
Holistisk behandling
af nærsynethed, 
tinnitus, føleforstyr-
relser og andre lidel-
ser i sanseorganerne
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Heling af syn og sanser 
– tinnitus som eksempel

Det siges at omkring hver 20. dansker lider af tinnitus,

denne fortsatte og ulidelige støj, der stammer mere fra

hjernen selv end fra øret og omgivelserne. Der er ingen

effektiv behandling bortset fra maskering af tinnitusen

med støj, der 

tilføres udefra gennem et høreapparat. 

Sygdommen har været gådefuld længe, idet den kan

ledsages af organiske skader på ørets indre organ-

er, men bestemt ikke behøver gøre det. Det vides

at der er 10 gange så mange tilførende nervefibre

som fraførende når det drejer sin om ørets organ

for sansning af lyd, sneglen. Dette tyder på at

hjernen har endog meget stor frihed til at

modificere det signal der 

kommer til hjernen fra øret. Informations-

mønstrene omkring hørelsen er endnu 

næsten helt ukendte for videnskaben. 

Den holistisk medicinske teori for

tinnitus er, at der sidder en blokering enten i øret

eller i nerver og hjerneområde svarende til hørelsen

(se brochuren “Hvad er holistisk medicin?”). Sådan en 

blokering skyldes normalt fortrængte følelser, som man

kan placere hvor man vil i kroppen, og altså også i hjernen. 

Der er mange, der tænker symbolsk i den forbindelse og siger at

tinnitus-patienter har lukket af for at høre noget, der har været

for ubehageligt for dem at høre. Det er ikke sikkert at den slags 

forklaringer har noget på sig, selv om de ofte lyder overbevisende. 

En anden teori handler om personens energiniveau. 

Det siges, at når folks personlige energiniveau falder, kan de ikke

længere skelne klart med sanserne, og tilbage bliver den støj, der

kendetegner enhver uklar modtagelse. Under en klar modtagelse

undertrykker hjernen nemlig al den støj, der ikke er relevant. 

Kuren for tinnitus er, lidt afhængigt af hvad man som behand-

ler tror på, at få patienten til – hvad enten tinnitusen kom-

mer som en direkte følge af forstyrrelser af området, eller

som en følge af energitab forårsaget af sådanne blok-

eringer – at identificere og bearbejde de

fortrængte begivenheder og smerter, der

giver blokeringerne.

– HOLISTISK BEHANDLING AF

NÆRSYNETHED, TINNITUS, 

FØLEFORSTYRRELSER OG ANDRE LIDELSER

I SANSEORGANERNE
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Sanselidelser
kan være centrale eller perifere,

men den holistiske behandling er 
principielt den samme

Andre sanselidelser – der jo findes i et utal af variationer – har

tilsvarende forklaringer. Forstyrrelsen kan sidde lokalt i celler og væv,

eller centralt i hjernen. Der kan være tale om en specifik regional

forstyrrelse eller en global tilstand af nedsat energi og skelneevne. 

Behandlingen er i alle tilfælde omtrent den samme: retablering af

informationssystemet omkring sanseorganet gennem

bearbejdning af de følelser, der ligger i det forstyrrede 

organ eller område.

Velkommen

Du er velkommen til at komme

med netop din gene eller

lidelse i sanseapparaterne og

høre om vi har en teori for netop

den, der gør at vi kan give dig en relevant

holistisk behandling. I mange tilfælde vil det være

nødvendigt at lægge en behandlings- og
udviklingsplan for dig, idet du må indstille dig på et

længere vækstforløb, hvor du skal lære en række grundlæggende

ting om dig selv og din krop. Se også brochuren “Behandlings- 

og Udviklingsplanen” og “Livskvalitetspakken”. 

Forskning

Vi håber, hvis du tager imod

et tilbud om behandling, 

at du også vil indgå i vores

forskningsprojekt af samme navn 

som nærværende brochure. Se også brochuren

“Forskning og Udvikling”, for oplysninger om forskningen

og for at se hvad vi forventer af dig hvis du siger ja til at hjælpe 

os med vores forskning. 

Det er meget vigtigt allerede nu at præcisere, at vi kun tilbyder

behandlingen på forsøgsbasis, idet vi kun har få testpatienter,

der hidtil har været gennem behandlingen. Der mangler

således stadig tilstrækkelig videnskabelig dokumen-

tation for behandlingen. 
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Bliv smuk, god og sand. Pia P. har malet “Verdensmoderen” efter inspiration fra

Gustav Klimt til Forskningsklinik for Holistisk Medicin. “Verdensmoderen”

udtrykker en indre tilstand af skønhed, godhed og sandhed. Klinikken skal netop

hjælpe folk til at blive mere smukke, gode og sande.
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