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grundigt klangmasseret.
- Efter få gange kunne Sva-

la modtage klangmassage 
helt tæt ved kroppen. Hen-
des yndlingssteder var uden 
tvivl hjerte og solarplexus, 
fortæller Ina.

Anne-Mette arbejde med 
Svala flere gange, og frem-
skridtet blev langsomt sikret. 
Som Anne-Mette udtrykker 
det, så fandt Svala ud af at gå 
med livet i stedet for at gøre 
modstand.

For Anne-Mette var det en 
enestående oplevelse. Svala 
er den eneste hest, hun har 
givet klangmassage, men op-
levelsen sidder stadig i hen-
de som en dyb og stærk erin-
dring.

Anne-Mette og hest- 
ene. Skønt stunderne med 
Svala og klangskålen var 
noget ganske særligt, gør 
det ikke Anne-Mette til 
klangmassør. Hun har aldrig 
taget uddannelsen - men 
hun ejer stadig den skål, 
som hun brugte i sit arbejde 
med Svala. Og hun bruger 
den, når hun møder menne-
sker eller dyr, som hun vur-
derer kan have gavn af skå-
lens smukke toner.

Anne-Mette er uddannet 
sygeplejerske og homøopat, 
”men det er ikke væsentligt, 
hvilke uddannelser vi har, 
det væsentlige er, hvilke 
mennesker vi er”, understre-
ger hun.

Hestene har altid haft en 

men havde til gengæld to an-
dre, vigtige kvaliteter. Hun 
havde altid haft med heste at 
gøre, og hun var vant til at 
arbejde intuitivt med både 
dyr og mennesker.

Med en kort introduktion 
til klangmassagen - og ud-
styret med en smuk og vel-
klingende klangskål - mød-
tes Anne-Mette med Ina, 
Tom og Svala en forårsdag i 
stalden. Anne-Mette lavede 
klangmassage, Tom filmede 
og observerede - og Ina så 
sin hest undergå en forun-
derlig proces.

Svala var skræmt og vagt-
som. Anne-Mette fik fornem-
melsen af en meget fin og 
sanselig sjæl, som havde op-
levet svigt eller overgreb, og 
som var fanget i et mønster, 
der handlede om at gøre 
modstand.

Da klangene begyndte at 
flyde fra skålen, kiggede 
Svala interesseret mod den. 
Hun faldt lidt til ro og havde 
snart mulen helt nede i skå-
len for at undersøge den. In-
den længe udsendte hun sig-
naler på ro og velbehag. Hun 
pruttede lystigt, hvilket er et 
tegn på, at hun slappede af, 
og hun faldt indimellem i 
søvn, et sikkert tegn på tryg-
hed.

Svala valgte selv, hvor hun 
ville behandles. Hun flyttede 
sig rundt i forhold til skå - 
len, så klangen ramte for-
skellige områder af kroppen. 
Også den højre side blev 

med heste at gøre hele sit liv, 
var det her anderledes. Ina 
måtte være forsigtig. Ingen 
vidste rigtigt, hvor skadet 
hoppen var, og det var med 
småbitte skridt, Ina begynd-
te at arbejde med sit nye fa-
miliemedlem.

I en lang periode var Ina 
bare stille og roligt sammen 
med Svala i boksen. Efter-
hånden lykkedes det at kun-
ne røre hendes venstre side, 
men højre side var den abso-
lut mest sårbare, så den valg-
te Ina at vente med. Tålmo-
dighed og ro var kodeorde-
ne, og alt foregik på Svalas 
præmisser.

forunderlig proces. 
Så kom klangmassagen ind  
i billedet. Svala var på det 
tidspunkt fortrolig med 
dem, der kom i stalden, og 
hun kunne røres på begge 
sider af kroppen.

I nærheden af Ina boede 
Anne-Mette Iversen. Anne-
Mette havde lige mødt Tom 
Hansen, som arbejder med 
klangmassage, og han var  
interesseret i at undersøge, 
hvordan massagen virkede 
på heste.

Anne-Mette havde ingen 
erfaring med klangmassage, 

Ingen kunne komme i nær-
heden af hende. Den præcise 
årsag til Svalas store proble-
mer har ingen kunnet op-
spore.

”hun spArker for At 
slå ihjel”. En dag var 
smeden på besøg hos Ina 
Jønsson i Odderbæk ved 
Give for at sko hendes heste. 
Ina havde altid ønsket sig en 
vindott - en islandsk hest 
med sølvfarvet hale og man.

”Jeg kender en, du kan få 
gratis”, sagde smeden. ”Men 
du skal bare vide, at hun 
sparker for at slå ihjel.” Sme-
den etablerede kontakten, 
Ina besøgte Svala og forel-
skede sig.

Svala gik fint ind i traile-
ren og stod stille under hele 
køreturen. Hjemme hos Ina 
fik hun staldens store boks 
og kom ud i en lille fold hver 
dag. Men hun var fnysende 
og på grænsen til panik. At 
få en grime på hende kunne 
kun lade sig gøre med kraf-
tig bedøvelse vha. dyrlægen.

- Svala var unægtelig en 
”projekthest”, fortæller Ina, - 
men jeg var helt sikker på, at 
med kærlighed og tålmodig-
hed kunne vi komme langt.

Selvom Ina havde haft 

til Danmark. Historien for-
tæller, at Svala ikke havde 
psykiske problemer på Is-
land, men da hendes nye, 
danske ejer forsøgte at træne 
hende, reagerede hun med 
angst og panik og særdeles 
voldsom adfærd.

Efter et par år blev Svala 
solgt videre som avlshoppe 
og passede stort set sig selv. 

Det islandske fjeld udgjor-
de Svalas eventyrlige børne-
værelse. Her voksede hun op 
i frihed. Hun udforskede ter-
ritoriet, fandt sin plads i flok-
ken og lærte at finde sin egen 
føde. Svala var en fri sjæl.

Cirka seks år gammel blev 
hun indfanget til et stutteri 
på Island. Senere blev hun, 
pga. sin sjældne farve, solgt 

gange er den glemt eller 
gemt i sindets kroge. Men 
vejen tilbage til livet findes et 
sted.

Denne fortælling tager ud-
gangspunkt i den islandske 
hoppe Svala - men handler 
også om dig og mig og vores 
ansvar for at skabe et godt og 
værdigt liv for alle levende 
væsener.

Både mennesker og dyr kan 
blive traumatiserede af vold-
somme oplevelser. Nogle 
gange kender vi den bagved-
liggende historie - andre 

Klangen af et godt liv

Hoppen Svala var en stor udfordring for alle, 
          men en klangskål kaldte hende tilbage til et godt liv.

af Anni Simonsen, 
journalist

Anne-Mette gik forsigtigt til 
værks. Hun startede flere meter 
væk fra Svala, men langsomt 
kom hun tættere og tættere på.

- Svala var unægtelig en ”projekthest”, men jeg var 
sikker på, at med kærlighed og tålmodighed kunne 
vi komme langt, fortæller Ina Jønsson, som her ses 
med en af sine andre heste.

Hvad er klangmassage?
Klangmassage er en over tusind år gammel teknik, 
som stadig bruges i Østen. Det er en behandlings-
form uden berøring. Alligevel påvirkes steder, man 
ikke kan nå med fysisk massage.

Kroppen består af millioner af celler, omgivet af 
vand og indeholdende vand. Det frie flow i denne væ-
ske blokeres ved overbelastning, og der opstår fysi-
ske og følelsesmæssige spændinger.

Når en klangskål slås an, frembringer den klange 
og vibrationer, der sætter vandet i cellerne i blide 
svingninger. Herved opnås en dyb og afspændende 
indvendig massage, der løsner op for blokeringer og 
genskaber det frie flow.

Nogle oplever behandlingen som en indre rejse. 
Man synker ind i en behagelig tilstand af væren - får 
ro og klarhed i hovedet. Mange føler sig opløftede 
med fornyet energi efter klangmassagen. Andre ople-
ver billeder, farver og former.

Man kan også bruge klangskåle til selvbehandling.
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toner og Svalas hjerte, mener 
Ina.

Hvad årsagen var til Sva-
las voldsomme reaktioner er 
stadig et mysterium. Det 
eneste vi ved er, at klangen 
fra den smukke skål kaldte 
hende tilbage til et liv, hvor 
hun lærte at hvile i sin heste-
sjæl. Afmålt og reserveret, 
men uden den voldsomme 
modstand og med accept af 
tilværelsen og de mennesker 
og dyr, der er omkring hen-
de.                                           r
Anni Simonsen er journalist og 
sundhedscoach, tlf. 40 27 57 64, 
www.annisimonsen.dk

Læs også Lyd skaber indre stil-
hed i NA 1/07 eller via www.nyt 
aspekt.dk/juli2016gl

en enestående stædighed og 
kan opsnuse en gulerod i en 
høstak. 

- Kaster jeg en godbid over 
mod hende, finder hun den 
altid, fortæller Ina.

- Svala er en hyggehest. 
Hun beriger flokken med sin 
erfaring, siger Ina. Svala går 
bl.a. sammen med et par 
fuldblodsheste, der godt kan 
være lidt iltre. - Men hun har 
en beroligende indflydelse 
på dem - det er, som om hun 
siger ”slap nu lige lidt af”.

- I dag tager hun ofte selv 
kontakt til mennesker og vi-
ser glæde ved træning. Og 
smeden har fået lov til at løf-
te hendes ben! Der var sam-
klang mellem klangskålens 

særlig plads i Anne-Mettes 
liv. I 1999 stiftede hun for-
eningen Hesteinternatet af 
1999. Den var tænkt som en 
hjælp til nødstedte heste, 
men omfattede snart alle 
slags dyr. I 2000 blev interna-
tet landskendt i forbindelse 
med en stor dyreværnssag.

I dag er foreningen lukket, 
men Anne-Mette arbejder 
fortsat for at skabe værdige 
vilkår for dyr i Danmark.

en ”hyggehest”. Svala 
bor stadig hos Ina. Hun lever 
sit eget liv - bestemmer selv, 
hvem hun vil tale med hvor-
når, og om hun vil modtage 
den godbid, man tilbyder 
hende. Til gengæld har hun 
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Din guide til gode hjemmesider

internetspalten
af Martin Marstrand Aas

neWhistoryofAMericA.coM
Carl Lehrburger (USA) blev efter 
flere oplevelser meget optaget af 
arkæologi og har igennem 25 år 
forsket i Amerikas sande historie. 
Han har sammen med andre fun-
det beviser for, at bl.a. kelterne og 
flere andre civilisationer opdage-
de USA længe før vikingerne og 
Columbus. I udgravninger i Ari-
zona har man har bl.a. fundet 
genstande med latinsk skrift, som 
stammer fra år 565. Det er vældig 
spændende oplysninger, og det 
ser ud, som om vi endnu en gang 
må skrive vores historie om.

Hjemmesiden har en del info om Lehrburgers bog, 
men har også artikler og videoer om temaet Amerikas 
”nye” historie og om alternativ energi, som han også 
har arbejdet med i 40 år.

resonAnce.is
Nassim Haramein er vist en stor sjæl - jeg bliver rigtig 
glad af at tænke på ham. Oprindelig schweizer, men 
voksede op i Canada. Et geni i både fysik, geometri og 
udvidet bevidsthed. En moderne Kopernikus, som for-
håbentlig ikke bliver smidt i fængsel for sine grænse-
overskridende teorier. Han forbinder fysik og viden-
skab med tanker om bevidsthed, sjæl og Gud. Herligt, 
synes jeg. Endelig en videnskabsmand, som ikke griner 
af grænseoverskridende påstande.

Haramein arbejder bl.a. sammen med Alexander  
Unzicker, som også udfordrer moderne videnskab til at 
tænke større og nyt. Jeg kan kun anbefale alle at sætte 
sig ind i deres arbejde og sprede de gode ord. Hjemme-
siden er fuld af info.

Martin Marstrand Aas er bevidsthedscoach, henv.: eposten.
flow@live-it.es

sAcredgeoMetryinternAtionAl.coM
Randall Carlson (USA) er en arkitekt, frimurer og byggeekspert, 
som har viet en stor del af sit liv til geometri og energien i byggeri. 
Han er ekstremt interesseret i hellig geometri og i, hvordan den 
kan påvirke arkitekturen til at få nærmest hellige egenskaber.

Carlson og hans kompagnoner har opbygget en hjemmeside, 
hvor de beskriver, hvordan hellig geometri blev brugt i byggeri i 
oldtiden, og hvordan vi kan bygge i dag for at få vores huse til 
bedre at harmonere med naturen og omgivelserne. Den giver også 
en masse info om tabte civilisationer og deres arkitektur.

Siden giver en stor mængde baggrundsinformation om temaet 
og om, hvordan alt, som eksisterer, kan findes og forklares med 
hellig geometri. Desuden tilbydes en del studiemateriale.

Tom Hansen har flere gange 
været i Nepal for at lære om 
klangmassagen og skålenes 
fremstilling.

Svala flyttede sig rundt, så klangen ramte forskellige  
områder af kroppen.

Stadig nyt i Danmark
- Tyskland er langt foran.

Ifølge Tom Hansen fra Klanguniverset i Aarhus er 
klangmassage vidt udbredt både i Tyskland og Østrig, 
hvor behandlingen er en anerkendt terapeutisk me-
tode, som benyttes på institutioner, skoler og hospita-
ler.

Peter Hess Instituttet uddanner i klangpædagogik, 
klangterapi, klangdemensekspert, klangafspæn-
dingscoaching, klangmassør og særlige klanguddan-
nelser med fokus på børn, læring og grupper. Se 
www.peter-hess-institut.de, hvor der også linkes til 
forskningsprojekter.

- I Danmark er vi dårligt kommet fra start endnu, 
siger Tom Hansen. Han anslår, at maks. 15-20 be-
handlere arbejder professionelt med klangmassage.

Langsomt sker der dog en åbning. Antallet af kursi-
ster på Tom Hansens klangmassøruddannelse stiger 
langsomt. Kursisterne er bl.a. læger, sygeplejersker, 
jordemødre, pædagoger og alternative behandlere. I 
alt har han undervist ca. 100 mennesker i konceptet.

Klangmassage til dyr er Toms idé. Efter at have ar-
bejdet som klangmassør i en årrække besluttede han 
at undersøge, hvad metoden egentlig kunne, og fandt 
derigennem ud af, at særligt hunde og heste er mod-
tagelige.

Han har fået hestefolk gjort interesserede, og til 
september starter han det første hold med specifikt 
fokus på klangmassage til heste og hunde.

Henv.: Klanguniverset v/Tom Hansen, Rosensgade 
24, 8000 Aarhus C, tlf. 20 34 66 36, www.klanguni 
verset.dk

Litteratur: Klangmassage for sjæl og legeme, Tom 
Hansen (2013).

cityofluZ.coM
Joel David Bakst (USA) er rabbiner og har undervist i Kaballah og 
Talmud i store dele af sit liv. Han er en usædvanlig rabbiner, vil jeg 
sige. Jeg er fascineret af, at han ser alle religioner som lige hellige 
- ingen religion er bedre end nogen anden.

Bakst er tilsyneladende en meget spirituel person. Han udfor-
sker mange synspunkter og virker meget åben i sit verdenssyn. 
Hans hjemmeside er en slags videnscenter for visdommen i Kabal-
lah samtidig med, at den prøver at afmystificere og forklare Kab-
balah for mere videnskabeligt anlagte personer. Siden indeholder 
masser af artikler om Kabbalah og lignende temaer samt en blog.

jAredZeiZel.coM
Jared Zeizel (USA) er en ung fremadstormende 
forfatter og filmskaber. Men også en person, 
som elsker at drømme bevidst. Han har skrevet 
en bog om lucid dreaming (klardrømme), som har 
været en stor succes.

Han giver klare og tydelige instruktioner i, 
hvordan man kan lære at drømme bevidst og 
huske det, man drømmer. Han fokuserer på, 
hvordan man kan blive friere til at skabe sine 

egne drømme i stedet for at være fanget af sin underbevidsthed. 
Ifølge Zeizel reflekterer nogle drømme vores oplevelser i verden, 
mens andre skabes i den ”anden” verden for at give os inspiration. 
Hjemmesiden har en del interviews, videoer og info om ham.

Jeg ønsker dig bevidste og fantastiske drømme fremover. Vi er 
virkelig vores egen mester på alle planer!


