
Sådan behandler jeg:

KLANGMASSAGE
Tom Friis Hansen har klinik i Aarhus og arbejder med klangmas-

sage. Metoden er endnu ikke kendt af alle i Danmark, men Tom 

Friis Hansen gør et stort stykke arbejde for at få denne unikke 

behandlingsform gjort ligeså udbredt i Danmark, som den er i 

Tyskland og Østrig. Her er klangmassage for længst blevet en 

integreret del af behandlingen på blandt andet sygehuse, ligesom 

at skoler, institutioner og lignende også arbejder med terapiformen 

i det daglige virke.

K
langmassage handler om genoprettelse af balancen i 
kroppen og sindet. Behandlingsformen stammer fra 
Nepal, hvor metoden stadig anvendes. Det er også 
her, at de specielle klangskåle, der er lavet af syv 

forskellige slags metaller, fremstilles. Tom Friis Hansen rejser 
hvert år til Nepal for selv at kvalitetsteste og udvælge de skåle, 
som han får bragt til Danmark.

I serien ”SÅDAN BEHANDLER JEG” har Liv og Sjæl spurgt 
Tom Friis Hansen, hvordan han behandler.

Hvad går din behandling ud på? 
Klangmassage er en behandlingsform uden fysisk berøring. De 
unikke klangskåle placeres på og omkring klienten, og når de 
slås an, sendes velklingende toner og vibrationer dybt ind i 
kroppen, hvor de påvirker steder, man ikke kan nå med fysisk 
massage.

Kroppen består af op til 80 procent vand, mange kvadratme-
ter bindevæv og millioner af celler, der som en anden computer 

husker alt, hvad der er hændt gennem livet. Oplevelserne – såvel 
gode som onde – lagres i cellerne, og når vi mindst venter det, 
kan især de negative minder poppe op og volde problemer. Det 
sker primært, når kroppen og/eller sindet bliver overbelastet, 
f.eks. af stress, spændinger, søvnløshed mv.

Ubalancer og blokeringer i kroppen kan genoprettes med 
klangmassage, netop fordi klangskålens unikke energi og lyd går 
upåvirket og direkte ind, hvor der er behov for det. Det kan 
betegnes som en slags indre massage – på celleplan – hvor 
blokeringer og ubalancer ophæves via de blide vibrationer. Når 
kroppen igen er i harmoni, kan den selvhelbredende effekt 
arbejde uhindret.

Det lyder enkelt og nemt - og det er enkelt og nemt. Men som 
behandler er det meget vigtigt at bruge både intuition og nærvær. 
Det at være nærværende på klientens præmisser er næsten nok 
til at kunne hjælpe vedkommende på vej til selvhelbredelse. 
Klangmassage er en smuk form for terapi, hvor man bringer 
klienten i kontakt med sit eget jeg.

Hvilke dårligdomme virker behandlingen på?
Listen er meget lang. Jeg har oplevet rigtig meget i årenes 
løb, lige fra positiv effekt til helbredelse for en lang række 
lidelser. Jeg kan f.eks. nævne stress, søvnproblemer, 
piskesmæld, lændeproblemer, knæproblemer, bækkenløs-
ning, menstruationssmerter osv. 

Hvordan behandler du?
Jeg starter altid med at tage godt imod klienten i et behage-
ligt behandler-rum. Derefter tager vi en snak om problemet 
og forventningerne til behandlingen. Derefter lægger 
klienten sig på behandler-briksen med et lunt tæppe over 
sig.

Inden jeg går i gang med klangskålene, starter jeg altid 
med at tune ind på klienten, gerne ved at lægge min hånd på 
klientens skulder for at berolige og skabe tillid mellem klient 
og behandler. 
Jeg placerer klangskålene på klienten, hvor der er behov, og 
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så lader jeg skålene arbejde. Når jeg slår dem an, sender de 
både vibrationer og velklingende toner direkte ned i de 
ubalancerede steder i kroppen, hvor de så genopretter 
balancen.

Min intuition spiller en væsentlig rolle, når jeg behandler. 
Jeg kunne aldrig finde på at stille skålene efter et fastlagt 
skema. Jeg stiller altid klangskålene der, hvor klienten har 
brug for det her og nu. Mine mange års erfaring med klang-
massage har lært mig at lytte til skålene og lære af dem. Jeg 
ved, at skålenes effekt er unik, og jeg ved, at vibrationerne og 
tonerne altid finder derhen, hvor blokeringerne og ubalan-
cerne findes.

Kurser og undervisning
Tom Friis Hansen har været på mange rejser til Nepal, hvor han 
har lært at bruge klangskålene, som de er blevet brugt i tusinder 
af år. 

Han siger: ”Det har været og er en stor proces, som har beriget 
mig meget. Af de gamle mestre og munke, som jeg har mødt på 
min vej i dette skønne land, har jeg lært at gå ind i mig selv og 
finde mit eget jeg, og jeg har lært at lade skålene fortælle mig, 
hvordan de skal bruges til at afhjælpe evt. smerter og spændin-
ger i en klients krop.”

Tom Friis Hansen fortsætter: ”I de ældgamle beretninger om 

disse unikke klangskåle fortælles det, at skålene har en sjæl og 
kan huske, hvad de er blevet brugt til gennem alle årene, både 
som skåle til ofring af mad til Buddha, og som skåle til at be-
handle ubalancer i kroppen med.”

Så det er en stor historie og arv, som Tom Friis Hansen, der 
har flere års erfaring indenfor det alternative, er i gang med at 
viderebringe. Ja, faktisk har han udviklet sin egen form for 
klangmassage.

Foruden Tom Friis Hansens daglige virke som behandler af 
tusindvis af klienter, underviser han også andre i den nye be-
handlingsform. Du har altså muligheden for at lære teknikken 
på kurser, der også indeholder en stor portion undervisning i 
nærhed og tilstedeværelse. For det handler klangmassage nemlig 
også om. 

Endelig skal tilføjes, at metoden også virker på dyr. Tom Friis 
Hansen har således via klangmassage helbredt den islandske 
hoppe Svala, der efter at være vokset op som vildhest på fjeldet 
kom til Danmark som 6-årig. Til at starte med kunne ingen være 
i nærheden af hende. Men en kombination af nærvær, tålmodig-
hed og klangskåle gjorde forskellen, endda i en grad, så Svala 
nu stiller sig på den måde, som det bedst passer hende, når Tom 
Friis Hansen kommer med klangskålene. 

Læs mere på www.klanguniverset.dk/
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