Livets Principer

Lyssnandets konst
— v i k t i g fòr hàlsa o c h sjà
Av Peier Petlersson

"Ròsten àterger b a r a d e ljud
som o r a i hòr." Detta pàstàende
av den franske làkaren Alfred
Tomatis bekràftades redan pà
50-talet av Sorbonneuniversitetet i Paris och fick dà namnet Tomatiseffekten. Allt sedan dess
har Tomatis i sino forskningsresultat visat pà òrats och hòrselns
betydelse fòr mànniskans vàlbef i n n a n d e o c h utveckling. Iderma
artikel tràffar vi dr Concetto
C a m p o fràn Tomatiscentret i Verona, Italien, och samtalar om
v a d Tomatis har kommit fram till.

jàmfòrde dem visade det sig att dà det
fanns luckor i audiogrammet fanns det
ocksà luckor i spektrogrammet. O m patienten inte kunde bòra en viss frekvens
kunde han inte beller àterge den med sin
ròst. Tomatiseffekten var fòdd.
Tomatis visade att ròsten och hòrseln,
och deras motsvarande organ àr fòrbundna med varandra genom att de bada tillbòr
samma neurologiska bana.

A

De teorier Tomatis presenterar ar kontroversiella och inte alltid fòrenliga med
det som làrs ut inom medicinen. M e n de
positiva resultat som han har nàtt med den
behandlingsmetod han har utvecklat, tex
vad galler hòrselnedsàttning, skriv-, taloch lassvàrigheter, autism, depression och
personlig utveckling, visar att dessa teorier omsatta i praktisk terapeutisk verksamhet fungerar.

A l l t bòrjade i slutet av 40-talet dà Tomatis fick fòr sig att jàmfòra hòrselfòrmàgan och ròstkvaliteten hos nàgra patienter.
- Han vet inte varfòr han gjorde det,
han bara gjorde det, berattar dr Campo.
Hòrselfòrmàgan och ròstkvaliteten kan
beskri vas grafiskt genom ett audiogram
respektive spektrogram. V a d Tomatjs
upptàckte var att dessa bada, audiogrammet och spektrogrammet, bade likheter
hos de patienter han undersòkte. Nar han
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Detta betyder dock inte att t ex Ijusa
ròster automatiskt ger mer energi àn mòrka. V a d som àr avgòrande àr istàllet
mangden bòga frekvenser eller òvertoner i
ròsten, vilket en mòrk ròst niycket vài kan
ha mer av àn en Ijus.
Det faktum att ljud àr energi och bar
fòrmàgan att ge och ta energi hànger ihop
med Tomatis pàstàenden om òrats funktioner.
- Den viktigaste funktionen hos òrat àr
att den laddar hjàrnan och nervsystemet
med energi, menar dr Campo.
Òrat àr det organ som fòrmediar och
omvandlar de stimuli som vi mottar - inte
bara genom hòrseln utan ocksà genom buden, lederna och vara ben i kroppen - till
energi som i sin tur laddar hjàrnan och
nervsystemet. Enligt Tomatis star òrat fòr
upp till 90% av var totala energitillfòrsel.

lfred Toniatis fann en stark
koppling mellan hur v i lyssnar
och hur vi talar. Han insàg att nar
du andrar ditt lyssnande sa àndras ocksa
ditt beteende och din medvetenhet - hela
ditt h V fòrandras, berattar dr Campo.

- Den metod som Tomatis har uppfunnit fòr samman studier fràn aadiologi - vetenskapen om hòrseln, fonologi - vetenskapen om spràkljuden och psykologi, sàgerdr Campo.

frekvenser eller starka òvertoner. Det viktigaste frekvensomràdet nàr det galler energiladdning ligger mellan 2 000-4 000 H z
som àr den òvre balvan av vàri ròstomfàng. Det àr det omràde som ger ròsten
dess speciella klang. Ljud som tòmmer oss
pà energi dàremot àr de med endast làga
frekvenser eller fà och svaga òvertoner,
menar Tomatis.

Fòrutom denna funktion bar òrat till
uppgift att uppràtthàlla balansen, bade
kroppsligt och sjàlsbgt, och att analysera
ljud, bade fràn utsidan och insidan av
kroppen, menar Tomatis.

Ljud àr energì

- V i hòr inte bara med bjàlp av trumhinnan utan ocksà genom s k benledning.
Det betyder att Ijudet inte bara nàr trumbinnan genom luften utan ocksà genom
benen i kroppen, sàger dr Campo.

V e m bar mte màrkt att det finns vissa
mànniskor som man har svàrt att orka
lyssna pà, fast de egentligen har intressanta saker att saga? Enligt Tomatis kan detta
mycket vài bero pà att den ròst man lyssnar till kan ha en brist i sin klangfàrg som
gòr att du bbr tròtt. Det finns nàmligen,
enligt Tomatis, tvà typer av ljud: ljud som
ger energi och ljud som tar energi.

Vad Tomatis fann var att Ijudet som
gick genom benen i kroppen nàdde fram
till trumhinnan fòre det ljud som fàrdades
genom luften. Denna skillnad mellan benledning och luftledning av ljud àr viktig
fòr att trumhinnan skall kunna fòrbereda
sig och bli kon-ekt stàmd sa att vi kan uppfatta Ijudet pà basta sàtt.

Nàstan alla ljud bestàr av ett flertal
frekvenser som màts i H z , svàngningar
per sekund. De ljud som laddar oss med
energi àr de som bar en rik m à n s d av bòga

Ora du dàremot anvànder vanliga hòrlurar sa sker ingen benledning och fòrberedelse av trumhinnan, vilket gòr att trumhinnan till slut fòrlorar sin spànst och blir svag.

- Det àr allmant kànt over hela vàrlden
att mànniskor som ofta anvandcr freestyle
har hòrselproblem. Vad man kan se hos
dessa mànniskor àr att de fòrlorar klarheten i sin hòrsci Fòr att kompcnscra denna
brist i kvaiitet sa hòjer de istàllet volymen,
kvantiteten, vilket kan resulterai dòvhet,
berattar dr Campo.
Den 10:ehjàrnnerven, vagusnerven,
àven kallad "den vandrande sjàlens vàg",
binder samman hjàrnan och inre organ
som t ex hjàxtat, lungorna och magen. Den ài"
ocksà kopplad till tiumhinnan. Tomatis fann
att om tiTjmhJnnan àr vài stàmd pàverkar den
de organ som àr kopplade till vagusnerven
sà att man kàrmer sig lugn. O m trumhinnan
dài"emot pàverkas av làga frekvenser och àr
svag kan man bU orolig och fà problem med
nàgot av de inre organen.

Att hòra och lyssna
Dr Campo berattar att Tomatis gòr skillnad mellan att hòra och att lyssna.
- Att lyssna àr en aktiv och medveten
handling medan att hòra àr ett fysiologiskt, passivt tillstànd. Nàr du lyssnar fokuserar du dig pà det du vili lyssna pà och
stànger ute det som inte àr intressant, menar dr Campo.
Fòr Tomatis àr lyssnandet direkt kopplat till vàr kj-oppshàllning.
- E n godoch vertika! kroppshàllning
med rak rygg underlàttar benledningen
och dàrmed vàrt lyssnande. Ett exempel
pà en lyssnande kj-oppstàllning àr lotusstàllningen inom den indiska yogatraditionen, dar man sitter med rak rygg och med
insidan av armarna och làren framhàvda
vilka àr nàgra av de kànsligaste omràdena
pà kroppen, berattar dr Campo.
Nàr vi talar producerar vi ett spektrum
av frekvenser och varje spràk har sina karakteristiska frekvenser. T ex har franskan
sitt frekvenshuvudomràde mellan 1 0002 000 H z dar mànga av de typiska franska
Ijuden ligger. V a d Tomatis har funnit àr en
koppling mellan spràket och det kroppsspràk som de som talar det har.
- Nàr du by ter fràn ett spràk till ett annat
sà àndrar du ocksà ditt kroppspràk, dina ansiktsuttryck, din kroppshàllning och hur du
t ex ròr dina hander, berattar dr Campo.
Anledningen till detta star att finna i
inneròrats konstruktion som bestàr av
bensnàckan och det vestibulàra systemet.
Vanligtvis delar man upp dem i tvà skilda
delar med sina speciella funktioner, raen de
àr egendigen ett och samma organ, menaiToraatis. Nàr bensnàckan, som àr den del
som analyserai- ljud, far andrà frekvenser
att bearbeta, som t ex nàr du by ter fràn ett
spràk till ett annat, ròr sig vàtskan som

finns i bensnàckan.
Denna ròrelse pàverkar ocksà det vestibulàra systemet som
kontrollerar vàr balans och som i sin tur
àr kopplad till vàr
kroppshàllning och
vara kroppsròrelser.
H u r l à t t m a n har
fòr att làra sig ett
nytt spràk har till
stor del att gòra med
fòrhàllandet mellan
frekvensomràdet fòr
det modersmàl man
talar och det spràk
man vili làra sig.
O m modersmàlet
innehàllerde frekvenser som àr karakteristiska fòrdet
spràk man vili làra
sig underlàttar det
inlàrningen.
- Ryska och portugisiskahòrtillde
spràk som spànner
over det stòrsta frekvensomràdet och de
som talar de spràken
har dàifòr en stor potential fòr att làra sig
andrà spràk, beràttai'
drCarapo.

Lyssna - inte hòra. Dr Concetto Campo
fràn Tomatiscentret i Verona, Italien.,-

Klarhet och tydiìghet
Syftet med toraatisraetoden àr att hjàlpa
mànniskor att pà ett klarare sàtt uppfatta
sig sjàlva och vàrlden runtomkring sà att
de pà ett tydligare sàtt kan uttrycka sin
egen unika kvaiitet och kreativa fòrraàga.

Tràningen av òrat och lyssnandet sker i
huvudsak genom att i hòrlurar lyssna pà
musik av Mozart och pà gregoriansk sàng
som har filtrerats sà att endast vissa frekvenser hors. Banden àr individuellt utformade efter var och ens behov. Ibland anvàndei' man ocksà om mòjligt bandinspelningar av patientens moders ròst.

Fòr Tomatis betyder detta att vi màste
làra oss att lyssna, bade inàt och utàt.
Praktiskt sker detta genom att tràna òrat
sà att det kan uppfatta en sà stor del av de
oàndligt mànga frekvenser som befinner
sig inom det àndliga frekvensomràdet
20-20 000 H z som vi rent fysiologiskt kan
hòra.

- Tomatis anser att moderns ròst àr av
stor betydelse fòr fostret under graviditeten. O m ròsten àr orolig kan oron òverfòras till fostret genom ròsten. V a d vi gòr
med de filtrerade Ijuden àr att putsa nervsystemet sà att oron fòrsvinner, sàger dr
Campo

Det sker ocksà genom att gòra det hògra òrat till det ledande òrat vid lyssnande
och anledningen till det àr att det hògra
òrat befinner sig nàrmast det centrum i
hjàrnan som analyserar ljud.
- E n del barn byter fràn att anvanda det
hògra till det vànstra òrat som ledande fòr
att fa distans till en psykiskt jobbig situation. V a d som dà hànder àr att de far en
fòrdròjning i sitt tal och att de dàrfòr kan
uppfattas som làngsamma, berattar dr
Campo.

Enligt Tomatis àr vi mànniskor i grunden lyssnande och kommunicerande varelser och dessa aktiviteter bòrjar redan under graviditeten. Orat bòrjar utvecklas redan nàgra dagar efter befruktningen och
bensnàckan, vàrt hòrselorgan, àr helt fàrdigutvecklad och har nàtt sin fulla storlek
fyra och en halv mànad senare. Tomatis
anser dock att fostret kan hòra innan dess
genom benledning.
I det terapeutiska arbetet handlai" det
del vis om att àterskapa den Ijudbild av
Forts. pà sid 4 4 .
ALPHAOMEGA

•

1997 nr 4 • 43

fi àmst bòga frekvenser som fostret uppfattade under graviditeten och som Tomatis menar àr nàgot av ett idealtillstànd fòr
lyssnande och kommunicerande.
- P r o b l e m med hòrsebi kan vara fysiska men ocksà psykiska. Tank dig att nàgon skriker àt ett barn. Fòr att skydda sig
fòrsòker nervsystemet att stanga ute de
frekvenser som barnet kànner àr obehagliga. Detta àr mòjligt att gòra rent fysiskt
genom en sammandragning av musklerna
i mellanòrat. Frekvensernanàrfortfarande
fram men de kommer att uppfattas som
oklara och inte sà obehagliga làngre, berattar dr Campo.
Det kan ocksà vcua sà att en person efter
nàgon psykiskt pàfrestande handelse som
inte direkt har med òrat och lyssnandet att
gòra stànger ute en del av om vài'lden och
dàimed ocksà en del av lyssnandet eftersom
lyssnandet liksom spràket ài: en sà viktig del
i vài-kommunikation, menai-dr Campo.
Gemensamt fòr bada dessa exempel àr
att en psykiskt pàfrestande situation resulterar i antingen en fysisk eller psykisk avstàngning av vàr fòrmàga att uppfatta vissa ljud eller frekvenser.
Dr Campo berattar att man i bl a Frankrike samarbetar med skolor fòr att hjàlpa
barn med olika problem.
- Ibland ber vi làrarna att ocksà vara
med i behandlingsprogrammet och det
som hànder dà àr att atmosfàren mellan
eleverna och làrarna fòrandras, de blir mer
anpassade till varandra. V i har vàldigt bra
statistik vad gàller fòrbàttrad làskunnighet, koncentration och inlàrningsfòrmàga,
berattar dr Campo.

Hefig m u s ì k
- Den heliga musik som finns inom alla religioner over hela vài-lden, t ex den gregorianska sàngen, har alla ett speciellt syfte och
det àr att hòja medvetandet hos dem som
utòvar och lyssnar pà denna musik genom
att fórse hjàrnan och nervsystemet med energi utan att samtidigt fòriora en del av den
genom starka kànslor, menar dr Campo.
Inom operans vàrid fòrekommer det
ofta starka kanslor i musiken men tack
vare att dessa sàngare har ròster med ett
rikt innehàll av bòga frekvenser eller òvertoner sà far de mer energi àn de blir av
med. Dr Campo menar att kànslorna àr
kopplade till kroppen och i och med det tar
energi fràn nervsystemet och òrat.
Han menar ocksà att det àr viktigt att
sjunga fòr barn nar de vàxer upp dàrfòr att
barnsànger, och àven till viss del folkmusik, innehàllerden grundiàggande eller arketypiska rytmen i spràket.
Pà fràgan varfòr Mozart àr den tonsàt-
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tare som fungerar bàst i det terapeutiska
arbetet svarar dr Campo:
- Anledningen till att Mozart ar den
ende tonsàttaren som generellt sett fungerar som ersàttare fòr en moders ròst àr, enligt Tomatis, att han Iarde sig spela och
komponera nàr han var vàldigt ung vilket
gjorde att han inte blev "nedsmutsad" av
spràket och det drama som livet som vuxen kan vara, berattar dr Campo.
Det han fòrde in i sin musik var den
hjàitry tm pà 120 slag per minut som ett barn
hai- och genom sin mycket goda hòrselfòrmàga, en rik uppsàttning bòga frekvenser.
- O m man filtrerar bort alla frekvenser
under 8 000 H z kan man fortfarande hòra
att det àr Mozart, menar dr Campo.
Psykiatrikem och Tomatisterapeuten
dr Ronald Minson sàger: "Mozart àr rent
transcenderat medvetande. Nàrdu lyssnar till Beethoven eller Tjajkovskij upplever du hur det var att vara Beethoven eller
Tjajkovskij. Nàr du lyssnar till Mozart far
han dig att komma i kontakt med vem du
àr... Vi àr allafòdda med en
vissfòrhindelse med det gudomliga. Mozarts musik
àr som en stege som àterfòrenar Ijuset i
vara hjàrtan med upplysningens
Ijusfràn
den andliga kàllan. " '

Upplysningen
Dr Campo àr utbildad psykolog och har ett
speciellt intresse fòr fòrhàllandet mellan
kioppen och sinnet.
- Nàr jag làste Tomatis sjàlvbiografi
var det som att bli upplyst, sàger dr Campo. Det var màrkligt men nàr jag bade provai pà en behandling och mitt liv till fòljd
av detta dramatiskt fòrandrades sà bestàmde jag mig fòr att det var det bar jag
ville bàlia pà med.
Han har haft sin egen praktik sedan
1991 och kom fòr fòrsta gàngen till
Sverige fórra àret. D r Campo berattar att
vi svenskar àr mycket intresserade av tomatismetoden och han blev inbjudenoch
hòll ett fòredrag pà Huddinge sjukhus fòr
personal pà oron, nàsa och halsavdelningen, psykologer och socialarbetare.
Totalt finns det ungefar 200 centra over
hela vàrlden dar tomatismetoden praktiseras och trots sina nu 77 àr àr Alfred Tomatis
foitfarande fullt engagerad i nya teorier och
fòrbàttringar av gamia. Det àr han som star
fòr utvecklingen medan centerna svarar fòr
statistiken som Hgger till grand fòr denna.
I nàsta nummer kommer v i att titta nàrmare pà de andliga aspekterna av Tomatis
forskningsai-bete. Q
Fofnot: ' M o h r , Chris: " M o z a r t as M e d i c i n e " , O n the Air M a g a z i ne, dee. 1 9 9 1 .
K a l b : C a m p e l l , Don (Editor); Music: physician for the times lo
come, QuesI Books, 1991

