Genezen
met geluid
Een zoektocht naar de helende kracht van geluid.
DOOR MARIEKE VERHOEVEN
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BEKIJK VIDEO

JUDITH JANSEN EN
GWEN DE JONG VAN
SPIRIT CONNECTION
GEVEN ELKAAR GRAAG
EEN GONGBAD OM TOT
RUST TE KOMEN.
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EN SPIJKERHARD BED MET
SNA ren aan de zijkant en twee

gongs boven het hoofd: Gwen de
Jong van Spirit Connection belooft
dat een gongbad verhelderend kan werken.
‘Geef je eraan over en probeer het niet te
analyseren’, luidt de boodschap vooraf.
Ook moet ik een intentie uitspreken: wat
wil ik met deze sessie bereiken? Als ik heb
verklaard te willen ontspannen, plaatst De
Jong een masker over mijn ogen en begint
ze te spelen. Terwijl het in eerste instantie
prettig is, wordt het al snel onaangenaam.
De trillingen die steeds intenser worden, ervaar ik als gekrijs, mijn hoofd vult zich met
donkere gedachten. Ik sta op het punt de sessie te stoppen, maar probeer me eraann over
te geven. Als de trillingen afnemen, wordt
het prettiger. Ik bereik zelfs een paar keer
– al is het een fractie van een seconde –
een staat van gedachteloosheid.
1DDÀRRS±KHWGXXUWQX]R¶Q
minuten, normaal een uur – legt
Van Dalen uit dat het onaangename gevoel de interne strijd tussen
gedachten en het ‘ik’ is. ‘Je ego
verzet zich. Sommige mensen
kunnen zich meteen overgeven,
bij anderen duurt het langer.’ Interne strijd of niet, achteraf voel
ik me opvallend ontspannen. Terwijl ik normaal gesproken na een
interview direct mijn iPod opzet,
besluit ik de weg naar huis in stilte af
te leggen.
ch er
De meeste mensen zijn zich
et menwaarschijnlijk niet van bewust dat het
selijk lichaam bestaat uit trillingen. Externe
geluiden vibreren met de geluiden in ons lichaam, denk maar aan het gevoel van dicht
bij een geluidsbox staan tijdens een concert.
Het is dus niet gek om te denken dat externe
geluiden ook een therapeutische en helende
invloed zouden kunnen hebben. Wie naar
het gezang van vogels luistert, weet dat
geluid kan ontspannen. Maar geluid kan ook
genezen: van stressbestrijding tot hulp aan
autistische kinderen.
De afgelopen jaren zijn er academische
onderzoeken gedaan naar de helende kracht
van geluid. In 2009 ontdekten onderzoekers
van de universiteit van Jyväskylä in Finland
dat geluidsgolven de mobiliteit van ouderen
met botproblemen kunnen bevorderen. Ook
bleek het toedienen van geluidsgolven het
cholesterol en de botafbreuk te verminderen.
Onderzoek in datzelfde jaar aan de Wilfrid
Laurier-universiteit van Ontario, Canada,
gaf eveneens positieve resultaten. Veertig
patiënten met de ziekte van Parkinson wer-

den in een speciale physio-akoestische stoel
geplaatst, waarin speakers zaten die trillingen van een lage frequentie afgaven. Na afloop bleken de symptomen bij de patiënten
afgenomen. De motoriek was verbeterd en
de stijfheid en trilling juist verminderd.
Het idee dat geluid invloed heeft op het
menselijk lichaam is niet nieuw. Genezende
mantra’s en religieuze gezangen bestaan al
eeuwen. De Egyptenaren beschreven bezweringen ter genezing van reumatische pijnen,
de beet van insecten en onvruchtbaarheid.
In het Oude Testament staat beschreven dat
Koning Saul van zijn depressies werd ver-

en genezing. In plaats van zich in muziek
of traditionele geneeskunde te verdiepen,
wilde Purce de genezende kracht van geluid onderzoeken: ‘Ik was gefascineerd door
vormen en trillingen, en de effecten van geluid. Al snel merkte ik dat de eigen stem het
meest krachtige instrument is.’
Een gebeurtenis uit haar jeugd speelde
hierbij een belangrijke rol. Samen met haar
familie belandde ze tijdens een boottocht op
ruige zee. Terwijl de rest bang was te verdrinken, begonnen drie oudere vrouwen aan
boord te chanten: ‘Vrijwel direct werd de
angst bij alle anderen weggenomen en raakten we in een prettige staat van extase. Dat
was een indrukwekkende ervaring.’
Behalve
Behalv zich in de effecten van geluid en
trillingen
trillinge te verdiepen, bestudeerde Purce
vanaf
vana eind jaren zestig ook Tibetaanse
lama’s,
die mantra’s zingen in bola
ventonen, geluidscomponenten
waarvan de frequentie hoger
ligt dan de door het oor waargenomen grondtoon van dat
geluid. ‘Deze monniken zongen in tonen die resoneerden
met hun interne en externe
vibraties. Toen besefte ik dat
deze manier van chanten het
meest effectief is om rust in het
lichaam te creëren en in een hogere staat te komen.’ Bij de sessies van Purce staat het zingen van
boventonen centraal om de kracht
bo
PETRA DE LANGE,
van geluid te ontdekken. ‘Ik werk het
OPEN HART
liefst iin groepsverband. Dan resoneer je
niet alleen
ll met jezelf en de natuur, maar ook
met elkaar. Dat heeft het meeste effect.’
Mensen met allerlei klachten, van MS tot
lost door het harpspel van David. Ook be- depressie, zeggen baat te hebben bij deze
roemde componisten ontdekten het verband sessies. Toch wil Purce zichzelf geen genetussen klanken, muziek en gezondheid. Mo- zende krachten toedichten. ‘Ik noem mezelf
zart gebruikte deze kennis in zijn muziek, geen healer. In feite help ik mensen zichGRRUGHQHJDWLHYH¿JXXULQHHQRSHUDLQPL- ]HOIJHQH]HQPHWHHQRQJHORRÀLMNNUDFKWLJ
QHXUWHODWHQ]LQJHQHQGHSRVLWLHYH¿JXXULQ middel: hun eigen stem.’ Het basisprincipe
majeur. Componist Georg Friedrich Händel van sound healing is dat van resonantie. Elk
zei ooit zijn toehoorders niet met zijn mu- object is in een constante staat van vibratie.
ziek te vermaken, maar ze ‘beter te maken’. Geluid en licht kunnen materie beïnvloeEen internationale pionier op het gebied den, evenals het soort vibraties dat materie
van hedendaagse sound healing is de Britse produceert. Omdat het menselijk lichaam
Jill Purce. Sinds de jaren zeventig geeft zij geen harde materie is (zoals metaal of
wereldwijd workshops om mensen te leren staal), is het ontvankelijk voor de energie
omgaan met het volgens haar meest krach- die geluid brengt.
Het lichaam resoneert zelf ook. Alle ortige instrument: de stem. Ze laat mensen
zingen of chanten, om het bewustzijn te ver- ganen, botten en weefsels hebben een frequentie. En net als instrumenten kan ook het
groten en blokkades op te heffen.
De genezende kracht van geluid werd lichaam out of tune zijn. Als de onderdelen
Purce met de paplepel ingegoten. Als van het lichaam vibreren op hun normale
dochter van een concertpianiste en een arts frequentie, noemen we deze toestand ‘gegroeide ze op met de combinatie van geluid zond’. Als een gedeelte van het lichaam
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‘Alle materie,
alle kleuren, alle
lichaamsdelen, alle organen,
alle mensen en dieren,
planten en planeten, het is
allemaal trilling … En net als
golfjes in het water,
beïnvloeden trillingen elkaar’
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Duiken met dolfijnen

begint te trillen op een frequentie die niet
harmonieus is, spreken we van ‘ziekte’.
Onderzoek in de VS heeft aangetoond dat
geluiden onder druk staan in onze stemmen.
Nieuw onderzoek wijst erop dat dolﬁjnengeluiden
Deze geluiden komen overeen met onevengenezend kunnen werken. DOOR LYNNE MCTAGGART
wichtigheid in het lichaam. Het veranderen
van ons stempatroon verandert de golffreIN 1971 WAS ONDERWIJSANTROPOLOOG BETSY SMITH ER GETUIGE VAN HOE DE
quenties in de hersenen en vermindert ziekte.
Het feit dat haar werkwijze door de tratoestand van haar verstandelijk gehandicapte broer ineens verbeterde, nadat hij met twee
ditionele Westerse geneeskunde als zwejonge dolfijnen het water in was gegaan. Geïntrigeerd door dit resultaat besloot neuroverig wordt bestempeld, vindt Purce niet
psycholoog David Nathanson te onderzoeken of dolfijnen kinderen met het syndroom van
interessant. ‘Mijn man is bioloog, dus ik
Down kunnen helpen mondelinge informatie te verwerken en onthouden. Hij ontdekte dat
weet dat wetenschappers bewijs willen
de kinderen met de dolfijnen vier keer zo snel leerden als in hun conventionele onderwijsomzien. Maar ik zie de bewijzen door het te
geving. Hierna ging hij hetzelfde doen met andere kinderen met het syndroom en met zware
doen.’
lichamelijke of verstandelijke
Toch zijn de positieve efhandicaps.
DE GELUIDSGOLVEN VAN DOLFIJNEN
fecten van geluid ook in de
Sinds Nathansons grensverlegKUNNEN DE OORZAAK ZIJN VAN
academische wereld bekend.
gende onderzoek zijn dolfijnen in
GUNSTIGE CHEMISCHE EN ELEKTRISCHE
Midden jaren zestig ondergevangenschap door therapeuten
VERANDERINGEN IN HET BREIN.
zocht de Franse kno-arts prof.
gebruikt om mensen met allerlei
Alfred Tomatis de samenhang
aandoeningen te helpen, van
tussen geluidsoverlast en geanorexia, chronische depressie
hoorbeschadiging. Hij deed
en het posttraumatischestressjarenlang onderzoek naar de
syndroom tot dyslexie en kanker.
wisselwerking tussen de stem,
Maar er wordt nog niet zo lang
het gehoor, het lichaam en de
onderzoek gedaan naar wat deze
geest. Volgens Tomatis is het
bijzondere zoogdieren nu precies
oor een dynamo, die tijdens de
doen om mensen sneller te doen
prenatale fase – als het kind in
leren en genezen. En dat zou welde baarmoeder zit – de herseeens met geluid te maken kunnen
nen oplaadt met energie. Tijhebben.
dens de ontwikkeling kan de
David M. Cole, computerluisterkwaliteit beschadigd zijn zonder dat
deskundige bij de AquaThought Foundation in Fort Myers, Florida, ontwikkelde een
het gehoor beschadigd is.
brainmapping-technologie om de neurologische effecten van het contact met dolfijnen op
De behandeling van Tomatis, die nu voorde hersenen te bestuderen. Hij ontdekte dat de dominante hersenfrequentie na interactie
al wordt toegepast bij kinderen met dyslexie
met dolfijnen aanmerkelijk vertraagde tot een frequentie die vergelijkbaar is met die tijdens
of ADHD, bestaat uit het opnieuw beleven
meditatie of dromen. Uit andere onderzoeken is gebleken dat hersengolven in een dergelijke
van de luisterontwikkeling. De kinderen die
frequentie het immuunsysteem kunnen verbeteren en leren vergemakkelijken. Het Back
met de methode worden behandeld, krijgen
Institute in Boca Raton in Florida heeft zelfs aangetoond dat contact met dolfijnen zorgt voor
door een hoofdtelefoon muziek met hoge
een betere aanmaak en opname van neurotransmitters in de hersenen.
tonen te horen. Deze kan bestaan uit symfoCole en andere wetenschappers in dit vakgebied denken dat de geluidsgolven die dolfinieën van Mozart en Gregoriaanse gezangen
jnen produceren, de oorzaak zijn van deze gunstige chemische en elektrische veranderingen
en worden met behulp van speciale apparain het brein. Een manier waarop dit zou kunnen gaan, is door middel van ‘resonante synWXXUKHWµHOHNWURQLVFKRRU¶ZHJJH¿OWHUGWRW
chronisatie’, vergelijkbaar met wat er gebeurt als één stemvork een toon aangeeft waarna
vloeistofniveau, het geluid dat een baby in
andere stemvorken ook in die frequentie gaan vibreren. Maar therapie met dolfijnen werkt
de baarmoeder hoort. Tijdens de behandeniet altijd. Autistische kinderen genieten bijvoorbeeld wel van de sessies, maar tonen geen
OLQJNULMJWKHWNLQGEHKDOYHJH¿OWHUGHPXmeetbare of blijvende veranderingen vergeleken met andere gehandicapte kinderen.
ziek ook de stem van zijn moeder te horen.
Een lastig aspect van deze therapie is dat dolfijnen in gevangenschap minder oud worden
De genezende werking zit vooral in de hoge
dan in het wild. Dolfijnen maken in gevangenschap ook minder gebruik van sonarsignalen,
tonen (16.000 tot 20.000 Hz). Onderzoek
voornamelijk omdat die tegen de wanden van hun bassins ketsen, waardoor ze in verwarheeft uitgewezen dat deze tonen de hersering raken. De oplossing hiervoor is een virtuele ontmoeting met een dolfijn, waarbij wordt
nen zodanig stimuleren, dat de concentratie
geprobeerd de audiovisuele ervaring van de ontmoeting te kopiëren. Wel hebben we nog
en het leervermogen verbeterd worden. Men
meer inzichten nodig over de effecten van dolfijnengeluiden, voordat de hele ervaring kan
reageert alerter en krijgt meer energie. Hoeworden nagedaan met de computer.
wel de techniek geen garanties geeft, zijn de
resultaten overwegend positief. Kinderen
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Medisch Dossier. Zie voor meer informatie:
kunnen na behandeling beter luisteren en
vlotter lezen.
www.medischdossier.org
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AT GELUID POSITIEVE EFFECTEN

kan hebben op kinderen met mentale aandoeningen weet ook Aaltje
van Zweden. Samen met haar man, violist
Jaap van Zweden, richtte ze 15 jaar geleden
de stichting Papageno op. Bij Papageno
werken gediplomeerde muziektherapeuten,
die autistische kinderen door middel van
muziek helpen communiceren. Door hun
persoonlijke ervaringen met een autistische
zoon kennen ze de helende werking van
muziek, klank en ritme.
Van Zweden: ‘Toen onze zoon vijf jaar
was, reageerde hij heftig op bepaalde muziek. Als ik het nummer Jesus to a child
van George Michael opzette, raakte
hij overstuur. Hij kon nog niet goed
praten, maar vertelde jaren later
ter
dat hij verdrietig werd van dat
nummer.’ Dankzij sessies met
een muziektherapeut, waarbij
zowel instrumenten als de
stem worden gebruikt, leren
autistische kinderen contact
te maken, hun gevoelens te
uiten en te verwerken.
Hoewel haar zoon inmiddels 21 is, wordt hij nog door
een muziektherapeut bezocht.
jd
‘Onze therapeuten komen altijd
bij de kinderen thuis. Mijn zoon
kijkt er nog naar uit, terwijl hij normaal gesproken nergens zin in heeft. Vorige week hoorde ik hem tijdens de sessie
zelfs verslag doen van zijn week in de vorm
van een opera!’
Ook bij mensen die een beroerte kregen,
kan muziek tot sneller herstel leiden. Onderzoekers van de universiteit van Helsinki
kwamen tot die bevinding door een week
na de beroerte te meten wat patiënten wel en
niet konden. Daarna lieten ze hen luisteren
naar muziek of audioboeken of ze lieten ze
met rust. Drie maanden na de beroerte werd
duidelijk dat bij de patiënten die naar muziek hadden geluisterd, het verbale geheugen met 60 procent vooruit was gegaan.

In de fysiotherapie wordt ook gebruikgemaakt van geluid. Fysiotherapeuten, podologen en manueel therapeuten gebruiken
stemvorken om zenuwbanen te diagnosticeren. Zo past manueel therapeute Petra de
Lange van praktijk Open Hart fonoforese
toonpunctuur toe, een therapie met trilling
via klank- of stemvorken. Zo kun je volgens
De Lange fysieke, emotionele en mentale
ongemakken reguleren en meridianen, chakra’s en nadi’s stimuleren. ‘Alle materie,

ageren anders op ultrageluid dan menselijk
weefsel of bloed. Aangezien bloedvaatjes in
de tumoren een ander patroon hebben dan
in gezond weefsel, zijn deze duidelijk herkenbaar op ultrasoundbeelden. Daarnaast
kunnen onderzoekers aan het patroon van
bloedvaatjes zien hoe agressief de kanker
werkelijk is.
De Lange:‘Onze stemming wordt bewust
of onbewust bepaald door aanwezige trillingen. Denk maar aan die keren dat je ergens
binnenstapte en iets in de atmosfeer voelde.
Dan zeggen we: er hangt iets in de lucht. Dat
is trilling of frequentie.’
Iemand die niet vanuit een academische
of spirituele, maar een technische hoek de
kracht van geluid heeft ontdekt, is Harry
va
van Dalen. Jarenlang runde hij een bedrijf in hoogstaande audiovisuele apparatuur en instrumenten. Nu heeft
hij boven zijn winkel een praktijk
in sound healing, Spirit Connection. ‘Zo’n zes jaar geleden bracht
ik een bezoek aan Tibet’, vertelt
hij. ‘Daar maakte ik een bijzondere initiatie met mantra’s mee,
die mijn leven compleet overhoop
gooide. Ik kan het niet uitleggen,
maar in tien seconden flitste mijn
le
leven aan me voorbij. Thuis raakte ik
in een soort identiteitscrisis: wie ben ik
eigenlijk?’
Van Dalen begon zich te verdiepen in
spiritualiteit en meditatietechnieken. Hij
ontdekte bij het bestuderen van het boeddhisme en de gnosis dat geluid een cruciale rol speelt bij genezing. Samen met twee
partners zette hij Spirit Connection op, waar
ze niet alleen workshops geven, maar ook
werken met gongbaden, Himalaya-schalen
en Ohm-stemvorken. Zijn klantenkring bestaat overwegend uit mensen met stressvolle
banen. ‘Mensen met veel stress leren door
middel van geluidstechnieken ontspannen
en leren beter met bepaalde situaties omgaan. Om echt tot een hoger bewustzijn te
komen, moet je tot stilte komen. En die stilte
bereik je paradoxaal genoeg het snelst door
geluid.’ Hoewel Van Balen heilig gelooft in
de kracht van geluid, belooft hij geen wonderen. ‘Ik zal niet beweren dat je door middel van een gongbad kanker kunt bestrijden.
Maar ik geloof wel dat mensen ziek worden
door stress. En als je die stress kunt bestrijden door middel van geluid, waarom zou je
dat dan niet proberen?’

‘Om echt tot een hoger
bewustzijn te komen, moet
je tot stilte komen. En die stilte
bereik je paradoxaal genoeg
het snelst door geluid’

Meer weten over de genezende kracht
van geluid?
Jill Purce www.healingvoice.com
Stichting Papageno www.stichtingpapageno.nl
Petra de Lange www.openhart.nl
Harry van Dalen www.spiritconnection.nl
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HARRY VAN DALEN,
SPIRIT CONNECTION

kleuren, lichaamsdelen en organen zijn trilling’, stelt De Lange.‘Dit is geen alternatief
gezweef, maar gewoon meetbaar met technische apparatuur. Net als golfjes in het water beïnvloeden trillingen elkaar.’ Klank- en
stemvorken kunnen plekken in het lichaam
bereiken die voor de handen te diep liggen.
‘De trilling van de stemvorken werkt op
spieren, aanhechtingen, kapselbanden en gewrichten. Als therapeut kun je merken of het
lichaam de vibratie van de stemvork oppakt.’
Geluidsgolven worden vooral gebruikt
voor diagnoses en echo-onderzoek bij
zwangere vrouwen, maar onderzoek naar
het gebruik van ultrasound-geluidsgolven
bij kankeronderzoek is ook in volle gang.
Zo zijn onderzoekers van de Technische
Universiteit Eindhoven en het Academisch
Medisch Centrum in Amsterdam vorig jaar
gestart met een nieuwe opsporingsmethode
voor prostaatkanker. Deze maakt gebruik
van ultrasound en microbubbels. Microbubbels hebben geen bijwerkingen en re-

MARIEKE VERHOEVEN ’s hoorde het na de
gongtherapie nog lang suizen.

