
Slip stress og smerter
Fyld dit liv med 
       healende lyd

For 30 år siden havde sangeren, musikeren og komponisten Jane Winther en 

lydoplevelse, som, når hun tænker på den, stadig klinger i hende – og som med-

virkede til at føre hende ind på hendes livsvej som musiker og komponist med 

speciale i „musik til sjælen” og Skandinaviens førende importør af syngeskåle. 

Af Maiken Buchwald
Foto: Ivar Olai Mjell

D
et var i 1985 en stille søndag morgen i Århus. Jeg gik 
helt alene ved Ingerslev Boulevard, da en kirkeklok-
ke i nærheden begyndte at ringe. Intuitivt begyndte 
jeg at synge sammen med klokken. Uden ord. Bare 

vokaler. I det nu eksisterede der ikke andet end klokkens klang 
og min stemme, erindrer hun.

Jane Winther har altid følt, at hendes livsopgave var at skabe 
musik til sjælen. Musik, der hjælper os med at finde ind til vores 
inderste kerne – det stille sted indeni, hvor der er ro og klarhed, 
uanset hvor larmende verden udenom os er, som hun siger. 

– Og her er mine synge- og klangskåle uundværlige. Skålene 
frembringer et væld af både toner og overtoner, som har en 
gavnlig virkning både i kroppen, nervesystemet, sindet og i 
felterne omkring kroppen. Min egen erfaring er også, at synge-
skålene er et meget kraftfuldt redskab til at afstemme sindet, 
dæmpe ydre indtryk og bare kunne hengive sig til nuet. Lyden 
fra en syngeskål eller en klokke får mig til at blive mere bevidst 
om mit åndedræt og dermed blive mere nærværende. Jeg får 
den samme oplevelse af indre ro og stilhed, som jeg tidligere 
kun kunne opnå efter længere tids meditation.

Men det er svært at beskrive lyden fra en syngeskål. Den skal 
opleves! 

Og der findes lige så mange måder at arbejde med synge-
skåle på, som der findes mennesker. Det handler om at finde 
den skål og den funktion, der passer til dig og den måde, du 

arbejder bedst på, pointerer hun.

Islandske heste 
De første år testede Jane Winther udelukkende sine syngeskåle 
– hvordan de kunne anbringes på kroppen, og hvilke køkken-
redskaber og køller der frembragte de mest optimale lyde – på 
sig selv. Men efterhånden blev familie, venner og bekendte 
selvfølgelig involveret, og eksperimenterne gled stille og roligt 
over i små koncerter. Den første koncert var i 1996 til en barne-
dåb, husker hun.

– En af tilhørerne, en politimand, kom efter koncerten hen og 
fortalte, at han havde lukket øjnene et øjeblik undervejs, og 
straks så han islandske heste, som kom løbende imod ham. De 
indre billeder, som musikken havde fremkaldt i ham, havde virket 
helt overvældende.

– Lyd er jo vibration, og alt i os, hver eneste celle, har en vi-
bration. Så lyd påvirker både hele vores fysiske krop og i aura-
felterne omkring kroppen. Lyd opfanges af vores øre, men re-
sonerer samtidig i hver eneste celle i vores krop. Lyd kan berøre 
og transformere både mentalt, fysisk og følelsesmæssigt. Det 
allervigtigste, når man arbejder med syngeskåle, klokker og andre 
ur-instrumenter, er, hvilken hensigt vi giver – og modtager – lyden 
med.
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Jane har selvfølgelig et meget personligt forhold til sine egne 
syngeskåle. 

– Jeg har flere store skåle, som skaber en tilstand af basal 
tryghed. Når jeg hører deres varme og dybe lyd, får jeg en 
grundlæggende følelse af, at alt er godt. Andre skåle kan jeg 
mærke i mit hjerteområde. Lydene gør det blødt, stille og rum-
mende. Og jeg har flere syngeskåle, som har en så vidunderlig 
og mangfoldig lyd, at jeg med blot en enkelt skål kan bruge den 
som en universal lyd til stort set alt.

Det bedste, du ifølge Jane Winther kan gøre, når du skal 
udvælge dine egne syngeskåle, er at lytte indad, stole på din 
fornemmelse og ikke lade dig forføre af „en god historie”. 

Den buddhistiske syngeskål-familie, som hun samarbejder 
mest med, plejer med et glimt i øjet at spørge, om hun vil have 
en eventyrlig historie eller ønsker tørre facts.

– Som indkøber af tibetanske syngeskåle og klangskåle siden 
1992, har jeg hørt mange gode salgsskrøner fra hele Himalaya-
regionen, og jeg har selv troet på mange af dem, fordi jeg ikke 
vidste bedre. Historier om syngeskåle, der er fremstillet ved 
fuldmåne og skyllet i hellige søer, om 7-, 9- og 12-metals synge-
skåle, der skulle have en helt særlig klang og så videre.

Virker mod stress
På spørgsmålet om en syngeskål kan kurere sygdomme, bliver 
Jane Winther stille. 

– Det er i hvert fald min erfaring, at lydene har en positiv effekt 
på alle stressrelaterede gener og sygdomme. Og at virkningen 
kan forstærkes af behandlerens intention og modtagerens ”pa-
rathed”, siger hun så.
– Mange af os lever jo med en ofte meget hektisk og stresset 
hverdag. Der er uendelig mange opgaver og deadlines, og vi skal 
forholde os til et væld af indtryk og informationer. 
At skabe balance mellem dét at være aktiv og ”få noget fra 
hånden”, og dét at have tid og plads til bare at være i nuet kan 
være svært. Så det er vigtigt at skabe rammer for ro til at fordøje 
de indtryk, vi har fået i løbet af dagen. Der skal være balance 
mellem yin og yang-tid – en balance mellem gøren og væren.

Lydene fra syngeskålene er særligt gavnlige i de perioder i 
livet, hvor vi befinder os i en overgangsfase og må tage vigtige 
beslutninger, er Janes erfaring. 
– Det kan være i forbindelse med jobmæssige skift eller store 
beslutninger i privatlivet. Så kan en syngeskål-session få tanker, 
der skaber uro og forvirring, til at slippe. Når tankestrømmen 
stopper, og åndedrættet bliver dybere, kan vi mærke os selv på 
et dybere plan og få kontakt til vores egen kerne.

Udover at give koncerter, indspille cd’er og give lydbehandlinger, 
underviser Jane Winther også i brugen af de velgørende skåle 
– og hun har netop udgivet grund- og guidebogen „Syngeskåle 
og klangskåle – et redskab til ro og vitalitet”. 
Læs mere på www.unisound.dk

PAS PÅ!
Ved mistanke om sygdom bør du 
aldrig behandle hverken dig selv eller 
andre med syngeskåle (eller andre 
klanginstrumenter) uden først at kon-
sultere en læge, understreger Jane 
Winther.

Og undgå:
•   Lydbehandling af mennesker med 
     psykiske lidelser.
•  Anbringelse af syngeskåle direkte 
    på en gravid kvindes mave.
•   Anbringelse af syngeskåle direkte 
    på en pacemaker eller andre me
    taldele i kroppen.
•   Anbringelse af syngeskåle direkte 
    på åbne sår.

•...er træt og har brug for at slappe af 
og hvile
Måske har du haft meget om ørerne længe – 
eller måske fordi du trænger til et „powernap”. 

•...har svært ved at sove
Dybe lyde skaber mulighed for flere pauser 
mellem tankerne, på samme måde som når 
man mediterer. 

•...føler dig stresset eller udbrændt
De dybe toner fra en stor syngeskål giver ro i 
sindet og får muskler og nervesystem til at 
slippe deres spændinger. Lad lyden ringe helt 
ud mellem anslagene.

•...har akutte smerter
Dybe vibrationer fra store syngeskåle kan bl.a. 
lindre mavesmerter, menstruationssmerter, 
rygsmerter, ledsmerter og spændingshoved-
pine. OBS! Kontakt lægen, hvis smerterne 
skyldes et dybereliggende problem eller varer 
ved gennem længere tid.

•...du er gravid. 
At lytte til lyden fra en stor syngeskål får dig til 
at slappe af, være til stede og for en stund give 
slip på hverdagens mange gøremål. 

• ...du underviser i yoga
Indled afspændingsdelen med en dyb og blød 
lyd – og kald dine elever tilbage til kroppen og 
rummet med en høj og lys tone. 

• ....du mediterer. 
Brug lyden fra eksempelvis en mellemstor antik 
syngeskål som en ”overgangslyd” fra én til-
stand til en anden. Slå skålen an, lyt til lyden, 
mens den klinger ud. Sidst i meditationen kan 
du slå skålen an igen som tegn til din (under)
bevidsthed om at vende tilbage til rummet og 
til dagsbevidstheden igen.

PS. Dybe lyde fremkalder dyb afspænding! De 
kan virke som en genvej til at mærke ens ”egen 
inderste kerne” og er derfor også velegnede i 
forbindelse med guidede indre rejser. 

Brug lyd når du

Brug alle dine sanser – undersøg skålen, føl på den, mærk 
den, lyt til den. Spørg også til oprindelsen, men vælg først og 
fremmest ud fra, om skålen føles rigtig, siger Jane Winther. 

– En syngeskål skal føles som et ”JA TAK, mere af den lyd!” 
Spørgsmålet er, hvad du ønsker at bruge skålen til – skal den 
bringe dig ro, blidt berøre dit hjerteområde eller give dig fokus 
og klarhed?  

Der er mange måder at teste en syngeskål på, her er 5 forslag:

•  Hold skålen i den ene hånd, slå den an og mærk, om den 
     føles god og behagelig. 
•   Luk øjnene og slå blidt skålen an foran ansigtet, hjertet og/
     eller maven. 
•   Stil skålen på gulvet mellem benene, så du mærker lyden 
     gennem fødderne. 
•   Vælg intuitivt ved at gå hen til/række ud efter den skål, som 
     føles som den rigtige. 
•  Læg dig ned, sæt skålen på maven, slå den an og mærk 
    den direkte på kroppen. 

Begynd med en enkelt syngeskål og lær den godt at kende. 
Eller find et sæt med evt. tre syngeskåle:

•   En stor skål med en dyb og behagelig blød og varm lyd, 
     der er god til meditation og indre rejser. 
•   En mellemstor skål med en blød lyd, som føles godt i 
     hjerteområdet, 
•    En lille skål med en høj og klar tone, der skaber fokus, 
     giver energi og renser sindet.

– Hvis jeg har perioder, hvor jeg føler mig træt og måske er 
lidt ”hudløs” eller sårbar, er de høje toner fra de små synge-
skåle gode til at give mig fornemmelse af, at jeg bliver ”samlet” 
igen, siger Jane. 

Sådan vælger du din syngeskål
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Børn elsker syngeskåle
Børn har i Jane Winthers nye grund- og guidebog „Bogen om syngeskåle og 

klangskåle” fået et helt kapitel for sig selv. Og det er der mange gode grunde til. 

– Børn har en vidunderlig let og legende tilgang til brugen af
syngeskåle. Der bliver udforsket og grinet, og jeg mærker en 
særlig begejstring hos børn, når de lytter til de mange forskel-
lige toner og klange. Jeg har f.eks. oplevet, hvordan en 1. klasse 
en tidlig morgen tålmodigt stod i kø for at stå et par minutter i 
den dybe beroligende lyd i en kæmpe syngeskål. Bagefter kunne 
børnene lægge sig og slappe af, og inden længe lå samtlige børn 
helt stille – ja, flere var ligefrem faldet i søvn.

Jane Winther har både lærere og pædagoger på sine kurser, 
og på flere skoler har man anskaffet sig syngeskåle, som bliver 
brugt både i undervisningen til at skabe ro, nærvær og koncen-
tration og til at styrke elevernes evne til at lytte. 

Et samarbejde med børnehaven Guldsmeden i Galten har vist, 
at det ikke kun er børnene, men også de voksne omkring dem, 
der har fornøjelse af at „lege” med syngeskåle.  

– Mange børn har jo en lang dag i institution med mange
sanseindtryk og et højt støjniveau, og mange pædagoger udvik-
ler tinnitus og stress. Her hjælper det at skabe nogle rammer, 
hvor både børn og voksne kan få en pause fra alle de ydre indtryk 
og bare være med sig selv og mærke sig selv. En enkelt stor skål 
– eller måske et sæt med tre forskellige lyde – kan bruges på
mange forskellige måder. Til beroligelse og afspænding, stille-
lege og opmærksomhedslege for eksempel.

Det gi’r leg med lyd børnene

• De lærer at mærke og lytte til deres krop
• De lærer at give udtryk for deres ønsker og behov
• De lærer at mærke deres egne grænser og respek-
     tere andres.
• De dybe toner giver dem ro og tryghed i kroppen
• De mange toner og overtoner udvikler deres lytte

evne
• De høje og klare lyde styrker deres koncentrations

evne

„Hver eneste gang jeg underviser i børnehaver og indskolin-
gen, rører det mig at se, hvordan børn og voksne sammen 
lytter til og går på opdagelse med lydene. Som f.eks. her, hvor 
en lille dreng på bare tre år spiller på en syngeskål på maven 
af en pædagog. At iagttage den store koncentration, indle-
velse, empati og respekt, han spillede på skålen med – og 
hvordan han pænt ventede med at slå skålen an, indtil han 
havde fået ’tilladelse’. Det var stort.”
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