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Knoglemassage er en ny, enkel metode til at lindre smerter
og opnå total afspænding. Teknikken består i tryk og massage
på bestemte punkter på knoglerne. Derved påvirkes nerve
enderne i knoglehinden, og resultatet er en afbalancering af
det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Samtidig
stimuleres udskillelsen af kroppens egne smertestillende
hormoner, så smerter lindres eller helt forsvinder efter få
behandlinger.
KNOGLEMASSAGE giver klar vejledning i teknik og
anvendelse, og gør det muligt for os at hjælpe os selv og
andre.
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Knoglemassage er udsprunget af mit arbejde med knoglehin
den I.periosteum), som er det tynde bindevæv, der omgiver
knoglen. jeg begyndte mit arbejde i 1973 og udviklede først
en teknik, der kaldes osteopunhtur, til behandling af smerte
fulde sygdomme.
Osteopunktur udføres ved at indsætte en tynd nål i knog
lehinden forskellige steder på kroppen. Siden er osteopunk
tur blevet anvendt til behandling af tusinder af patienter,
ikke blot af mig, men af talrige andre læger verden over.
Efter mange undersøgelser med både dyr og mennesker
blev det konstateret, at osteopunktur er særdeles effektiv til
behandling af smerter. Dette arbejde er blevet bekræftet i
mange laboratorier og af mange videnskabsmænd i USA og
andre lande.
Skønsmæssigt er mere end hundrede tusinde patienter
med held blevet behandlet med osteopunktur, siden meto·
den blev opdaget. j eg har selv behandlet mere end seks tu
sinde patienter i min egen klinik i North Hollywood, Cali
fornien. Mere end tusinde læger har lært teknikken og bru·
ger den i deres praksis.
Knoglernassage blev udviklet som en logisk udvidelse af
osteopunktur. 'Osteo' kommer af det græske ord for knog
le, osteon. 'Massage' kommer af det franske ord masser, som

Knoglemassagens historie

vet overset af næsten alle andre af nutidens populære mas·
sageformer. Ved at stimulere dette lag af kropp.,., med fin·'
gerspidserne vil man med stor sikkerhed kunne opnå et
godt resultat. Man mobiliserer kroppens egne smertestillen·
de ressourcer - i nervesystemet, i muskler og bindevæv, i
blodomløbet og i de kirtler, som udskiller kroppens egne
smertestillende hormoner.
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Som grundteknik anbefaler vi at massere et par minutter på
knoglehinden over et knogleområde, der betegnes et 'knog·
lepunkt'. Et knoglepunkt er et område på knoglen, der er
lettilgængeligt med fingrene. når man masserer, og som er
rigt forsynet med nerveender.
Der findes omkring 120 knoglepunkter i kroppen. I den·
ne bog har jeg kun udvalgt dem, der hyppigst anvendes til
behandling af de mest almindelige smerter.
Det er nemt at finde de rigtige knoglepunkter, og denne
bog er lagt an på hurtigt at give dig de oplysninger, du har
brug for. De kropsområder, som ofte giver anledning til
smerte, er anført i alfabetisk rækkefølge. Fotografiern<, vi·
ser det område eller de områder, der skal behandles. Knag·
lepunkterne er markeret med sorte prikker. Der er også et
billede, som angiver stillingen af den finger, der skal give
massage, i forhold til den del af kroppen, der modtager sti·
muleringen. Hvis knogleoverfladen er stor, indledes mas·
sagen eller trykteknikken fra knoglens centrale område.
Væt opmærksom på kun at bruge tryk på selve knogle·
områderne. Du bør kup behandle, hvis du kan føle knoglen.
I nogle områder anbefales det at behandle flere knogle
punkter, som kan behandles samtidig eller efter tur. Det er 
ikke altid nødvendigt at behandle alle de nævnte punkter i
området, men som regel virker det bedre at gøre det. Nogle
får voldsomme fornemmelser af ubehag, når de far et beo
stemt punkt behandlet, og det kan derfor være tilrådeligt at
skifte over til et andet punkt i samme område.

Hvor der masseres

ajRonald M. Lawrence

Knoglemassagens grundprincipper
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Lad behandlingens varighed afhænge af patientens velbe·
fmdende. Som regel er det bedre at underbehandle end at
overbehandle.
Det samme gælder trykket. Almindeligvis skal trykkets
styrke afhænge af den behandlede persons fysik og tilstand.
Det er altid bedst at begynde med et let tryk. Så kan du
forøge trykket gradvis efterhånden som du fmder ud af,
hvordan den du behandler reagerer, og hvordan behandlin·
gen med let tryk virker.
Du skal arbejde med fasthed og samtidig være opmærk.
som på ikke at fremkalde ubehag. Vær opmærksom på re·
aktioner som tyder på, at trykket har været for hårdt og vol·
der smerte. Det er det nemmeste at bede den du behandler
sige til, hvis der opstår skarpe eller ubehagelige smerter. I så
fald gøres trykket lettere.
Der opstår ofte en dump smertefornemmelse, fremkaldt
enten ved et enkelt tryk eller ved Cirkelbevægelsen, og det
er hyppigt et tegn på, at behandlingen vil lykkes. Dog tyder
en skarp eller på anden måde uudholdelig smerte på, at
området bliver overstimuleret. Dette kan ikke gøre nogen
skade, men er på den anden side ikke nødvendigt.
Når det drejer sig om ældre patienter eller børn, bør du
være særlig omhyggelig. Deres hud er mere sårbar. Et for

Hvor længe skal der arbejdes og
hvor hårdt skal der trylles?

I reglen bruger vi fingrene til at trykke med. Det er den,
sikreste og nemmeste måde. Man kan dog også bruge viske·
læderet i enden af en blyant, eller en anden blød genstand i
samme størrelse. Nogle finder det vanskeligt at holde fin·
gertrykket længe nok til at færdiggøre behandlingen, når de
skal behandle sig selv. I en sådan situation kan man prøve at
anvende en passende genstand.
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Der kan behandles dagligt, ja op til to eller tre gange om da.
gen, alt efter hvordan patienten reagerer. Når det drejer sig
om første gangsbehandlinger, foreslår vi dog kun at behand
le en gang om dagen.
Hvis du ønsker at behandle flere kropsområder samtidig,
er det bedst kun at starte med et område den første dag. Så
kan du inddrage endnu et område den følgende dag osv.
Hvis du behandler en person med gigt, som omfatter
mange led, starter du med kun et eller to led, og derefter
forøges antallet gradvis. Hvis du har god tid og personen
ikke bliver for træt af behandlingen, vil du til sidst kunne beo

Hvor ofte skal der behandles?

BEMÆRK: De fleste smerter er uønskede og unødvendige,
men nogle smerter er advarselssignaler, som skal respekte
res. De fortæller os, at der kan være noget alvorligt på fær
de, og kan føre os på sporet af årsagen, så der kan foretages
behandling så hurtigt som muligt. Normalt er vi ikke i stand
til at kende forskel på en unødvendig smerte og en smerte,
som kan være symptom på en alvorlig sygdom. Det er der
for vigtigt at understrege, at man ikke bør prøve at behand
le en smertefuld tilstand, før en læge har stillet den rigtige
diagnose.

En vigtig forholdsregel

Det skal understreges, at kroniske problemer reagerer på et
hårdere tryk end akutte problemer. Jo mere akut smerten
er, jo mindre behøver trykket at være for at kontrollere den.

3. På personer som har modtaget mindst en behandling
tidligere.
'

L...

l

'1

Skønt denne bo
nævne forbinde
har erfaret, at p

Kostforsla

2. Brug de blød
- på knoglen
3. De behandle
4. Det er en go
har indtaget
5. Undgå at be
.flænger, skra
6. Indstil altid
forværres, el
7. Overtal aldr
mod hans el
Hvis du føler
nemmelser,
hvilepause.
et eller forn
behandlinge

l. .Når du giver
ine er rene o

Andre opl

handle alle led
behandling. De
mere end en ti
tet, og stimuler
gen varer læng
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ter, at studere nogle af de mange bøger, der fmdes om kost
og ernæring, og udvikle et kostprogram, der sikrer optimal
sundhed og velbefmdende.

smerter.

re smerte. Disse mennesker bør nedsætte sukkerforbruget.
Det sukker, der er indeholdt i frugt, er gavnligt, men raffine
ret kulhydrat, som er indeholdt i slik, is og alle andre pro·
dukter med hvidt sukker, bør undgås.
Sukker øger tilsyneladende ikke smerten ved et akut
problem, som f.eks. en sportsskade, men forværrer ofte en
kronisk smerte. Dette gælder især gigt.
Det er heller ikke tilrådeligt at indtage alkohol. Det vil
ofte forværre smerten. Undertiden synes en lille smule alko
hol at kunne få patienten til at slappe af, men alkohol bør i
reglen undgås, især af personer med kroniske smerter.
Stegte eller fede fødevarer kan forværre en kronisk smer
te. Virkningen heraf vil først kunne føles tre kvarter til en
time efter indtagelsen.
Sund naturlig føde som frugt, grøntsager, forskellige
slags nødder (og hvis man spiser kød, så friskt kød, især fjer.
kræ eller fisk) kan være en hjælp for patienter med kroniske
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Ronald M. Lawrence, M.D

Stanley Rosmberg lærteforflere år sidm grundPrincipperne i ost,o
punktur og knoglemassage af mig og har siden udviklet en speciel
form for europæisk knoglemassage. Han og hans kolleger harforfinet
nogle afmine metoder og har desuden udviklet nogle nye. Hans til
læg til bogen er medtaget, for at læserm kanfå en bredforståelse af
nogle af de knoglemassage-teknikker, der i dag arbejdes med rundt
om i verden. LæSfren kan under kyndig ve;ledning vælge at bruge
de metoder, som beskrives afStanley Rosenberg, eller kombinere de
teknikker, som er beskrevet afenten ham eller mig, så de udgør en
passende blanding. Både hans og mine teknikker er baseret på de
principper. som er udviklet inden for osteopunkturjorskningen.
Begge teknikker vil i det store og hele give de samme resultater.
Den europæiske metode, som beskrives afStanley Rosmberg, un
dervises der i på særlige kurser. Dm amerikanske metode, som den
er beskrevet afmig i denne bog, er noget nemmere at gd tilfor al
mindelige mennesker, som ikke har deltaget i kurser eller modtaget
anden form for instruktion. Begge metoder vil, ndr de bruges i sam
arbe;de medfagjolk, kunne dbne opfor en spændende ny ve; til
sundhed og lykke.
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Folk, som bliver behandlet med knoglemassage en gang
om ugen flere uger i træk, bemærker som regel en drastisk
forøgelse af deres evne til at behandle og klare livets proble

ner.

lie eller tor at bruge den som en form for psykDfysisk terapi
til at hjælpe andre i samfundet.
Det er folk med meget forskellig baggrund, som deltager
i kurser i knoglemassage i Europa. Nogle har en professio
nel uddannelse og arbejder inden for det traditionelle sund
hedsvæsen, f.eks_ læger, fysioterapeuter og psykologer. An
dre har ingen forudgående erfaring hverken inden for
sundhedsvæsen, som healere eller med psykofysiske terapi
former. Det kan være ejendomsmæglere, buschauffører,
studerende, husmødre, skolelærere og andre.
De professionelle har generelt været overrasket over, at
knoglemassage er så enkel og effektiv, og at den kan bruges
i så mange situationer. De ikke-professionelle har været
overrasket over, at knoglemassage er så let at lære, og man
ge har givet tilbagemelding om, at de kan bruge teknikken
og opnå gode resultater på grundlag af det, de har lært på
et intensivt weekend-kursus.
Knoglemassage virker, fordi den stimulerer en mekanis
me i nervesystemet. En korrekt stimulering af nervesyste
met fremkalder en specifik, forudsigelig og gavnlig virk
ning. Når man har lært, hvad det er for en mekanisme, og
hvordan man skal stimulere den, har man fået en praktisk
viden, som kan bruges til at hjælpe andre_
Noget af det første folk lægger mærke til, når de får knog
lemassage, er en dyb afslappelse. I løbet af få minutter får
de en rar fornemmelse. Stress, uro, frygt og skyld afløses af
en behagelig tilstand af fred og harmoni. Når behandlingen
er færdig, oplever folk som regel en forøget klarhed og for
nemmer en større energi.
Ud over den umiddelbare virkning, har knoglemassage
også en pædagogisk virkning. Den lærer personen at spæn
de af på en måde, som kan bruges naturligt i andre situatio
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Når man giver en anden person knoglemassage, anvender
man et let tryk på forskellige dele af kroppens knoglestruk
tur. Mere præcist øves der tryk på en tynd, levende memo
bran, som omgiver knoglens hårde mineralaflejringer. Den·
ne membran kaldes knoglehinden IperiDsteuml; den indehol
der mange blodkar og er rigt forsynet med nerveender.
Vi kan ofte bogstaveligt talt 'føle ind til marv og ben'. Det
te skyldes, at disse nerveender i knoglehinden er meget føl
somme. De opfanger information ikke blot om berøring,
men også om varme, kulde og lyd. Når disse forskellige for·
mer for stimuli opfanges af nerveenderne i knoglehinden,
omdannes de til pulssvingninger, som igen ad forskellige
kanaler ledes til to bestemmelsessteder i nervesystemet.
Den ene kanal leder signalet til rygraden, op igennem
rygmarven til hjernestammen, ind i thalamus (en slags :om
stillingsbord' som befmder sig mere eller mindre i hjernens

Hvordan knoglemassagen virker

fungerer modtageligt og afbalanceret, så vi karr fungere n~
turligt, uden stoffer - i balance, harmoni og med større op
mærksomhed på vore menneskelige muligheder.
Lad os først se på det autonome nervesystem, hvordan
det'regulerer kroppen, og hvordan det har forbindelse med
mentale og emotionelle tilstande. På vore kurser rundt om i
Europa har selv mennesker uden forudgående kendskab til
anatomi ikke haft noget besvær med at lære teknikkerne,
fordi de grundliggende principper blev fremstillet klart og i
enkle vendinger. Gennem en forståelse af principperne fik
de selvtillid og kunne tolke de forskellige virkninger, der
fremkom, når de gav knoglemassage til andre.
Når vi har fået en grundlæggende forståelse af det auto
nome nervesystem, kan vi gradvis blive indført i en effektiv
knoglemassageteknik og lære at udføre den.
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Det alltonorne nervesystem består af to dele: den sympa,
tiske og den parasympatiske del. Forøget energi i nerverne i
den sympatiske del skaber spænding i kroppen, hvorimod
en større aktivitet i den parasymp-"tiske,jel fre!!!l<.itlder af
spændiIlg. Når vi får for stærk sympatisk stimulering kan vi
sammenlignes med en urfjeder, som er trukket for hårdt
op. En for_~tærk,parasyr,gpati~k strø'!'Jang9-!:5'_,~, til en :0J.
ieløs klump, en-'karkl!!L_
Ordene 'sympatisk' og 'parasympatisk' kommer af græsk
Forstavelsen syrn betyder at være sammen med noget (lige·
som i symfoni, symbiose osvJ Ordet pathos kan betyde lidel·
se eller medfølelse. 'Sympatisk' betyder at føle sig i overens·
stemmelse med en andens følelser eller lidelser. Hvis vi ser
et andet menneske lide smerte, behøver vi ikke at 'tænke'
over det eller 'gøre' noget - oplevelsen har allerede manife·
steret sig i os, og vort sympatiske nervesystem reagerer, un,
derbevidst og øjeblikkeligt. Forstavelsen para betyder i nag·
le tilfælde 'hinsides', og 'parasympatisk' betyder at være hin·
sides det at lide eller føle med en anden.
Hvis vi lider, ønsker vi at forandre det der sker eller at
komme væk, Det sympatiske nervesystem er knyttet til
'kamp eller flugt'.reaktionen - vrede og frygt. Vi føler no·
get, som vi ikke ønsker. Det parasympatiske nervesystem ak,
tiveres derimod af tilfredshed, glæde og positivt samvær
med andre. I afslappet tilstand indstilles kroppens energi på
fordøjelse og genopbyggelse afkropsvæv.
Sidste forår så jeg en pony stå og græsse på en eng. Plud·
selig kørte der en bil forbi, og chaufføren tudede i hornet.
Hesten blev forskrækket og begyndte at løbe i den modsatte
retning. Den var så vred eller bange, at den galoperede af
sted i fuld fart. Et par hundrede meter længere henne
standsede den op, så sig omkring og begyndte at græsse fre·
deligt igen.
Da den blev overrasket af bilhornet, opstod der en stærk
energistrøm i det sympatiske nervesystem. På et øjeblik var
kroppen parat til stærk fysisk handling, og en del af denne
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op mod halvdelen af vore stress-relaterede sygdomme (]~_
gerne henregner hjertesygdomme, kræft og gigt til sygdom
me, som ofte opstår i forbindelse med ængstelse og uro)
undgås eller helbredes, hvis vi kunne etablere en mere na
turlig energibevægelse fra den sympatiske og parasympati
s!eaef at nervesystemet Ligesom i beretningen om hesten
på engen kunne vi blive i stand til at reagere fuldt ud, og når
der ikke længere var fare på færde, kunne vi give slip og
slappe helt af
Lad os se nøjere på de kanaler, som det sympatiske ner
vesystem udtrykker sig igennem, uår det stimuleres_ Hvad
sker der i kroppen, når vi oplever en farlig eller negativ si
tuation? I tilfælde af uro stimuleres vi, men handler ikke ved
at kæmpe eller løbe, og vi slapper ikke af igen. Hvad sker
der med kroppen, hvis det sympatiske nervesystem stimule
res gennem længere tid?
Når vi udsættes for fare (vrede eller frygt), sker der en hel
række forandringer i kroppen. Først og fremmest trækkes
kroppens ressourcer tilbage fra fordøjelsen og genopbyg
ningen og anvendes til fuld mobilisering af musklerne, så vi
er parat til at kæmpe eller løbe. Musklerne er parat til at
reagere kraftigt i et længere tidsrum. Blodet, som har været
anvendt til fordøjelse af føden i mave og indvolde, dirigeres
nu ud for at forsyne musklerne, som skal bevæge kroppen.
En eller flere af følgende ting vil ske, når vi forøger aktivi
teten i den sympatiske del af det autonome nervesystem.
Ofte bliver musklerne spændte, og de trækker i hinanden.
Kroppen er parat til at springe i en hvilken som helst ret
ning. Den forøgede spænding tillader kraftige, hurtige og
eksplosive bevægelser. Men en langvarig muskelspænding
skaber en unødvendig anstrengelse af kroppen, og vi siger
undertiden, at en person er 'anspændt', når spændingen er
generel.
Til andre tider er muskelkrampem mere begrænset Vi
synes undertiden, at en person giver os hovedpine, eller at
irritationen sætter sig som smerter i ryggen, hvilket kan
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ler mangle'nde interesse for mad. Undertiden sYlTes det som'
om maden har mistet sin smag. Hos nogle mennesker bli
ver munden eller halsen tør. For at gøre det vanskeligere at
få føden ned i maven, standser kroppen spytsekretionen. Vi
bliver således mindre interesserede i mad, smager ikke ma
den så godt eller udvikler en nervøs hoste fra den tørre hals.
Undertiden forhindres den føde, som allerede ligger i
maven, i at komme videre. I nogle tilfælde kan vi blive skidt
tilpas og få kvalme. Vi kaster måske op, hvis choket har væ
ret for stort. Ved en konstant svag uro vil føden ligge længe
re i maven end nødvendigt, og mavesyren kan give os hals
brand; for nogle menneskers vedkommende kan situatio
nen efter en tid føre til mavesår.
I andre tilfælde vil tarmene standse al videre bevægelse
af føden. Tarmmusklernes rytmiske, flydende bevægelser
kaldes peristaltikken. Hvis peristaltikken standser, standses
fødens bevægelse i tarmene. Dette kan være en fordel i en
farlig situation, for så kan vi lede mere energi til andre
muskler. Men hvis en midlertidig neddæmpning eller
standsning af peristaltikken varer for længe, får vi forstop
pelse. Nogle gange vil tarmens bakterier skabe forrådnelse,
og giftige biprodukter fra denne proces går ud i blodet og
kan bl.a. forårsage migræne. I ekstreme tilfælde standser
kroppen ikke føden for senere fordøjelse, men tømmer ufri
villigt fordøjelseskanalen på stedet. Så er alt parat til kamp
eller flugt.
Der bemærkes også ofte en ændring i seksualfunktionen.
Hvis man er i balance, og der er en passende lejlighed til
seksuel aktivitet, bliver kroppen optændt, og man fungerer
normalt. En sådan 'passende lejlighed' hænger sammen
med mange ting, f eks. den biologiske rytme, årstiden, for
kvindens vedkommende månedens tidspunkt, den sociale
situation, forholdets art osv. Men når der begynder at opstå
ubalance i det autonome nervesystem, sker der et af to: I) vi
bliver overaktive, besatte af sex, eller 2) vi mister interessen
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til en rolig tilstand i sind, krop og følelser. Mel) ofte får vi
ikke mulighed for at hvile ud og blive afbalanceret. Vi for
venter endnu et ubehageligt sammenstød på arbejdet, vi er
bange for at færdes alene om aftenen på visse steder, vi er
bekymrede for vore børns fremtid, vi ser strømmen af tilsy
neladende uløselige verdensproblemer i TV·avisen, vi styr
ter fra det ene sted til det andet uden at få tid til at gøre alt
det, vi ønsker at gøre, eller som andre forventer af os.
Vi har i stedet opdaget, at vi kan gøre visse ting ved os
selv, Som tvinger kroppen til at opgive overaktiviteten i det
sympatiske nervesystem. Men i alt for mange tilfælde beta
ler vi dyrt rent helbredsmæssigt. Vi fylder kroppen med for
megen mad, beroligende stoffer, alkohol og cigaretter for
at undertrykke det sympatiske nervesystem. Alt dette vil i
det lange løb have en usund virkning.
Hvis blot vi kunne finde en metode til at genoprette funk
tionen i det parasympatiske nervesystem! Hvis blot vi kunne
fn1ae en metode til at bringe både detsympatiske og para
, sympatiske nervesystem mere i overensstemmelse med
vore øjeblikkelige behov.
Knoglernassage giver os netop en sådan metode til gen
optræning af det autonome nervesystem, så det reagerer
naturligt. (Den forårsager en afbetingning af uønskede blo
keringsmønstre gennem en effekt, som kaldes hyperstimu
lations analgesi. Først og fremmest udsletter hyperstimula
tions analgesi de hukommelsesmønstre om smerte, som be
fmder sig i thalamus, som er hjernens 'omstillingsbord'J
Ofte vil man under eller efter knoglernassagen høre en
rumlen i mave eller underliv, et tegn på at peristaltikken
fungerer igen, så føden bevæger sig igennem fordøjelseska
nalen.
Musklerne afslappes.
Spytsekretionen starter igen, og man vil ofte bemærke, at
personen synker mundvand.
Hjerterytmen bliver langsommere, og åndedrættet bliver
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Når vi masserer knoglerne, stimulerer vi som tidligere
nævnt nerveenderne i knoglehinden, den tynde membran,
som dækker knoglen. Nogle af disse nerveender er forbun·
det med centre i det sympatiske nervesystem.
Når vi i Europa arbejder med knoglernassage, bruger vi
en teknik, som stimulerer det sympatiske nervesystem me·
get blidt. Kort tid efter at det sympatiske nervesystem er ble·
vet stimu]eret:opllager kr0l?pen, at dette 'faresignal' er for·
~i ige~~nergien strømmer så ind i det parasympatiske
nervesystem og bringer en bølge af afulappelse med sig.
Nå; denne proces gentages flere gange, vil hver aktivitets·
bølge i det parasympatiske nervesystem bringe personen
dybere og dybere ind i en afslappet tilstand.
Da dr. Lawrence besøgte DS i København, gav han DS en
nøgle til en yderligere forbedring af processen. Kroppen
har en reaktion, som kan føles med fingerspidserne, Dg som
fortæller, når den parasympatiske reaktion har overtaget.
Man kan føle pulsen i knoglehindens blodkar, når den para·
sympatiske reaktion sætter i fiang. Dette giver et naturligt
feedback. Hvis du regulerer dine massagebevægelser efter
de virkninger, der opstår i nervesystemet på den person, du
arbejder med, vil denne særlige knoglemassageteknik være
særdeles effektiv.
Tvores terminologi bruger vi tre ord til beskrivelse af tek
nikkens forskellige dele. I begyndelsen, når vi masserer
knoglen, s ~ vi nervesystemet. Derefter venter vi, ind·
til det sympatiske nervesystem reagerer. Denne midterste
periode kalder vi udløsning. Den sidste fase, når vi fornem·

Hvordan knoglemassage anvendes

Holisti,sk helbredelse søger veje til genoprettelse af VGlr
naturlige balance, så vi kan undgå afhængighed af unaturli·
ge 'opkvikkere' eller 'nedkvikkere'.
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For at lære teknikken mest effektivt, er det vigtigt at lære at
føle pulsen. Da du måske læser denne bog hjemme hos dig
selv, og der kan opstå visse spørgsmål, vil vi gå mere idetal.
jer med denne del af arbejdet.
Selvom man masserer knoglepunkterne uden at være

Mere om at føle pulsen

nervespidser i hele knoglehinden, men når .vi taler om
knoglepunkter, mener vi et område af knoglehinden, som
er rigere forsynet med nervespidser end den øvrige knogle.
hinde. Desuden er knoglepunkterne let tilgængelige for
massage, idet de ligger tæt på huden og ikke er skjult af haf
tigt muskelvæv. I virkeligheden kan man arbejde på alle
knogleoverflader, som er relativt nemme at komme til.
Når du er færdig med en massageproces, vil det som re.
gel være en god ide at gentage processen på et sted, som lig.
ger tæt ved det foregående. Afstanden behøver ikke at være
stor: 4·5 mm er tilstrækkeligt til at opnå en helt frisk reak.
tion. Du anbringer altså fingeren 4·5 mm fra det tidligere ar.
bejdsområde, foretager en enkelt, lille cirkelbevægelse (sti.
mulering), venter (udløsning), og når du føler pulsen, løfter
du fingeren (afklaring). Gentag processen gang på gang.
Teknikken er som sagt meget enkel. Den er nem at udfø.
re og kræver næsten ingen fysisk anstrengelse. Efter at du
har øvet dig en tid, vil du opdage, at du i løbet af 5·20 mi.
nutter kan bringe folk i en tilstand af dybere afslappelse,
end de nogen sinde før har oplevet - til et 'centrum' af fred,
ro og harmoni.
Vi foreslår, at du i begyndelsen arbejder i 5 til IO minut.
ter på det samme knoglepunkt, før du går over til et andet
punkt.
Hav tillid til den beshevne teknik. Hvis du har tålmodig.
hed og afventer pulsen, vil du opnå et godt resultat.
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regel nogle sekunder. Aktiviteten i thalamus freJTlkalder en'
virkning, som kaldes hyperstimulations analgesi, og som
bedst kan beskrives ved at sammenligne nerve!orbindelser.
ne i thalamus med strømafbryderne i det elektriske system i
en fabrik eller et kontor. Hvis der er for megen elektrisk
strøm, vil strømafbryderen afskære strømmen (ligesom en
gammeldags sikring). For at genoprette strømmen igen
trykker man på en knap.
Enhver smertefuld oplevelse, som har medført chok i
knoglehindens nerver, skaber forstyrrelse i strømføringen i
thalamus. Den lette berøring gennem knoglernassage på
knoglehinden skaber en midlertidig overbelastning - akti·
verer strømafbryderen - i en brøkdel af et sekund. Derpå
genoprettes strømmen, så kredsløbet fungerer, som det
skal. Erindringen om den smertefulde oplevelse udraderes
og har ikke længere nogen negativ indflydelse på kroppen.
En udløsning af nogle få af disse erindringer synes at være
nok til at genoprette den naturlige bevægelse i nervesyste.
met fra sympatisk til parasympatisk. Når strømmen, som er
blevet stimuleret, er blevet udrenset, kan blodet strømme
ud i knoglehinden, og det kan føles under fingerspidserne.
Hvis der har været mange smerter, tager det længere tid at
få pulsen frem. Når du fortsætter med at arbejde på denne
samme knogle, vil du som regel også bemærke, at pulsslage.
ne bliver kraftigere og kommer hurtigere tilbage. På nogle
knogler vil pulsen føles meget langsom og svag. Andre
knogler på den sarrllne person har hurtigere og kraftigere
puls. Efterhånden som en person lærer at slappe af gennem
tidligere knoglemassage.behandlinger, vil man hver gang
man arbejder med vedkommende som regel bemærke, at
pulsslagene er hurtigere og kraftigere end ved sidste be,
handling. Hvis en person har gigt, er meget stresset eller
har spændinger i de tilgrænsende muskler, kan pulsen være
svag og langsom. Altså hav tålmodighed.
For dit eget vedkommende vil det at lytte til pulsen gøre
dig afslappet og mere bevidst. Måske går du ind i en let
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Undertiden når man har arbejdet i en halv time, har ma"
en fornemmelse af, at det kun har varet et pår minutter,
selvom man måske mener, at uret nok vil vise, at det har
varet tyve minutter. Så når man venter på pulsen, tager det
undertiden 'kort' tid, før den kommer, medens det til andre
tidet synes at vare'en evighed'.
Nål du kan føle pulsen i ca. 85-90 procent af de tilfælde,
hvor du foretager en knoglemassagebevægelse, arbejder du
på et meget efh,ktivt plan.
Hvis du har dyrket meditation, tai chi eller yoga i et styk.
ke tid, vil du måske lægge mærke til, at der sker andre ting i
din egen krop, i samme øjeblik du mærker pulsen i den per
son, du arbejder med. Dette kan have stor betydning for dig
selv, idet du i det øjeblik pulsen viser sig, kan opdage visse
ting i dig selv som er tegn på en energistrøm i dit eget para
sympatiske nervesystem.
Hvis du laver flere bevægelser på knoglerne end den fo
reslåede enkeltbevægelse, gør du ingen skade, men du op
når ikke den ønskede klarhed i arbejdet med nervesyste·
met.
Hvis du ikke fjerner fingeren efter at have følt pulsen, vil
du opdage, at der kommer endnu en puls, endnu en og end
nu en. Du gør ingen skade ved det, men hjælper ikke den
anden person så effektivt, som du kunne.
Husk altid på, at du ved knoglernassage gør mere end at
arbejde med den anden persons krop. Du opøver også ved
kommendes bevidsthed om spænding og afspænding.
Når pulsen når knoglehinden, oplever personen en be
stemt sindstilstand. Når du flytter fingeren efter at have følt
pulsen, gør du den anden person bevidst om, hvordan den
ne sindstilstand føles. Denne tilstand kan ikke beskrives i
ord_ Hver gang du løfter fingeren, et øjeblik efter at du har
følt pulsen, fortæller du den anden person, at den sindstil
stand, han netop har oplevet, er en nøgle til hans egen af
spænding. Når han bliver opmærksom på den sindstilstand,
som optræder når afspændingen indtræffer, vil han hurtige-
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skal den, man behandleT', være påklædt eller ej - ja det er'
altid et spørgsmål, Ved andre massageformer kræves det
som regel, at personen tager tøjet af Ved knoglernassage er
målet ofte at lindre smerter, og hvis personen er genert,
kan situationen blive lidt akavet, hvis man beder ham eller
hende tage tøjet af Det kan forårsage stress eller spænding,
Heldigvis kan knoglernassage foregå med eller uden tøj,
Teknikken virker gennem et eller flere lag tøj, Det er den
lette stimulering af knoglehindens nerver, som virker hel,
bredende, og lidt tøj har ingen indvirkning herpå. Hvis du
arbejder i en professionel situation, eller hvis den anden
person ikke er genert, eller det er en, du har et personligt
forhold til, kan du bede dem tage tøjet af, hvis du foretræk
ker det. Det er udmærket at arbejde direkte på huden, og
mange mennesker nyder det. Men formålet er jo at hjælpe
den anden person, så du bør rette dig efter vedkommendes
ønsker med hensyn til at være påklædt eller ej. Den atmo
sfære, der skabes, er meget vigtig.
Når du giver knoglernassage er det bedst med en rolig,
fredelig atmosfære. Det kan være meget distraherende for
den, du arbejder med, hvis der tales for meget. Naturligvis
skal du svare, hvis hun stiller spørgsmål; og hvis hun ønsker
at fortælle noget om, hvad der sker, skal du tilkendegive, at
du har hørt, hvad hun siger. Som regel starter jeg aldrig selv
en samtale eller kommer med kommentarer, når jeg giver
massage. Sædvanligvis nyder folk knoglernassagen og siger
ikke ret meget. Jeg taler som regel med dem,jør de får mas
sage. Finder ud af, hvad de føler, og om de har problemer.
Hvis det er første gang, jeg arbejder med en, spørger jeg
om, hvorfor hun er kommet. Hvis hun kommer for anden
gang, spørger jeg om, hvordan det er gået siden sidste gang,
og hvad det ellers er nødvendigt at meddele. Når jeg begyn
der på massagen, foretrækker jeg at holde tavshed, med
mindre vedkommende har behov for at tale om noget.
Du opdager måske efter at have arbejdet med nogen i 5
til 20 minutter, at han tilsyneladende sover. Det er ikke en
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at fingre"e uden særligt besvær kan arbejde sig ind på kno§
lens bagside. På nogle steder kan der arbejdes næsten 360
rundt om kravebenet. Dette fremkalder nogle meget inte
ressante fornemmelser hos den, der behandles.
På vore begynderkurser bruger vi som regel 5-IO mi
nutter efter massagen på, at de to parter, den, der får massa
ge, og den, der giver, taler med hinanden om, hvad de har
oplevet. Folk får indsigt i, hvilke sindstilstande og hvilke op
levelser der ledsager overgangen fra spænding til afspæn
ding_ Dette hjælper dem til at forstå, hvad det er de gør. Når
man underviser i massage, er denne del af arbejdet lige så
vigtig som demonstrationen af teknikken og knoglepunkter
ne.
Ved at tale om tingene bliver vi klar over, at vi alle er for
skellige. Enhver af os oplever indre tilstande på forskellig
måde og har forskellig måde at udtrykke disse tilstande på.
Vi lærer at anerkende den anden persons individualitet.
Folk på vore kurser, som i den første massageøvelse ar
bejder med kun en knogle, får et klart billede af hvilken
dyb, almen afspændende virkning, der kan opnås ved at ar
bejde på knoglehinden, selv på et så lille område af krop
pen. De kan se, hvor effektivt de kan påvirke det fysiske, fø
lelsesmæssige og mentale plan hos den person, de behand
ler.
Den anden massageøvelse, vi underviser i på begynder
kurserne, kaldes de 'Fire hjørner'. Her arbejder vi på i alt
fire knoglepunkter. Vi bruger knoglepunktområderne på
kravebenet og hjørnet afhoftebenet på forsiden af kroppen
lige under taljen. Igen bruger vi ca. en halv time - 7-8 mi·
nutter på hver af de fire hjørner. I løbet af kurset studerer vi
så kort Over knoglepunkter og begynder at udforske nogle
af de andre områder på kroppen.
I
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Knoglemassage er let at lære, let at udføre, og er særdeles
effektiv. Den giver gode resultater med hensyn til at lindre
eller fjerne smerter, skabe dyb afspænding og afbalancere
nervesystemet. Den fungerer, fordi man gennem en let beo

Nu er tiden inde til at afPrøve teknikken

Der findes en hel anden måde, hvorpå du kan arbejde med
knoglepunkterne. Du kan arbejde med punkterne gennem
koncentration. Hvis du f.eks. lukker øjnene og forestiller dig
et hvidt lys på et knoglepunkt, vil du opdage, at du kan
fremkalde det for dit indre blik et stykke tid. Så oplever du
sikkert, at der dukker andre ting op i sindet, men efter en
stund kan du atter fremkalde det hvide lys. Hvis du er i
stand til ind imellem at føre opmærksomheden tilbage - og
acceptere at sindet nu og da flakker ind i andre drømmelig.
nende oplevelser eller tanker - kan du finde en vej til at
opnå en dyb afspænding af sind og krop.
Kineserne har i tusinder af år kendt den helbredende
virkning, der ligger i koncentration på knoglerne. De har
anvendt denne mentale teknik til at styrke kroppen og brin·
ge den i balance og til lindring af smerter. Kineserne kalder
denne koncentration på knoglerne for 'Geng'. Lignende
øvelser til koncentration på knoglerne sammen med knog·
lemassage findes i traditioner for åndelig udvikling i Det
Fjerne østen, Indien, Mellemøsten og Tibet.
Som nævnt er dette muligt, fordi nerveenderne fra knog·
lehinden går op til hjernebarken. Ligesom vi kan blive beo
vidst om, at øjet ser farver, eller øret hører lyde, kan vi også
blive bevidst om fornemmelser i knoglerne.

Koncentration på knoglepunkter

som også giver o

Stanley Rosenbe
Sensommervej 1
8600 Silkeborg

eller til:

Ronald M. Lawre
7535 Laurel Can
North Hollywoo
California 91605
U.5.A.

Hvis du har pro
knoglemassage k

røring med finge
me i nervesystem
Vi har med de
massagen og fors
søgt at give råd o
tuationer, der ka
Det er vort hå
og denne teknik t
pe andre til at sp
sund balance. D
indre, rige verde
andre til at blive
den.kan gøre me
sig ·selv.
Hvis du bruge
vil du selv blive h
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BORGEN

Det grønne blad

»Bogen giver et udførligt program for en faste·uge, så en·
hver selv kan gennemgå en udrensende faste til gavn for
helbredet. - Forfatteren ved, hvad han taler om, han er
specialist i intern medicin og i fysioterapi og arbejder ved
den kendte Buchinger·fasteklinik i Oberlingen.«

Faste er en udrensningsterapi: organismen renses for op
hobede slagger og giftstoffer og genvinder sine naturlige
funktioner og dermed sin sundhed. En fastekur er derfor en
effektiv helbredelsesmetode for alle, der lider af ernærings·
betingede sygdomme, et fortræffeligt forebyggende middel
og en pålidelig kilde til ny energi og vitalitet.

FASTE - det naturlige lægemiddel
Om vægttab, renselse og afgiftning
Medicinsk vejledning i selvstændig faste
103 sider

H. Lutzner, dr.med.
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Marianne Ree, Indbindi

»1 sin bog gennemgå
facon dels en generel
instruktioner ... dels
beslægtede bevidsth

George Downing er
Institute i San Fransi
kropsbevidsthed.

Massage er et middel
Den psyko.fysiske
systematisk massage,
som gør massagen til
behandling af ømme
MASSAGEBOGE
berøring kommunik

George Downing
MASSAGEBOGEN
En bog om kroppens
170 sider, illustreret
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BORGEN

Adda Lykkeboe, Indbindingscentralens lektørudtalelse

))Bogen er en mesterligt udført encyclopædi.«

))Kroppens veje« er fællesbetegnelsen for en række terapiformer og helbredelsesmetoder, der sætter mennesket og
ikke dets sygdomme i centrum.
Første bind omhandler bl.a. socialmedicin og biologisk
lægekunst, urtemedicin, homøopati, diætik, massage, venepumpeterapi, kiropraktik, rolfing, alexander-teknik, yoga og
kreativ bevægelse og afspænding_
Andet bind omhandler bl.a. akupunktur, shiatsumassage, zoneterapi, orientalsk åndedrætsterapi, tai chi
chuan, aikido, HU-meditation, bioenergetik, primalterapi,
gestaltterapi, psykisk massage, healing, bevidsthedstræning
og meditation.

Swami Deva Satyarthi
KROPPENS VEJE 1 & 2
En oversigt over forskellige helbredelsesmetoder og terapiformer fra øst og vest - Veje til sundhed, følelsesmæssig
harmoni og personlig udvikling
240 + 331 sider, illustreret
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