske forløb 
og spirituelle udviklingsgrupper.

 - I terapien fandt jeg ud af, hvordan 
mit mentale og fysiske alarmbered-
skab havde påvirket både tilliden til 
min stemme og stemmen selv.

 - Den traditionelle sanguddannelse, 
som jeg havde fået, handlede om tek-
nik; om hvordan man skulle dressere 
stemmen og kroppen, så lyden blev 
som ønsket. Men når kroppen og sin-
det er blokeret af spændinger, kan 
man ikke levere, uanset hvor meget 
forklaring man får.

 I takt med, at Maia slap blokerin-
gerne, blev stemmen mere fri. Og 
langt fra præstationskravene på de 
store, hæderkronede scener fandt hun 
mod til at synge offentligt i det små.

 - Jeg blev kirkesanger og sang også 
i andre mindre prominente sammen-
hænge. Sideløbende tog jeg en ud-
dannelse som organisk psykotera-
peut. Jeg brugte mere og mere min 

Gennem sit arbejde som lyssanger ønsker 
Maia Trayhorn at hjælpe mennesker med at 

åbne for deres stemme.
- Jo mere vi kommer ind bag blokeringerne 

og finder vores sande jeg, og jo mere 
hjertet åbner sig, jo mere åbner det for en 

åndelig dimension, siger hun.

af Susanne Dencker,
journalist
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Ubeskrivelig smuk er den, Maias krystallyre Quartzophone®. Den er 
produceret af Gaundry Normand fra Mine Cristal i Canada og har blot 
været i produktion siden 2012.
 - Jeg fik gåsehud og vidste, at det måtte være det instrument, jeg 
havde ledt efter så længe, fortæller Maia.
 Hun manglede et ledsageinstrument til sine healings- og velsignel-
seskoncerter. En ven - også lydhealer - spurgte hende, om hun havde 
hørt om krystallyren? Men der skulle gå trekvart år, før hun i 2017 tog 
turen til en importør i Tyskland for at hente sit instrument.
 - Der var noget, jeg skulle have på plads i mig selv og mine omgivel-
ser, før jeg var klar til at modtage og rumme de højfrekvente klange fra 
lyren, forklarer hun.
 Maia betragter kærligt sit smukke instrument:
 - Jeg kalder hende for Frøken Lyra … det er, som om hun har en 
personlighed og en sjæl.
 Lyren består af 99 % bjergkrystal udvundet fra producentens egen 
krystalmine. Den skaber de fineste, sarteste toner, og efterklangen er 
enorm. Men det helt særlige er, at den i modsætning til den gængse 
stemning på 440/442 hertz, som bruges i dag, er stemt i 432 hertz.
 - ”Den hellige tone”, forklarer Maia med ærefrygt. - Den bringer os i 
harmoni med Moder Jords pulsslag, Universet og vores rolige alfa-/
theta-hjernebølger. Det gør instrumentet helt enestående til healing og 
meditation.

Susanne Dencker er journalist, www.livs 
spor.dk

Maia Trayhorn, LyssangerAkademiet, www.
lyssanger.dk - hvor du også finder lydek-
sempler

Fotos: ©
 Susanne D

encker, w
w
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spirituelle, healende intuition og 
mine terapeutiske kvaliteter i mit ar-
bejde med at hjælpe andre. Med at 
sætte kroppen fri. Sætte sindet frit. 
Sætte stemmen fri.

Opera - igen!
For fem år siden blev Maia pensionist. 
Og sådan kunne denne historie være 
endt. Men det gør den ikke. Maia tog 
igen sit liv op til revision. Hun var in-
spireret af nogle hospiceberetninger. 
Mennesker, der vidste, at deres liv på 
jord var ved vejs ende. Var der væ-
sentlige drømme, de ikke havde fået 
forløst? Var der væsentlige drømme, 
Maia ikke havde fået forløst?

 - Synge, synge, synge! Maias stem-
me lyser op, hun slår de spinkle arme 
ud i en dansende bevægelse, som vil 
hun give stemmen vinger.

 Den smadrede drøm om at synge 
opera havde ligget som skarpe splin-
ter i Maias hjerte, siden præstations-
angsten endegyldigt havde taget 
magten. Var det muligt i en alder af 
65 år og som nyslået pensionist at 
lykkes med en ny karriere på de 

Individuel healing. Med sin stemme kan Maia Trayhorn blidt 
berøre områder i sindet, som fx er smertefulde. Og en 
velsignelse fra engleriget bliver ledsaget af krystallyrens 
smukke toner.

skrå brædder som klassisk sanger?
 - Jeg tilmeldte mig et operakursus 

som eneste pensionist blandt en flok 
unge konservatoriestuderende. Det 
var mere end en generation siden, jeg 
havde sunget på dette niveau. Men 
det lå jo indlejret i mig - som at cykle. 
Og nu både kunne og turde jeg gan-
ske ubesværet synge det, som jeg tid-
ligere havde syntes var umuligt.

 Maia smiler bredt og forløst: - Og 
jeg var solist ved afslutningskoncer-
ten. Det var fantastisk.

 Hun fortsatte et års tid med opera, 
indtil den åndelige verden igen klart 
og insisterende lyste foran hende og 
viste vej.

Den virkelige mission
- Min oprindelige livsdrøm har 
utvivlsomt været at stå på en scene og 
betage et publikum med min sang. 
Da jeg sent i livet fik lov til at opleve 
det uden frygt, var det en stor forløs-
ning. Derefter kunne jeg fuldt og helt 
åbne for min virkelige mission i dette 
liv: At inspirere som kærlig og healen-
de lyssanger.

 For omkring 15 år siden startede 
Maia LyssangerAkademiet. Herfra 
tilbyder hun kurser, koncerter - fx i 
kirker, velsignelser, meditation, tera-
pi, lystjeneste, healing og foredrag.

Krystallyrens smukke, rene klange har en dybt 
afslappende og healende virkning på tilhøreren.

 Et af hendes hjertebørn er kurset 
”At være en lyssanger”, som hun med 
stort udbytte for kursisterne har gen-
nemført mange gange i forskellige 
formater. Maia forklarer:

- Kurset er for alle, som ønsker at 
heale sig selv og deres stemme. Her er 
plads til ung og gammel, sangere og 
”ikkesangere”, behandlere og pleje-
personale.

 - Vi arbejder med healing af os selv. 
Derved giver vi plads til en mere 
autentisk, kærlig og kraftfuld væren i 
verden, hvor vi bedre kan udstrømme 
lys og hjerteenergi.

 Forløbet er over tre dage og består 
af meditationer, lyd- og kropsøvelser 
og healingsseancer. I gruppen eller 
individuelt. Alle guidet med tryg og 
feminin autoritet af Maia.

Kommunikation fra kernen
Nærværende skribent deltog i okto-
ber 2021 på Mors.

 - Luk øjnene og mærk din krop. 
Bare giv slip på tankerne … lad dem 
være der, men vend dit fokus mod 
oplevelsen. Er der en bevægelse? Er 
der en lyd?

 Maias rolige og intuitive anvisnin-
ger suppleres ofte af hendes støttende 
hånd på den arbejdende lyssanger.

 Maia understreger igen og igen, at 

alle lyde, alle følelser, alle bevægelser, 
alle udtryk er velkomne. Og ud kom-
mer de - krybende, listende, vælten-
de, dansende.

 Der er skønsang, der er jammerdal. 
Der er stemmer fra fortiden. Der er 
skygger af egoer, der som ordtunge 
forstyrrelser maser sig på scenen, som 
for at minde os om vores jordiske ud-
fordringer.

 De er stærke - men kun i ordene. De 
kan ikke forstyrre den healende og 
vibrerende lydhimmel, vi igen og 
igen sammen skaber med vores stem-
mer. Den er befriet for ret og uret, for 
påstand, belæg og hjemmel.

 Maia slutter dette portræt:
 - Når vi har fat i vores egen lyd, vi-

brerer og kommunikerer vi fra vores 
essens - fra vores kerne. Der er hjer-
tets kraft. Der er vores adgang til det 
intuitive. Til det legende. Til det ska-
bende. Derfra synger vi lyset frem i 
alt levende. Sådan er en lyssanger. 
Sådan er jeg. Sådan er du.                  q

Krystallyren
Af 99 % bjergkrystal - stemt i 432 hertz.

På kurset ”At være en lyssanger” arbejder kursisterne med kropsøvelser og healing. Formålet er 
at give plads til en mere autentisk, kærlig og kraftfuld væren i verden, så man bedre kan 
udstrømme lys og hjerteenergi.


