Klangmassage erfaringer.
Helvedes ild
Klientens
Symptomer
Behandlingsmetode
Klientens
Reaktioner

Klienten havde nu i flere uger op mod og hen over julen haft meget store gener pga. helvedes ild. Smerter, vabler og gener var
lokaliseret fra venstre bryst opover skulderen og ned ad ryggen. Hun havde desuden ondt helt ind i knoglerne på venstre arm
og i hele rygraden, - så ondt at hun ikke kunne tåle, når armen kom i berøring med noget.
Normalt modtog hun meget varierede behandlinger hos mig, men i dag var jeg ikke i tvivl om, at det kun var klangmassage hun
skulle have – både fordi jeg ikke ville genere hendes hud yderligere, og fordi klangmassage går ind og balancerer alle celler i
kroppen helt ind i knoglerne. Derfor fik hun en hel klangmassage.
Efter klangmassagen stod klienten og ”bankede” sin skulder ind i væggen. Jeg forhørte mig om årsagen til, at hun gjorde det. –
Jo, hun syntes, at hendes krop mærkede helt anderledes, og nu ville hun lige undersøge, hvor ondt det gjorde i armen. Og ….
hun havde ikke ondt i sine knogler længere.

Energi/søvn - Klangmassage giver dig det, du trænger til
Klientens
symptomer/
Behandlingsmetode
Klientens
Reaktioner

Normalt fortæller klienterne, at de oplever, at eftervirkningen på en klangmassage er meget bedre og roligere søvn. En dag fik
jeg en klient, som for nyligt var gået ned med stress, og som aldrig havde prøvet klangmassage før.
Klienten modtog en hel klangmassage.
Da jeg nogle dage efter hørte fra hende igen, sagde hun: ”Det er da helt vildt som det virker, de første nætter sov jeg nærmest
ikke”. ”Nå for søren, det var da ikke så godt!” ”Jo, det var jo netop energi, som jeg manglede, nu skal jeg bare finde ud af, at jeg
ikke skal sove så meget mere”.

Klang som healing
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Behandlingsmetode
Klientens
reaktioner

Jeg udveksler behandlinger med en kvinde, som er uddannet healer. Sidst vi var sammen bad hun og at modtage en
klangmassage i stedet for triggerpunkter. Og naturligvis kunne det lade sig gøre. Hun havde på det tidspunkt kun kendt klang
igennem klangmeditation, som hun synes er fantastisk.
Nu fik hun en hel klangmassage.
Jeg kunne se at behandlingen berørte hende. Især da hun mod slutningen lå på sin ryg med skåle på solar plexus og i begge
hænder. Da kom tårerne. Bagefter erklærede hun, at klangmassage er ren healing, og hun fortalte, at hun havde set det
smukkeste healende lys over sig. Hen på aftenen kom en SMS fra hende, hvor hun fortalte, at hun stadig havde det helt
fantastisk.

Klangmassage på knoglebrud
Klientens
symptomer/
forhistorie
Behandlingsmetode
Klientens
reaktioner

Kvinde 55 år, brud på brystbenet for 10 år siden

Klangmassage Grundform
Da hun bliver behandlet på brystbenet, gør det voldsomt ondt, smerten kan sammenlignes med, da ulykken skete. Annes
kommentar: Sæt aldrig skåle direkte på knoglebrud, vi har flere tilbagemeldinger om smerter i brud efter klangmassage.

Byld i endetarmen
Klientens
symptomer/
forhistorie
Behandlingsmetode

Alkoholiker, opereret for diskusprolaps, får morfin for en byld i endetarmen, som der ikke vil gå hul på, så klienten er indstillet
til operation, hvilket kan medføre en beskadigelse af ringmusklen i endetarmen. Klienten kan ikke komme ud af sit meget
helbredstruende misbrug på grund af medicineringen med morfin.
Behandleren er Nordlys Massageterapeut, sygeplejerske og har på dette tidspunkt kun været på et introduktionskursus i
klangmassage og har kun en universalskål.
Terapeuten sætter universalskålen på halebenet og slår skålen an, med et fast slag mange, mange gange.

Klientens
reaktioner

Der går hul på bylden og skal ikke opereres. Klienten kan komme ud af den smertelindrende medicin og klienten kan blive en
ædru alkoholiker. Annes kommentar: Udfaldet var positivt, men behandlingen var ikke lige efter bogen.

Blodprop i hypothalamus
Klientens1.
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Kvinde, 47 år, er veltrænet men har svært ved at huske, kan ikke mærke sin egen krop, har haft en blodprop i hypothalamus 6
uger før behandlingen.
Klangmassage grundform, ganske let, da det er den første behandling efter ulykken kombineret med Hands-On i relation til
Nordlys Berøringsterapi. Klangmassage i auraen over hovedet i en bevægelse mellem højre og venstre side.
Klienten oplever for første gang efter ulykken at hun kan mærke sin krop, hun oplever sig centreret.

Klangmassage erfaringer.
Diskusprolaps
Klientens
symptomer/
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Behandlingsmetode
Klientens
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Mand, 45 år, dyrker yoga, er akupunktør og naturlæge. Fire år før, operation for diskusprolaps i lænden.

Modtager en meget let klangmassage med specielt hensyn til lænden
Sov ikke hele natten, nervøs energi, følte sig ikke vel. Annes kommentar: Vær meget forsigtig ved diskusproblemer.

