Med varme hender skal
Kirsten Midling-Thorsen
(31) fra Åvik ha healet
en rekke folk for ulike
plager. Bryn Perrett ble
kvitt knesmertene og
kunne kaste krykkene.
Av

EVY M. JAKOBSEN
Bryn Perrett hadde store smerter i kneet
og kunne ikke legge vekt på det i det hele
tatt. En MR-scanning viste at en bit av menisken var borte, og for å klare å gå var han
avhengig av krykker i påvente av operasjon.

Skeptisk
Han hadde aldri prøvd healing, og hadde
kun lest om det i media. Han var det han
selv kaller en «skeptiker av natur». Han lot
seg likevel overtale til å la Kirsten legge sine varme hender på det vonde kneet.
– Smertene var store, og medisiner hjalp
ikke. Jeg fikk høre om Kirstens healing-evner og lot henne holde på det vonde kneet
mitt en halv times tid. Umiddelbart etterpå kunne jeg plutselig legge vekt på kneet,
jeg kunne bevege meg lettere og mye av
smertene forsvant. Helt utrolig, sier Perrett.

Fjernhealing
Etter denne behandlingen, fikk han to
fjernhealinger/avstandshealinger. Fjernhealing er ifølge Kirsten en healing uten
fysisk kontakt imellom healeren og den
som blir healet.
– Energi behøver ingen fysisk kontakt,
for energi kan gå igjennom alt og dirigeres
dit det er bruk for det uavhengig av distanse. Jeg driver både med fysisk kontakt-healing og fjernhealing, alt etter hva kundene ønsker. Fjernhealing hjelper på samme måter som fysisk healing, forteller Kirsten.
Da Bryn Perret skulle motta fjernhealing fikk han beskjed om at han måtte sette seg ned i fred og ro og være klar for å
motta healingen på et bestemt tidspunkt.
– Kirsten fortalte meg akkurat når hun
kom til å sende healing, og etter to fjernhealinger var kneet 100 prosent bedre, smertene var minimale og jeg fikk en helt ny
livskvalitet. Jeg kan ikke si annet enn at
det virket! Utrolig kult, og det kan absolutt
anbefales andre som sliter med plager, sier
han.
– Hvordan føltes det når Kirsten healet
deg?
– Det er vanskelig å beskrive det. Jeg
kjente en slags varme og behagelig følelse
inni meg, forklarer Bryn og legger til at også kjæresten hans har hatt effekt av Kirstens healing-evner.
– De hadde funnet forstadier til kreftceller i kroppen hennes, og hun skulle ha en
operasjon. Men etter noen fjernhealinger
fra Kirsten så var de helt borte, sier Bryn.

Kirstens magiske
Kirstens datter Tiril (4) kommer inn.
– Mamma har magiske hender, og det
har jeg også, smiler hun.
Dersom hun har vondt et sted, så synes
hun det hjelper at mamma legger de varme
hendene sine på stedet hun har vondt.
– Og hvis mamma har vondt, så healer
jeg henne, sier hun.

Utviklet evnene
Kirsten forteller at hun hadde en helt normal oppvekst uten følelse av å ha unike evner, og det var først i 2003 at hun fikk sin
første healing-opplevelse.
– Jeg var på besøk hos ei venninne i Oslo, og hun jobbet sammen med ei som drev
med healing. Hun spurte om ikke jeg ville
prøve. Må innrømme at jeg var skeptisk.

Var ikke dette bare noe humbug og noen
som var ute etter å loppe penger fra meg?
Ikke hadde jeg vondt noen steder heller, sier Kirsten som til slutt lot seg overtale til å
prøve siden hun fikk timen gratis.
Så i en operasjonssal på Rikshospitalet
fikk Åvik-jenta sin første healing-opplevelse. En opplevelse som brente seg inn i
hukommelsen.
– Hendene var varme og behagelige, og
da jeg blundet så jeg Nordlys inni hodet
mitt. Etter behandlingen klarte jeg ikke
slutte å smile, jeg klarte ikke tenke en
eneste negativ tanke i lang tid etterpå. I én
måned gikk jeg og strålte mer lykkelig enn
jeg kunne huske å ha vært, ja jeg følte meg
helt nyforelsket, forteller Kirsten.
Hun fortsatte å oppsøke healeren i Oslo

Tror du på healing?

Kevin Egeland (17 1/2), jobbsøkende,
Mandal:

–Jeg tror litt på det ja. Da min farmor var i
Thailand, var det noen som spilte volleyball
på stranden og falt rett i kneet hennes.
Hun hadde store smerter og kunne ikke gå
på beinet. Hun fikk tips om å dra til et sted
hvor de healet sånne ting. Det gjorde hun,
og personen la hendene på kneet. Like
etterpå kunne hun reise seg og gå. Den
historien gjør at jeg har troen på det.
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Cecilie Glør sen Gr anholt (snar t 24), går

på barne- og ungdomslinjen på Voksenopplæringen, Mandal:
– Både og. Jeg har sett endel programmer
som taler for at healing funker, men jeg er
likevel litt i tvil.

Lørdag 15. januar 2011

Linda Mar ie Langfjor d (28), barne- og

ungdomsarbeider, Mandal:
– Jeg vet ikke nok om healing til å kunne si
om jeg tror på det eller ikke.

med jevne mellomrom og kommenterte at
hun syntes hun var heldig som hadde evner til å hjelpe folk.
– Da sa hun til meg: Du er vel klar over
at du også har disse evnene? Hun anbefalte meg å ta noen kurs for å lære meg å bruke evnene, og derfra rullet «ballen».

Energikilde
Kirsten begynte å prøve ut evnene sine på
folk med gode resultater og ryktene spredte seg. I 2004 begynte hun å ta imot kunder
én dag i uken på Velværesenteret. Nå har
hun lokale i MaGI-låven på Foss i Lindesnes kommune, men hun drar også hjem til
folk eller fjernhealer.
– Hva skjer med deg når du healer?
Hvordan gjør du det?
– Det høres sikkert merkelig ut, men jeg
kobler meg liksom opp mot en energikilde
utenfra. Denne energien kanaliseres så
gjennom meg og videre til personen jeg healer. Jeg kjenner det med en gang i hendene når jeg er «koblet på». Det er altså ikke MIN energi som overføres, så jeg blir ikke tappet for egne krefter, forteller Kirsten.
Hvem eller hva denne energikilden er
vet hun ikke.
– Jeg ønsker ikke å si at det er Gud, for
da stemples man automatisk som veldig
kristen. Jeg velger å kalle det kilden, en
hjelpende kilde som sprer kjærlighet, lys
og godhet, sier Kirsten.
– Du bor jo på et lite tettsted. Har du opplevd å få negative bemerkninger til det du
driver med?
– Kun ei gang. Ei dame lurte på om det
var Gud som gav meg energien. Da jeg
svarte at det var vanskelig å kalle det for
Gud siden jeg ikke er så religiøs, så sa hun
rett ut at jeg drev med djevelens verk. Det
kan jo selvsagt hende det er flere som er ne-

