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Healing

Healing ved
håndspålæggelse?
Journalist Lea Bahnsen har ondt i hoften.
Oestrogen.dk forsøger sig med healing ved
håndspålæggelse og tankens kraft.
FREDAG 24.4.2009 08:04 - AF LEA KATHRINE BAHNSEN,
LEA@OESTROGEN.DK.

Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan tro på, at et menneske kan heale et
andet menneske - ved tankens kraft.
Men nu begynder Marianne at heale mig, og der er ingen vej uden
om. Jeg er som sagt spændt på, om hun vil kunne finde frem til
mine smerter i venstre hofte.
Roen falder
Hendes hænder ligge stille på et bestemt punkt bag på min nakke.
Det føles unægtelig ganske rart.

LÆS OGSÅ
Stil spørgsmål til universet
Det er ikke hokus pokus
Hvad fortæller dine hænder om dig

Lidt som om det har en direkte effekt på min hjerne. Der falder ro over mine tanker, og roen spreder sig til
resten af kroppen.
Fra tankefri til farver
”Fokusér på det, der ligger mellem tankerne”, gentager Marianne. Mens hun flytter hænderne til min pande.
Jeg forsøger - alt hvad jeg kan - at lade være med at tænke på
noget. Det er nemmere sagt end gjort. Ind i mellem lykkes det. Så
bobler et rødt blødt lys ind og ud bag mine lukkede øjne.
Et farvespil, der bedst kan beskrives som nordlys - et
naturfænomen man kan være vidne til på Grønland.

FAKTA
Læs også

z Læs mere om "Marianne Healing"
Varme knæ
En gang i mellem popper tankerne om praktiske hverdagsproblemer
z Ved healing ser Marianne ser på
og arbejde op og skubber nordlyset i baggrunden, men det lykkes
folks farver, hvor skarpt de står,
mig at holde fast i en semi-meditativ sindstilstand.
og hvor klare de er. Og så
putter hun nogle farver på, der kan
Jeg glider ind og ud af en svag søvn, alt i mens Marianne healer min
balancere energien det
krop igennem.
pågældende sted.

Mine øjne er lukkede, så jeg kan ikke følge med i hvad der sker,
men jeg kan mærke en stærk varme på mine knæ, da hun lægger
hænderne på dem.

I næste uge kan du vinde en
healing med Marianne Jacobsen,
der også kan foregå over
telefonen, hvis du ikke bor på
Sjælland.

Udrensning!
Efter en god halv
times tid har
z
Marianne færdiggjort
Der er også sidste del af
sin healing. Jeg ligger
reportagen. Blev vores journalist
lidt og vågner og får
Lea Bahnsen healet?
også et glas vand.
Det er vigtigt at
drikke en masse nu,
fortæller Marianne.
Fra nu af og de kommende tre-fire dage, vil min krop nemlig
begynde at rense både fysiske og mentale blokeringer ud.
Det er også sandsynligt, at jeg vil kunne mærke ubehag, blive
trist eller have influenza lignende symptomer.
”Og det kan være din urin bliver mørk. Det er helt normalt,”
siger Marianne.
Marianne fortæller mig, at hvis healingen har virket, så kan efter udrensningen få åbnet for nye energier,
nye ideer og nye muligheder i mit liv, jeg ikke kunne få øje på før.
Det lyder utrolig spændende. Men jeg er også noget nysgerrig efter at høre, hvad Marianne opfangede fra
min krop, da hun healede den.
Kraftige udsving fra hoften!
Marianne fortæller, hun opfangede nogle kraftige udsving ved min højre hofte. Hun har healet på det , siger
hun og fokuseret healingen over begge hofter.
Jeg fortæller hende, at jeg har igennem et par år haft tilbagevendende smerter i min hofte, men at det er
den venstre hofte!
Marianne forklarer det med, at energien selv bestemmer, hvor den går hen.
”Nogle gange får jeg udsving ved folks højre fod, men det er i virkeligheden et sted i ryggen der bliver
healet, når jeg arbejder på det”, siger hun. Marianne bruger farver til at heale med.
Farver
Jeg kan ikke lade være med at spørge til mine farver. ”hvordan så de ud?”
”Dine farver stod faktisk meget klare og rene, og det tyder på, at du har begge ben på jorden og faktisk er i
god balance med dig selv,” siger Marianne.
Jeg tænker også på min hofte, som har gjort ondt i flere år uden forklaring. Det er den venstre, der gør
ondt, men Marianne opfangede et kraftigt udsving ved den højre. Det var jo forkert.
Samtidig er det næsten for mærkeligt til at være en tilfældighed, at det var en hofte, hun faldt over i sin
healing. Jeg er spændt på at se om den kommende tid vil åbne nye muligheder eller retninger i mit liv.
Læs 1. del af healing-reportagen!
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I næste uge, ser vi på, hvordan det har været for Lea i dagene efter sin healing og udlover en seance med
Marianne Jacobsen!
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