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Apie Tomą ČArToryskį

Tomas Čartoryski jau daugelį metų naudoja gongą 
ir kitus archainius instrumentus. Pasak T.Čartoryski 
gongas pakeitė jo gyvenimą – kelionių po visą pasau-
lį dėka jis pažino įvairių kraštų instrumentus, taip pat 
išmoko „alikvotinio“ dainavimo (tuvių ir mongolų 
gerklinio dainavimo rūšis). Jis pasakojo, kad gongas 
pradėtas naudoti prieš 6 tūkst. metų Mezopotamijoje. 
Tai yra labai greitai imantis rezonuoti instrumentas.

 T.Čartoryski kilęs iš muzikų šeimos ir, kaip pats 
sako: „muzika visada buvo manyje”. Beveik dešimt
metį jis užsiima garso masažais, tyrinėja garso įtaką 
žmogui, ypač to, kurį žmogus pats „kuria“ savo erd
vėje. Didelę įtaką jo gyvenimo kelionėje padarė Da-
ne Rhudyaro, Aleksandro Skriabino, Helenos Blavat
skos kūryba. Nuo 2003 m. Tomas Čartoryski kartu su 
savo draugu ir mokytoju Donu Conreaux keliauja po 
pasaulį ir skleidžia Taikos varpų sodų kūrimo idėją, 
kurių misija – propaguoti Pasaulį be prievartos Dide-
lėje gyvenimo bendrovėje. T.Čartoryski koncertuoja 
ir veda mokymus visoje Europoje, su savo programa 
keliauja po visą pasaulį. Jo aistra – muzikinė impro-
vizacija, kurios metu muzikantai iš įvairių pasaulio 
kraštų, įvairių tikėjimų, su skirtingais požiūriais da-
lyvauja bendroje kūryboje dėl Taikos Pasaulyje.

Seminaro metu per savo patirtį ir pojūčius da-
lyviai turėjo galimybę susipažinti su gongo garso 
terapija, su gydymo garsu principais. Susipažino su 
dubenų istorija, jų paskirtimi ir panaudojimu kas-
dieniame gyvenime; vyko praktinis dalyvių paruoši-
mas tibetietiškų dubenų masažui; seminaro dalyviai 
mokėsi atlikti garso masažą savo partneriui. 

kAip mus veikiA gongAs?
Seminaras prasidėjo „maudynėmis Gonge“. Rei-

kėjo atsigulti ant kilimėlio, turėti ką nors užsikloti ir 
klausytis gongo muzikos. Pasak seminaro vedėjo, 
„maudynės Gonge“ gali sukelti galvos smegenyse 
pokyčius, kuriuos patiriame gilaus miego metu, kai 
nieko nesapnuojame. Gilaus atsipalaidavimo metu 
kūno temperatūra nukrinta, todėl daugeliui pasidaro 
šalta. „Maudynių Gonge“ metu patiriamą atsipalai-
davimą galima palyginti su nedidelėmis atostogo-
mis, kurių metu esame ir lašelis jūroje, ir pati jūra. 
Mes tarsi „dingstame ir atsirandame“. Mūsų „sugrį-
žimą“ iš muzikos galima buvo palyginti su gimimu 
iš naujo. Tada prasideda organizmo sveikimo proce-
sas, o mūsų sąmonė atsikrato įtampos. 

Besivystantis kūdikis yra apsuptas specifinių gar-
sų, kylančių motinos kūne ar pasiekiančių jį iš išorės. 
T.Čartoryski teigia, kad šiuos garsus galima prily-
ginti gongo garsui – jie abu turi savitą nuraminimo 
formą. Kai žmogus jaučia gongo sukeliamas vibra-

cijas, jo pasąmonė atneša jam šios saugios, ramios 
vietos prisiminimus, kaip jis jautėsi motinos įsčiose. 
Ir suaugusieji, ir vaikai, skambant gongui, pasineria į 
nuostabų holistinį gongo garsą. Jį patiriantis žmogus 
jaučiasi lyg kokone arba motinos įsčiose – vietose, 
kupinose gydomosios garsų bei vibracijų jėgos. At-
eina momentas, kai jis visiškai pasineria garso lauke. 
Šį reiškinį galima pavadinti sąmoninga demateriali-
zacija, kurią patiriame per pojūčių prisotinimą garsu. 
Mūsų kūnas – protinis, emocinis ir fizinis – įgauna 
stiprių regeneracinių savybių, o įtampa, kaip ligos 
veiksnys, – išnyksta. Jau senovėje žmonės tikėjo, kad 
gongo garsas padeda tekėti gyvybės energijai. „Atsi-
verk garso jėgai, kurį skleidžia harmoningai rezonuo-
jantis instrumentas – gongas“, – sako T.Čartoryski. 

T.Čartoryski pasakojo, kad po karų būdavo su
renkami kardai ir kiti ginklai ir rytų šalyse iš jų 
gaminami gongai, o vakaruose – varpai. Pasak se-
minaro vedėjo, per paskutinius 20 m. gongas yra 
naudojamas vis dažniau.

Seminaro pabaigoje T.Čartoryski pasiūlė pra-
timą su gongais atlikti patiems dalyviams grojant. 
Vienas, kuris mušdavo gongą, atsisėsdavo iš vienos 
gongo pusės, tuo tarpu kitas, kuris klausydavo, užsi-
merkęs sėdo kitoje gongo pusėje, po to pasikeisdavo 
vietomis. Kadangi, pasak seminaro vedėjo, tai buvo 
pirma dalyvių pažintis su gongu, tad reikėjo jį pa-
jausti, į jį įsiklausyti.

psichoTerApijA

Psichologė Rasa 
KučinsKienė

Garso terapijos seminaras – naujovė Lietuvoje
Š.m. gegužės 16–18 d. Psichologinio lavinimo ir psichoterapijos namai pakvietė visus besidomin-
čiuosius į garso terapijos seminarą. seminarą vedė žinomas europoje šios srities specialistas Tomas 
čartoryski (Lenkija). 

1 nuotr. Tomas čartoryski 
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kAs yrA TibeTieTiškų dubenų mAsAžAs? 
Masažui T.Čartoryski naudoja dubenis iš Indijos, 

Nepalo, Butano, Tibeto. Pavyzdžiui, Nepale tokie 
dubenys buvo naudojami ajurvedoje. Nepale toks 
dubuo dažnai stovi šventyklos altoriuje, jame gali 
būti vandens, ryžių, gėlių žiedlapių. Buvo tikima, 
kad, mušant dubenį, viskas, kas yra jo viduje, tam-
pa tobulu. Taip pat buvo tikima, kad tokie dubenys 
buvo kaldinami iš 9 metalų mišinio, kur kiekvienas 
metalas atitinka kurią nors Saulės sistemos planetą. 
Svarbu, kad dubuo turėtų kinestezinių savybių.

Tibetietiškas dubuo – tai mažas gongas. Hima-
lajų dubenys skleidžia vandens garsą. T.Čartoryski 
pasakojo, kad tuos dubenis, kaip masažo priemonę 
atrado hipiai. Jie pastebėjo, kad užtenka suduoti į to-
kį dubenį, ir žmogus nusiramina. Kai buvo pradėta 
tyrinėti tokių dubenų poveikį žmogaus organizmui, 
buvo pastebėta, kad dubenų masažo metu žmogaus 
smegenys labai greitai pereina į alfa ritmą. Taip pat 
buvo pastebėta, kad tas garsas teigiamai veikia mū-
sų organizmo ląsteles. 

Klasikinis dubenų masažas prasideda nuo dube-
nų pastatymo ant arba šalia gulinčio žmogaus kūno 
ir vibracijų provokavimo juos mušant arba trinant. 
T.Čartoryski sako, kad masažui galima naudoti 1 
dubenį arba 10, tačiau pradžioje siūlo naudoti ne 
daugiau kaip 3. Savo praktikoje jis atlikdavo tokį 
eksperimentą: leisdavo žmonėms išsirinkti tiek du-
benų, kiek jie nori, kai kurie prisikraudavo ant kūno 
tiek daug, kad masažo metu patirdavo daugiau streso 
negu atsipalaidavimo. Masažui parenkami skirtingi 
dubenys: aukštos, vidutinės ir žemos vibracijos. Ma-
sažo pradžioje aukštos vibracijos dubuo pastatomas 
prie galvos, žemos – prie kojų, o vidutinės vibracijos 
dubuo uždedamas ant kūno ir juo masažuojama, vė-
liau masažo metu jų padėtį galima kaitalioti. Dubenų 
garsas tarpusavyje neturi būti suderintas. Iš pradžių 
žmogus guli ant pilvo, masažas pradedamas nuo ko-
jų srities, kylant kūnu aukštyn, masažuojant apatinę 
kūno dalį, naudojami žemos ir vidutinės vibracijos 
dubenys, masažuojant viršutinę dalį – vidutinės ir 
aukštos vibracijos dubenys. Po to žmogus apsiverčia 
ant nugaros. Pasak T.Čartoryski, atliekant masažą, 
su dubeniu reikia elgtis pagarbiai, jis – tarsi vyriau-
sias genties narys. Seminaro vedėjas mokė, kad, 

jeigu išmoksi pagarbiai elgtis su dubenimis, mokėsi 
taip elgtis ir su žmonėmis. Vibracija sklinda per visą 
kūną ir veda į gilią relaksaciją. Vibracijos, sklindan-
čios iš grojančio indo dėka didėja mūsų savaiminio 
sveikimo sugebėjimai, sustiprėja organizmo imuni-
tetas. Terapeutai naudoja dubenų masažą gydydami 
skausmus, depresiją, kraujotakos sutrikimus ir t.t. 
Svarbiausias masažo tikslas – organizmo harmonijos 
sugrąžinimas, kūno bei nervų sistemos atsipalaidavi-
mas ir gilios relaksacijos būsenos sukūrimas. Dauge-
lis pacientų tokio masažo metu užmiega, kiti patiria 
būseną, primenančią lengvą hipnozę, – žmonės sako, 
kad jie tarsi „ištirpsta“. Masažas dubenimis padeda 
streso, neurozės ir nemigos metu. Garso terapeutai 
tvirtina, kad toks masažas duoda puikių rezultatų 
gydant migreną, stuburo ligas, netgi padeda mesti 
rūkyti, taip pat šis masažas mažina vaikų hiperakty-
vumą, gali būti taikomas kartu su psichoterapija. 

Remiantis Rytų medicina, kuri ligų priežastį var-
dija kaip energijos tekėjimo užsiblokavimą organiz-
me, užtenka atlaisvinti kanalus, kuriais teka energija, 
ir pacientas pasijunta sveikesnis ir laimingesnis. Ir 
būtent dubenų masažas padeda tai padaryti. Dubenų 
masažas sukelia būseną, kai nieko nevertiname ir nie-
ko netrokštame. Tai – palaimos būsena. Po masažo se
minaro dalyviai sakė, kad jautėsi, kaip žmogus – orkes
tras, girdėjo sferų muziką, buvo gera atsipalaiduoti.

kAip „grojAmA“ dubeniu?
Turtingas, rezonuojantis garsas sklinda iš du-

bens lengvai mušant arba trinant specialiu prietaisu. 
Garsas pereina per žmogaus kūną vibruojančiomis 
bangomis, raminant, derinant ir gydant energetinius 
centrus. Tam tikri garsai atitinka konkrečius energe-
tinius centrus. 

Yra du pagrindiniai grojimo „dainuojančiu dube-
niu“ būdai: galima jį mušti specialiu pagaliuku (va-
dinamuoju maletu) arba trinti dubens kraštą medine 
lazdele ilgam garsui išgauti. Tai šiek tiek primena 
taurės krašto trynimą suvilgytu pirštu. Laikant du-
benį ant delno, pirštais galima reguliuoti tonų aukš-
tį. Taip pat svarbus yra tempas ir maleto spaudimo 
laipsnis. Pasak garso terapeuto, masažo metu labai 
svarbus nusiteikimas, svarbu pajausti savo pacientą, 
linkėti jam gero, juo „pasirūpinti“.

psichoTerApijA

2 nuotr. straipsnio autorė psichologė Rasa 
Kučinskienė su dukrele salvinija

3 nuotr. Masažui dubenys atvežti iš indijos, 
nepalo, Butano, Tibeto


