
 

 

En kvinde med en enestående  

hørelse og stemme 

har skabt bioakustik, 

en helbredelsesmetode, 

der anvender lyd 

ud fra en helt ny viden om 

vores individuelle signaturlyd. 

Bio-akustisk terapi 

Ethvert menneske udsender en 
ikke-verbal lyd, som Sharry Ed-
wards kalder signaturlyden. Vores 
fysiske og psykiske tilstand afspej-
les i denne lyd, som ved ubalan-
ce/sygdom afviger fra sit normale 
leje. Afvigelsen afsløres i vores 
stemme i form af urene, stresse-
de toner. Behandlingen består i 
tilførsel af rene lyde i hjernebøl-
gefrekvenser. 

En konsultation hos en tera-
peut i bioakustik kan tage op til 
tre timer. Stemmen analyseres 
med et specialkonstrueret appa-
rat, der omsætter ordene til 
toner. Man snakker om forskellige 
emner ind i en mikrofon, indtil 
der er fremkommet mønstre over 
de stressede frekvenser. 

Det afgøres, hvilken side af 
hjernen, der dominerer. Herefter 
frembringes frekvenserne i ren 
form af endnu et specialkonstrue- 
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Prøv engang at forestille dig 

et besøg hos lægen, hvor du 

bare snakker om løst og fast 

og måske slet ikke om dit 

helbred. Mens du snakker, 

analyserer en computer din 

stemme. Lidt efter kommer 

der en recept ud af compu-

teren, ikke på piller, men på 

helt personlige lydfrekven-

ser, som du bare skal afspil-

le for at få det bedre. 

Det lyder måske som sød 

fremtidsmusik, men det 

eksisterer faktisk og hedder 

bioakustik. Det varer dog 

nok en rum tid, før metoden 

er tilgængelig hos de prakti-

serende læger. 

Ophavspersonen til bio-

akustik, der bogstaveligt 

betyder livets lyde, er ame-

rikaneren Sharry Edwards. 

Hun opdagede nærmest ved 

et tilfælde, at hun havde 

yderst exceptionelle evner, 

hvad angår lyd. 

For ca. 20 år siden læste 

hun en artikel om tinnitus 

(ringen for ørerne). Symp-

tomerne mindede om de 

højfrekvente lyde, hun altid  

havde hørt, så hun gik til den 

høretest, artiklen omtalte. Da 

testlederen under forløbet 

kom 



 

Men den menneskelige stem-

me burde ikke kunne lave den-

ne lyd! Og Sharry burde slet 

ikke have været i stand til at 

høre noget, for de lyde, der 

blev spillet i rummet, var uden 

for det menneskelige øres op-

fattelsesevne. 

Testlederen mærkede sit 

blodtryk falde drastisk og måt-

te chokeret gå i knæ. Han for-

talte senere Sharry, at han fra 

sine studier i kampsport vid-

ste, at denne lyd blev brugt af 

Samuraikrigerne før angreb for 

at sænke modstandernes blod-

tryk. 

Yderligere prøver viste, at 

Sharry har en ekstremt velud-

viklet høresans, væsentligt ud 

over den normale menneskeli-

ge skala mellem 20 og 20.000 

Hz (svingninger pr. sekund). 

Og hendes stemme er så usæd-

vanlig, at hun kan efterligne de 

såkaldt rene toner fuldstændig 

præcist. 

Sharry stod over for at skulle 

lave et forskningsprojekt og 

besluttede at undersøge sine 

evner og deres effekt på blod-

tryk. Hendes forskningsresul-

tater viste tydeligt, at hun kun-

ne ændre folks blodtryk bety-

deli 

deligt udelukkende ved at bru-

ge sin stemme. 

Sharrys umættelige nysger-

righed og de ubesvarede 

spørgsmål fik hende til at fort-

sætte undersøgelserne, og hun 

fik nu professionel hjælp. Hen-

des forskningsprojekt blev 

efterhånden så omfattende, og 

hendes resultater så gode, at 

der måtte oprettes et fond til at 

uddanne assistenter. 

 
 

Gennem forskningen blev 

Sharry i stand til at underbyg-

ge sin ide om, at ethvert men-

neske udsender en ikke-verbal 

lyd, altså en kroppens lyd eller 

frekvens. Denne lyd, som hun 

er i stand til at høre, gav hun 

navnet signaturlyd (Signature 

Sound®), fordi den er lige så 

individuel som menneskers 

fingeraftryk eller underskrift. 

Sharry fandt frem til, at sig-

naturlyden hænger sammen 

med personens psykiske og 

fysiologiske status således, at 

ubalancer ændrer lyden. Lyden 

påvirkes af faktorer, som vore 

egne tanker og følelser, men-

neskeskabte elektriske og elek-

tromagnetiske energier, foru- 

rening, vand og fødevarer, 

usunde vaner (fx narkotika og 

alkohol) og genetisk indflydel-

se fra vores familie. 

I 1982 opdagede Sharry un-

der sin fortsatte forskning, at 

de signaturlyde, hun kan høre 

og gengive, har forbindelse 

med ”stressede” toner i folks 

stemmer. Stressede i betyd-

ningen knækkede, fordoblede, 

disharmoniske eller helt mang-

lende. 

Hun havde ikke synderligt 

kendskab til musik og vidste 

ikke, hvad tonerne hed. Men 

når hun med sin stemme gen-

gav de stressede toner i deres 

rene form, tog kroppen tonerne 

ind igen, rent fysisk. Hermed 

genetablerede kroppen den 

oprindelige signaturlyd, og 

personen fik det bedre. 

 

 

En fase i Sharrys forskning 

indtraf, da hun fik hjælp af en 

mand, Frank, som led af frem-

skreden emfysem (dødelig 

luftansamling i vævene). 

Sammen med en elektroin-

geniør genskabte hun ved 

hjælp af en synthesizer Franks 

signaturlyd ud fra de stressede 

toner i hans stemme. Han fik 

lyden på et bånd, som han lyt-

tede til. Herefter begyndte 

hans symptomer meget hurtigt 

at foretage sig, og lægerne be-

sluttede forsøgsvis at reducere 

Franks medicinforbrug. 

For at Frank selv kunne ad-

ministrere de lavfrekvente 

lyde, han fortsat havde brug 

for, blev der opfundet et appa-

rat, SMAD (Self Management 

Auditory Device), et personligt 

styret lydapparat, som frem-

bringer lyde. Det virkede dob- 
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kom ind i det lydtætte rum til 

Sharry og spurgte, hvad hun 

kunne høre, efterlignede hun 

den lyd, hun hørte (en såkaldt 

ren tone eller sinussvingning). 

ret apparat, hvorfra de indspilles 
på specialbånd. 

Båndet tager man med hjem og 
”lytter” til i et nærmere angivet 
tidsrum. Når man udsættes for 
lydene over en periode, genopta-
ger kroppen frekvenserne, hvilket 
normaliserer signaturlyden. Her-
ved simuleres kroppen til at bruge 
sin selvhelbredende evne.  

Opfølgende konsultationer af-
gør, hvordan signaturlyden har 
ændret sig, og om lydfrekvenser-
ne evt. skal justeres. Behand-
lingsperioden er helt individuel. 
Men jo mere man bruger lyden, jo 
bedre bliver resultaterne Man kan 
bruge sine almindelige højttalere 
eller hovedtelefonerne, hvis man 
vil have lyden med sig. 

For det meste bruges lave fre-
kvenser, fra 14 til 30 Hz (svingnin-
ger/sek.), men der kan bruges 
frekvenser op til 440 Hz (stemme-
gaflens A) og ned til de meget 
lave, uhørlige hjernebølgefre-
kvenser (mellem 4 og 13 Hz). 

Signaturlyd 

Opfandt apparat 



 

atomvægt. En i hvert øre. Plud-

selig begyndte han at ryste 

over hele kroppen. Hun blev 

skrækslagen og troede, han var 

ved at dø. Men han hævdede, at 

det faktisk føltes godt, og smer-

terne mindskedes kraftigt. 

Efter mindre end to måneder 

med regelmæssig lytning til 

denne lyd var han oppegående 

igen. Der var også tegn på, at 

en ny knæskal var begyndt at 

dannes! I løbet af ni måneder 

var knæskallen vokset til nor-

mal størrelse. Det har man al-

drig før hørt om hos voksne. 

 

 

 

Den fascinerende sammen-

hæng med atomvægt var star-

ten på endnu flere opdagelser. 

Atomvægten for grundstoffer-

ne i vores krop hænger nemlig 

tæt sammen med toneskalaen. 

Mennesker med øjenproble-

mer har ofte tonen A i stress i 

deres stemme og har også et 

højt indhold af jern i kroppen. 

Atomvægten for jern er ca. 55,  

Sharrys egen 20-årige søn, 

Jesse. 

Han havde brækket skinne-

benet og ødelagt sin venstre 

knæskal. Den var smadret i 35 

stykker, som måtte fjernes ved 

operation. Sharry spillede hans 

signaturlyd på hospitalet for at 

mindske smerten, og det lykke-

des at nedsætte hans behov for 

morfin betydeligt. 

På dette tidspunkt fulgte 

Sharry et avanceret fysikkur-

sus for at prøve at forstå signa-

turlydens virkning på det 

menneskelige legeme.  

Mens hun sad hos Jesse på 

hospitalet, studerede hun 

atomvægttabeller. Hun opda-

gede, at antallet af svingninger 

i Jesses signaturlyd var næsten 

det samme som forskellen mel-

lem atomvægen for calcium og 

magnesium. 

Hun vidste, at en tone kan 

gives indirekte ved hjælp af 

hjernebølgefrekvenser. Hvis 

der fx for at nedsætte en per-

sons blodtryk skal bruges en 

tone på 10 Hz, kan man spille 

30 Hz i højre øre og 40 Hz i 

venstre. Så vil hjernen lave en 

lyd på 10 Hz for at afbalancere 

de to lyde.  

Hun besluttede at give Jesse 

to lyde, hvis Hz-værdier svare-

de til calciums og magnesiums 

belt så effektivt som en almin-

delig båndoptagelse af signa-

turlyden. 

I løbet af nogle måneder med 

regelmæssig lytning aftog 

Franks symptomer gradvist og 

forsvandt til sidst fuldstændigt. 

Ifølge lærebøgerne er sådan en 

helbredelse umulig. 

Efterhånden som forsknin-

gen skred frem, stod endnu en 

ting klart. Når mennesker får 

tilført de rene udgaver af toner, 

der er stressede i deres egen 

stemme, ændres deres hjerne-

bølgemønster. Og det viste sig 

endda, at hele oktaver af lyd 

svarer til hele mønstre af hjer-

nebølger. 

Yderligere blev det opdaget, 

at kender man til hjernedomi-

nansen (venstre eller højre 

side), er det endnu lettere at 

vælge de rigtige frekvenser til 

at fremskynde helbredelsen. 

En sammenhæng mellem to-

ner, følelsesmæssige tilstande 

og farver dukkede også op. 

 

 

På et tidspunkt, hvor Sharrys 

arbejde med signaturlyd havde 

bevist sit værd over for blod-

tryksproblemer, emfysem, 

sukkersyge og øjenproblemer, 

kom endnu en banebrydende 

opdagelse. Denne gang med 

mmmmmmm 

og 55 Hz er tonen A i en meget 

lav oktav. 

Atomets vægt beregnes ud 

fra antallet af neutroner og 

protoner i atomets kerne og 

har forbindelse med elektro-

nernes kredsløb om kernen. 

Toneskalaen blev oprindeligt 

udviklet ud fra forholdstallene 

Bioakustik har helbredt en 
mand for alvorlig zinkforgift-
ning. Han er blandt de få, der 
har overlevet denne sygdom. 
Han var meget syg efter fem 
hjerneblødninger og adskillige 
mindre blodpropper i hjernen. 

Næsten alle hans kredsløbs-
systemer var gået i stå, vitale 
organer var ude af funktion, 
og lægerne forventede ikke, 
han ville overleve. Og selvom 
han overlevede, ville han blive 
uarbejdsdygtig resten af livet.  

Da Sharry gav ham de rette 
lydfrekvenser, begyndte hans 
livsvigtige funktioner at stabi-
lisere sig inden for de første 15 
minutter. Mindre end 12 timer 
senere var hans tilstand stabil. 

Lægerne troede ikke rigtigt 
på, at lyd kunne ændre symp-
tomerne, så de prøvede at 
slukke for lyden. Men på få 
minutter var patientens til-
stand kritisk igen, og lyden 
blev straks tilkoblet. 

Zinken forsvandt efterhån-
den fra mandens krop, men 
lægerne kunne ikke finde ud 
af, hvor den blev af. De fik 
svaret, da hans hår blev rødt 
og stridt. Et år senere var han 
rask og tilbage på sit arbejde. 

”Min 23-årige søn er alvorligt 
fysisk handicappet og mentalt 
retarderet. Efter at have lyttet 
til sin lyd er han begyndt at 
spise bedre, hans muskler er 
mindre krampagtige, og han 
er mere opvakt.” 

 

”Allerede første gang, jeg lytte-
de til min lyd, begyndte min 
krop at afslappes og give efter. 
Mine kroniske mavesmerter 
gennem syv år er aftaget, og jeg 
har ikke behøvet medicin i fire 
måneder.” 

 

En kvinde så så dårligt, at hun 
ikke kunne læse avisen. Da 
den rette frekvens blev afspil-
let for hende, kunne hun læse 
igen. Da lyden blev stoppet, 
blev hendes syn dårligt igen. 
Hun fik tilført lyden så lang 
tid, at hendes signaturlyd blev 
normaliseret, og herefter var 
synsforbedringen permanent. 

 

Som foroven, 
så forneden 

Atomvægt 
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mellem de seks synlige plane-

ters største afstand fra solen. 

Hvis man konstruerer en 

toneskala ud fra atomvægten 

for grundstoffer i den menne-

skelige krop, passer den nøje 

sammen med den kendte to-

neskala. Og når skalaens fre-

kvens er sænket til under den 

menneskelige hørelse, ligner 

den menneskets hjernebølge-

mønstre. 

Vores krop består altså af 

atomer, der passer planeter-

nes bevægelser, der igen pas-

ser med vores hjernebølge-

mønstre! Som foroven, så for-

neden. 

Alle disse vigtige opdagelser 

har fået Sharry til at lede efter 

en teori, der kan bygge bro 

mellem den etablerede læge-

videnskabelige praksis og den 

energibaserede helbredelses-

kunst. Dette er hendes hoved-

formål. Desuden er hun opsat 

på at blive ved indtil alle, der 

har behov for det, kan blive 

behandlet med bio-akustik. 

Måske når vi oven i købet 

snart derhen, at der sidder et 

apparat i dit hjem, der auto-

matisk undersøger dig, når du 

kommer hjem, og hele tiden 

udsender den lyd, du har brug 

for, mens du er hjemme.  

De gamle kinesiske forudsi-

gelser om, at mennesket en 

dag ikke vil være kendt ved sit 

navn, men ved sin personlige 

melodi, er måske ved at gå i 

opfyldelse. 
 

Litteratur: 
Published Papers 1982-1993 af Shar-
ry Edwards 

 

 

Sharry Edwards er universitets-
uddannet inden for kommunikati-
on og har undervist i parapsykolo-
gi på universitetsniveau. Hun for-
sker, underviser, skriver og afhol-
der foredrag og seminarer på in-
ternationalt plan om bio-akustik. 

Hun leder fondet Signature 
Sound Works, som er et uddan-
nelses- og forskningsinstitut, der 
tager sig af den fortsatte udvikling 
af bio-akustik. 

Uddannelsen i bio-akustik er 
modulopdelt og foregår helt eller 
delvist i USA. I USA findes der nu 
mange terapeuter, i Europa er der 
kun få, men flere er under uddan-
nelse. 

I USA er der interesse for Sharry 
Edwards forskning fra det offentli-
ge sundhedsvæsen. 

En mand, der havde haft skle-
rose i 25 år, havde til sidst 
også mistet evnen til at tale. 
Han kunne kun udstøde grynt. 
Efter fire måneders lydbehand-
ling talte han normalt igen. 

 

En kvinde var besvimet og blev 
bragt på hospitalet. Hun lå i 
koma i tre uger og blev holdt 
kunstigt i live. Lægerne erklære-
de hende hjernedød og bad 
hendes mand om tilladelse til at 
bruge hendes organer til trans-
plantation. 

Hendes mand havde tidligere 
fået bio-akustik terapi og hen-
vendte sig igen til terapeuten. 
De rette frekvenser blev fundet 
og afspillet for den bevidstløse 
kvinde. Efter tre timers behand-
ling kom hun til bevidsthed og 
åbnede øjnene, og tre uger se-
nere blev hun udskrevet fra 
hospitalet! 

 

”Når jeg lytter til min lyd, 
letter mine iskiassmerter in-
den for 15-20 min. Jeg træk-
ker også vejret lettere. Jeg 
har forhøjet blodtryk, som nu 
også er stabiliseret, og jeg 
kan undvære medicin i længe-
re perioder.” 

 

”Efter at jeg har lyttet til min 
lyd, er min konstante smerter i 
knæene og ryggen forsvundet. 
Min stakåndethed og mit blod-
tryk er ved at blive normalt, og 
efter i måneder at have siddet 
op og sovet, kan jeg nu sove i 
min seng igen.” 

 

”Når jeg en gang imellem får 
migræne, lytter jeg til min lyd, 
og inden der er gået 10 min., 
opløser migrænen sig.” 

 

En sklerosepatient, der havde 
brugt kørestol i to år, fik følel-
sen tilbage i benene efter kun 
tre ugers lydbehandling. Efter 
otte uger kunne han stå op 
uden støtte. 

 ”Jeg har haft sklerose i 15 år. 
Efter at have lyttet til min lyd 
kan jeg nu gå ud og handle 
uden kørestol eller stok. Jeg 
kan cykle igen og er begyndt 
at leve et normalt liv.” 
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