
Når 
ENERGIERNE
flyder frit
Healing er en ældgammel teknik, og der findes 

et væld af forskellige former for healing, som 

alle hjælper os til at opnå balance og få vores 

styrke tilbage. Dette tema vil guide dig igennem 

nogle af de mange healings-teknikker. 

                                                                                                                               
Af Dorte J. Thorsen 
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H
ealing er en metode lige så gammel 
som menneskeslægten. Til alle 
tider og alle steder har mennesket 
healet. I dag har vi så mange for-

skellige teknikker, som vi anvender, når vi har 
brug for hjælp til igen at kunne lade energierne 
flyde frit i krop og sind.  

Det, som healingen gør, er, at den åbner, dér 
hvor der er lukket, så energistrømmen kan løbe 
uhindret. Healing kan også – hvis energien er 
lav – skrue op for strømmen, så harmoni kan 
skabes, angst og stress kan mindskes, og mod 
og styrke vokse.  

Healing bygger grundlæggende på et holi-
stisk menneskesyn, hvor krop og sjæl er to 
sider af samme sag – og på at healeren er en 
kanal for den energi, der skaber healingen. For 
selve healingen sker i dit eget energilag, som 
altså aktiveres ved forskellige healingsmetoder. 

Mød her flere healere og flere teknikker: 

Reikihealing og Inkahealing: 
Harmoni skabes, og sjælen hentes hjem

Esther Økær arbejder med Reikihealing og Inkahealing. Hun har en del år bag 
sig inden for Reiki. Reiki åbnede en helt ny verden for Esther, da hun blev indviet 
til først Reikihealer i 1997 – og dernæst Reikimesterlærer i 2000. At hun også 
skulle gå Inkatraditionens vej, viste sig for hende under en shamanistisk indre 
rejse i 2016. Reiki- og Inkahealing passer godt sammen og forstærker indbyrdes 
hinanden, siger Esther.

Generelt om Inkahealing
Inkahealing stammer fra Inkatraditionen, som den kommer 
fra Q’ero-indianerne i Peru. Ifølge Inkatraditionen kaldes en 
person for Paqo, når han/hun har gennemgået traditionens 
undervisning og indvielser. 

Teknikkerne er benyttet gennem tusinder af år og er baseret 
meget på naturens egne kræfter. Inden for Inkatraditionen siges 
det, at vi alle sammen har vores egen boble omkring os (Poqpo). 

Vi kan være mere eller mindre fyldt med tung energi, som 

kan medføre ubalancer både fysisk og psykisk. Det er blandt 
andet gennem denne ”boble”, som kan åbnes og lukkes efter 
intention, at healingen/rensningen kan ske.

”Når jeg benytter Inkahealing i mine sessioner, arbejder jeg 
primært med at ’rense’ for tung energi (hoocha) og tilføre ren 
energi fra Universet (Sami).

Jeg benytter blandt andet tre teknikker kaldet Samin Chakya, 
Saywa Chakya og Hoocha Mikhuy, hvor jeg bruger min egen krop 
som et slags ’instrument’. Jeg behøver ikke lægge hænderne 

på min klient (men gør det ofte alligevel, fordi jeg laver en 
kombination af Reiki- og Inkahealing).

Desuden healer jeg med den specielle Munay-energi. Når 
jeg healer med Munay, kanaliseres ubetinget kærlighed fra 
mig over i min klient. Dette kan bedst forklares ved, at jeg 
føler en dyb kærlighed i mit hjerte som den, vi føler, når vi 
ser på eller tænker på en, som vi elsker dybt og ubetinget. 

Når en Paqo har specialiseret sig yderligere, kan Inkahealin-
gen også inddrage den helt specielle healingsenergi ’Willka’, 
som kanaliseres ved, at jeg forbinder mig med hellige steder 
i både Peru og min fødeby i Nordjylland. 

Ved en Inkahealing kan også benyttes en Misha/Mesa (et 
stort helligt vævet tøjklæde, som indeholder energigenstan-
de). Denne benytter jeg både til at rense min klient for tung 
energi og til at foretage en sjælehentning. 

Inden for Inkatraditionen siges det, at man tager boblestyk-
ker hjem. Også denne specielle sjælehentning foretager jeg i 
kombination med Reiki- og Inkahealing. Klienten fokuserer 
på sit traume, hvorefter jeg hjælper det mistede ’boblestykke’ 
hjem til min klient igen ved hjælp af min Misha.

Hvad sker der i krop og sjæl på den, 
du healer?

Både Reiki- og Inkahealing har en tendens til at forløse stress, 
gamle emotioner og traumer. Min erfaring er, at klienten ofte 
føler en lettelse og en større indre ro bagefter. 

Jeg fik selv min interesse for Reiki i begyndelsen af 90’erne, 
hvor jeg efter min skilsmisse begyndte at modtage Reikihe-
aling. Jeg husker, at det føltes, som om ”noget” ramte min 
sjæl og gradvist transformerede mig som person fra at være 
indadvendt til at være mere udadvendt. 

Men det er svært at sige noget generelt, da mennesker er 
forskellige. Alle former for healing kan føles forskelligt fra 
menneske til menneske.

Hvad skal en klient være opmærksom på 
inden, under og efter en healing?

Det er en god idé, hvis klienten møder op i afslappet tøj, der 
ikke strammer for meget, da man under en healing beholder 
alt sit tøj på og skal ligge på en briks.

Under healingen skal klienten bare slappe af og tage imod. 
For nogle vil der føles en varme eller en vibration. For nogle 
måske endda lidt fysiske symptomer, som ofte er et udtryk 
for, at healingen er i gang med at arbejde det pågældende 
sted. Nogle vil se billeder eller farver. Andre oplever ingenting. 
Men healingen sker alligevel.

En healing vil ofte fortsætte med at virke et stykke tid efter 

healingen. Det er ikke ualmindeligt, at en klient kan mærke 
reaktioner og udrensning i en-tre uger efter en healing. 

Reaktionerne kan være: forøget tørst, kvalme, andre fysiske 
symptomer, forøget drømmeaktivitet, træthed, mere energi, 
gråd med mere. Andre er mere ”heldige” og mærker udeluk-
kende glæde og lettelse. Så igen kan reaktionerne være lige så 
forskellige, som mennesker er.

Et fælles råd for alle er: Drik ekstra meget vand (plus måske 
kokosvand). Alt energiarbejde kræver, at du er velhydreret, så 
kroppen kan følge med de energiskift, der uundgåeligt sker.

Og så vil jeg ikke undlade at nævne, at ligesom ved andre 
alternative behandlingsformer må jeg naturligvis ikke love 
helbredelse. Jeg anbefaler således altid, at mine klienter også 
opsøger en læge, når de har symptomer. 

www.reikihealer.dk
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Spirituel healing handler om at åbne op til sjælen 
og de essentielle kvaliteter

Spirituel healer Jane Mejlhede tilbyder både spirituel vejledning, psykoterapi, 
stresscoaching, healing, meditation og mindfulness med sessioner både fysisk 
og over Skype. 
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Hvad går din healing ud på? 
Min healing går ud på, at jeg åbner mig op og sanser ind i, hvor 
der er ubalancer. Det kan være i en klient, men også i mig 
selv. Det er altid bare nemmere at heale en anden, fordi du 
ser andre tydeligere, end du ser dig selv, hvor personligheden 
har det med at komme i vejen med sine egne agendaer. 

Principielt er vi alle også en del af en større fælles be-
vidsthed. Så egentlig kan man sige, at det er adgangen til 
dén bevidsthed, som jeg åbner op til. Herefter kontakter jeg 
forskellige energier og elementer, som hjælper til at genoprette 
balancen i krop, hoved eller følelser – eller i flere. For ofte 
er der tale om en blanding.

Hvad sker der, mens du healer – både 
i kroppen og i sjælen på den, som du 
healer?

Grundlæggende er der en masse energi, som flyttes rundt, 
transformeres og så videre. Jeg arbejder ud fra et princip om, 
at vores system altid forsøger at komme tilbage i balance 
og egentlig kan heale sig selv, men vores prægninger og på-
virkninger betyder, at det ofte vil være nødvendigt med en 
håndsrækning. 

Rent fysisk er det meget forskelligt, hvad folk mærker. 
Nogle bliver momentant kolde, varme, mærker noget bevæge 
sig, stå stille og så videre. Nogle bliver meget emotionelle. 
Nogle falder næsten i søvn og så videre. 

Sjæleligt er det ikke min opfattelse, at der sker noget, idet 
sjælen i mit perspektiv er den del af os, som er evig og altid 
u-såret og u-skadet. 

I takt med personlighedens dannelse og de små og store 
traumer livet møder os med (og de traumer, vi bærer med os 
i vores epi-genetik), dannes flere og flere ”lag” og sammen-
trækninger, som afskærer os fra vores sjælelige kvaliteter, der 

for eksempel kan være medfølelse, frihed, kærlighed, væren, 
at høre til, intuition, glæde, nysgerrighed, flow, visdom, ro 
og så videre. 

Så i en healing løsner og blødgør jeg nogle af de lag eller 
sammentrækninger, så der bliver åbnet mere op til uhindret 
adgang til sjælen og vores essentielle kvaliteter.

Hvordan – og hvorfor – virker healingen? 

Healingen virker på den måde, at vi går i en form for dialog 
med det, der er trukket sammen, stivnet, forældet … hvad 
vi nu vil kalde det. Når det herigennem blødgøres, bevæges, 
forandres, ændrer energien sig, og gennemstrømningen bliver 
også ændret. 

Det er underordnet, om det handler om noget fysisk, emo-
tionelt eller mentalt. For det er samme grundmekanismer, 
og fordi der også ofte er sammenhæng mellem alle disse tre. 

Hvis vi tilstrækkeligt længe har undertrykt bestemte 
mønstre, følelser og så videre, vil den energi, vi bruger til 
at lukke ned med, over tid sætte sig mere og mere fysisk i 
kroppen, og det er derfor, det giver mening at arbejde på alle 
fire niveauer i en healing; nemlig fysisk, mentalt, emotionelt 
og sjæleligt. 

Dermed ikke være sagt, at al sygdom stammer fra ubevidst 
mentalt og emotionelt materiale. Der er selvfølgelig mange 
og komplicerede årsager til sygdom.

De energier, jeg bruger til at heale med, er specifikke kvalite-
ter og egenskaber, som støtter healingen fokuseret, kraftfuldt 
og målrettet. Men rigtigt meget handler i virkeligheden om 
fuldstændigt og totalt nærvær.

Når vi er i 100 % sandt nærvær, det fælles bevidsthedsrum, 
er vi i stand til at møde den anden på det dybeste niveau, og 
at blive set, mødt og rummet med alt, hvad der er, er måske 
det mest healende af alt. Fordi det er her, at vi kan blive 

mødt i alt det, vi har skubbet væk, undertrykt med mere. 
Og når det sker, så begynder energien af sig selv at flyde, og 
healingen er i gang. 

Er der noget, man som klient skal være 
opmærksom på inden, under og efter he-
alingen?

Det kan være en god idé, at man forbereder sig ved at lave en 
lille ceremoni med en intention for healingen. Ceremonien 
kan være så lille som, at man beder om støtte til forandrings-
processen og takker for den. 

Det er ikke nødvendigt, men det er en måde også at signalere 
over for sig selv, at nu kommer der til at ske noget, og at det, 
der sker, er vigtigt. Jo mere man selv er i stand til at tage et 
medansvar for healingsprocessen, jo dybere og kraftigere 
vil den også være. 

Men igen: Hvis en healing ikke ”virker”, kan man ikke sige, 
at det er klientens egen skyld. For der er selvfølgelig mange 
faktorer, der spiller ind. Healing er ikke en tryllestav, men 
et seriøst og forpligtende arbejde mellem to ligeværdige 
bevidstheder. 

Under healingen kan man bare slappe af, så meget man kan, 
og måske stiller jeg nogle spørgsmål. Det er meget afhængigt 
af situationen. 

Nogle oplever en masse undervejs i healingen – ser for 
eksempel indre billeder eller mærker energier i kroppen. 
Og det skal man bare give sig hen til og forsøge at lade være 
med at blive for mental i forhold til. 

For i det øjeblik, vi forsøger at forstå og rationalisere, 
bevæger energien sig ikke længere frit, men bliver bundet i 
det mentale, så det er bedst bare at være sansende til stede. 

Efter healingen er det vigtigt at tage det med ro, så man 
giver processen tid til at grundfæste sig. Og gerne sørge for at 
drikke en masse vand, som kan støtte udrensningsprocessen.

Andet vigtigt? 

Alle mennesker kan heale både sig selv og andre. Men vi 
har glemt, hvordan vi gør det, og derfor er det for de fleste 
nødvendigt at lære det – hvis man altså er interesseret i det. 

Så på den ene side kan man sige, at healing er meget jord-
nært, naturligt og noget, som vi alle sammen gør i mindre skala 
hver dag. Når vi ser en anden i øjnene og mødes fra hjertet. 
Når vi vugger et barn i armene. Når vi sender et venligt ord 
eller en kærlig tanke til en anden. Når vi er opmærksomme 
på, hvad der er nærende, omsorgsfuldt og kærligt i forhold 
til os selv (og andre) og handler på det. 

Og på den anden side er healing noget, der kan virke, som 
om det er meget abstrakt og alternativt, fordi vi må sætte os 
i kontakt med tilstande, ritualer og energier, som vi i vores 
kultur har sat mere eller mindre i skammekrogen. Delvist 
fordi der også findes utroligt meget plat og bedrag i branchen, 
men vel overvejende fordi vi gennem de sidste par 100 år har 
taget en retning bort fra kontakten til krop, hjerte og sjæl og 
et meget mere ensidigt fokus på det rationelle.

www.janemejlhede.com 
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Sådan finder du en god healer
Når man skal finde en god behandler, skal man altid lytte til 
sin intuition. 

Man kan selvfølgelig kende nogen i forvejen, som har været 
hos en god healer – og hvis det er en person, som man er 
tæt på, er det oplagt at vælge den samme healer som ens 
veninde, søster eller hvem det nu er. 

Men kemi mellem mennesker er forskellig, så selvom det 
er din bedste veninde, der anbefaler en bestemt healer, er 
det ikke sikkert, at I har samme behov og måde at være til 
healer på. 

Det bedste råd er derfor altid at gribe telefonen og ringe 
til healeren og tale sammen fem-ti minutter. Hvis det stadig 
føles rigtigt, så bestil endelig en tid. 

Det samme gælder, hvis du går på nettet for at finde en 
healer. Giv dig tid til at lede – og kig også gerne mange sider 
igennem – og husk at google forbi de første 10-20 forslag. Der 
ligger meget guld længere nede på søgemaskinernes lister.

Når du så har fundet en healer på nettet, som du umiddelbart 
føler en god energi med, så er det fat i telefonen, ringe og tale 
fem-ti minutter og så enten sige tusind tak – eller bestille en 
tid. Men husk, at du skal tale med personen selv – og ikke en 
sekretær eller andre. Du skal mærke energien fra den person, 
som skal hjælpe dig, før du kan tage en kvalificeret beslutning.

Healing – en del af den etablerede 
lægeverden
Healing bruges som supplement til både fysisk og psykisk 
behandling – også i den vestlige lægeverden, hvor man dog 
udelukkende anerkender healingens psykologiske funktion. 

Kræftens Bekæmpelse, som har lavet en stor undersøgelse 
af healing og kræft, skriver for eksempel på deres hjemmeside: 
Kontakten og samtalen i forbindelse med healing kan have en 
positiv psykologisk effekt. Mindre undersøgelser tyder også 
på, at healing kan virke gavnligt blandt andet mod træthed. 
Kræftpatienter har rapporteret mindre angst, færre smerter 
samt bedre søvn og selvtillid ved healing.

Der er også eksempler på pårørende til kræftpatienter, 
som har benyttet healing og derefter oplevet mindre angst 
og anspændthed.

At kræftceller i en petriskål ikke bremses af healing, betyder 
ikke nødvendigvis, at healing ikke gavner. Samtalen og samar-
bejdet mellem patient og healer spiller en stor rolle, og det kan 
muligvis mindske angst, lindre smerter og øge det generelle 
fysiske og psykiske velbefindende. Dette ved man dog endnu 
meget lidt om. Der mangler videnskabelige undersøgelser af 
healings effekt og af, hvordan healing virker i forhold til andre 
former for alternativ behandling eller terapi. Citat slut.

Theta- og delta-healing: 
Jeg er selv det bedste eksempel på, at healing 
gør en forskel

Karina Conradi er healer og arbejder med både Theta- og DeltaHealing. Og hun 
fortæller:

J
eg har været ramt af PTSD, og selvom 
jeg er meget taknemmelig for, at Theta-
Healing fik mig på banen igen, så er den 
største gave i mit liv den selvaccept og 

selvkærlighed, der kom ud af healingerne. Mit 
liv er meget lettere i dag, og den hammer, som 
jeg før slog mig selv i hovedet med, er væk.

For mig handler healing om selvkærlighed 
– og indtil du kan give dig selv kærlighed, vil 
jeg rigtig gerne hjælpe dig med at mærke Uni-
versets kærlighed. Jeg tror på, at vi er skabt 
helt perfekte, og at healing handler om at 
komme tilbage til vores sande, fantastiske, 
perfekte selv. 

Healingen hjælper dig blandt andet til at 
være fri til at leve det liv, du drømmer om.

For at heale er du nødt til at kunne tage 
imod. Det hjælper ikke ret meget at heale, 
hvis du har blokeret og lukket af. Derfor er 
nøglen til healing at få clearet de blokeringer.

Når jeg faciliterer en healing, forbinder jeg 
mig til Universets energi og tager dig med i 
enten theta- eller delta-hjernebølger. Præcis 
hvad der skaber healingen, ved jeg faktisk ikke 
med sikkerhed – men healingen sker. Jeg tror 
selv på, at det er Universet. For jeg mærker, 
hvor stærk og smuk en energi det er.

DeltaHealing fra 12. plan – 
hvad er det?

DeltaHealing er en helt unik, blid, smuk og 
stærk healingsform. Den sker i meget dybe me-
ditative delta-hjernebølger. Delta-hjernebølger 
er søvnbølger og stadiet lige før søvn, hvor der 
næsten ingen aktivitet er. Dér hvor der opstår 
en helt særlig stilhed og ro, hvor du kommer på 
et helt andet bevidsthedsniveau. Når hjernen 

får helt ro, bliver der plads til, at healingen kan ske, uden 
at egoet blander sig og kommer til at blokere. Der sker 
præcis den healing, du har brug for. Din hjerne ”nulstilles” 
og regenererer i den dybe meditative tilstand.

Hvordan foregår det?

Healingen foregår liggende. Jeg bringer os begge i delta-
hjernebølger. Jeg vidner dermed også om den healing, der 
sker, men lader det ske helt af sig selv uden nogen form 
for styring. Bagefter fortæller jeg dig, hvad jeg oplevede. 

Alle healinger er forskellige. Nogle gange er der mange 
billeder og budskaber, andre gange er det en mere fysisk 
healing, der sker.

Hvad oplever du?

Det er meget forskelligt, hvordan healingen opleves. Det 
kan også være forskelligt fra gang til gang. Nogle mærker 
det fysisk, som for eksempel bølger, kulde, varme, eller 
at de svæver. Andre får billeder, og andre igen oplever 
bare fuldstændig ro. Der er ikke en forkert måde at 
opleve healingen på. 

Du vil opleve, at healingerne udvikler sig, og at du 
vil komme på højere og højere frekvenser og højere 
bevidsthedsniveauer for hver healing. Du får kontakt 
til de dybere lag af dig selv, og den ro og kontakt til din 
sjæl/højere bevidsthed er en af de smukke ting, du tager 
med dig videre ud i livet. Forandringen/healingen vil du 
ofte opleve udvikle sig over tid. 

DeltaHealing er i øvrigt dansk og er kanaliseret meget 
fint og rent til Helle Brinch, der underviser i denne he-
alingform.

ThetaHealing – hvad gør det?

ThetaHealing kan rigtig mange ting og handler blandt 
andet om at identificere og slippe de blokeringer, over-
bevisninger og adfærdsmønstre, der spænder ben for dig. 
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En stor del af de blokeringer, vi har, grundlægges i 
barndommen. Indtil vi er ca. seks år, er vi hovedsageligt 
i theta-hjernebølger – hvor alt går direkte og ufiltreret 
ned i vores underbevidsthed. Da vores underbevidsthed 
styrer ca. 95% af vores adfærd, er det meget nemmere 
at ændre noget i vores liv ved at gå direkte til underbe-
vidstheden og derfra skabe positive overbevisninger i 
stedet for negative.

Hvordan foregår det?

Healingen foregår siddende. Jeg bringer os begge i the-
ta-hjernebølger. EEG-scanninger har vist, at klientens 
hjerne i løbet af minutter går fra flest beta-hjernebølger 
til theta-hjernebølger. 

Jeg bruger clairvoyance og en kognitiv spørgeteknik 
for at hjælpe dig med at identificere de overbevisninger, 
roller og andet, der skal forløses og erstattes med nogle, 
der tjener dit livsformål. 

Du skal aktivt acceptere, at forløsningen sker, så du har 
fuld kontrol hele vejen igennem. Kontakten til Universet 
er meget kærlig, og jeg får som regel nogle meget smukke 
budskaber og nye overbevisninger til dig.

Hvad oplever du?

Du kan opleve at føle dig en lille smule i trance, og at der 
kommer nogle følelser op undervejs. Du vil typisk opleve 
en forløsende ro eller glæde og måske, at en smerte 
forsvinder, når blokeringer forløses. Nogle oplever, at 
det bliver helt lyst, selvom det er mørkt. 

Healingerne er individuelle, og den fulde effekt vil du 
ofte opleve over tid. For eksempel at du pludselig ikke 
bliver påvirket af noget, der før ville have fyldt meget. 
Mange går fra en session opløftede, med en større selv-
kærlighed og med en ny tillid og tro på sig selv og livet.

Det skønne ved denne form for healing er, at det 
hjælper dig til selv at tage ansvar og tage din power 
tilbage. Du er ikke et offer for omstændigheder. Du har 
power til at handle. Det er dit liv. 

ThetaHealing bruges flere steder i verden som sup-
plement til den etablerede medicinske verden. Her 
anerkender man, at fysiske ubalancer er skabt af følel-
sesmæssige ubalancer (psykosomatik). Den anbefales 
også af cellebiolog Bruce Lipton, fordi transformationen 
sker øjeblikkeligt og helt ned på celleniveau.

www.KarinaConradi.dk

K
an man overhovedet heale sig selv? Det er et 
spørgsmål, som nogle mener kan diskuteres. 
Men for mange er sagen ganske klar. Det kan 
man godt – også fordi healing i virkeligheden 

blot er et redskab til at aktivere egne energistrømme. 
Selvhealing uden hjælp fra andre kræver så, at man 

kan finde ind til roen i sig selv, så man kan være åben, 
og energierne kan flyde frit. At heale sig selv kan minde 
meget om meditation, men er anderledes, fordi man 
både retter opmærksomheden indad og udad. 

Man starter typisk med at sætte eller lægge sig ned, 
finde ind til det rolige sted i sig selv og så åbne op – og 
fokusere på, at man inviterer alle de styrkende og gode 
energier ind. 

Om man visualiserer farver, bølger, luftstrømme, 
en slags røg eller noget helt femte, er op til én selv. 
Det er alt sammen indre billeder på den kraft, som 
kommer fra Universet – og som er det, der bevirker 
healingen. Man kan også vælge at nynne, småsynge, 
høre musik eller andet. Det gælder om at vælge det, 
som fungerer for én selv. Hvor længe man så skal sidde/
ligge i healingen, er der heller ingen faste regler for. 
For nogle er et par minutter rigeligt, for andre er en 
halv time det optimale. 

Der er også nogle, som bruger selvhealing som en 
naturlig del af den daglige meditation, hvor selvhe-
alingen kan ligge både i starten af meditationen, midt 
i eller i slutningen. 

Man kan også bruge naturen til selvhealing, hvis 

Sådan healer         du dig selv
man sætter sig ude i en skov, ved stranden eller andre 
steder, hvor energierne i forvejen er gode. Healing i 
naturen har den egenskab, at det ikke kun er ens egen 
ro og Universets kræfter, som aktiveres – men også 
naturens evne til at skabe balance i energierne og give 
styrke til krop og sind. 

Drømme er en anden vej til selvhealing, især hvis man 
tillader sig selv at blive i sengen og fastholde følelsen og 
oplevelsen – og skrive drømmen ned. For så kan man 
senere på dagen – evt. sammen med en meditation – bruge 
drømmens budskaber og energier til at heale sig selv. 

Senere kan man også bevidst bruge klar-drømmene, de 
såkaldte lucide drømme, som middel til at kommunikere 
med ens sjæl, mens man sover. For i en lucid drøm ved 
man, at man sover, og at man drømmer. Men man ved 
også, at man kan finde svar på det, som man ikke kan i 
vågen tilstand. At kunne drømme klar-drømme kræver, 
at man beslutter sig til det – og at man, inden man falder 
i søvn, siger til sig selv, at i nat vil jeg i min drøm finde 
de svar, som jeg søger. 

Endelig er der de selvhealinger, som sker uventet af 
sig selv, som hvis man for eksempel står i brusebadet 
og lige pludselig kan mærke en masse lys og farver, der 
strømmer ned over én. Den slags spontane healinger 
kommer ikke så tit. Men de sker – både for folk, som 
arbejder bevidst med sig selv og de åndelige energier – og 
for dem, som ikke gør. 
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Bliv zoneterapeut og massør i én uddannelse!

Selvstændig            terapeut       

Få den mest efterspurgte uddannel-
seskombination, fra en skole med 
34 års erfaring. DDZ har fingeren på 
pulsen og er et sjovt og professionelt 
læringsmiljø. Mulighed for rentefri 
adragsordning. 

Besøg os til gratis introaftener. 

Start allerede i dag med fagene 
Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære 
som delvis e-learning.

Tornerosevej 72 - 2730 Herlev. www.DDZ.dk

Kurser
Neuromuskulær terapi, Babyterapi for behandlere og forældre, 
Øreakupunktur, Cupping og Fascielære, Sports- og Trigger-
punktsakupunktur, Neuromuskulær Terapi, Hot Stone med flere.

Følg med på 

facebook.com/ddz.dk

Kontakt os på tlf. 51237723 eller mail ddz@ddz.dk

Lys-Healing
                                         Energi for krop, sind og sjæl

Lad dit indre lys skinne
Healing fjerner blokeringer, giver forståelse og skaber 
balance i krop, sind og sjæl.

Behandlingen kan afhjælpe
•   Smerter f.eks. piskesmældslæsioner, rygproblemer, 

bækkenløsning og sportsskader
•   Hormon-ubalancer, astma og allergier
•   Indlæringsproblemer
•   Spiseforstyrrelser
•   Angst og uro
•   Baby-kolik
•   Stress

Healer og 
Kranio-sakral-terapeut
Inge Marie Busk Nielsen 
Kobberupvej 99, Mejrup 
7500 Holstebro
Mobil: 21 29 63 84 
www.imbn.dk
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Lydhealing: At blive set med lyd på
Lykke Emilie arbejder både fysisk og via Skype med lydhealing – og med din 
sjæls sang, som kort fortalt går ud på, at hver sjæl ønsker at synge sin helt 
egen sang. En sang, som man altid føler sig hjemme i. Fordi man jo er sin sang. 
En sang, som også kan bruges til healing, fordi du healer bedst, når du er be-
vidst om, hvem du selv er. 

Hvad er fremgangsmåden i din healing?

Med udgangspunkt i hvad personen har brug for, er fremgangs-
måden lidt forskellig. Men fællesnævneren er altid nærvær og 
intention. Så uanset om vedkommende kommer med fysiske 
eller psykiske udfordringer, så starter jeg altid med en form for 
bøn. Det giver fokus, og lyden fra ordene kan runge i rummet 
og danne en god start. 

Herfra bliver jeg guidet, så jeg ved instinktivt, hvad jeg skal 
gøre. Hvis personen for eksempel har fysiske udfordringer, 
scanner jeg kroppen med en dyb tone fra fødderne, der så bliver 
lysere og lysere hele vejen op ad kroppen. Det er som at være i 
en MR-scanner, der sender lyden igennem kroppen for at måle, 
hvordan det ser ud indeni. Her er jeg bare ”scanneren”, og lyden 
fra vokalen ændrer sig, hvis der er ubalancer. Tonen åbner sig, 
hvis cellerne har brug for en særlig tone. 

Kroppen indeholder mellem 60-80% vand, og lydens frekvens 
kan ændre vandmolekylets struktur på et splitsekund. Hvis 
vedkommende har svært ved at være i kroppen, eller er meget 
i sine følelser, er der som regel en bedre chance for at nå ind til 
personen igennem det, som jeg kalder for ”sjælens sang”. Her 
holder jeg alt fokus på vedkommendes sjæl og synger det, som 
jeg ser og mærker helt intuitivt.

Hvad sker der i kroppen?

Hvis jeg scanner den fysiske krop, fortæller personen ofte, at 
der er en spænding/smerte, og at den efterfølgende forløses/
forsvinder, så vedkommende føler sig lettere i kroppen. Hvis der 
er en større smerte eller sygdom, kan det også blive lidt værre i 
en periode, og personen har så brug for flere behandlinger for, 
at det slipper helt. Når jeg synger sjælens sang, beskriver folk, 

at de får energi, og at det summer i kroppen. Eller de bliver helt 
fredfyldte. Nogle beskriver det som at ”blive set med lyd på”. 

Hvordan virker lydhealing?

Healingen virker, fordi frekvensen kan rette op på cellens struk-
tur, og samtidig handler det om, at der holdes et særligt nærvær 
på, hvor intentionen er. 

En af de første gange, jeg lydhealede en person, vidste jeg 
ikke, at hun var delvist lammet i det ene ben på tiende år. Efter 
lydhealingen fik hun meget af følelsen tilbage i benet. Dog ringede 
hun tre dage efter og sagde, at lammelsen var kommet tilbage 
igen. Mennesket har sin egen frie vilje til at tænke det, som de 
ønsker, og holde fast i gamle tankebaner og dermed fastholde 
den fysiske krop. Selvfølgelig mere eller mindre bevidst. 

Derfor er nærværet og intentionen så vigtig. Mennesket skal 
tro på det. Dette er blot et eksempel af mange. Til gengæld har 
jeg oplevet, at lydhealingen har forløst mange smerter. Alt lige 
fra tinnitus til diskusprolapser. Efterhånden har jeg også bare 
måttet erkende, at jeg ikke kan forklare alt. Det er simpelthen 
ikke muligt for mig.  

Jeg blev for mange år siden kontaktet af en kvinde, som lå på 
hospitalet og skulle scannes for efterfølgende at få opereret en 
knude ud. Jeg sad hjemme hos mig selv og sang for hende og 
sagde en bøn højt. Da hun dagen efter skulle scannes, kunne 
lægerne ikke finde kræftknuden.

Er der noget særligt, som man skal være 
opmærksom på?

Det er vigtigt, at personen ikke er påvirket af alkohol eller andre 
stoffer. Det er også vigtigt for mig at vide, hvis personen er på 

antidepressiv medicin eller har for eksempel en hjerteklap eller 
lignende, da lydhealingen kan skabe hurtige ændringer i kroppen. 
Det er også vigtigt som ved alle behandlinger, at vedkommende 
har tid til efterfølgende at være i ro og drikker rigeligt med væske. 
Hvis der er blevet arbejdet med en voldsom sygdom eller et stort 
traume, kan det blusse op, og det kan være godt at få yderligere 
behandlinger.

Hvad med de spontane healinger?

Der opstår healinger hver eneste dag blandt mennesker. Små som 
store. I blikke der mødes eller hjælpende hænder fra en nabo 
og så videre. Nærværet er fundamentet for healingen, og det 
behøver på ingen måde at være noget hokus pokus. At sætte sig 
i et kirkerum og høre koret synge eller sætte musik på eller sige 
en bøn højt for sig selv kan være en stor forløsning for mange. 

Men nærværet skal være dér til at huske os selv på, at vi skal 
gøre det. Vi må vide, at stemmen har stor magt – og at ord, lyd 
og svingning summer af healing. 

Så ofte lader jeg faktisk folk selv sætte lyd på, fordi det er noget 
af det mest kraftfulde, som et menneske kan gøre. Selv at sætte 
ord og lyd på smerte eller glæde er et stærkt værktøj. 

Når de personer, som kommer hos mig, først mærker den kraft, 
som de selv indeholder, så står de meget stærkere i dem selv, 
fordi de finder ud af, at de har et instrument, som de kan bruge 
til at stå forankret i sig selv. 

Det er derfor guld værd at overvære, at folk healer sig selv. Det 
eneste jeg gør er at være nærværende og støtte deres nervesystem. 
Ja, den bedste session er ofte den, man booker med sig selv, og 
ikke den, man booker hos sin behandler for at ”blive fikset”. 

www.lykkeemilie.dk

Healing og religionerne
Gennem alle tider og over hele kloden har mennesker 
brugt healing. Det er så blevet kaldt forskellige ting. 
Men ideen om, at et menneske (en healer) kan være 
den kanal, som genopretter en balance i et andet 
menneske, er en praksis, som altid har været kendt 
og anvendt. 

Det bunder i ideen om, at sygdom er en form for 
åndelig infektion og måske endda forårsaget af onde 
kræfters virke i krop og sjæl. En opfattelse lige så 
gammel som menneskeslægten. Der har derfor også 
altid eksisteret healere fra naturfolkenes shamaner og 
til nutidens healere, som stadig kan være shamaner, 
men også har mange flere forskellige baggrunde.

I mange religioner kalder man healing for en 
håndspålæggelse og mener, at healeren overfører en 
guddommelig livskræft, som gives til ikke kun syge, 
men også til mennesker, som skal indvies til noget. 
Healing bruges også i forbindelse med offerritualer. 

I kristendommen healer Jesus for eksempel 
med sine hænder flere gange i evangelierne, og 
det samme sker stadig i nogle kristne kirker, hvor 
håndspålæggelse og helbredelse ved tro og påkal-
delse af Helligånden er en almindelig del af kirkelivet. 

Healing i bøn og tro ses også i både islam og 
jødedom, men mere som et supplement hos visse 
grupper end som en generel ting, selvom især læs-
ningen af visse Koran-vers vurderes at kunne hjælpe 
mennesker. Udøvere af den jødiske Kabbalah-tradition 
arbejder også bevidst og langt mere målrettet med 
healing, end mange andre jødiske retninger gør det.

I buddhismen er healing en integreret del af re-
ligionen, da sindet opfattes som dér, hvor alt be-
gynder, og alt slutter. Sindets grundnatur er netop 
også at være rent, grænseløst og transcenderende, 
og derfor handler enhver healing om at få skyerne 
væk fra sindet og få renset ud. For kun sådan kan 
man komme fysiske sygdomme og skavanker til livs. 
De udspringer nemlig af ubalancer og problemer i 
sindet og vil derfor forsvinde igen, når man skaber 
ligevægt i sind og sjæl. 

En tilsvarende tilgang til healing møder man i hin-
duismen, hvor healing ovenikøbet har sit eget navn, 
Ayurveda, der betyder Livets Videnskab. For en hindu 
er healing at betragte som lægevidenskab. 

5150 www.livogsjael.dkwww.livogsjael.dk    



TEMA healing

Healing – gaven, der venter på at blive åbnet
Pia Lund er masterhealer og tilbyder desuden kurser i Reiki-healing. 

Kan alle heale? 
For nogle virker healing som en fluffy størrelse, mens det for 
andre er lige så naturligt at gå til en healer som til en zonete-
rapeut eller fysioterapeut. Det handler om energi. Energi, der 
søger at opløse eller minimere spændinger og blokeringer i 
krop og i sind. 

Jeg tilbyder Reikihealing. Reiki er det japanske ord for uni-
versel livsenergi. Energien kommer ikke fra mig. Jeg giver den 
videre. Som healer er jeg blot bindeleddet mellem den univer-
selle livsenergi og personen, som modtager energien. Hvis vi 
sammenligner energi med vand, så er jeg en slags vandledning, 
der fører vandet frem til dig.

Healing virker både på børn, voksne samt kæledyr og planter. 
Og evnen til at give healing er faktisk noget, vi alle kan lære. 
På et kursus i Reikihealing bliver du åbnet op for at kunne lade 
energien strømme via dine hænder og hen til de områder i din 
klient, hvor der er et fysisk eller emotionelt behov for healing. 
Men du kan også vælge blot at heale dig selv. 

Hvordan er det, når du får healing?

Når du får healing, vil du typisk ligge på en briks fuldt påklædt 
og med et tæppe over dig. Men det er også muligt at blive healet 
siddende på en stol eller i en kørestol. Under en healing sker 
der en overførelse af energi, som strømmer hen i de områder 
af kroppen, hvor der er en ubalance. Det er energiens opgave 
at fjerne ubalancerne.

Reikihealing er som at give sjælen et kæmpe energetisk knus.
Vi ved alle, at negative ord og tanker kan mærkes i kroppen. 

Ubehagelige oplevelser kan sætte sig som spændinger i kæber, 
nakke, lænd eller mave. Vi reagerer på det, vi oplever. Vi spænder 
op eller stivner. Her kan healing hjælpe. Healingsenergien 
forsøger at opløse ubalancen, uanset om den skyldes stress, 
sorg, frygt, chok eller en fysisk smerte.

Hvordan healer du?

Når jeg healer, holder jeg typisk hænderne løftet nogle centi-

meter over kroppen. I det tilfælde arbejder jeg i auraen, men 
jeg kan også placere hænderne direkte på klientens krop. Det 
er et spørgsmål om, hvad jeg intuitivt fornemmer, at der er 
behov for, og hvad klienten er tryg ved. 

Hver healing er helt unik, da klienten trækker den healings-
energi, som hun/han har behov for lige nu. 

Ved ubalancer mærker jeg det som en prikken i mine hænder, 
og så arbejder jeg i området, indtil følelsen forsvinder. 

Hvad er klarfølelse?

Andre gange mærker jeg ubalancen ved at anvende den form for 
klarsansning, der hedder klarfølelse. Det betyder, at min krop 
mærker ubalancer. Sådan får jeg besked om, at hoften i højre 
side skal heales. Min egen hofte gør rent faktisk ondt, indtil 
jeg har healet tilstrækkeligt. Når hoften er healet, mærker jeg 
ikke længere smerten. Det samme kan ske med følelser, at jeg 
mærker en følelse et bestemt sted, som jeg healer, indtil jeg 
ikke mærker den længere. 

Klarfølelsen er en evne, jeg har udviklet og forfinet gennem 
årene som healer. Jeg bruger i høj grad min intuition. Og jeg 
sørger for at parkere mine egne følelser uden for behandlings-
rummet. Det er vigtigt som healer, at du selv er i balance og kan 
adskille egne skavanker og følelser fra klientens. 

Hvordan opleves healing?

En healing og samtale tager typisk en times tid. Under en 
healing vil klienten kunne mærke kulde, varme og stikkende 
fornemmelser. Energien arbejder. De fleste oplever, at noget 
letter, noget slipper og bliver forløst. Efter healingen kan du 
føle dig let og klar i hovedet, men behageligt tung og afslappet 
i kroppen. I timerne efter en healing bør du tage det stille og 
roligt og desuden drikke en del vand. Når du lader kroppen hvile, 
giver du dig selv lov til at sunde dig og konsumere healingen. 

Hvis der er tale om et længere forløb, så anbefaler jeg at skrive 
dagbog, hvor du registrerer dine tanker, følelser, og hvad der 
sker i kroppen. Ofte glemmer vi nemlig de skridt, vi har taget, 

og den udvikling, der allerede er sket. Dagbogen hjælper 
os med at huske processen og få øje på vores sejre.

Andet vigtigt?

Chakrahealing er rigtig populært hos mig. Jeg healer ti 
chakraer, der foruden de syv kendte indbefatter healing 
af øre, fod og håndchakraet. Men jeg har også klienter, 
der har behov for healing af tidligere liv, så dem tilbyder 
jeg karmisk healing. Der heales altså på problematikker, 
chok og traumer fra tidligere liv. 

Endelig er det vigtigt at slå fast, at alle kan lære at 
heale. Jeg elsker som masterhealer at videregive min 
viden og åbne for healingsenergien. 

Mine kursister er typisk interesseret i forbindelsen 
mellem den fysiske krop og følelseslivet. De fleste er 
begyndt at snuse til den spirituelle verden. En del tager 
på kursus i healing for at kunne heale sig selv eller deres 
familie eller kæledyr. Evnen til at heale er en gave, som 
vi alle rummer. Vi skal bare hjælpes til at åbne den. Og 
når det sker, er det hver gang helt fantastisk at se folks 
forbløffelse og begejstring, når de mærker energien i 
hænderne. 

www.behandlerpialund.dk

www.kstinstituttet.dk

Biodynamisk
Kranio-Sakral Terapi

Uddannelse til KST terapeut 
Uddannelse med speciale i KST til børn 

Komplementær kurser til RAB 
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SJÆLENS VEJ 
v/ Susan Jørgensen
Gammellungvej 9, 

Allerup, 5220 Odense SØ

Tlf. 5130 3342, mail@sjaelensvej.dk 

HEALINGSTERAPI

• Slip af med spændinger og smerter i kroppen
• Få nattesøvnen tilbage
• Slip af med ”kroniske” tilstande
• Giv kroppen hjælp til at komme igennem alvor-

lig sygdom
• Få ro og balance

Læs mere på www.sjaelensvej.dk

SUSAN JØRGENSEN, 
psykoterapeut m. alter-

native behandlingsmeto-
der, healer og spirituelt 

medium

En healings-terapi hos mig indeholder en udredning af årsagen til det, 
du ønsker at få healet, så vi får et konkret mål for healingen. Derefter 
udføres healingen. Du kan modtage enten siddende eller liggende. 

Du behøver ikke at være til stede i klinikken. Vi taler sammen via video 
eller telefon, og healingen udføres som fjernhealing. 

Jeg arbejder med forskellige healingsformer 
(Reiki, Sitha, spirituel og trancehealing), og 
jeg er formidler af forskellige energier.



Healing giver trivsel
Jette Rosenberg er certificeret healer, og har tidligere arbejdet som pædagog 
og terapeut. Hun siger:

D
et er min klare opfattelse, at alle kan drage 
fordel af healing, fordi det genskaber balancen i 
kroppen, og giver et naturligt energi-flow. Healing 
er derfor en hjælp til selvhjælp, hvor man gen-

finder selvet, får ro og opnår velbehag på det mentale og 
åndelige plan.

Jeg anbefaler i reglen altid mine klienter at fortælle deres 
læge, at de går til healing. For nok hverken kan eller må 
en healing erstatte medicinering eller andre former for be-
handling, men det kan være en fordel for lægen at vide, at 
du går til healing.

Hvordan opleves healing?

Det er meget forskelligt, hvordan man oplever en healing. For 
nogle er det en meget intens oplevelse, andre slapper rigtigt 
godt af, og nyder healingen. Energien kan føles som varme, 
kulde, vibrationer i dine muskler eller prikken i huden.

Nogle oplever også farver eller dufte. I visse tilfælde kan 
du opleve indre billeder og pludselig at blive overvældet af 
følelser. Men der kan også komme beskeder til dig.

Nogle føler, at de oplever absolut ingenting under en 
healing. Det betyder så ikke nødvendigvis, at der ikke har 
været tilført kroppen et flow af energi. Men at du med fordel 
kan gentage behandlingen én eller to gange, hvor du ofte 
udvikler en evne til at tage imod og opleve.

Hvad er Chakra Healing?

En af de healingsformer, som jeg tilbyder, er chakra healing, 
som er en behandlingsform, hvor healeren skaber balance 

i klientens energi.
Healeren tuner ind på klienten, og kanaliserer energi ned 

til klienten. De forskellige chakra repræsenterer alle aspekter 
af vores liv, lige fra de mest fundamentale og jordbundne 
til det højst spirituelle - og selvfølgelig alt hvad der findes 
derimellem.

Gennem chakra healing kan man fjerne blokeringer, rense 
op og genskabe en balance af energicentrene. Derved vil 
patienten kunne give slip på, hvad der måtte sidde som 
vedhæftede filer, illusioner, løgne, sorg, skam, skyld og 
frygt. Så ed at rydde disse blokeringer øges strømmen af 
den vitale energi, hvilket giver selvkærlighed, tilgivelse, 
accept og følelsen af fred.

Alt sammen giver det klienten en oplevelse af åndelig, 
mental og følelsesmæssig trivsel.

Hvad er Distance Healing?

Hvis healeren og klienten af forskellige årsager ikke kan være 
fysisk til stede i samme rum, kan man bruge fjernhealing. Det 
kan fx være fordi, at modtageren ikke er mobil, befinder sig 
på et hospital, et plejehjem eller på den anden side af jorden.

Ved fjernhealing er det meget vigtigt, at der er givet til-
ladelse fra den, der skal heales - eller i tilfælde af at det er et 
barn fra forældre eller en værge. Er det healing til en gravid, 
skal der være tilladelse fra såvel mor som baby.

Hvad er Aura Healing?

Aura er et energifelt, der ligger omkring den fysiske krop, 
og som beskytter os mod negativ energi. Personer, som har 
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haft traumatiske oplevelser, eller som har lidt under stress i 
en længere periode, udvikler ofte et svagt energifelt, som kan 
medføre angst og et lavt selvværd.

Det er derfor også i auraen, at vi finder fordomme, tankefor-
mer og vedhæftede filer, som påvirker din adfærd i et (negativt) 
omfang, som vi ofte ikke anerkender.

Men ved at fjerne den negative energi fra auraen, kan vi 
genetablere en tilstand af ligevægt og opnå en følelse af ægte 
refleksion på vores inderste selv. Det er ren balsam for sjælen, 
og det styrker auraen.

Hvad er Soul Retrieval?

Soul retrieval er noget, som vi bruger, når vi arbejder med sjæle-
hentning. Ved at bruge en særlig følelsesmæssig healingsteknik 
trænger healer og klient ind til de indlejrede følelsesmæssige 
sår, som ligger langt inde og kan være meget dybe – og nogle 
gange går langt tilbage i tiden.

Shamanerne beskriver det let forståeligt, selvom mange ikke 
lytter til deres visdom. Det er ærgerligt. For sjæletab er en af 
årsagerne til sygdom og andre former for uligevægt og ubalance. 
Men der kan altså gøres noget ved det, nemlig sjælehentning. 
Sjælehentning er en spiritual tradition, som bruges ved healing 
til at genforene sjælen med den fysiske krop. 

Hvad er Cord Cutting?

Uanset om de negative energi-ledninger i vores liv er er dannet 
på et bevidst eller ubevidst niveau, så påvirker det en persons 
energi, så vedkommende vil kunne handle irrationelt. 

Energi-ledninger er usynlige links, vi danner med de men-
nesker, der er i vores liv. Uanset om det er din partner, venner, 
en tæt kollega eller et medlem af din familie, er disse ledninger 
dannet med en intention om at skabe en direkte kommunikation 
mellem to mennesker – både når den er positiv og negativ.

Du kan for eksempel opleve, at du er kontrolleret og 
handler imod dine egne intentioner, afhængigt af hvor 
forbindelserne findes. 

Ledninger - eller bånd - kan også dannes mellem 
en ting, et mål eller en situation. Hvis en ledning ikke 
opløses, som den skal - men forbliver knyttet til et chakra 
eller et andet sted i kroppen, kan der opstå en blokering. 
En fornemmelse af ubehag kan så udvikles ubevidst på 
flere måder. For eksempel ved sansning af at en anden 
ønsker at forblive tilsluttet, ofte mod din vilje.

Men ved at bortskære de negative energi-ledninger til 
personer, steder eller objekter, kan en persons energi-felt 
genetableres, og vi opnår igen en frihed uden uønskede 
tilslutninger.

Det er en svær proces, men også her kan healing 
hjælpe.
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U
d over vores fysiske og forgængelige legeme har 
vi et astrallegeme indeholdende vores følelser og 
umiddelbare jeg samt et mentallegeme med vores 
erindringer (også fra tidligere liv) og dybeste iden-

titet. De to sidste legemer er dem, som overvinder den fysiske 
død, og dem, som indeholder vores udødelige sjæl. 

Igennem alle legemer går så vores aura, som bedst kan 
beskrives som et energifelt, der både påvirker og påvirkes af 
tanker, følelser og fysiske ting. Auraens energifelt er derfor 
også nært forbundet med vores chakraer, som hver for sig 
repræsenterer forskellige fysiske dele, følelser, egenskaber 
og mentale tilstande. 

Vi kan derfor på mange måder selv heale vores chakra og 
vores aura, hvis bare vi er bevidste om, hvad vi arbejder med. 
Det røde rod-chakra handler for eksempel om at føle sig for-
ankret – også i den fysiske verden – og være tryg versus at 
føle sig rodløs. Det orange hara-chakra fortæller os om vores 
følelser, livslyst og seksualitet. Flyder de, som de skal, eller 

oplever vi, at vi holder os selv tilbage? Det gule solar plexus-
chakra handler om selvfølelse og selvværd. Kan vi håndtere og 
fordøje livet – eller spiser omstændighederne os? Det grønne 
hjerte-chakra handler om evnen til at elske, vise empati og 
tilgive – både sig selv og andre. Det blå hals-chakra handler om 
kommunikation og vision. Kan vi både tale og lytte? Omsætte 
tanker og følelser til ord – og tilbage igen? Det lilla pande-
chakra handler om evnen til at være visionær, om klarsyn og 
det spirituelle – og få det hele integreret til gavn for andre og 
for os selv. Krone-chakraet kan have mange farver. Det er også 
her, at den spirituelle bevidsthed folder sig ud, så man bliver 
ét med Universet og den dybere mening, hvad enten det sker 
i korte og spontane glimt – eller det er en permanent tilstand, 
som man kan opsøge, når man vil. 

Balance i chakraerne giver en klar og vibrerende aura, 
ligesom at auraens tilstand også påvirker chakraerne. Der vil 
derfor altid være tale om en healing af hele systemet, både 
chakraer, aura, mentallegeme, astrallegeme og fysisk legeme, 

Sådan praktiserer du 
selvhealing af aura og chakra
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når man healer aura og chakraer – hvad man sagtens selv 
kan gøre. 

En meget nem måde er at anvende farver, hvor man bevidst 
arbejder med den eller de farver, som korresponderer med 
det chakra, som man gerne vil tilføje mere energi. Meditation 
over farven eller visualisering af den farve i området omkring 
chakraet er oplagte metoder til at styrke den energi, der skal 
tilføjes. Man kan også forestille sig, hvordan farven kommer 
ovenfra og omslutter hele ens krop i ét bølgende energifelt, 
lige til at blive opladt af.

Andre metoder kan være fysisk at omgive sig med lys i 
den farve. Man kan for eksempel sætte en farvet pære i en 
lampe og så sidde i det lys, som har den farve, som man 
gerne vil have mere af. 

Men også mad og tøj kan bruges – ligesom at indretning 
spiller en rolle. Det er også derfor, at det anbefales at spise 
mad i alle regnbuens farver (hvilket betyder meget frugt og 

grønt), at have tøj i alle farver og bruge farver i sit hjem. 
Et hjem i hvide, grå og lysebrune farver – og tøj i sorte, 

hvide, marineblå og sandfarvede nuancer – stemmer måske 
godt overens med de moderigtige tendenser her i Norden. 
Men auraen har brug for hele paletten af klare farver, hvis 
sjælen skal kunne udfolde sig, og chakraerne skal komme 
i balance. 

Så vi skal turde at gå med åbent sind ind til alle farver, 
tage dem ind i vores liv – og gerne også meditere på dem 
og visualisere dem i deres mest klare og smukke versioner.

Fordelen ved at meditere på eller visualisere hele regnbuen 
i et lys-hav eller måske en let røg, der bølger og strømmer 
over, gennem og under og ved siden af os, er også, at vi 
dermed healer hele vores aura og dermed hele vores ener-
gifelt – og dermed alle chakraer og alle vores legemer, både 
det forgængelige og de to evige.
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