
toon is omhoog geschroefd door nog 

meer spanning op de snaar te zetten. 

Dat zie je in onze samenleving ook 

terugkomen. Nóg meer spanning erop, 

nóg harder werken, nóg meer geld in 

de economie pompen maar niets aan 

de basis van het systeem veranderen. 

Einstein zei toch al dat dit niet gaat 

lukken! Verder heeft Bach indertijd de 

zogenaamde ‘Wolfskwint’, een bepaald 

gebied in het octaaf dat een valse klank 

gaf, over alle tonen verdeeld, zodat ze 

allemaal even vals waren en niet een 

bepaald deel van het octaaf onbespeel-

baar was. In feite luisteren we dus 

nu steeds naar valse muziek. Wat dat 

met ons doet kun je in de wereld wel 

terugzien.’

Fazioli
‘Wat ik wilde creëren was een ver-

bindende stemming, waarin je in alle 

toonsoorten kunt componeren en opti-

maal gebruik kunt maken van de veel-

heid zonder dat het systeem een basis-

valsheid kent. Ik ben gaan zoeken naar 

een wiskundige onderbouwing die 

aansloot bij kosmische cycli en kwam 

toen uit op een eenvoudige formule. 

Later zag ik dat ik gebruik maakte van 

dezelfde getallen als waarop de India-

se muziek is gebaseerd. Het resultaat 

van deze formule gaf een hele groep 

‘negen’-getallen die je octaafgewijs 

aan elkaar kunt koppelen. Dan heb je 

keuze uit verschillende rijgkettingen 

met getallen die allemaal negens zijn 

en in hun perfecte verdubbeling ook 

weer, want een negen blijft een negen. 

De neutrale Stilte creëert alleen maar 

meer Stilte en helpt de andere getallen 

die in beweging zijn zich te evolueren 

naar hogere trillingsniveaus. Daarmee 

heb ik ‘Divine 9 Stemming’ gecreëerd; 

een stemming die alleen maar op 

negen getallen is gebaseerd en een 

uitzonderlijke Stilte faciliteert voor 

een ieder die zich daarvoor open stelt. 

Ik componeer en speel helaas niet zelf. 

Samen met Danilo Cosucci heb ik de 

frequenties onder de tonen bepaald, 

hij is een zeer geïnspireerde Italiaanse 

pianostemmer.  In de piano is ruimte 

voor twaalf tonen in een octaaf, maar 

de frequentie onder een toon kun 

je aanpassen. Onder iedere toets zit 

een snaar en die geef je een spanning 

waardoor hij op een bepaald niveau 

gaat trillen. Dat trillen ervaren wij als 

een toonhoogte. Span je hem harder 

aan, gaat hij hoger, span je hem minder 

hard aan, gaat ie lager. Verder heb je 

nog de dikte van de snaar die een rol 

speelt, enzovoort. Als je die snaren 

dus op een bepaalde manier aanspant, 

hebben ze allemaal hun eigen fre-

quentie - de getallen die ik met die ene 

wiskundeformule heb berekend uit 

de kosmische cyclus die bij sommigen 

bekend is als de Nineveh Constante 

(195.955.200.000.000, red.) - en krijg 

je een samenspel, een interferentie-

patroon, van de verschillende snaren. 

Je kunt in de Divine 9 Stemming alle 

soorten muziek spelen, bestaande, 

nieuwe of improvisatie. Oudere musici 

hebben even nodig voor omschakeling, 

maar jonge mensen gaan als een trein. 

Piano- en vleugelspecialist Evert Snel 

heeft een Fazioli 308 (een heel grote 

concertvleugel, red.) ter beschikking 

gesteld waarmee wij concerten geven. 

Je krijgt een andere sfeer omdat de 

‘box’ waarbinnen de compositie wordt 

gespeeld anders is. Als toehoorder 

merk je het misschien niet direct, 

maar het doet wel iets met je. Mensen 

ervaren deze sfeer als zeer prettig. 

Waarom? Omdat deze neutraliteit, 

deze Stilte, wordt geabsorbeerd. Op 

het moment dat het je omringt, kun je 

dat eenvoudig tot je nemen. Het werkt 

in op ons etherische en astrale lijf dat 

daarmee tot rust komt en die Stilte, die 

neutraliteit, werkt weer door op ons 

fysieke lichaam. Je bent wat je eet, wat 

je tot je neemt en als je geluid ‘eet’, laat 

dat de ‘materie’ resoneren waaruit ons 

lichaam, in China genoemd ‘bevroren 

licht’, is opgebouwd. Dat komt dan ook 

tot rust, ergo onder- en overspannin-

gen kunnen weer naar hun natuurlijke, 

gezonde, spanningsniveau terugkeren. 

Wat schrijft een arts vaak als eerste 

voor als je je ziek voelt? Rust! Hij had 

ook kunnen zeggen: stilte, of neutrali-

teit. Of het getal negen.’ <<

Interview en fotografie:

Simone Thomasse

Divine 9 
Concert 
door Jan Vayne 
op 23 november in de 
Laurenskerk in Rotterdam

Jan Vayne is heel enthousiast over deze 
muziekstemming en de achterliggende 
filosofie en geeft op 23 november zijn 
eerste improvisatieconcert getiteld 
‘Een ander geluid, een nieuwe wereld’ 
op de Divine 9 gestemde vleugel. Stuur tot 
15 november een mailtje met je naam en 
adres onder vermelding van ‘Jan Vayne’ 
naar gratisboek@live.nl en maak kans op 
een van deze 5 kaarten. Op 16 november 
worden de winnaars bekendgemaakt via 
www.bewustzijnmagazine.nl

Heb je geen kaart gewonnen en wil je 
toch naar het concert of wil je je 
verzekeren van een kaart, bestel die dan 
via de link op de homepage van onze 
website: www.bewustzijnmagazine.nl
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Als je de Fibonaccireeks herschrijft door dit 

sleuteltje erop los te laten, krijg je 1, 1, 2, 3, 5, 8 

die nog enkelvoudig zijn, maar 13 wordt dan 4, 

21 wordt 3, en 34 wordt 7. Op het moment dat 

je gaat herschrijven, ga je zien wat ik op deze 

kolom (zie afbeelding) heb weergegeven: 4, 3, 
7, 1, 8, 9 enzovoort. Na 24 getallen kom je terug 

bij af. In de energetische blauwdruk van de spi-

raalvorm zit het principe van de oneindigheid. 

Na 24 getallen bijt het zichzelf in z’n staart, net 

als de ouroboros en de lemniscaat. Zoals Albert 

Einstein al zei: de oplossing zit hem niet in de 

complexiteit maar in de simpliciteit.’

Yin & Yang zijn Eén
‘Nog mooier is om die 24 getalletjes in twee 

groepen van 12 te splitsen. Dan zie je een 

paarvorming en balans ontstaan tussen een 

even en een oneven getal die samen altijd negen 

zijn. Dát is schoonheid, een perfectie die in 

de spiraal zit gegoten. Laten we een uitstapje 

maken naar de Chinezen. Zij spreken over yin en 

yang, waarbij yin een even en yang een oneven 

getal is. Aan het eind van de twee groepen van 

12 getallen vinden we twee negens. Als er altijd 

een paarvorming is van een yin en een yang, kun 

je niet aan het eind ineens twee yinnen of twee 

yangen hebben. Dat is onlogisch. Dan heb je 

daar dus ook een yin én een yang. Als de negen 

het getal van zowel yin als yang is, dan is dat dus 

een neutraal getal: het is zowel 

mannelijk als vrouwelijk. In het 

boeddhisme is dit bekend als de 

Stilte en vroeger bij de Chinezen 

als het heilige getal van de keizer 

die in zijn functie neutraal moest 

zijn naar alle partijen. Zo kijken 

wij helemaal niet meer naar 

getallen, het is in de vergetelheid 

geraakt. Religies en filosofieën 
vanuit alle werelddelen over de 

afgelopen duizenden jaren blijken 

te verwijzen naar die reeks van 24 

getalletjes.’

De kern
‘Als je de kern van je Zijn een 

eigenschap wilt geven is dat de 

plek waar de naar binnengaande 

spiralen - afhankelijk van je perspec-

tief met de klok meedraaiend of er 

tegenin - van richting veranderen. 

Dus in de kern van iets verandert de 

spiraal die met de klok meedraait 

van teken; dan wordt de plus de min, 

maar ‘goed’ verandert daardoor niet in opeens 

in ‘slecht’. Richtingverandering gebeurt in deze 

perfect neutrale setting. Iedere kern is dus altijd 

neutraal. Een ander woord voor neutraliteit is 

de Stilte. Waar is meditatie voor bedoeld? Om 

bij die Stilte, bij je eigen kern te komen, daar de 

verbinding met alles te ervaren en antwoorden 

op al je vragen te vinden.’

Coach
‘We zagen dat die Stilte het getal negen heeft en 

daarmee ook karaktereigenschappen - ik verwijs 

even naar het enneagram - als faciliteren en 

bemiddelen. Dat zijn de eigenschappen van een 

coach of mediator, die moet namelijk neutraal 

zijn en faciliteert dat iemand zijn of haar pro-

bleem uitwerkt. Het is niet zijn probleem, het is 

niet aan hem om het op te lossen. Door zich met 

het getal negen te verbinden kan hij een sfeer 

met bepaalde energetische vibraties creëren. Nu 

komen we al snel richting muziek. Einstein zei: 

‘You can’t solve a problem with the same level 

of thinking you used when you created it.’ Een 

goede coach zorgt ervoor dat de vibes naar een 

hoger bewustzijnsniveau worden getild. Dat faci-

liteert kijken vanuit een ander perspectief bij de 

cliënt, zodat hij dwars door het probleem heen 

kan kijken of dat het probleem zelfs oplost en 

niet meer relevant is. Dit is hetzelfde als wat on-

der andere in de ashrams in India gebeurt. Daar 

zitten zeer bewuste mensen in het centrum. Hun 

vibes creëren een intens bewuste sfeer, die zelfs 

als ze zijn overleden nog heel lang in de stenen, 

in de bomen, in alles aanwezig blijft.’

 

Muziek
‘Muziek creëert een sfeer, die sfeer komt voort 

uit een stemming, die stemming is opgebouwd 

uit spanningen en die spanningen worden met 

snaren verbonden op een klankbodem. Als je 

snaren onder een bepaalde spanning zet, kun 

je dus een bepaalde stemming creëren waar 

een sfeer uit voortkomt. Vandaar dat ik, om de 

sfeer van de faciliterende Stilte op te wekken, 

ben gaan experimenteren met het stemmen van 

een piano op basis van het getal 9. Daarbij zijn 

de frequenties van de snaren allemaal naar het 

getal 9 te herleiden en in hun onderlinge afstand 

hangen ze ook op die manier samen. De muziek 

die we de recente eeuwen in dit deel van de 

wereld kennen, is gebaseerd op gelijkzwevende 

stemming. De gelijkzwevende stemming pakt 

één getal bij één toon, bijvoorbeeld de ‘A’ op 440 

hertz waarna de rest van het octaaf wordt bere-

kend. Vroeger was dat een tijdje 432 hertz. Die 
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De kolom
De eenheid in de veelheid: een 
energetisch gebalanceerd en 
harmonisch wiskundestelsel 
gebaseerd op de kosmische 
spiraalvorm. Op welke wijze je 
de getallenreeks in de linker-
kolom ook opsplitst (bijvoor-
beeld in 2 groepen van 6 of in 3 
groepen van 4 getallen), optelt 
en ‘numerisch’ het brongetal 
berekent (zie tekst), de rech-
terkolom zal bij dezelfde be-
werking altijd de som van beide 
kolommen op een 9 brengen. 
Het getal 999 = de volmaakt-
heid & completering, en wordt 
gevonden door de 24 getallen in 
drie groepen van 8 te splitsen, 
te sommeren en numerisch het 
brongetal te berekenen.
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The Sacred Heart,
muurschildering Gert Kramer


