Tllbake tlE rnors lyd
-

Menneske-

kroppen er en ulormelig
skinnsekk Elt med vann.
Lyd lår cellene til å vibrere, slik de giorde når
vi lå imammas mage.
Tekst og foto: Karinå Lein

leren, og dcn lavfrekvente lyden
scnder signaler inn til cellcne, og
får dem ifblge'Irøen til å vibrere.
Ilehandlingerr har mangc
Iikhetstrekk med hvordan vi har
dct når li cr i tlors lir'. Da omgis
vi av lldbølger i vannet. Når vi blir
føclt, komrner i ut i en nærmest

-

skremmendc stillhet, smilcr
Trocn sorn ble oplrrnerksorn pir
hvor stor Skille var i utlandet da

karina@byavisa.no

hun deltok på en vcrdeuskongress
i Vibroakustisk terapi i Zagrcb for

Naturterapcut Toril Værnes
Troen ved Klinikk 1 på Hallset,

cn

har i flere år praktisert trønderen
og musikklrereren 0lav Skilles

"pulserende lydrnassasic"

N{ultivib.
Skille, har lbrsket på ll.dmassasje i over -10 år. Metoden bvgger
på at musikk og lyder i bestcmte

Hz-orrråder påvirker kroppen
og hjernerr. Behandlingen skal
hjelpe ccllene til raskere å kvittc
seg rnecl

avfalls-stoffer.

)lultivib konseptet består av
en serie CD-el med lar{rekrent
lld som velges etter hvilke problerner som skal behandles.
På klinikken - lrvor både altenat!
ve behandlere og skolernedisinere

holder til

tid tilbake.

- Slor ute

- Han er verdens lcdende på vi
broakustisk tc'rapi og brukes mye
i utlandet, forteller Trøen.
Reidar t.llseth Nilsen har cele-

-

har Trøen to madrasser hver nretl seks høyttalere. Når
pasie'nter,l legeer seg på madrasseD, setter'Iroen inn en CI) i spil-

llalbehag

ilan er overber.ist om

aL lydmassasjen hjelper.
- Jeg merker det blant annet
på at stillingen på føttene mine
er mer riktig når jeg går, forteller Nilsen som nå føler velbehag

undcr behandlingen.
- Jeg holder på å sovne, ler
Nilsen.

Søker testpersoner
OIav Skille har utviklet

overgangsalderen, siet' Toril

en ny lyd-cd mot klimak-

Trøenl)eltakerne vil fordeles på Klinikk l. å[temativ Hclseklinik]i

terieplager. Nå søker
Klinikk 1 etter personer

ut virkningen av cd-en.

på l{eirndal og Lillian }Ielland
på Ranhcim.
i7. oktober holdcr Olav Skille

- Vi soker darner rundt 50 år

kurs om Lavfrekvent pulserencle lvdmassasje ved Klinikkl i

som kan være med å teste

Uibrercr

bral paresc (cp) og har gått til behandling hos Trøen i over el år.
- ,r"år du har cp har ikke hjernen oversikt over hvilke musklcr
som llnnes i kroppen, forteller
Nilsen som fikk store smcrter de
første månedenc. Etter en stund
gik de over.

sorn har probletner som hetetokter og annet knyttet til

'frondheim.

Reidar Ulseth Nilsen er ikke i tvil 0m at hans livskvalitet er bedret
med lydmassasje. Her sammen med naturterapeut Toril Værnes Trøen.

