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Universets kraft

Kan healing
helbrede?
Oestrogens udsendte forsøger sig med healing.
Læs sidste afsnit af serien og find ud af om
healing virker.
TIRSDAG 28.4.2009 13:04 - AF LEA KATHRINE BAHNSEN,
LEA@OESTROGEN.DK. FOTO: LEA KATHRINE BAHNSEN.

Jeg er blevet healet af healeren Marianne Jacobsen. Før jeg forlader hendes hjem i nordsjælland, har hun
advaret mig om, at min krop vil
rense ud efter healingen. Derfor vil jeg de kommende tre-fire dage,
kunne komme til at opleve at være lidt ved siden af mig selv og
måske også føle mig en smule utilpas.

LÆS OGSÅ

”Influenza-lignende symptomer for eksempel”, forklarer Marianne.

Er du clairvoyant?

Og det skal jeg ellers lige love for.
I de kommende dage svulmer mit ene øje i form af et gigantisk
betændt bygkorn.
Farvel værdighed
Jeg bliver også småsvimmel og forvirret.

Ånderne hjælper mig
Stil spørgsmål til universet
Læs mere om healeren Marianne
Jacobsen

Går konstant ind i stole og dørkarme, taber alting og glemmer min togbillet til Jylland i automaten, hvilket jeg
først opdager da jeg sidder i toget mod Århus. Goddag bøde, farvel værdighed.
Melankolsk...
Jeg glemmer helt at lægge mærke til om min urin mørkere end
sædvanlig – sådan som Marianne har forudsagt, at den kan blive.
Men til gengæld bliver jeg i løbet af weekenden - som Marianne også
havde forudsagt - en smule melankolsk og savner pludselig min
sommerflirt fra forleden.
Om det virkelig er Mariannes healing,
der virker, er svært at sige.
Fantastisk uge
Men efter en kaotisk
”udrensningsweekend”, har jeg en
fantastisk uge.
På mit arbejde sker nye tiltag, og jeg
går til opgaverne med en ny energi.
Mit øje svinder ind til normal
størrelse.

Healer Marianne Jacobsen

Mere motion og energi
Det er som om tingene flyder lettere.
Jeg får også taget mig sammen til at
gå i træningscenter og får endnu
mere energi bagefter.

Hoften har det mærkbart bedre. Det er lidt som om jeg balancerer
bedre på venstre ben. Som om det er på mærkværdig vis er blevet
stærkere.
Positiv spiral
Her to uger efter er jeg stadigvæk i tvivl, om jeg tror på universets
kraft. Og om Mariannes virkelig har forbindelse til universet.

FIND EN GOD HEALER
Spørg andre om deres erfaringer.

Se efter en RAP-certificeret healer.
RAB betyder Registreret Alternativ
Behandler, som er en lovbeskyttet
titel,
For at blive RAB Registreringsberettiget Alternativ
Behandler - stilles der en række
uddannelsesmæssige og etiske
krav til den enkelte behandler,
Lyt til din mavefornemmelse første
gang, du besøger din healer. Kemi
er vigtigt. Hvis stemningen virker
forkert, så er den det sikkert også,
og du er i din gode ret til at finde
en anden.
Husk, at der er forskel på selve
healings-seancen og på effekten af
den. Dvs. du skal mærke godt efter
i tiden efter healing. Hvordan har
du det? Kan du mærke nogle
forandringer. Måske skal du heales
flere gange for at få noget ud af
det.
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Men jeg er sikker på at healing-timen med Marianne har været med
til at igangsætte en positiv spiral.
Det er ikke sidste gang, jeg er blevet healet!
Læs 1. afsnit af historien om healing
Læs 2. afsnit af historien om healing
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