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April måned er over os.

Verden har ikke skiftet så meget, men der er lys for enden af tunnellen.

Danmark åbner mere op … og så gælder det om at holde vejret og håbe og tro på at det ikke går 
den forkerte vej med Covid-19 tilfælde. Please !!

En af de ting som jeg tro at Covid har bragt os, kommer vi til at se om 5 – 10 år. Børnene er blevet 
ramt på en måde vi ikke rigtig kan forstå tro jeg.
Deres adfærd har ændret sig
Jeg tror, efter mange snakke med både unge og forældre at aldersgruppen fra 12 år ca. til 17, er 
den gruppe der er blevet hårdest ramt. De er lige i den alder man former sig. Det er der den 
største udvikling er – og den gruppe som andre har været låst og lukket.
Man har været tvunget til at sidde på nettet – om det er undervisning eller at ”være sammen”
Det er også den gruppe der er meget sårbare overfor cyber mobning – og nu hvor forældre og 
institutioner har prøvet afhjælpe dette igennem år – så har vi pludseligt været tvunget til at 
skubbe vores unge tilbage på nettet. Forældre har været nød til at arbejde hjemmefra og har ikke 
haft tiden til de unge – til børnene

Jeg tror vi går i tid i møde med en stor gruppe af unge med problemer – med endnu mindre 
selvværd, mere usikkerhed og en underlig distance til livet, og andre mennesker. Jeg tor vi vil se 
mange unge mennesker med angst og depressioner.

Det har også ramt en del / mange scleroseramte og vores familier. Men for os der er voksne er det 
nemmere” at forholde os til denne situation. Vi kan ”nemmere” bearbejde den situation vi er midt 
i. Dermed ikke sagt der ikke er nogen der virkelig har haft det svært, og nogen der har haft 
depression eller lignende. Det har været svært for mange – ingen tvivl !

Forsættes på side 4
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Bliv medlem af foreningen Sclerose.info

Sclerose.info blev stiftet I 2002, og har siden 
arbejdet med information om sclerose, om at leve 
med sygdomme sclerose.

Sclerose.info ønsker at der er mere og øget 
information omkring sclerose, for med øget 
information og viden om sygdomme bliver det 
nemmere at leve med sclerose.

… det handler om at leve
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Lederen fortsat …

Det er derfor vigtigt at vi alle hjælper hinanden i sclerosemiljøet til at blive eller forblive positive. 
At vi stadig arbejder med os selv.
Ikke give op eller lade stå til.
Kig på dine med-scleroseramte og se om der er nogen der mangler en hånd – eller mere konkret 
mangler en at få en snak med. Vi er alle forskellige – men vi har alle sclerosen som fællesnævner, 
og uanset hvor man kommer fra eller bor, så kender vi til det faktum at have sclerose, at leve i 
uvisheden og bearbejde hverdagen.

Lad os håbe at vaccinen virker fore os alle, og at vi snart går en bedre tid i møde.

Der er mange, og ikke kun og scleroseramte, der har gået og snakket om at ”nu skal det da snart 
åbne det hele” – eller ”bare det ikke åbner”, og politisk der er man blevet godt og grundigt uenige 
om hvad man burde have gjort – eller bør gøre. 
Jeg har det svært med at forholde mig til at der er økonomiske ting der indgår i betragtningen om 
Covid.
Jeg forstår fuldt ud af et samfund skal kunne hænge sammen, og at økonomien betyder ”alt” –
men så igen…… det er altså en velfærdssamfund, hvor man ikke kan sætte penge over mennesker.

Alt det her bavl med at der dør flere om året af influenza er jeg godt træt af at høre. 
At folk også siger at det er pure falsk med Covid, det kan gøre mig sur og vred. Jeg kender 
mennesker er er døde, og familier der har mistet et medlem til Covid.
De mennesker der går rundt og demonstrere fordi Covid er løgn, de bør lige møde de familier – de 
bør tage en tur ind på hospitaler hvor der ligger patienter. De bør snakke med personalet på 
hospitalerne. De er jo for dumme.

Ja – der er færre der er døde af influenza og andre sygdomme i år der er sæsonbetonet – men vi 
har også været lukket inde.

Ja det er ikke godt at – eller direkte forfærdeligt at der er patienter (kræft mm) der ikke har 
kunnet få den rette behandling fordi vi har haft Covid – og fordi hospitalerne har været 
overbebyrdet.

Men hvis vi lige kigger tilbage til tiden før Covid – så var der altså en del kommuner og regioner 
der nedlagde deres lagre af mundbind og beskyttelses udstyr fordi man skulle spare !
Det var en politisk og økonomisk beslutning.

Så – hvad er nu rigtigt – hvad er forkert. Hvad skal man eller skal man ikke
Hvorfor var EU ikke bedre forberedt ?
Hvorfor var kun få lande i verden klar ?

Det er godt jeg ikke er politikker – og igen omvendt ville jeg gerne være sundhedsminister – bare 
for en kort periode……..
Jeg tror i min egen naivitet at jeg nok kunne få et par politikere til at lytte om livet!
Systemet – behandling - ….. Kue være en sjov ting – og spændende tror jeg

Maj banker på – lad os byde maj velkommen

Kim
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Medlemskab af Sclerose.info

Meld dig ind i Foreningen Sclerose.info
Et støtte medlemskab for kr. 96,- om året for privatpersoner.

Ved at melde dig ind i Foreningen Sclerose.info er du med til at støtte det 
informations arbejde vi laver i foreningen – vores lukkede (og åbne) Facebook gruppe, 
vores PDF magasin som du sidder og læser, samt de undersøgelser og foredrag vi 
arrangerer f.eks. om tabu emnet sexualitet og sclerose.

Foreningen Sclerose.info får ikke offentlige midler, men får kun sponsorat midler, 
private midler og donationer. Foreningen drives primært af scleroseramte, men vi 
bruger ekstern arbejdskraft til at løse nogle opgaver for foreningens drift.

Vi ønsker at skabe en meget stor medlemsgruppe for at Sclerose.info stemme kan 
blive slagkraftig i debatten der er omkring sclerose, uanset om det handler om 
behandling eller vi scleroseramtes vilkår i samfundet.

Meld dig ind og bliv en af os !  Støt os scleroseramte 
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Foråret … 

årstiden efter vinter og før sommer, hvor træer 
og blomster springer ud, og det bliver mildere og 
lysere i vejret regnes traditionelt for at omfatte 

månederne marts, april og maj
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Annonce



April

Jeg vælger mig april!

I den det gamle falder,

i den det ny får fæste;

det volder lidt rabalder –

dog fred er ej det bedste,

men at man noget vil.

Jeg vælger mig april

fordi den stormer, fejer,

fordi den smiler, smelter,

fordi den evner ejer,

fordi den kræfter vælter –

i den blir somren til!

Digt af Bjørnstjerne Martinus Bjørnson (1832-1910)
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Spændende samarbejde for Sclerose.info

https://sclerose.evercall.dk

6 timer og 6 GB til 80,- med den rabat som Sclerose.infos brugere har er en rigtig 
god pris. Det er IKKE kun en en-gangs rabat. Det er i fremtiden den pris du betaler

Evercall har ændret vores side for Sclerose.info en smule sådan at man nu kan se 
hvad tilbudsprisen er – noget vi blev opfordret til at bede Evercall om at gøre.
Så den besked er sendt videre og forstået.

Gode priser for os scleroseramte.
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Når hverdagslivet ufrivilligt forandres.

Jeg er blevet opfordret til i denne i denne artikel, at beskrive lidt om hvordan mit liv er, ift 
corona. Jeg har på det seneste – i tidligere artikler – ikke kunne undgå, at berøre emnet. Her 
kommer derfor, en noget mere personlig beretning.
Som udgangspunkt, er hverken jeg – eller vel de fleste andre – i et ellers velfungerende DK – vant 
til, at noget som en virus, i den grad griber ind i vor alles hverdag. Da coronaen brød ud, var jeg 
et sted i mit liv, hvor jeg var rimelig splittet – på det personlige plan. Jeg skulle flytte! Det var 
hvad det var. Helt personligt – for mig, har det faktisk – hverken i starten – eller nu – haft den 
store betydning. Dette skyldes bl a, at jeg jo ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet. Dér, har jeg ikke 
haft frygt, om fyring, eller konkurs. Når jeg derfor har fulgt med – for det gør jeg jo – har jeg prist 
mig lykkelig for min egen situation. Det har uden tvivl, fået mig lettere gennem det hele. Her 
kommer den ro, jeg har fået på min tilværelse – og liv generelt – også i spil. Min MS, har jo heller 
ikke haft de bedste forhold, de seneste par år. Det er ikke virus´ skyld, men nogle helt andre 
faktorer, der her gør sig gældende. Så man kan sige: Hvis ikke jeg havde fået den ro, på min 
tilværelse, jeg af andre årsager fik – ja så skal jeg ikke kunne udelukke, om coronaen ville have 
spillet mig et puds, på en helt anden måde, end den rent faktisk har gjort. Det må jeg sige!
Det som jeg – ud fra mit synspunkt, vil våge at påstå er, at jeg tror befolkningen, blev skræmt –
og stadig er det – af den simple grund, at der ikke – hverken den gang det brød ud - eller nu; der 
manglede viden! Den fandtes ikke i så tilstrækkelig grad, at man kunne lade sig forklare. Landet 
lukkede ned! Fra den ene dag, til den anden! Jeg tror at det var dét, der helt fra starten var 
omdrejningspunktet. Fra den ene dag til den anden, lages gaderne øde. Man vidste ikke noget 
som helst. Hverken i forhold til virksomheder, eller en selv. Det var et stort problem. Jeg synes 
tillige, at det var meget tydeligt, at Mette Frederiksen, heller ikke synes det var særlig sjovt, at 
skulle gøre noget så drastisk? Hvem ville i grunden synes det?
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Her et år inde i forløbet, tager jeg den stadig med ro - af de grunde, jeg nævnte ovenfor. Min 
kæreste har den samme ro i sit liv, da han arbejder hjemmefra permanent, i form af sit 
forfatterskab. På den led – og det har vi tit talt om – lever vi – og kan vi leve, en særdeles 
privilegeret tilværelse.
Når jeg generelt ser på det faktum, at man skal passe på sig selv og hinanden – ja, så synes jeg 
faktisk, at folk gør det godt.
Jeg har f.eks. ikke mødt en eneste, som ikke har maske på under indkøb. Jeg synes danskerne er 
gode til, at følge de regler der er. Selvom det kan være irriterende, at det griber ind og 
begrænser hverdagen for os alle. Men hvad vil vi helst? Få corona og dø af det? Passe godt på os 
selv og hinanden, og så dø med MS? Ikke af den!
Da jeg stod op, her til morgen og lukkede op for tv, kunne jeg jo se, at det ”krisemøde” som 
partierne skulle holde, er endt ud i, at der slækkes betydeligt på restriktionerne. Uden det skal 
skabe for meget splid (det kan politik jo) så bekymrer den plan, der sådan set er lagt, for 
hurtigere genåbning – mig noget mere, end det at vi til daglig har gået og passet på os selv og 
hinanden. For mig at se, ”en ordre i pæn indpakning” fra statsministeren. Nu vil nogle sikkert 
blive sure, når jeg siger, at jeg synes det er meget tydeligt, at nogle partier tænker langt mere -
eller udelukkende kun på økonomien i det hele. Den er vigtig! Ingen tvivl om det! Det er 
forfærdeligt at det har kostet så meget som det har for en vifte af virksomheder. Nedlukningen! 
Men var der ikke blevet tale om nedlukning, så var vi alle sammen nok døde??? 
Når jeg taler med mit svenske netværk på FB, er der ikke én, der ikke har været enig i Danmarks 
ned lukning. En af mine rigtig gode venner fra Göteborg, har flere gange sagt:
”Hade vi gjort som er i Danmark – Då kanske hade det sett bättre ut. Stängd ner våran samhällle. 
Då får man strunta lite i det med ekonomin. Människorna måste vara i centrum. Det har dom 
inte varit i Sverige alls”!

Det gav jeg min ven Per, ret i. Derfor kan jeg godt frygte en 3 bølge – være mere bekymret for 
det, end jeg har været bekymret det seneste år, fordi jeg synes det ser ud som om, det bliver 
gjort under pres! Jeg håber der er hånd i hanke med det – styr på det – som der loves. Men kan 
man styre en virus, eller flere vira? Gu´ kan man ej! Havde man kunne det, så var det jo aldrig 
kommet så vidt.
Jeg har taget mine forholdsregler sammen med resten af Danmark! Sammen er vi stærke! ☺
Hvis vi ser på vaccine. Hverken jeg, eller min kæreste, er blevet det endnu. Jeg venter – har ikke 
tænkt mig at ringe og belaste systemet, for at høre om, hvorfor jeg endnu har modtaget en 
indkaldelse. Det kommer!
De vaccineplaner som er lagt: Der har jeg hele tiden tænkt, at ”Ja-ja! Nu må vi se”?! Det viser sig 
jo også, at det har været rykket flere gange. Men godt er det, at der overhovedet har kunne 
udvikles en vaccine. Lidt ligesom med vacciner og medicin, for alt muligt andet – skal vi altså 
huske, hvor velfungerende vores sundhedssystem i øvrigt er. Trods at nogle får bivirkninger –
Hvor mange ville uden mulighed for vaccine ellers være døde i epidemien?
Jeg kan dog godt trække lidt på skuldrene, af det faktum, at der nu er flere vacciner der nu –
grundet fare - er indstillet. Det er selvfølgelig, for ikke at tage chancer. Det kan jeg sagtens forstå. 
Men jeg har fornemmelse af, at det måske er gjort uden at have vished for, om de blodpropper, 
der har været tale om, hos ganske få personer – at de rent faktisk skyldes vaccinen?? Men det er 
klart, at når disse indstilles, halter ”det samlede billede” – altså planen - yderligere bagud. Det 
må vi bare tage med! Endelig skal vi huske, at alle farer, ikke er ovre ved at have fået en vaccine. 
Selvom vi bliver vaccineret, så regner jeg ikke med, at den ferie vi skal på til efteråret – at den 
bliver til noget. I Frankrig, er det jo meget værre end her - Pt, i hvert fald! Her er det jo også 
vigtigt – ja det er det hele vejen rundt…at bruge sin sunde fornuft.

Jonas Sjöström!
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Deanie Mofjeld som arbejder sammen med Sclerose.info har startet et ny alternativt initiativ der 
hedder MetaSense.
Jer der kender Deanie ved at hun er en meget positiv og farverig person med et rigtig stort hjerte 
og en person der har hjulpet mange, både os med sclerose, men ligeså meget ”almindelige 
mennesker”. 
Som du kunne læse i det sidste PDF blad har Deanie haft hvad man kalder en ”hård barndom” 
hvor hun blev udsat for misbrug, og levede i mange år både skjult for sig selv og andre men tog
en beslutning om at ændre sit liv (en beslutning som ha betydet rigtig meget for mange andre i
samme situation) – og lever i dag et sundt og positivt liv.
Deanie besluttede at den store livserfaring, på godt og ondt, som hun har den kan hun dele, og
hjælpe andre mennesker med. Derfor er dette blevet fundamentet til en klinik som Deanie har 
startet der hedder MetaSense.

Vi har spurgt Deanie om MetaSense, hvad det er, hvorfor osv. osv. … og nedenfor kan du læse 
Deanies svar på de mange spørgsmål.

Hvorfor startede du MetaSense?
Jeg startede MetaSense, på den baggrund at jeg har en brændende ild inde i mig til at hjælpe 
andre mennesker videre på vej i livet med et positivt sind og en dybere forståelse af dem selv og 
deres livsmønstre.

Hvorfor har du taget beslutningen nu og ikke før?
Jeg har ikke været klar før nu og det er også først nu muligt at åbne klinik, fordi jeg åbner den i 
vores hus og derfor har jeg ingen omkostninger ved at have den. Jeg er jo ekstrem fatigue ramt 
og får Modafinil for at holde mig vågen hver dag og derfor kan jeg kun kan tage få behandlinger 
om måneden og jeg kan ikke være afhængig af noget og det vil derfor ikke være muligt at have 
klinik ude. Jeg skal jo også have mulighed for at sove efter hver behandling. Ved at jeg er 
selvstændig og har klinikken i vores hus, så styrer jeg selv hvor mange behandlinger jeg har 
energi og overskud til. 
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Handler det mest om positiv energi?
Ja, det handler mest om det at være positiv og hjælpe folk derhen hvor de formår, at smide det 
negative væk (hvis det banker på deres dør), samt det at få bearbejdet deres negative livs 
mønstre og føre dem derhen hvor de selv ønsker at være, samt derhen hvor de er tilfredse med 
dem selv og deres nye positive jeg 

Hvad er positiv energi?
Positiv energi handler om nutiden og fremtiden. F.eks. stammer alt det negative energi fra 
fortiden, det kan være tragedier, traumer, ny diagnosticeret med kroniske eller kritiske 
sygdomme, samt hvad der ellers bremser en i at være positiv og derfor ikke rigtig kan komme 
videre. 

Er du et positivt menneske?
Ja, det er faktisk grundet mit positive sind, at jeg stadig er her den dag i dag. Mit positive sind har 
båret mig op fra de største dyk her i livet. Jeg er ligesom en korkprop der popper op til 
overfladen, lige meget hvor mange gange livet har mast mig ned på bunden, så popper jeg op 
igen og igen.

Kan du give positiv energi videre til andre?
Ja, det kan du bestemt og her kommer specielt reikihealing ind i billedet. Her tilfører du universel 
positiv energi ind i Klienten. Som så selv finder hen i kroppen der hvor der er brug for den og så 
reparerer det negative ud af kroppen.

Hvordan sørger du selv for at holde dig positiv?
Jeg har altid været et positivt menneske, med en positiv sjæl. Når jeg i perioder er lidt nede, så 
sørger jeg for at trække mig væk fra negative og drænende mennesker, samt negative tanker, 
indtil jeg kan mærke, at jeg er på toppen igen.

Bliver du så aldrig sur?
Jeg synes aldrig at mærke at jeg er sur, nok nærmere ked af det eller skuffet. Det er så sjældent 
at det sker og oftest når jeg synes verden er urimelig, ond ved børn, dyr eller naturen, samt når 
mennesker er egoistiske og usympatiske. Det kan faktisk gøre mig så sur, frustreret og ked af det

Er mennesker ikke generelt meget negative?
Jo, der er desværre alt for mange negative mennesker derude, som nok har brug for at blive 
forstået, hørt eller lyttet til. Den her Corona tid har da så bestemt ikke gjort det bedre tænker jeg 
og den har tilsyneladende nok også skabt flere frustrerede og negative personer derude. Her 
kommer jeg så ind i billedet, jeg er ´positivitet´ trods alle livets udfordringer, som benævnt i 
forrige måneds artikel.

Hvad skal man gøre hvis man møder negativ energi eller negative mennesker?
Jeg vil tro, at det kommer an på hvor du er i livet og hvor stærk du er som menneske generelt. 
For er du stærk, kan du godt rumme de negative mennesker eller det negative i livet, ved at give 
positivitet tilbage til de negative mennesker og derfor hjælpe det negative på vej til det positive. 
Er det dermed modsat hos dig, så skal du helt klart ligge de negative mennesker på køl, indtil du 
selv er klar med dig selv og fyldt op med positivitet.
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Hold dig væk fra negative mennesker.
Det har et problem til alle løsninger
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Har du en klinik og hvor henne?
Ja, jeg har en klinik i mit hus i kælderen.

Hvad tilbyder du, at man kan få  af behandlinger hos 
dig?
Reikihealing
Behandling mod:
• Stress, tankemylder, og søvnproblemer.
• Smerter, hovedpine og spændinger.
• Chok, traumer og psykiske problemer.
• Fjernelse af blokeringer, 
• Skaber ro og genopretter balance fysisk og mentalt 

i krop og sjæl.
• Tilfører kroppen positiv energi.
• Stimulere kroppen til at helbrede sig selv, booster 

immunforsvaret og løfter kroppens energi niveau.
• Mindsker bivirkninger af medicin el.lign. 
• Afhjælper graviditetsgener og bækkenløsning.
Varighed 1 time

Clairvoyance
Behandling mod:
• Fortvivlelse over livet.
• Ens negative mønstre.
• Rådgivning til arbejde, familie eller bolig.
• Rådgivning til problemer i livet generelt.
• Fortid og nutid.
• Livet generelt.
Varighed 1 time.

Reikihealing og Clairvoyance
• En blanding af ovenstående to behandlinger og er derfor 

en mere effektiv og dybdegående behandling.
Varighed 1,5 time.

Fjernhealing
Behandling mod:
• Alle aspekter i kroppen, sindet og sjælen.
• Skaber ro og balance i dit sind og din krop.
• Positiv energi der bliver overført, så positiv energi vil 

strømme frit i din krop.
• Skaber helhed og balance.
• Kan udføres selv under Corona, da man sidder i hvert sit 

hjem.
Varighed 1 time.
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Coachingsamtale
• Forståelse, bearbejdelse og håndtering af dine problem-

stillinger eller en svær livssituation. 
• Stress, angst, livskrise og konflikter.
• Få tingene sagt og bearbejdet.
• Omvending af negative livsmønstre. 
• Refleksion, afklaring, opmuntring og støtte. 
• Få en dybere og bredere indsigt i dig selv. 
• Find frem til de emner man ønsker at arbejde med for at nå ind til sig selv og finde fred I 

sjælen.
Varighed 1 time.

Regressionsterapi
Går du og tumler med nogle følelser eller nogle negative livs mønstre som du ikke rigtig kan 
relatere dig selv til, så kan reinkarnation være behandlingen for dig. Reinkarnation kan bruges 
som et redskab til at gå tilbage til et eller flere tidligere liv, for så at forstå hvorfor du er den som 
du er i dag, samt hvorfor du bliver ved med at følge disse negative livs mønstre.
Vi har alle styrker og svagheder, men ofte ved vi ikke hvor de kommer fra. Men svaret kan du 
som oftest få ved, at gå tilbage til et tidligere liv, finde den røde tråd til at få ryddet op, renset ud 
samt healet alt det negative ud af din sjæl, alt det som du faktisk ønsker at løsrive dig fra.
Så ønsker du at leve et liv uden påvirkninger fra ovenstående, så kan reinkarnation være en skøn 
og smuk rejse for dig.
Tag kontrol over det negative i dit liv og lev det positive liv som du ønsker.
Varighed 1 time.

Mine 3 første anbefalinger:

WWW.SCLEROSE.INFO

http://www.sclerose.info/
http://www.sclerose.info/


Hvad er reiki healing?
Reiki stammer fra Japan, rei betyder ånd og ki betyder 
energi. Reikihealing er universel energi der går ind på 
alle energiniveauer, fysisk, emotionelt, mentalt og 
spirituelt. Da det er universel energi finder det selv 
derhen hvor der er brug for det i 
kroppen og efter få behandlinger vil ubalancer i 
kroppen, forkølelse, smerter og ondt i sjælen helt 
forsvinde. 

Er det ikke bare sådan noget alternativt hokuspokus?
Det kan mange jo godt mene, men der findes faktisk 
mere mellem himmel og jord, og som vi alle jo godt ved 
og som vi også lærte i kemi, så består verden af atomer, 
som hver især er omringet af energi. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, der ligger 
simpelthen for meget i at forklare atomers opbygning og tilstand, så kort fortalt:
Verden består af energi, positiv og negativ. Ved reikihealing kanalisere man den universelle 
energi ned gennem sin krop og ud gennem hænderne og ned til kunden. Da energien er 
universel bruger man ikke af sin egen energi til at heale med og man bliver derfor heller ikke 
energiforladt efter en reikihealing, man kan ydermere heller ikke overføre negativ energi til 
kunden eller omvendt.

Hvor meget af en sygdom som sclerose tror du er mentalt betinget?
Det er svært at sige, men det giver meget mening for mig, hvis det skyldes en længerevarende 
ekstrem stress påvirkning i din krop, såsom incest, voldtægt og stress kan have på kroppen. Dit 
immunforsvar kan ikke finde ud af hvad der er galt og begynder derfor, at angribe sig selv.

Kan man komme i bedring med mental balance eller holde sclerosen i rimelig ro?
Jeg er overbevist om, at jo mere du får en indre ro og kommer i balance med dig selv, desto 
bedre vil du evne at holde sclerosen i dvale.

Har du selv haft oplevelser med alternativ behandling?
Ja, det har jeg. Jeg har været til healing, clairvoyance, regressionsterapi og håndlæsning.

Er det ikke svært at have sclerose og så bruge energi på at hjælpe andre?
Som tidligere nævnt, så styrer jeg selv hvor mange behandlinger jeg har energi og overskud til og 
ved f.eks. reikihealing, så bruger man jo ikke af sin egen energi, som også tidligere er nævnt. 

Har du hjulpet andre med sclerose?
Nej, det har jeg desværre ikke endnu, for min klinik åbner først rigtig op til maj. Derefter er det 
mit ønske, at nå ud til alle og så især også folk med sclerose, som har det svært. Jeg har dog ikke 
tænkt mig at tage flere end en til to behandlinger om ugen, da jeg også skal tænke på mig selv og 
min sclerose, da jeg jo er ekstrem fatigue ramt.

Mange terapeuter slår sig ned efter de har haft en hård tid i livet. Hvad er forskellen hos dig og 
de andre?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, for jeg er sikker på at alle de andre også har meget at 
tilbyde, men som jeg med 100% sikkerhed ved, så kan jeg byde ind med masser af positiv energi.
Kommer man ned til mig i MetaSense, så er jeg overbevist om, at I vil forlade min klinik med et 
smil på læben. Jeg har den indflydelse på folk, at de bliver smittet af mit positive sind, samt jeg 
har den indvirkning på folk, at selv fremmede, åbner sig op, uden jeg har spurgt dem om noget. 
Hos mig er tilliden og selvfølgelig min kunde 1. prioritet og ´What is told in MetaSense, stays in 
MetaSense´. 
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Hos MetaSense vil vi sammen prøve at skabe en fælles tillid, ærlighed, og vejen videre frem i dit 
liv, med det du gerne vil opnå, samt prioritere her i livet og selvfølgelig med en positiv tilgang til 
det hele. Det er nemlig så vigtigt, at bevare sin positive tilgang til livet, lige meget hvad der har 
modarbejdet en, sygdom, svigt, sorg osv. Positivitet tiltrækker nemlig positiv energi, dette gør sig 
dog også gældende med negativitet. Hvis man for eksempel render rundet og er negativ og 
tiltrækker det negative, så kan det rent faktisk manifestere sig i kroppen som sygdomme, 
smerter eller andre skavanker. 
Du er dog selv herre over, hvordan du vælger eller ønsker at tilbringe dit liv, positivt eller 
negativt. 
Hos MetaSense vil jeg prøve, at give dig en masse vejledning til hvordan du kan vende det 
negative til det positive i dit liv, for at du så kan leve videre med en positiv tilgang til tingene og 
livet generelt. Der vil selvfølgelig være tavshedspligt, for begge parter, da tillid er så vigtig en del i 
et samarbejde, hvor man skal kunne føle sig tryg.  

Her til sidst vil jeg lige gøre jer opmærksom på, at alle mine behandlinger på klinikken kan man 
gøre sig gavn af, om man tror på spiritualitet eller ej. Der er behandlinger til en hver som der 
ønsker et lidt mere positivt syn og tilgang til livet. Jeg kan hjælpe dig med at acceptere alt det 
negative i dit liv, så du kan få det bearbejdet og så du kan leve et positivt liv. For at tiltrække 
positiv energi, skal man ikke dvale til fortiden, men derimod give slip på den og fokusere på 
fremtiden med et positivt sind. Vidste du at ved at være negativ, kan det negative manifestere 
sig i din krop som en sygdom eller lign?

Hos mig på klinikken i MetaSense – Positive Energi kan du komme præcis som du er, uden facade 
eller lign. Jeg vil så gerne hjælpe så mange mennesker videre på den positive vej og jeg har så 
meget erfaring på næsten alle områder af negativitet fra barndommen, osv. at jeg er rustet til at 
hjælpe dig videre i livet med et positivt sind. Husk dog på at du selv er herre over din videre vej i 
livet, jeg er her til råd og vejledning, via clairvoyance, reikihealing eller hvad du ellers vælger af 
behandling, men resultatet bestemmer du helt selv. 
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Som medlem af Sclerose.info får du 10% på alle evecalls pakker

Hvis du bestiller via http://sclerose.evercall.dk , opnår du automatisk de 10 % rabat. Bestiller du 
telefonisk skal du bare oplyse Sclerose.info. Telefon : 44 40 40 40

Sclerose.infos lukkede gruppe på Facebook er foreningens debat sted.
Her udveksler vi erfaringer – fortæller vores mening – om vores liv og meget mere

Facebookgruppen
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Jonas Jukebox 
Overvindelse, eller selvindsigt?

Hvordan overvinder du livet? Hvad betyder det for dig – for det enkelte individ? Det er for mig 
at se, individuelt for det enkelte menneske? Vi må selv sørge for, at give vores liv indhold. Livet 
er et konstant ”valg”! ”Nåh, skal jeg gå til højre eller venstre her? Skal jeg vælge de jeans, eller 
den skjorte?” Hvem kan svare? Det kan du selv, og ingen andre. På den måde! ER du ude at 
shoppe tøj f.eks., med en ven, eller veninde – ja det kan jo være skidehyggeligt. Jeg plejer altid; 
hvis jeg spørger en ven eller veninde, om de synes den skjorte er pæn eller ej – ja så skal man 
jo være forberedt på at ens egen smag, ikke nødvendigvis falder i deres. Det er individuelt.
Når jeg møder folk, der siger: "Hold kæft Jonas! Hvor ser du godt ud!” Så siger jeg naturligvis 
mange tak, og tænker 9 ud af 10 gange, at ”så må de godt stoppe den dér”, men så godt som 
hver gang, følger denne: ”Har du det godt?” Hvis folk rammer mig på en dårlig dag,(MS) er jeg 
begyndt, at spørge om de vil ha´et ærligt svar. For hvis ikke jeg giver et ærligt svar, så begår jeg 
jo mened, overfor mig selv. Dermed giver – hvis jeg nu gjorde det – giver jeg et svar som de 
gerne vil – og måske forventer at høre. Hvorfor tale usandt, om ens eget velbefindende? Det 
kan være man gør det, hvis man ikke – den dag, lige orker det. Man skal bare huske på, ikke at 
lyve for sig selv – synes jeg – når og hvis man gør det. Hvis man, som sclerosepatient, er 
nydiagnostiseret – derved er i terapi med sig selv i forsøg på, at finde ”den røde tråd” omkring, 
at leve med det, kan man jo godt – i situationen og alt efter hvem der spø´r. Hvis det fx er 
kvarterets sladrekælling, der hvor man bor, hvor man ved, at alt hvad man siger, på et 
splitsekund er ”ude i æteren – ja så kan man godt – inkl. mig selv -gøre det. Igen, har jeg lyst til 
at sige, at så længe man ikke lyver for sig selv. Man må veje situationen – som man må i alle 
livets forskellige stadier, men det er klart, at vi med en sygdom som MS, kan komme ud i nogle 
– k o m m e r ud i situationer og afkroge, hvor valg – dér var det igen – er afgørende, også for 
udfaldet af sclerosens reaktion i den pågældende situation. 
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Os med MS, har den jo med, lige meget hvilke situationer vi står overfor. Hvad skal vi vælge? 
Når jeg står i sådan en situation, så har jeg altid MS med og ”spørger den” hvad den bedst kan 
lide. Det er blevet en så indgroet substans i mig. Jeg føler jeg skylder den, at tage den med i 
mine overvejelser omkring, det jeg skal. Det er vel ikke værre end når vi spørger venner og 
bekendte om et råd, eller hvilke benklæder- og eller skjorte, de synes man skal tage på? På 
samme måde gør jeg med ms. Da den er min helt personlige følgesvend. Det har været meget 
vigtigt for mig, at lære den at kende – få indsigt i min egen variant, når den nu skal ”bo” i min 
krop resten af mit liv. Det har været en af de strategier – når jeg med ms-briller på, ser på det –
jeg har brugt, og stadig bruger 
I år har jeg haft ms i – vidst nok – 13 år. Det i sig selv – at få den sygdom, gjorde jo – allerede 
dengang, at jeg måtte begynde, at se på mig selv og mit liv på en anden måde. Det har jeg 
selvfølgelig også gjort før jeg fik ms. Men det er jo vigtigt, at vi alle – sygdom eller ej, tager 
vores liv lidt op til revision en gang i mellem. Spørger sig selv, om de problemer, man går og 
tumler med – måske endog belemrer andre med – selvom de egentlig nok hører til i småtings-
afdelingen. Hermed ikke sagt, at man ikke kan gøre det. Jeg har da fx nogen der – når de ringer 
til mig, har uendelig god tid, til at fortælle om alt deres, og egentlig tage for givet, at jeg – for 
det første har tid, til at lytte – for det andet, at jeg også bare gør det. Jeg tænker sommetider, 
at der er mange der har de såkaldte luksusproblemer, hvor jeg så kan tænke: ”Tag dig dog 
sammen, for fanden!” Det gode er – for min egen skyld, at jeg er begyndt at sige det højt. Især 
hvis det bare er, et eller andet fuldstændig banalt.

Det er kun os selv der kan gøre noget ved vores eget liv og situation. Det er tillige vores eget 
ansvar, hvad vi belemrer andre med – uanset om det er familie, eller venner. Vi har kun det 
samme liv. Vi er selv ansvarlige for valg og beslutninger. Endog er det ikke mere synd for Fru 
Jensen, end fru Hansen, at hun har slået en prut der lugter forkert. Det er heller ikke mere 
synd for mig, at jeg har ms, end det er for alle andre. Er man ikke tilfreds, må man gøre noget 
ved den aktuelle situation. Gøre noget ved det, man ønsker at ændre. Fastholde sig selv i det. 
Lære noget af det. Huske på det. Os med ms, har jo stadig det helt almindelige liv ved siden af. 
Mand, kone børn, som vi jo stadig skal være noget for.
Min kæreste Michael, sagde da en dag til mig, at han slet ikke til daglig tænker over, at jeg har 
ms – ikke i parforholdet. Selvfølgelig går han meget op i, at det jeg vil, fungerer for mig. Men at 
han ser mig som sin partner, med alt hvad det indebærer, er da fantastisk. Samtidig giver det 
også mig et ansvar. Når han ser mig som et helt menneske, motiverer det også mig til, at være 
det for ham, som han har brug for. Det kan jeg – trods mine begrænsninger. Det har slet ikke 
noget med mine begrænsninger at gøre. Det skal det jo heller ikke have. At være noget for 
hinanden, handler om, at kunne sætte sig i hinandens sted. Have en ”intern "aftale om, 
hvordan udfordringer løses. Sådan er det jo alle imellem. Der er intet alternativ her. Det er et 
arbejde parterne imellem. Det motiverer i den grad mig, at have en mand, der ser mig som det 
menneske jeg er. Ikke noget som helst andet. Igen handler det i bund og grund kun om en selv. 
At turde tage beslutninger. Lære det. Det lærer livet én.

Jonas Sjöström.
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Vi har brug for nogle af jer der har lyst til at skrive
Til brug for artikler – det skrevne ord – til vores PDF magasin, hjemmesiden og 
facebookgruppen, har vi brug for jer der kan skrive.

Vores admin, både på Facebook, redaktionen på PDF bladet, og til hjemmeside hr travlt.
Samtidig vil vi gerne have friske øjne og ord – så hvis du har lyst til at skrive for/med 
Sclerose.info så ret henvendelse til Kim herinde i Facebook eller på mail 
kim@sclerose.info
Du kan skrive om din egen situation – din egen sygdom eller til dig som er pårørende, 
om dit syn og tanker.
Du kan skrive om emner som vi som foreningen Sclerose.info arbejder med, som f.eks. 
kognition. Kognition behøver ikke være om dig selv (det kan det godt være), men det 
kan også være at du søger om kognition på nettet, laver din(e) egne undersøgelser eller 
lignende.
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Retningslinjer:

Sclerose.info har lavet nogle retningslinjer for brugen af Facebook gruppen –
og dem bringer vi lige her – bare for en god ordens skyld:

Denne Facebookgruppe - er en del af foreningen Sclerose.info, som blev 
etableret i 2002. Det primære informationsorgan er www.sclerose.info

Retningslinjer for Facebookgruppen

Foruden relevante nyheder er siden tiltænkt debatter om aktuelle emner, og 
vi ønsker en aktiv deltagelse fra gruppens medlemmer, i spørgsmål der 
drejer sig om sclerose. 
Vi ønsker IKKE at debatter bliver enstydige og kun omhandler (alternative 
behandlinger eller undersøgelser som f.eks. borreliose) og admins 
forbeholder sig ret til at begrænse det og kan slette indlæg, der går ud over 
gruppens formål. Admins kan vælge i selve tråden at henvise til at fortsætte 
i en privat mail eller en anden gruppe og så skal dette respekteres. 

Vi forventer naturligvis, at alle opslag og kommentarer bliver holdt i en 
sober og god tone medlemmerne imellem.

Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge admins i en mail.

Opslag der linker direkte til egne hjemmesider og blogs slettes uden varsel, 
men man er altid velkommen til at poste hele blogindlæg eller indslag. 

Siden henvender sig til alle, der vil søge information om sclerose, og 
Sclerose.info modtager gerne forslag og ideer fra gruppens medlemmer til 
initiativer for scleroseramte og deres pårørende. 

Facebookgruppen
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Sclerose.info på YouTube !!

Kom og følg os (abonner) … der er ikke så meget endnu 

https://www.youtube.com/channel/UCx8QbVuSTWrA6_mG-wJ8gPw
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