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MASSAGE
Vibrationer fra klangskåle kan
skabe balance i vores krop.

Tom Friis Hansen er klangmassør og har klinik i Aarhus. Prana besøger Tom til en
snak om klangskåles oprindelse og deres anvendelse i alternativ behandling.

K

langskåle stammer fra den buddhistiske kultur i Himalaya, hvor man kan datere dem helt tilbage til bronzealderen for ca. 3000 år siden. De bliver anvendt i
klostre og templer som offerskåle til mad og vand til
Buddha. Skålene skal være værdige til formålet, så
klangen skal derfor være særlig ren og speciel. Skålene anvendes også af munkene under meditation, samt til behandling
af ubalancer i kroppen.

TRADITIONELT HÅNDVÆRK
Tom fortæller: ”En ægte klangskål fra Nepal er fremstillet som rent
håndarbejde efter ældgamle skikke og traditioner. Processen kræver
stor tålmodighed, og en enkelt skål tager fra flere dage til flere uger at
lave. Skålene er fremstillet af en kogende metalblandingsmasse bestående af syv forskellige metaller. Guld – svarer til Solen, sølv – svarer
til Månen, kviksølv – svarer til Merkur, kobber – svarer til Venus, jern
– svarer til Mars, tin – svarer til Jupiter, bly – svarer til Saturn. Disse
kvaliteter fremelskes i tilblivelsesprocessen. Når massen er afkølet, bli-
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ver den banket ud med trækøller og hamre, til den har den perfekte
form og klang. Hver skåls tone har sin helt egen frekvens og vibration;
ikke to skåle er ens. Mange skåle bliver smukt dekoreret med kraftfulde symboler og mantras som f.eks. ”OM MANI PADME HUM” (et
mantra i buddhismen. Det forkortes ofte til ”OM”. ”Om Mani Padme
Hum” kan ikke oversættes med en enkel sætning.”Om Mani Padme
Hum” er et mantra, der primært benyttes i Østen. Det oversættes ofte
til ”juvelen i lotusblomsten”).
Man skal se sig godt for, hvis man vælger at investere i en klangskål i
Nepal. Desværre er den ældgamle fremstillingsmåde ved at uddø, da
der ikke er mange tilbage, der mestrer det gamle håndværk. Mange af
de nye skåle bliver støbt, og derved kan man ikke fremelske den helt
unikke klang og de perfekte vibrationer. De nye skåle kaldes ”tourist
bowls”, og de ægte kaldes ”healing bowls”.

HISTORISKE VINGESUS
Det forlyder, at kongen af Asien, Kong Fu ZI (551-479 f. kr.), anså
klangskåle for at besidde en guddommelig kraft, der ikke umiddelbart
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skulle ud til den brede befolkning. Man havde en opfattelse af, at klangene og vibrationerne fra skålene kom
fra himlen og derfor gik direkte ind i hjertet, hvor den menneskelige harmoni fødes.
I klostre og templer anvendte man skålene som offerskåle til mad og vand til den højeste gud – Buddha.
Det forlyder, at munkene fik forbud mod at fortælle om skålene, fordi de ikke kun blev anvendt til
ofring. Den højeste Lama brugte dem nemlig i sine mange ritualer, så han kunne rejse i flere
dimensioner og dermed få bedre kontakt til Buddha.
I forbindelse med fredsmøder anvendte man syngeskåle og meditationsklokker til at
fremelske folks inderste følelser og skabe harmoni.
Skålene blev også anvendt til helbredelse. Datidens terapeuter havde her et redskab, der gav dem uendelige muligheder for at afhjælpe diverse skavanker hos
de syge og smerteforpinte mennesker, som opsøgte dem. Skålene hjalp til
at genoprette den naturlige balance i kroppen, så de selvhelbredende
kræfter atter kunne tage over og fungere optimalt. Ifølge de gamle legender blev denne viden for enhver pris hemmeligholdt. Det skete
ud fra filosofien om, at det var guddommelig kraft, som ville give
uforholdsmæssigt meget magt til den person, som forstod at
anvende skålenes energi. Så den ældgamle teknik blev hemmeligholdt for den almindelige befolkning i flere årtusinder.
Men som alle andre hemmeligheder er også klangskålenes hemmelighed nået ud til os alle i dag.
Denne smukke klangskål har Tom købt i byen
Patan i Nepal. Skålen er efter sigende 125 år
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gammel og smuglet ud af Tibet, før Kina lukKlangmassage er en dybtgående form for indre maskede grænserne. Den har været anvendt i et
sage. Velklingende toner og især vibrationer fra
tibetansk kloster som offerskål. Tom fortæller,
klangskålene er i stand til at nå spændinger og bloat han var i en lille butik, i en baggård i Pakeringer, hvor ingen form for fysisk massage kan nå
tan, tre dage i træk til samtaler om skåle og
ind. Vores krop indeholder millioner af celler og en
behandling, før ejeren var sikker på, at Tom
meget stor mængde vand. Ved overbelastning blovar værdig til at købe denne særlige skål. Vi
keres det frie flow i væsken, og der opstår spænfik lov til at holde skålen og mærkede en puldinger og blokeringer. Vibrationerne fra klangskåserende energi i hænderne, selv før Tom slog
lene responderer i væskerne i vores krop – vandet
skålens tone an.
sættes i blide svingninger. I cellerne og i bindevævet hjælper frekvenserne til at skabe balance, så
problemer afhjælpes. Massage med vibrationer
fra klangskåle virker som dyb og afspændende
indvendig massage og er en effektiv metode til
afstresning, afbalancering og harmonisering. De
forskellige vibrationer kan nå dybt ind i kroppen
og opløse blokeringer på stedet”.
Tom fortæller os, at det er af stor vigtighed, at
behandlere, der arbejder med klangmassage, arbejder ud fra deres intuition og lytter og mærker
efter, hvilken vibration, ud fra kombinationen af
skåle i behandlingen, klienten har brug for. Typisk anvendes 2-5 skåle under en behandling med
klangmassage.

FORSKNINGSPROJEKTER
Den tyske musikprofessor Peter Hess var én af
de første vesterlændinge, der tog klangmassage
med fra Nepal for 40 år siden. Han har i dag et
stort anerkendt institut for klangmassage i Tyskland. I Tyskland er klangmassage en anerkendt
terapeutisk og pædagogisk metode, som benyttes
på institutioner, skoler og hospitaler. Siden 2002

Det mærkes tydeligt, hvordan
vibrationerne fra de forskellige
skåle trænger dybt ind i kroppen. Den smukke klang virker
beroligende og mentalt afslappende.
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Tom Hansen importerer smukke håndlavede klangskåle direkte
fra en bekendt i Nepal. De er lavet efter den ældgamle skik – og
skyllet i en hellig sø, før de begynder deres rejse til Danmark. Det
siges, at skåle fremstillet under fuldmåne er de ypperste skåle at
anvende til terapi.

er der blevet gennemført flere forskningsprojekter i tæt samarbejde
med Peter Hess Institute (PHI) og den europæiske sammenslutning af
Sound Massage Therapy Association. Bl.a.: Lydmassage og måling af
hjertefrekvens-variabilitet: Andreas Rehländer (2010). Resultaterne af
målinger af 2.010 personer viser en samlet afbalancering og afslappende effekt ved lydmassage. En meget effektiv metode til stressbekæmpelse – og til at fremme indre ressourcer.
Celler og lyd: En undersøgelse foretaget af Prof. Maria Anna Pabst,
Medical University of Graz (2009) viser, at vibrationer fra klangskåle
har en effekt på visse cellefunktioner. Det blev konstateret, at det samlede celleantal efter lydbehandling og antallet af levedygtige celler i
forhold til kontrol-gruppen var signifikant højere.
Brug af syngeskåle og lydmassage på intensivafdelingen: Harald Tietzer, kandidat i sundhed og sygepleje (2008), viste i en dokumentarfilm
brugen af klangskåle og lydmassage på intensivafdelingen på General
Hospital (AKH) i Wien. Undersøgelsen viste, at patienterne i en så
stressende atmosfære som på en intensivafdeling havde fordel af lydene.
Peter Hess-Sound Massage som en metode til håndtering af stress og
dens indvirkning på kroppen:
Dr. Tanja Grotz (2007). 2000 frivillige blev undersøgt efter regelmæssig Peter Hess-Sound Massage. Resultaterne af denne undersøgelse
kunne påvise en positiv effekt af lydmassage i forhold til at reducere
stress. I nogle tilfælde endda henvisninger til de langsigtede virkninger
af den positive effekt, der angiver bæredygtigheden af denne metode.
Brugen af lyde

i pædagogiske arbejdsområder: Ph.d.-afhandling af Dr.
Phil. Christina M. Koller, University of Bamberg (2007). Fra 2001 til
2006 blev ”lydpædagogik, ifølge Peter Hess, ”undersøgt som læseplan for erhvervsmæssig, pædagogisk uddannelse. Arbejdet bekræfter den antagelse, at brugen af lyd giver mening i den pædagogiske
kontekst.
Peter Hess-Sound terapi i et polsk fængsel: Dr. Anetta Jaworska, Pomorska Akademia Pedagogiczna i Slupsk (2006). Indsatte i et polsk
fængsel modtog regelmæssige afslapningstilbud med lydmassage.
Resultaterne viste flere positive effekter. F.eks. betydeligt mindre tilbøjelighed til selvskadende adfærd. Også aggressivitet blandt de indsatte aftog. De indsatte angav, at de led mindre af angst og depressive
lidelser. £
Kilder:
Bog: Klangmassage for sjæl og legeme af Tom Hansen,
www.klinikkst.dk
www.peter-hess-institut.de/peter-hess-klangmassage/
forschungen.html
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"Ifølge mine erfaringer gennem
flere hundrede behandlinger, har
jeg set flere gode resultater med
hensyn til afhjælpning ved stress,
lændesmerter, piskesmæld,
menstruationssmerter, ja listen
er lang.
Især søvnløshed har jeg rigtig gode
erfaringer og resultater med."
Tom Hansen

