GRUNNKURS I GONGSPILLING

"The Gong is the first and last instrument
for the human mind, there is only one thing
that can supersede and command the human mind,
the sound of the Gong. It is the first sound in the
universe, the sound that created this universe.
It's the basic creative sound. To the mind, the sound
of the gong is like a mother and father that
gave it birth. The mind has no power to resist
a gong that is well played."
Yogi Bhajan, Master of Kundalini Yoga
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Velkommen til kurs
Først og fremst er du nå hjertelig velkommen til kurs i gongspilling og vi som er i lærer rollen er
veldig glad for å se deg her. Nå starter livet på nytt; livet før gong og livet etter man startet å spille
gong. Slik er det for mange som har valgt å lære seg å spille gong.
Det er nesten noe helt magisk som skjer når vi spiller gong eller blir spilt av gongen som vi også kan
erfare det. Den resonans som skapes mellom deg og gongen er både helbreden og transformerende.
Så glede deg sammen med oss denne helgen. Vi vil sørge for at du får oppleve en god reise og lære
deg å meste det meste grunnleggende innen gongspilling. Du vil også lære om å lage ditt eget
gongbad i samspill med andre og det er en veldig fin opplevelse.
Gongen er ikke et bare et musikk-instrument. Det er noe mer , noe som virkelig beveger alle som er i
dens nærhet når den spilles. Det er antageligvis det mest kraftfulle healing instrument som finnes.
Det at du er her for å lære deg å spille gong er ikke noen tilfeldighet, det er et bevisst valg. Og du vil
garantert bli beveget til en stor forandring i ditt liv gjennom å gjennomføre dette kurset.

Hjertelig velkommen til kurs!
Anne Siri & Tor Arne
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Innledning
Når du nå skal lære deg å spille gong så er det viktig å huske at dette er på samme måte som all
annen form for yoga en gradvis prosess. En prosess som du i harmoni med gongen blir mer og mer
oppmerksom og tilstede i deg selv. Det er en reise fra ditt indre og utover.
Målet med å spille gong er ikke som ved å spille et annet musikkinstrument, dvs for å underholde.
Målet med å spille gong er å ta lytteren til en ikke-ordinær tilstand der reintegrering av kropp-sinn
kan skje.
Å spille gong under avspenning etter en yogatime for eksempel blir en kreativ, fri-flyt, fri –form
type spilling der intuisjonen til spilleren er den skapende kraft. En gong-meditasjon/bad er derfor
ikke mulig å gjenskape, det endrer seg fra gang til gang. Gongen spilles for meditasjon,
avspenning, healing og yogisk transformasjon.
Å lære å spille gong er å lære å la gongen spille deg. Du trenger selvfølgelig å lære de
grunnleggende teknikkene, men du trenger også å lære å lytte til gongen – lytte til hva den
trenger og droppe ditt ”performers ego”. Det er viktig å ikke la egoet som ønsker berømmelse, å
tilfredsstille lytteren, å styre. Bruk din indre intelligens, lytt med hjertet og følg intuisjonen, la
gongen spille deg!
Det er lett å lære de grunnleggende teknikkene, men det å utvikle den intuitive tilstanden krever
at du øver, at du er i en tilstand av yoga og integrasjon, noe som kun kommer via dedikert
personlig selv-transformasjon.
Når du gjennomfører dette kurset er du ikke bare en som har lært deg å spille gong, men
et nytt medlem av den voksende gongfamilen i Norge.
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Hvordan starter du med å spille gong?
Sette av tid , skape et rom for deg selv og gongen. Ha
behagelige klær noen behagelig å sitte på. Det er som om
du skal inn i en meditativ tilstand, skape et hellig rom for
deg selv.
Begynn med å sentrere deg selv, via yoga, meditasjon,
stillhet, bønn, mantra, bevisst intensjon. Gongen er et
hellig instrument og du nærmer deg den med respekt.
Kjenn tilstedeværelsen av deg selv og gongen, kjenn
samhørigheten mellom deg og gongen. Tillat gongen å
lede deg, guide deg, og la deg få lage de lydene som den
ønsker å utrykke via deg akkurat nå.
Prime Gongen
Før du begynner å spille med malleten, slå meget forsiktig
et par ganger med malleten eller finger nær gongens
kant. Dette gjør at gongen begynner å vibrere slik at den
første lyden du lager når du slår på gongen med malleten
blir varm og fyldig.
Kontakt med Gongen
Forsøk å unngå direkte rettet slag mot gongen på
gongen. Vær myk og bring kjærlighetsfulle bevegelse inn i
kontakten med gongen.
Stilne Gongen
For å stilne lyden og bevegelsen holder du malleten nær overflaten til gongen slik at den ikke kan
bevege seg og vibrasjonen bremses opp. Dette kalles muffling. Gjør det på slutten av en gongøve sesjon hvis behov.
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Gongen & Gongspilleteknikker
Gonger er I sin enkleste form en
metal plate som kommer i
forskjellige variasjoner. Moderne
gonger som er produsert I vesten er
typisk laget I forskjellige legeringer
som f.eks nickel-sølv, kobber
legeringer som er en en legering av
kobber sink og nickel. Noen er laget i
bronsje.
Gongene er laget av gongmestere og
smed- eksperter som jobber med å
hamret ut og tunet gongene slik at
de for den god harmonisk tone.
Produksjons-prosessen varierer
men det som er typisk at den gongen går gjennom en serie av oppvarming og nedkjølinger for den
endelig for sin ferdige finish ved polering.

Gongens oppbygging
Gongen har 4 hoved deler som i prinsippet alle deler kan spilles på. Det å spille i senter er noe som vi
som hoderegel ikke gjør. Vi spiller i all hovedsak på det vi kaller gongs spilleflate. Vi kan også benytte
både gongs rand å ytterkant til å spille på for å lage forskjellige lydeffekter.
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Gongklokken
I dette kurset lærer du å spille gong etter bestemte mønstre, vi ser på gongen som en klokke og når vi
spiller så spiller vi på gongens ”time visere”. Gongens klokke er som et 12 timer ur hvor vi sier at
øvre del er tallene 10-11-12-1-2-3 og gongs nedre del er tallene 4-5-6-7-8-9.

Spilleflater og spillerettinger
En generell regel er et når du spiller i øverste halvdel slår du ved å vri vristen litt oppover, på
nederste halvdel spiller du og slår ved å vri vristen nedover. På randen og på kanten er det mulig
å spille mer direkte.
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Spille sekvenser
Det å spille sekvenser er det som utgjør en stor del av lyd variasjonen og ikke mist for deg som spiller
hvordan du kan finne en bedre flyt i din gongspilling. Figuren nedfor viser ca hvor du kan slå når du
spiller på gong urets 2 og 8 visere.

I figuren nedenfor er det vist hvordan lydbølger kan dannes i en spillesekvens i et 2-8-2-8 mønster.
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Øvelse I
Spill på øvre del: klokken 1,2, 3,10, 11, 12 i tilfeldig rekkefølge, lytt til lyden hvert punkt lager, bli
komfortabel med å slå oppover på disse posisjonene.
Spill på halve nedre del: klokken 4, 5, 6, 7, 8, 9. Som øvre del.
Senter points: 0 på toppen av senter området (0-opp) og bunn av senter området (0-ned). Lytt
til differansen i lyd og spill annen hver gang opp og ned.
Utforsk gongen: bli bevisst hvordan gongen endrer lyd fra ett slag til et annet
Utforsk sekvenser:
Slå rundt: 2-8-2-8-6, 9-6-3-12
Diagonalt: 2-8 og 10-4, 1-7 og 11-5. Diagonale sekvenser kan frigjøre og bevege blokkert
energi. Spill for eksempel 2-8 noen ganger og bytt deretter til 10-4, bytt deretter tilbake.
Flere slag (2-8) på samme sted: 6-6-6-6xflere ganger, 12-12-12-12x flere ganger, deretter 6-66-6-12-12-12-12-9-9-3-3
Kontroller volumet:
Antall slag på samme sted, slå lett på samme sted gjentatte ganger med samme faste rytme. Øv
også på å stilne lyden med lette slag. Hvor hardt du slår, prøv på sweet spot; først lett slag, la
lyden dø nesten helt ut, deretter litt hardere og fortsett., fra lett, fast til hardt slag.
Rytmen/hastigheten på slagene. Begynn med en rolig rytme på ett sted, øk hastigheten 25%, øk
igjen 25%, ro så ned 25%, og ro ned 25%. Opplev lyden, hvordan den endrer seg, volumet.
Prøv:
Slå 6 (lett), 6 (lett), 6 (lett), 6 (hardt)
Slå 6 (lett), 6 (lett), 6 (lett), pause, 6 (lett), 6 (lett), 6 (lett), pause
Thunderbolt slag: et kraftig/hardt slag som gir en høy, skarp lyd. Spill ALDRI et hardt slag på en
gong som er stille. Bygg opp gongen og bruk så et Thunderbolt slag. Prøv følgende: 3-6-9-12 i
rytme med lette slag flere ganger, deretter Thunderbolt 0-opp så tilbake til rytmen 3-6-9-12 flere
ganger, deretter Thunderbolt 0-ned.
Prøv følgende sekvens:
9-6-3-12
0-opp – 0-ned
9-6-3-12
12-12-12-12
0-opp – 0-ned
6-6-6-6-6-6-6-6
varier denne med hvor mange ganger du spiller hver sekvens (2-4) før du går til neste. Legg
merke til lyd-endringen.
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Rytmer, oppbygging og den bevegelige gongen.
I gongspilling er det mulig å lage melodier med rytme og å få gongen til å synge ved å spille den på
måter som gjør at den beveger seg på forskjellige måter. Detter er det du skal lære deg nå i denne
delen av kurset.

Spille på motsatte sider
Eksempel på det å spille på motsatte sider.

Lydbølger 9-3 sekvensen (Side til side)

Punkter 9-3 (Side til side)

Lydbølger 12-6 sekvensen

Punkter 12-6
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Binde sammen
Det er å få til en ryttme som bider lydbølgene på en harmonisk måte. Slå forskjellige rytmer . Ek.s
punktvis 9-9-7 eller 5-5-3
Svingende dører (svinger fra side til side, slå på 9 eller varier med å slå på 3 og 9)
Bind sammen (Tie) 2 slag-pause, 3 slag-pause, korte små slag (ikke store rytmiske)
Gong with the wind: kl 6 frem og tilbake

Circle around the middle: spiral ut fra midten og inn igjen
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Roll: bygg opp spenningen med raske, doble slag
Slow roll: rolige, doble slag
Rubbing: flumies
Tsunami: på kanten kl 10, 2, 4 el 8. Raske slag med malleten, bruk god tid (5-6 min).

Hot Spot eller Sweet Spot
Alle gonger har punkt som det er enkelt å få den til å spille opp, en del vil kjenne det igjen som et
punkt hvor det er godt å lytte til gongen.

Figur 1 Lydmandala ved å spille "Spiral fra senter og rundt"
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Øvelse II
Spill motsatte sider: 6&12, 9&3
Svingende dører (svinger fra side til side, slå på 9 eller varier med å slå på 3 og 9)
Bind sammen (Tie) 2 slag-pause, 3 slag-pause, korte små slag (ikke store rytmiske)
Gong with the wind: kl 6 frem og tilbake
Circle around the middle: spiral ut fra midten og inn igjen
Flam: 2 klubber – treffer direkte etter hverandre
Rytmisk gonging: Tie forskjellige steder på gongen
Roll: bygg opp spenningen med raske, doble slag
Slow roll: rolige, doble slag
Rubbing: flumies
Tsunami: på kanten kl 10, 2, 4 el 8. Raske slag med malleten, bruk god tid (5-6 min).

Hot Spot eller Sweet Spot
Finner du det punktet der hvor du mener Hot spot ligger?
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Håndholdt gong
Gong with the wind
Pendel (som en klokke)
Twisting the gong
Dip/løft: begynn oppe – slå – senk ned og hold litt nede, løft så opp
Hjulet: gå rundt i salen
Shaking the gong: riste den
Ninja running: hold gongen v siden av deg og slå korte, raske slag mens du løper rundt
Floating: holder i ansiktshøyde, rolig flyte rundt i sirkel
Spinning with the gong: snurre rundt mens du spiller raske slag
Healing wortex; snurre over hodet
Walking the gong; slå og klem deretter mellom beina, obs ikke for harde slag, kan lage en skarp
recoil-lyd.
Dans med gongen
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Øvelser med håndholdt gong.
Gong with the wind
Pendel (som en klokke)
Twisting the gong
Dip/løft: begynn oppe – slå – senk ned og hold litt nede, løft så opp
Hjulet: gå rundt i salen
Shaking the gong: riste den
Ninja running: hold gongen v siden av deg og slå korte, raske slag mens du løper rundt
Floating: holder i ansiktshøyde, rolig flyte rundt i sirkel
Spinning with the gong: snurre rundt mens du spiller raske slag
Healing wortex; snurre over hodet
Walking the gong; slå og klem deretter mellom beina, obs ikke for harde slag, kan lage en skarp
recoil-lyd.
Dans med gongen
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Chakras og Gong-spille områder
Midt partiet kan assosieres med de 7 ulike chakraene hvor gongen holder frekvensene som
korresponderer til det enkelte chakra. Det åttende chakra, auraen, korresponderer til randområdet på gongen.

Intuitiv spilling
Etter hvert som du har øvd de ulike sekvensene og begynner å bli trygg på hvordan du lager
ulike lyder og styrker når du spiller gong vil du merke at du mer og mer glir over i intuitiv spilling.
Sekvensene glir over hverandre helt naturlig, du merker kanskje at for eksempel opp og ned
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slagene over og under senteret virker sentrerende og kan være fine når du skal gå over til en
annen sekvens.
Når man spiller er det viktig å være i en nøytral meditativ tilstand, ikke forsøke å tilfredsstille deg
selv eller andre med å spiller pent og riktig eller med kontroll, bare være spontan og lytte til hvor
gongen vil du skal spille. Det er derfor veldig fint å nullstille seg ved å gjøre et yogapass og
meditere før du setter deg ned for å spille. Forstå at hver gong-spilleøkt er ulik, unik og ikke mulig
å reprodusere verken av deg selv eller andre. Den lever i den stund den blir lagd.

Om det å bli til gongen eller la gongen spille deg
Dette er en reise og en reise vi ikke blir ferdige med eller utlærte i. Det er som en dypere
transformasjon finner sted og sakte men sikkert blir vi mer og mer i resonans med gongen. Du vil
åpne opp for det som er i deg , en sterkere strøm av livskraft vil komme. Noen vil også kunne utvikle
en evne til å ta inn andre og bli en sterkere healer i seg selv. Kan

skje dette handler om å øke bevisstheten om kjærlighet for seg selv i første omgang og på sikt at vi
kan bidra til et bedre liv for flere

The unstruck sound – Anahata Nada
Et annet aspekt av det å spille intuitivt er å tillate stillhet å være en del av lyden. Ett kraftfullt
konsept i Nada Yoga er Anahata – the unstruck sound. Dvs lyden bortenfor fysisk lyd, den ikkehørbare lyden yogier mediterer på i de siste stegene av Nada Yoga. Denne indre lyden kommer
ikke fra den materielle verden men kan oppleves gjennom dens manifestasjon akkurat slik som
”the unstruck sound” fra gongen oppleves gjennom den lyd som er lagd ved å slå på gongen.
Denne leken mellom Ahata Nada, den hørte lyden som oppleves på et sansenivå fra
vibrasjonene som reiser gjennom luften, og Anahata Nada, den kosmiske ikke-hørbare lyden
man erfarer via meditasjonens stille sinn, de subtile vibrasjonene fra prana, er det rett og slett
kritisk at en gongspiller mestrer. Det er gjennom forståelsen av Anahata Nada vi fullt ut kan
levere gongens beskjed – hvordan det er meningen at gongen skal spilles.
På det enkleste nivå begynner Anahata Nada med stillhet. Stillhet er den kilden hvor all lyd har
sin opprinnelse fra og all lyd må returnere til stillhet. ”There are two ways of knowing reality: one
is through sound and the other is through silence. It is through sound that we arrive at silence”
Maitri Upanishad (6,22).
For en gongspiller er forståelsen mellom dette alltid-tilbakevendende vennskapet mellom lyd
(Ahata) og stillhet (Anahata) kritisk viktig både fra et musikalsk og et yogisk perspektiv.
Pausen mellom notene, pausen mellom lydene, er hvor vi også hører den sanne kraft fra
gongene, Anahata. Dette rommet mellom lyder kalles Sandhya i Indisk musikk. Sandhya er også
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oversatt med rommet mellom tider, twilight between day and night. San betyr ”well” (bra) og dhya
(fra dhyana) meditasjon. Dvs Sandhya betyr meditasjon utført bra.
Mtp gong er ”Meditasjon uført bra” når man mestrer kunsten å spille med Sandhya. Dette er en
av de viktigste og siste hemmeligheten en gongspiller oppdager; den transformerende kraften til
gong kommer ikke fra dens lyd men fra dens stillhet. Dette kan kun gjøres intuitivt, det kan ikke
læres bort.
Man må altså lære seg til å gi rom for Ahata og Anahata mellom slagene på gongen. Slaget på
gongen beveger lytteren utover, ut og bort, mens pausen, stillheten, trekker og returnerer lytteren
tilbake til senter. Ift selve gongen tillater dette lyden å svelle og bygge seg opp mellom slagene.
Stillheten mellom toppene og ikke minst etter at man er ferdig med siste slaget er derfor uhørt
viktige. Det er her lytteren får tid til å integrere, være i den meditative tilstanden av Anahata.
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GongBad – Gongavspenning

Gongavspenning holdes for eksempel etter en yogatime i stedet for shavasana, dvs det er
shavasana med Gong. Dersom man holder gongavspenningen separat er det fint å innlede med
en form for pustebevisstgjøring, pranayama, avspenning eller eventuelt Yoga Nidra. Tid; 30 min,
45 min, 1,5 timer.
En generell regel er at en gongavspenning inneholder 3 build-and-release sykluser. Dvs at man
spiller opp gongen tre ganger i løpet av gongavspenningen. Første gang litt svakere enn andre
gang, som igjen er svakere enn tredje gang. Alle tre er etterfulgt av stillhet og eventuelt andre
instrumenter. Det er viktig å tillate stillhet etter hver syklus slik at gongens effekter kan integreres
i lytteren. Stillhet er også en viktig del av lydbildet. Stillhet er kilde til all lyd og alle lyder må
returnere til stillhet. Den transformerende effekten til gongen kommer ikke fra selve lyden men
fra stillheten mellom lydene. Se gongavspenningen som en fjelltur; du bestiger først et lavt fjell,
før du klatrer ned, sitter ved et vann og mediterer, deretter klatrer du opp et nytt fjell, noe brattere
enn det forrige – men det går fint for du har varmet opp gjennom å bestige det første fjellet. Igjen
klatrer du ned, nyter stillheten ved et vann eller en elv eller en utsikt, før du begir deg opp det
siste fjellet, det høyeste, bratteste fjellet! Der blir du sittende og skue utover en god stund i stillhet
før du langsomt og rolig klatrer ned igjen (kommer tilbake igjen). Mellom fjelltoppene er det også
fint å legge inn sceneskifter; rainsticks, bjeller, syngeboller, fløyte etc.
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Gongavspenningen avsluttes med en litt lengre stillhet før deltakerne mykt vekkes og tas tilbake.
Avslutt gjerne med en deling der deltakerne kan dele hva de opplevde, stille spørsmål om de
ønsker. Viktig at dette gjøres uten at andre kommenterer og lignende. Server gjerne te, frukt og
lignende slik at gongbaderne er grunnet og helt tilstede i seg selv før de reiser hjem.
Plassering for den som skal ta i mot gongens vibrasjoner
Alle plasser er best å ligge på J Gjerne føttene inn mot gongen, blir veldig mye energi i hodet når
man ligger med hodet mot. Man kan gjerne sette seg opp om man trenger det underveis. For en
lengre gongavspenning er det fint å ligge veldig komfortabelt og gjerne bygge seg opp med puter,
bolstere etc.
Tips til deltakerne
Syns du lyden blir for høy? Hold for ørene eller legg noe over ansiktet og ørene. Gongen vil deg
bare vel – gongen er kjærlighet J Kjemp ikke mot lyden, slipp den igjennom deg, pust, tillat deg
selv å slippe taket, pust lyden inn. Fysiske, emosjonelle og mentale
spenninger/energiblokkeringer løses opp, pust igjennom dem, når de løses opp og slippes ut
kommer de aldri tilbake. Gongen tar bort det som begrenser deg, dine redsler, du blir glad av å
motta gong J Happiness has arrived!
Gravid? Har du deltatt på gongavspenning før og du liker det og er trygg med det så er det bare
fint å ta imot gong når du er gravid. Men, du kan ta litt hensyn og legge deg lengst vekk fra
gongen. Har du ikke opplevd gong før så vær innstilt på at det er helt ok om du reiser deg og går
hvis du skulle bli engstelig, urolig eller ikke like det. Så lenge du er komfortabel har babyen det
bra J
Tinnitus? Bruk gjerne ørepropper.
Høreapparat? Skru av!

5

Andre instrumenter
Shrudibox
Finnes i C og G-dur, er et harmonika. Er det eneste instrument som lager lyden Aum. Har en
holistisk resonans, pulserende lyd.
Akkorder:
Perfect 4th: lyden av naturens rike, 1 og 6 åpnes.
Perfect 5th: lyden av menneskets rike, 1 og 8 åpnes
The 4th and the 5th: 1 og 6 åpnes og den 8ende fra 6 åpnes, dvs begge C er åpne.
The 5th and the 4th: 1 og 8 åpnes og den 6te fra 8 åpnes.
Syngeboller: ikke slå oppå kanten, slå på siden av bollen eventuelt før malleten rundt og rundt
(funker ikke like godt alltid).
kan kjøpes hos Tor Arne Håve Audun Myskja, Peter Hess,
Rainsticks Billige kan kjøpes på musikkbutikk, perfekt hvis du spiller med/for barn. De virkelig
gode kjøpes via Thomann, der kan vi ta opp fellesbestilling så vi får ned prisen mtp frakt.
Konkylie gir lyden Aum.
Fløyte pentatonisk skala, native american flute. Kan kjøpes blant annet hos Eric the flutemaker.
Diverse
Mallets: M3 er fin å begynne med. M2 er liten, M7 er stor.
Gong: begynn med en symphonisk gong str 28-36”, størrelsen avhenger av rommets størrelse
og om du kommer til å frakte den mye frem og tilbake. Symphoniske gonger lager ”fullbodied”
lyd. Dernest kan du supplere med ”tuned”/tonede gonger; dvs planetgonger, eller creation gongs
og windgong. Du kommer veldig langt med en symphonisk på stativ og en håndholdt vindgong.
Tai Loi
Når du bestiller gong si du skal ha uten paiste-merket men med Tai Loi merket, eller uten noe
merke i det hele tatt. Tai Loi betyr ”Happiness has arrived”.
The existence of the Gong dates back to the Bronze Age, around 3500 BC. Evidence suggests
that the Gongs existed at this time in Mesopotamia. Myth has it that sacred gongs included
pieces of meteorites that fell from the heavens. Since the time of Buddha in 600BC, all sacred
Chinese gongs have been inscribed with the two Mandarin Chinese characters "Tai Loi", which
means "Happiness has Arrived", sweeping the darkness by bringing in the Light. The gong
ancient use was as an initiation tool for enlightenment, etheric projection and exorcism of
negative spirits. It has also been used by Tibetan monks, and the Chinese, for centuries as an
aid to meditation.
Gatt; tauet, sjekk knuten på baksiden før du spiller –alltid! Kan også bruke klatretau, tynt.
Oppbevaring og rengjøring
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Oppbevares best i kartongen, gjerne med et mykt teppe rundt. Legges med plan side ned. Sett
den aldri fra deg på kanten. Ikke legg noe på den slik at den kan bli skeiv.
Ikke ta på gongen.
Rengjøres med spesial middel for symbaler med en farge-fri og myk klut. Noen benytter også
naturlige, essensielle oljer som lavendel, sandalwood og rose og mener dette kan bedre den
energetiske kvaliteten.
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Gong Terapi
Gongen virker på alle nivåer for å helbrede og transformere. Fra det rent fysiske til det
emosjonelle og spirituelle kan lyden av gong fasilitere en positiv endring i lytteren. Yoga
involverer kroppen, sinnet og sjelen og gongen kan derfor benyttes sammen med yoga for å
oppnå helbredelse.
Terapeutisk nytte og bruk
Kroppen:
Gongen produserer en sterk lydbølge som stimulerer den fysiske kroppen gjennom
dermatomene i huden. Dermatomer er steder på hudens overflate som gjennom et nettverk av
nerver fra ryggsøylen er forbundet med tilhørende og ulike organer. Disse hudområdene kan
stimuleres av lydbølger, mye slik som gjennom massasje, og gi effekt på tilhørende organer og
andre områder i kroppen.
For at gongens lydbølger skal kunne påvirke dermatomene bør gongen være minst 32” stor og
spilles innen 1,8 meter fra lytteren.
Lyden av gong stimulerer også sirkulasjonen, frekvensene stimulerer nerveender og kan virke
helende på nerveskader.
Fordi fysisk ubehag og sykdom ofte har en emosjonell og stress-relatert komponent i tillegg, så
påvirker gongen den fysiske helsen via å virke på disse områdene i tillegg. Det virker også som
om gongen påvirker de hormonproduserende kjertlene i kroppen til et bedre funksjonsnivå.
Hypofysen ser ut til å bli direkte påvirket av lyden av gong, som i sin tur da påvirker hele
hormonsystemet.
Sinnet:
Lyden av gong gir ikke bare en dyp avslapning, stilner sinnet og stimulerer kjertelsystemet,
gongen hjelper også til med å reorganisere den emosjonelle energien og følelser som er lagret i
kroppens struktur og som sånn sett også påvirker sinnet.
Det er gjort flere studier som støtter dette, blant annet på schizofrene og psykotiske pasienter.
Sjelen:
Narkotika og alkohol misbruk o.l er kanskje dagens mest vanlige symptomer på Spirituelt
”ubehag”. Mange forskere og terapeuter har sett og dokumentert sammenhengen mellom
misbruk og spirituell avkobling. Psykiateren Dr. Ray Matthew, har blant annet vist at de velbehagsenterne i hjernen som stimuleres av stoffer som marihuana også stimuleres gjennom spirituelle
opplevelser.
Gongen er et enestående, effektivt instrument for å hjelpe lytteren til å frigjøre seg fra presset og
tilfredsheten fra sinnet som oppstår ved stoffmisbruk da gongen induserer en meditativ tilstand
som bidrar til at man kan bli kvitt vaner. Gongen gir en opplevelse av en ikke-ordinær og
oppløftende tilstand som misbrukeren ofte søker gjennom stoff.
Gongen har faktisk blitt benyttet i mange år i programmer for å rehabilitere narkomane. Gongen
styrker nervesystemet og åpner opp for en spirituell opplevelse og sammenheng.
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Oppsummering
Å bruke gongen i helbredelse er et voksende felt med mange nye retninger innen musikk terapi,
psykoterapi, spirituell veiledning, og til og med i kiropraktikk. Samtidig er det allerede en gammel
og velkjent måte å bruke gongen til helbredelse, og det er gjennom Yoga. Ved å koble bruken av
gong til eksisterende yogapraksis på en systematisk måte har man et verktøy for healing og
transformasjon; GongYoga terapi.
GongYoga Terapi
All yoga er i grunn terapeutisk da den fasiliterer en helende reise inn til ”Oneness” – Enhet. På
lignende vis er lyden av en velspilt gong også terapeutisk da den åpner opp for oppdagelsen av
selvet og reintegrasjon mens den skaper rom for selv-absorbsjon og union gjennom den
opprinnelige lydstrømmen.
En GongYoga terapi time kan legges til rette for å styrke intuisjon, rense fortiden, balansere
følelsene, balansere chakraene, eller til og med bedre fordøyelsen.
En Gongyoga terapi time kan holdes en-en eller for en gruppe mennesker.
Yogapraksisen (gjennom asanas, pranayama, meditasjon, mudhras, mantras, bandhas) åpner
opp energiflyten og gjør at man kommer i en kropp-sinn tilstand som fasiliterer endring og
helbredelse. Mens man er i denne mottagelige tilstanden benyttes lyden av gong til å komme i en
utvidet, spontan meditativ tilstand og terapeutisk avspenning som fasiliterer bevegelse av prana
(livskraft) gjennom kroppen for å oppnå healing. I så måte er gongen kun et instrument som gjør
effektene av yogapraksisen større og mer fokuserte.
Forberedelse for å lytte til Gongen: Gongen oppleves best når du er i en avslappet og samtidig
bevisst tilstand. Den enkleste måten å nå det på er gjennom pusten. Legg vekt på å være bevisst
pusten og det å bruke pusten aktivt under en gongsesjon for å beholde tilstedeværelsen og den
bevisste avslapningen. Lytteren kan gjerne skifte posisjon underveis. Minimer eventuelle fysiske
ubehag som temperaturendringer, støy, unødvendige bevegelser (for eksempel gå på do i
forkant). Høreapparater må skrues HELT AV, dekk gjerne til øynene. Dersom deltakeren
opplever akutt følsomhet ift lyden så kan et teppe legges over ørene/rundt hodet. Hvis man skal
ligge lenge, trengs det kanskje flere tepper, bolstere, tykke madrasser og lignende.
Åpne det hellige rom: Etter forberedelsene åpner man Gongyoga timen med et åpningsmantra
(iht yogatradisjon eller med lyden AUM eller ONG (mer sentrerende lyd enn AUM). Avhengig av
gruppen kan man også legge inn en bønn. Gi tid til deltakerne slik at de kan sette en intensjon
eller minnes den intensjon de har satt og for lærerne til å sentrere seg selv i forhold til gongen og
yogapraksisen.
Lag et kart for reisen: Selv om det ikke er essensielt, så kan det allikevel være nyttig, å la
deltakerne få kartlegge deres tilstand fysisk, emosjonelt og spirituelt innledningsvis. På den
måten har deltakeren et sammenligningsgrunnlag til etterpå. Dette kan gjøres for eksempel
gjennom en kroppsscanning mens deltakerne hviler. Dette gjøres på enkelt vis ved å dirigere
pusten og bevisstheten til ulike steder i kroppen og la deltakeren få tid til å oppleve de ulike
sensasjonene i de tilhørende områdene. På slutten av kroppsskanningen kan deltagerne få lov til
å gå sammen i grupper eller to og to og fortelle om opplevelsen eller til og med tegne og skrive
ned opplevelsen.
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Beveg deg inn i pusten:
Gongyoga involverer direkte bevegelse av prana via lyd. For å oppleve helbredelse så er derfor
en tidlig tilknytning til pusten viktig. Det kan gjøres med pranayamaøvelser på begynnelsen av
timen.
Pranayama kan være en enkel puste-bevissthetsøvelse, lange dype åndedrag, eller lytte til eller
telle pusten. Alternerende neseborpusting (for eksempel nadi shodhana) er høyt anbefalt, med
eller uten holding eller ratio, avhengig av deltagernes erfaringsnivå. Pusteøvelsene kan gjøres
sittende, liggende eller stående, alt etter hva som passer best ift deltagernes energinivå, erfaring
og flyten av den planlagte yogapraksisen.
Forbered den fysiske kroppen:
Alt etter hva som er fokus for Gongyogatimen gjøres så et yogapass/kriya tilpasset dette fokus.
Denne delen kan vare i alt fra 20 min til 90 min. Yogapraksisen forbereder og gjør at kroppen og
sinnet når denne tilstanden av avslappet tilstedeværelse gjennom å slippe taket i fysiske og
psykiske spenninger.
Jobb med pusten og lyd:
Inkluder pusteøvelser med asanas eller gjør en egen pranaymaa øvelse ved slutten av
yogapraksisen. Dette kan hjelpe til å bygge en bro mellom den fysiske kroppen og opplevelsen til
den mer subtile opplevelsen/kroppen. Jobber med Pranamaya kosha. Man kan også benytte
mantra som Aum eller ONg, eller toning til lyden av gong og jobbe med den emosojonelle
kroppen (manamaya kosha).
Avslapning og meditasjon:
En ren gongavspenning eller en meditasjon med eller uten gong etterfulgt av gongavspenning.
GongYogaterapi:
I en yogaterapitime fortsette med Yoga-nidra med gong.
Avslutning:
Flere minutters stillhet slik at opplevelsen og gongens arbeid kan integreres i lytteren/yogien.
Vekkes forsiktig ved at pustebevisstgjøring og komme tilbake til kroppen.

Varmt velkommen,
Anne Siri og Tor Arne
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