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Hun legger seg på ryggen på 
en benk, mens terapeuten 
ber henne strekke ut og 
kjenne etter hvor hun har 

ryggen, armene og beina. 
– Nå gjør vi en øvelse som uttrykker 

noe av det man opplever i 17 års alde-
ren. Det er en fase i livet som består av 
mye utvikling, og i denne øvelsen tar vi 
tak i det, sier psykomotorisk fysiotera-
peut Gabor Dalnoki som driver Insti-
tutt for Psykomotorisk Utvikling i 
Oslo. 

Fiolinist Stine Aarønes har gjort 
denne øvelsen mange ganger før, så 
hun vet godt hva hun skal gjøre. 

– Pass på at du ikke blir opptatt av å 
være flink og gjøre det riktig nå, poen-
get er å kjenne etter hva som skjer i 
kroppen når du gjør øvelsen, advarer 
terapeuten.

Det er mange grunner til at folk opp-

søker Dalnoki, de kan for eksempel ha 
belastningsskader eller de sliter med 
prestasjonsangst. Han stiller en diagnose 
og lager et program for behandling. 

– Jeg ser på pasientens fysiske og psy-
kiske utvikling fra 0 til 18 års alderen slik 
at det blir en helhet som består av følel-
ser, form og spontanitet. Jeg bruker en 
modell der helheten består av kropp, 
ånd og sjel. Kroppen er den formgi-
vende delen, ånden er følelsene og sjelen 
er spontaniteten. Jeg ser på den utvik-
lingen et menneske er gått igjennom i 
disse årene ved hjelp av samtale og øvel-
ser. Målet er at pasienten får en forstå-
else av hva som kreves for å få til et be-
dre samspill mellom muskler, skjelett og 
psyke, slik at han kan bli friere og leve 
mer i takt med sin egen natur, forteller 
Dalnoki.

Han vil ha seg frabedt at noen kaller 
dette for alternativ behandling og hev-
der at behandlingen er vitenskapelig 
basert.

HELHET: Gabor Dalnoki gir fiolinist Stine Aarønes psykomotorisk behandling. – Den psykiske og fysiske utviklingen av et menneske er en helhet. Dette er innfallsvinkelen 
i behandlingen min, sier han.

Ifølge terapeut Gabor Dalnoki finnes det alltid en dypere grunn til 
at musikere lammes av nervøsitet. Fiolinist Stine Aarønes har lært å 
bruke nervøsiteten til noe positivt.

ilbake til  
din naturT

– Psykomotorikk er en gren av fysio-
terapien, og jeg er utdannet tradisjonell 
fysioterapeut i Nederland. I tillegg job-
bet jeg i ti år hos Nik Brouw i Neder-
land som behandler pasienter med 
manuellterapi for muskel- og skjelett-
plager. Han jobber mye med musikere, 
forteller han. 

 
Akutt bueskjelv
Mange av Dalnokis pasienter er musi-
kere, og det er mange grunner til at de 
oppsøker ham. Stine Aarønes hørte om 
terapeuten av ei venninne for fire år 
siden. 

– Jeg fikk akutt bueskjelv, og det var 
da jeg begynte å bli nervøs. Aldri hadde 
jeg hatt det slik før, men plutselig be-
gynte jeg å slite med press og prestasjon 
når jeg skulle spille. På den tiden stu-
derte jeg, og jeg tenkte at jeg måtte gjøre 
noe med dette hvis jeg skulle leve av 
musikken, forteller orkesterfrilanseren.

Dalnoki ga henne en diagnose og 

lærte henne øvelser som hun kunne 
gjøre hjemme. I begynnelsen gikk hun 
til behandling hver tredje uke, nå er 
det kun en gang iblant.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hva 
øvelsene har gjort med meg. Jeg greier 
ikke helt å peke på det, men det har 
helt klart hjulpet meg både med nervø-
siteten og andre ting.

– Er du kvitt nervøsiteten?
– Nei, men nå vet jeg hva jeg skal 

gjøre når nervøsiteten dukker opp. Og 
det gjør meg ikke lenger noe å være 
nervøs før jeg skal spille, for nå er jeg 

mer bevisst hva som skjer. Jeg er tryg-
gere, slik at det ikke lammer meg, og 
jeg klarer å bruke nervøsiteten til noe 
positivt, sier hun.

Nervøsiteten hennes handlet mye 
om tanker og frykt. 

– Jeg tenkte at jeg ikke kom til å spil-
le bra, og da gjorde jeg ikke det. I dag 
kjenner jeg igjen tankemønsteret når 
nervøsiteten dukker opp, og jeg klarer 
å forebygge plager som kan komme på 
grunn av nervøsiteten. Så gjør jeg for 
eksempel noen øvelser som hjelper 
meg før en konsert.

– Er du blitt en bedre musiker?
– Det er vanskelig å svare på, men 

jeg er blitt mer bevisst hvilke svake og 
sterke sider jeg har som musiker. Og 
jeg klarer å formidle bedre det jeg vil 
spille, forteller fiolinisten. 

Press og forventning
Ifølge Dalnoki begynner ikke barn å 
spille et instrument helt av egen fri 
vilje. 

– Jeg tror ikke at fire år gamle unger 
bestemmer helt selv at de vil spille et 
instrument. I større eller mindre grad 
ligger det et press i bakgrunnen, og i 
dette ligger et forventningsmønster 
som viser seg i voksen alder. Å spille et 
instrument er å utføre unaturlige beve-
gelser, og dermed legges det spennin-
ger i kroppen. Dette ser jeg på mus-
klene, i hinnene og i leddene.

Dalnoki liker godt å arbeide med mu-
sikere, for musikere er opptatt av å jobbe 
med seg selv for å få fram kunsten. 

«Etter råd frå pianistsøster Ingrid oppsøkte han òg 
ein psykomotorisk fysioterapeut som hadde gitt 
henne hjelp mot senebetennelse i hendene. Leif Ove 
kom med hovudverk, vonde skuldrer, stiv rygg og 
spente kjevar, og blei overraska og irritert over meto-
den i starten. I eit halvt år snakka terapeuten nemleg 

om alt anna enn smertene hans. Målet var i staden å 
finne ut av dei psykologiske mønstra som skapte 
spenningane.»

Fra boka «Leif Ove Andsnes. I og med musikken» av 
Astrid Kvalbein. 

‘‘Jeg bruker en 
modell der 
 helheten be-
står av kropp, 
ånd og sjel.

Psykomotorisk 
fysioterapeut  

Gabor Dalnoki

‘‘Jeg tenkte at 
jeg ikke kom til 
å spille bra, og 
da gjorde jeg 
ikke det.

Fiolinist Stine Aarønes
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– De er motiverte og vant til å gå inn 
i seg selv for å uttrykke og utvikle seg 
som musikere.

– Hender det at de oppsøker deg på 
grunn av skuffelser?

– Som alle oss andre må også de 
takle skuffelser og nederlag, men til 
tider kan det være et stort press på 
mange musikere på grunn av for ek-
sempel prøvespill og konserter. Og 
skuffelser og press kan skape spennin-
ger i kroppen.

– Hva med suksess? Kan det skape 
spenninger?

– Ja. Hvis en musiker er usikker og 
sliter med prestasjonstvang og press, 
kan suksess forsterke det og dermed 
føre til spenninger.

tålmodighet
Behandleren forteller at det er nødven-
dig med tålmodighet i psykomotorisk 
behandling, og det kreves at pasienten 
jobber en del på egen hånd.

– Mange blir utålmodige i begynnel-
sen fordi smertene ikke blir borte eller 
de ikke opplever framgang. Men etter 
hvert dukker det opp en bevisstgjøring 

hos pasienten om de fysiske og psy-
kiske grunnene til plagene. 

Stine Aarønes synes at det er krevet 
mye av henne i behandlingen, men 
hun mener det har vært nødvendig for 
at hun skulle lære å takle nervøsiteten. 

– Jeg ville vite grunnen til at jeg ble 
nervøs, og da måtte jeg gå dypt inn i 
problemet. Her har jeg blant annet lært 
at alt henger sammen – både det fy-
siske og psykiske. 

– Var du redd for å bli for selvopp-
tatt?

– Nei, for meg var det helt i den an-
dre enden av skalaen. Jeg tenkte på alle 
andre før meg selv, og det hjalp ikke 
meg noe.

Stine Aarønes gjør flere øvelser, 
mens terapeuten observerer.

– Denne bevegelsen passer godt til 
når du spiller for eksempel Sjostako-
vitsj som er mer innadvendt i uttrykket 
enn Mozart, sier han før han ber henne 
om å reise seg rolig opp.

– Hvordan er det nå? Kjenner du 
noe? spør Gabor Dalnoki.

En avslappet fiolinist nikker bekref-
tende. n

•  psykomotorisk fysioterapi er en spesialgren innen fysioterapi. 
Metoden omfatter massasje, spesifikke kroppsbevegelser og noe 
samtale. pasienten lærer å finne fram til måter å motvirke ubehag 
og spenninger. 

•  Norsk psykomotorisk fysioterapi ble utarbeidet fra sluttet av 1940-
årene av psykiater trygve Braatøy i samarbeid med fysioterapeut 
aadel Bülow-hansen. Det finnes omtrent 360 fysioterapeuter med 
videreutdanning i norsk psykomotorisk fysioterapi. I 1997 ble norsk 
psykomotorisk fysioterapi en høyskoleutdanning. Det utdannes 
omtrent 40 psykomotorikere i året.

•  Gabor Dalnoki bygger sin behandling på tradisjonell fysioterapi fra 
Nederland og analyse av pasientens fysiske og psykiske utvikling fra 
0 til 18 år. Ved første konsultasjon kartlegger han hvor og når de 
fysiske eller psykiske plagene oppsto, gir en diagnose og setter opp 
et behandlingsprogram. programmet består av samtale og øvelser. 
Øvelsene skal også gjøres hjemme.

•  Gabor Dalnoki behandler plager som for eksempel belastningsska-
der, prestasjonsangst, depresjon, kreft og bekkenløsning.

 Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening og Gabor Dalnokis websi-
de www.gabor.no

Fakta om Psykomotorisk fysioterapi
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Yamaha C-40
God nybegynnergitar for 
skolebruk

Før: 1.355,-
(Spar 360,-)

995,-

Cort AJ-870
Rimelig stålstrengs-gitar i 
god kvalitet. Natur fi nish.

Før: 1.995,-
(Spar 1.000,-)

995,-

NYHET! Yamaha E303
Keyboard med 482 lyder, 106 
komp, USB. Leveres med strøm-
forsyning og sustainpedal.

2.450,-Før: 2.700,-
(Spar 250,-)

Gretsch 
Catalina Birch
100% bjørk - inkludert 
stativer (cymb. ikke inkl.)
Før: 12.900,-
(Spar 2.910,-)

9.990,-

Roland TD-6KV
Digital bestselger - pris 
for komplett sett med 
basstrommepedal.

Før: 16.870,-
(Spar 2.880,-)

13.990.-

Orange 
Crush 15R
15W gitaramp med rom-
klang

1.490,-

Yamaha CLP-230

Digitalt piano med 14 lyder og 64 
toners polyfoni. Innebygd 2 x 20 watt 
høyttalere. Leveres med 
hodetelefoner.

Før: 18.020-
(Spar 3.120,-) 14.900,-

Yamaha 
Stagepas 300

Komplett 2 x 150W PA med 
mikser (stativer ikke inkl). 
Meget enkelt å bruke.

Før: 6.100,-
(Spar 605,-)

5.495,-

Alle priser er oppgitt inkl. mva. i norske kroner. Tilbudene gjelder så lenge lageret rekker, eller til og med 24. desember 2005. Kick Music forbeholder seg mot utsolgte varer, forsinkede leveranser, skrivefeil og feil bilder. Ved bestilling fra nettbutikken 
vår vil alle ordrer over 890,- bli sendt fraktfritt. Ved ordrer under 890,- tilløper et ekspedisjonsgebyr på 150,-

Drammen 
Ljosland Musikk
Schwenkegt. 5
Tlf. 32 83 83 35

Imerslund Musikk
Skippergata 28
Tlf. 22 70 88 70

Sagevik Musikk
Kvadrat Kjøpesenter
Tlf. 51 96 06 66

Sagevik Musikk
Langgata 1
Tlf. 51 85 91 80

Imerslund Musikk
Torggata 16
Tlf. 22 20 66 70

Kick Music Kristiansand
Vestre Strandgate 42
Tlf. 38 07 20 70

Kristiansand
Ljosland Musikk
Storgata 44
Tlf. 35 02 72 00

Notodden Oslo Oslo Sandnes Stavanger

Foreningen  
Musikk fra livets begynnelse

KURS VÅREN 2006 

Bergen, 24. – 26. mars 
Rytmikk med 4-6 åringer / stemmebruk 
Ida Marie Skydsgaard og Tiri Bergesen Schei 

Bodø, 31. mars – 2. april 
Musikkgrupper for babyer og foreldre 
Ingrid Oberborbeck og Lars Nabe-Nielsen 

Oslo, 5. – 7. mai 
Musikk med de minste 
Åslaug Berre 

Stavanger 
8. og 22. februar, 8. og 22. mars 
Kurs for barnehageansatte 
Elisabeth Barstad 

Se www.musikkfralivetsbegynnelse.no 
for detaljert kursinformasjon og påmeldingHellstrøm Flygel & Piano

Sandstuveien 52, 1184 Oslo, Tlf: 22 28 90 77
www.hellstrompiano.no

Tysk håndverkstradisjon og Klangkultur gjennom 150 år

Godt utvalg i brukte instrumenter

LeipzigPraha
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