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Healing

Oestrogen bliver
healet!
Journalist Lea Bahnsen har ondt i hoften og har
opsøgt en healer for at se, om det kan hjælpe
på problemet.
FREDAG 24.4.2009 08:04 - AF LEA KATHRINE BAHNSEN,
LEA@OESTROGEN.DK

Jeg har aldrig prøvet at blive healet før. Men nu skal det være.
Jeg er på vej til healer Marianne Jacobsen, der har praksis i
Stenløse, Nordsjælland.
Min venstre hofte
Jeg ved nu ikke rigtig, om jeg kan tro på, at et menneske kan heale
et andet menneske - ved tankens kraft.
Jeg har igennem et par år haft tilbagevendende smerter i min
venstre hofte. Det er også som om, det også altid er i venstre side,
det går galt, hvis jeg har tandproblemer.
Skæv i kroppen?
Måske er der noget med min venstre side, der ikke helt spiller? Den
er tilsyneladende ikke helt i balance med min højre..
Vil Marianne kunne finde frem til ubalancen af sig selv, uden at jeg
fortæller hende det? Og vil hendes healing få mig til at tænke
anderledes og måske se nye muligheder i mit liv. Det er jeg meget
spændt på.
Intet er tilfældigt
En del af Mariannes hus er indrettet til et roligt healings-område.
Marianne tager imod mig i døråbning og byder mig velkommen i et
hyggeligt rum oplyst af hvide stearinlys, hvide møbler og med rolig
musik i baggrunden.

"MARIANNE HEALING"
Marianne Jacobsen har uddannet
sig i både Reiki, Dakin,
Reconnective og Tankefelts terapi.
Marianne hævder, at hun også er
istand til at fjernheale.
Det et hele har hun blandet
sammen til noget, som hun kalder
Marianne Healing.
Marianne har forbindelse til
universet og kan gennem sine
hænder bruge universets kraft til
at heale den menneskelige krop.
I næste uge udlover vi en healing
med Marianne.
Læs mere om "Marianne Healing"

Marianne er høj kvinde med markant fremtoning. Hun har skrå brune øjne og et intenst blik.
Hun tror på universets kraft, at vi er alle en del af universet og at intet er tilfældigt. Det er heller ikke
tilfældigt, at jeg lige netop har fundet frem til hende, mener hun.
Jeg tænker mest, at det har noget at gøre med, at jeg har googlet healing og at Marianne har en rigtig flot
og udførlig hjemmeside. www.healingogvelvære.dk . Men det siger jeg ikke højt.
Alle har evnerne
Marianne tror på, at alle har evnerne til at heale. Men spørgsmålet er, om man har lys til at vække dem til
live.
Hun forklarer også, at nu hvor jeg har lagt mig til rette på briksen,
og det hvide tæppe er bredt ud over mig, skal jeg forsøge at
koncentrere mig om ikke at tænke.

LÆS OGSÅ

"Det er alt det, der ligger mellem i mellem tankerne, der er det
interessante", siger hun, inden hun ligger hænderne blidt op under
min nakke.

Ånderne hjælper mig

Læs med her og se hvordan det går. Opdager Marianne smerten i
hoften? Kan hun heale den?
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