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af Tine Sejbæk, 
journalist

Healing hjælper  
eks-kræftpatienter
Træthed, angst … Mange, som har fået kemo eller stråler, 
står bagefter alene med den slags problemer.

Ny dansk forskning:

Vi har talt med healer og kræftsygeplejerske 
Marianne Garst, som har vist, at healing er  
en stor hjælp for disse mennesker.

Marianne Garst  
med en klient. De to 

healere i projektet 
brugte en bestemt 

grundform, men 
healede også 

individuelt ud fra  
den enkelte klients 

udfordringer.

Et netop afsluttet dansk studie med 60 
færdigbehandlede kræftpatienter har 
vist, at healing har positiv effekt på de 
såkaldte senfølger efter konventionel 
kræftbehandling. Healingen kan hjælpe 
folk med at komme sig over stress, 
angst og træthed - og det forbedrer livs-
kvaliteten.

Forskningen giver nyt håb til tidligere 
kræftpatienter, der ofte ikke har kunnet 
hente forståelse i det etablerede system. 
Det åbner også for samfundsnyttige 
aspekter, da rigtig mange - 33.000 dan-
skere - hvert år får konstateret kræft.

- Dette forskningsprojekt viser især, at 
healing virker på flere symptomer sam-
tidigt. Det forbedrer folks livskvalitet, 
hjælper mod depression og træthed. 
Det er yderst glædeligt, at projektet har 
vist så positive resultater, siger Marian-
ne Garst Boëtius. Hun er kræftsygeple-
jerske, healer og kvinden bag projektet 
Healing og senfølger til kræftbehandling.

I 2010 stod hun bag et pilotprojekt, 
der viste god effekt af healing af senføl-
ger efter kræft. Hun ønskede derfor at 
se, om effekten holdt i et egentligt vi-
denskabeligt studie, og det daværende 
ViFAB (Videns- og Forskningscenter for 
Alternativ Behandling) bevilgede 1 mio. 
kr. til projektet.F
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”Ikke alle healere 

kan arbejde med 

kræft.”

”Mange får at vide, 

at de skal være  

glade for, at de har 

overlevet, og at nu 

må de tage sig  

sammen, for de er  

jo raske.”

Samtale før og efter healingen har bl.a. til formål at afdække tanke- og følelsesstrukturer, der kan belaste krop og sind.

Sikre resultater
Marianne Garst og Lisbeth Ingvartsen 
Roberts, begge med sundhedsfaglig 
baggrund og uddannede healere, gav 
healing til ca. 30 eks-kræftpatienter, 
som ikke i forvejen kendte til alternativ 
behandling. Hver healing varede ca. en 
time, det foregik hver anden uge, i alt ni 
gange.

En lige så stor kontrolgruppe 
fik lige så mange gange af-
spænding til musik. Begge 
gruppers deltagere fik en 
samtale på ca. en halv 
time før hver behand-
ling.

Resultaterne for grup-
pen, der fik healing, var 
markant bedre end for 
kontrolgruppen. De posi-
tive resultater var statistisk 
signifikante (kan ikke skyldes 
tilfældigheder) på måleområder-
ne træthed, selvoplevet livskvalitet samt 
emotionelle funktioner. 

Det er rigtig godt nyt, fordi så  
mange tidligere kræftpatienter har  

det svært, fortæller Marianne:
- Mange er deprimerede, trætte og 

fysisk medtagede. Og de har svært ved 
at forstå, hvad der sker med dem. 
”Hvorfor er jeg ikke på plads efter mit 
kræftforløb? Hvorfor har jeg det så 
skidt, og hvorfor kan jeg fx ikke over-
skue at passe mine børn?”, tænker de.

De færreste kræftpatienter bliver 
grundigt orienteret om risikoen 

for senfølger. Og når skaden 
er sket, oplever en del, at 

de ingen hjælp får.
- Mange får at vide, at 

de skal være glade for, 
at de har overlevet, og 
at nu må de tage sig 
sammen, for de er jo ra-

ske, siger Marianne.
- Det konventionelle  

system mangler ofte inte-
resse og forståelse for, hvad 

der er sket på det psykiske, kemi-
ske og energimæssige plan. Her kan 
samtaler som dem, der var i vores 
forskningsprojekt, hjælpe, så man ikke 
føler sig forkert.

Projektet viste også, at healing kan 
hjælpe med at rense ud efter en kræftbe-
handling.

- Nogle af deltagerne blev helt for-
skrækkede, fordi de begyndte at kunne 
lugte kemoterapien flere år efter. Deres 
urin lugtede fx af det, fortæller Marian-
ne.

- Jeg oplever, at kemoterapi aflejrer 
sig i organerne, og at det så begynder at 
blive frigivet ved udrensning. Det er 
bl.a. pga. den manglende udrensning, 
at folk bliver trætte.

I det konventionelle system ved man, 
at rester af kemoens cellegifte kan måles 
i blodet op til ti år efter, men den viden 
bliver ikke brugt til noget.

Elev hos Bob Moore
Mariannes baggrund for at starte pro-
jektet var, at hun som kræftsygeplejer-
ske havde set, at mange eks-kræftpa-
tienter led af senfølger og ikke fik hjælp.

- Jeg ville rigtig gerne være med til at 
finde og videnskabeligt undersøge al-
ternative/komplementære tilbud. Så vi 
kan vejlede alle de patienter, som ikke 

ved, hvor de skal vende sig hen.
Da hun i 1980’erne var kræftsygeple-

jerske på Rigshospitalet, fik hun mulig-
hed for at komme med i en gruppe for 
læger og sygeplejersker hos den irske 
healer Bob Moore, der fra 1974 til sin 
død i 2008 boede og underviste i Vest-
jylland. Her mødtes gruppen flere gan-
ge om året og lærte om bl.a. healing.

Samtidig begyndte Marianne selv en 
personlig udviklingsproces, hvor en del 
af den var at rense sit eget energifelt for 
at kunne arbejde med andres. Hun lær-
te om chakraer og energifelter og om, 
hvordan det psykiske påvirker det fysi-
ske.

De seneste mange år har hun arbejdet 
med healing. Som behandler kontakter 

Marianne først sin egen essens og for-
binder sig dernæst til klientens essens 
og kvaliteter.

- Når jeg gør det, sker der en sam-
mensmeltning, og det er der, healing 
kan opstå, og problemer opløser sig. Jeg 
kan få kontakt til klientens styrker og 
gøre opmærksom på dem. Således får 
personen en tro på, at han/hun evner at 
løfte sig op over alt det, der er ”galt”.

”Sort” energi giver træthed
Healing er arbejde med energistrømme 
og energipunkter i den livsenergi, der 
ligger inde i og rundt om kroppen som 
chakraer og aura. Healing har til formål 
at genskabe vitalitet og balance i krop 
og sind.

Det æteriske energifelt i auraen har 
ifølge Bob Moores healingslære til op-
gave at modtage, oplagre og videregive 
livsenergi. Det gennemstrømmer hele 
kroppen og går op til 10 cm ud fra den.

Der er ifølge Bob Moore fire lag i det-
te energifelt: 1. sundhedsauraen (det 
yderste lag), 2. hvad vi gør i livet, 3. 
sandhedslaget samt 4. den kemiske 
struktur (det inderste lag).

- Når jeg healer, arbejder jeg med la-
gene i det æteriske felt. Nogle gange 
kan jeg fx se, at det inderste lag - der, 
hvor man optager vitaminer og minera-
ler - har trukket sig tilbage. Mange tidli-
gere kræftpatienter tager et hav af vita-
miner uden at blive friskere. Jeg arbej-
der med at trække energien ud igen.

- Jeg går ind i forskellige bevidstheds-
planer, afhængigt af, om noget skal op-
løses, eller om noget skal ”lægges på 
plads”. Jeg går altid ind og renser cha-
kraerne og fjerner ophobede affalds-
stoffer, forklarer Marianne.

Hendes erfaring er, at kemoterapi 
skaber en nærmest sort energi, som har 
svært ved at bevæge sig. Folk bliver 
trætte, og det handler derfor om at fjer-
ne affaldsstofferne for at skabe fysisk og 
psykisk bedring.

Huller i det æteriske felt
Når Marianne arbejder med healing, 
starter hun med en samtale. Personen 
ligger derefter på briksen, og hun tuner 
ind på vedkommende.

- Jeg har den evne, at når jeg lægger 
hænderne på en person, kan jeg se, 
hvordan energien i kroppen ser ud, for-
tæller hun.

Hun forklarer, at ifølge Bob Moore 
kan chok, indtag af hash og brug af ke-
moterapi give huller i det æteriske felt. 
Strålebehandling, operation og ikke 
mindst kemoterapi skaber også huller, 
hvilket gør, at man psykisk bliver 
”tyndhudet”. Man bliver fx lettere be-
kymret og bange. De æteriske huller 
kan repareres, men det tager tid.

Samtalen, som finder sted i starten, er 
en vigtig del af Bob Moore-healingen, 
og den har bl.a. til formål at af-
dække tanke- og følelses-
strukturer, der kan bela-
ste krop og sind.

- Mange tidligere 
kræftpatienter tænker, 
hvis de fx får ondt et sted: 
”Jeg får tilbagefald - måske 
dør jeg”, hvilket forårsager stress og en 
tilstand af alarmberedskab. De mangler 
rådgivning om krop og psyke. Men det 
fik begge grupper i forskningsprojektet 
via samtaler med os healere inden be-
handlingerne.

- Og selvom resultaterne på flere pa-
rametre var markant bedre i healings-
gruppen, faldt angsten meget hos delta-
gerne i begge grupper. Så angsten bli-
ver mindre, når man får en forståelse af, 
hvorfor man har det, som man har det, 
siger Marianne.

Vælg healer med erfaring
Forskningsprojektet viste effekt af he-
aling ifølge Bob Moores lære. Kan man 
så kun bruge den slags healing - eller 
kan andre healere også bruges?

Marianne anbefaler, at man enten går 
efter en Bob Moore-healer eller en, der i 
hvert fald er vant til at arbejde med 
kræft.

- Der er sikkert også anden healing, 

der virker. Nu er det bare denne form, 
projektet har afprøvet, siger hun.

- Bob Moore sagde dog, at det ikke er 
alle healere, der kan arbejde med kræft. 
Det er en meget tung energi, og man 
skal som behandler have forbindelse til 
den vibration, der gør, at man kan ar-
bejde med kræft.

- Så hvis man står og skal finde en 
healer, så spørg, om personen har erfa-
ring med at heale senfølger efter kræft, 
anbefaler Marianne.

Kan man overføre resultaterne 
på andre tilstande end sen-

følger til kræft? Ja, mener 
hun:

- Healing er en bred-
spektret behandlings-

form, som egner sig til 
bredspektrede lidelser, fx kro-

niske lidelser som betyder, at man er 
træt, har smerter, nerve-føleforstyrrel-
ser, angst, depression eller led- og mu-
skelsmerter og stress.

I forskningsprojektet sås effekt af  
healingen på alle områder, selvom det 
kun lykkedes at påvise statistisk signifi-
kans på nogle af dem.

- Det var ikke muligt med de kun ni 
behandlinger, deltagerne fik, og de må-
lemetoder, der var til rådighed. Ideen 
var at påvise mere, end vi havde gjort i 
pilotprojektet, og det lykkedes. Men 
undersøgelsen kalder på mere forsk-
ning. Gerne med op til 30 behandlinger, 
slutter Marianne.                                      r

Tine Sejbæk er journalist, henv. tinesejba 
ek@gmail.com

Terapeutisk Healing og Massage v/
Marianne Garst Boëtius, Gentofte, tlf. 39 65 
57 49, www.tehema.dk (hvor forskningsrap-
port m.m. kan læses).

Moore-Healing, www.moore-healing.info

”Projektet viste  

også, at healing kan hjælpe 

med at udrense rester af 

kemobehandlingen.”

Uofficielt …
Efter at deltagerne i kontrol - 

gruppen havde afsluttet deres forløb, 
blev de tilbudt samme antal healinger 

som heal ingsgruppen. Og de fik udleve-
ret et sæt spørgeskemaer af samme 

slags som i hovedundersøgelsen.
Resultaterne viste sig at være end-

nu bedre! Denne uofficielle 
efterunder søgelse bekræftede 

således hovedundersøgel-
sens resultater. 
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Projektet viste også, at healing kan 
hjælpe med at rense ud efter en kræftbe-
handling.

- Nogle af deltagerne blev helt for-
skrækkede, fordi de begyndte at kunne 
lugte kemoterapien flere år efter. Deres 
urin lugtede fx af det, fortæller Marian-
ne.

- Jeg oplever, at kemoterapi aflejrer 
sig i organerne, og at det så begynder at 
blive frigivet ved udrensning. Det er 
bl.a. pga. den manglende udrensning, 
at folk bliver trætte.

I det konventionelle system ved man, 
at rester af kemoens cellegifte kan måles 
i blodet op til ti år efter, men den viden 
bliver ikke brugt til noget.

Elev hos Bob Moore
Mariannes baggrund for at starte pro-
jektet var, at hun som kræftsygeplejer-
ske havde set, at mange eks-kræftpa-
tienter led af senfølger og ikke fik hjælp.

- Jeg ville rigtig gerne være med til at 
finde og videnskabeligt undersøge al-
ternative/komplementære tilbud. Så vi 
kan vejlede alle de patienter, som ikke 

ved, hvor de skal vende sig hen.
Da hun i 1980’erne var kræftsygeple-

jerske på Rigshospitalet, fik hun mulig-
hed for at komme med i en gruppe for 
læger og sygeplejersker hos den irske 
healer Bob Moore, der fra 1974 til sin 
død i 2008 boede og underviste i Vest-
jylland. Her mødtes gruppen flere gan-
ge om året og lærte om bl.a. healing.

Samtidig begyndte Marianne selv en 
personlig udviklingsproces, hvor en del 
af den var at rense sit eget energifelt for 
at kunne arbejde med andres. Hun lær-
te om chakraer og energifelter og om, 
hvordan det psykiske påvirker det fysi-
ske.

De seneste mange år har hun arbejdet 
med healing. Som behandler kontakter 

Marianne først sin egen essens og for-
binder sig dernæst til klientens essens 
og kvaliteter.

- Når jeg gør det, sker der en sam-
mensmeltning, og det er der, healing 
kan opstå, og problemer opløser sig. Jeg 
kan få kontakt til klientens styrker og 
gøre opmærksom på dem. Således får 
personen en tro på, at han/hun evner at 
løfte sig op over alt det, der er ”galt”.

”Sort” energi giver træthed
Healing er arbejde med energistrømme 
og energipunkter i den livsenergi, der 
ligger inde i og rundt om kroppen som 
chakraer og aura. Healing har til formål 
at genskabe vitalitet og balance i krop 
og sind.

Det æteriske energifelt i auraen har 
ifølge Bob Moores healingslære til op-
gave at modtage, oplagre og videregive 
livsenergi. Det gennemstrømmer hele 
kroppen og går op til 10 cm ud fra den.

Der er ifølge Bob Moore fire lag i det-
te energifelt: 1. sundhedsauraen (det 
yderste lag), 2. hvad vi gør i livet, 3. 
sandhedslaget samt 4. den kemiske 
struktur (det inderste lag).

- Når jeg healer, arbejder jeg med la-
gene i det æteriske felt. Nogle gange 
kan jeg fx se, at det inderste lag - der, 
hvor man optager vitaminer og minera-
ler - har trukket sig tilbage. Mange tidli-
gere kræftpatienter tager et hav af vita-
miner uden at blive friskere. Jeg arbej-
der med at trække energien ud igen.

- Jeg går ind i forskellige bevidstheds-
planer, afhængigt af, om noget skal op-
løses, eller om noget skal ”lægges på 
plads”. Jeg går altid ind og renser cha-
kraerne og fjerner ophobede affalds-
stoffer, forklarer Marianne.

Hendes erfaring er, at kemoterapi 
skaber en nærmest sort energi, som har 
svært ved at bevæge sig. Folk bliver 
trætte, og det handler derfor om at fjer-
ne affaldsstofferne for at skabe fysisk og 
psykisk bedring.

Huller i det æteriske felt
Når Marianne arbejder med healing, 
starter hun med en samtale. Personen 
ligger derefter på briksen, og hun tuner 
ind på vedkommende.

- Jeg har den evne, at når jeg lægger 
hænderne på en person, kan jeg se, 
hvordan energien i kroppen ser ud, for-
tæller hun.

Hun forklarer, at ifølge Bob Moore 
kan chok, indtag af hash og brug af ke-
moterapi give huller i det æteriske felt. 
Strålebehandling, operation og ikke 
mindst kemoterapi skaber også huller, 
hvilket gør, at man psykisk bliver 
”tyndhudet”. Man bliver fx lettere be-
kymret og bange. De æteriske huller 
kan repareres, men det tager tid.

Samtalen, som finder sted i starten, er 
en vigtig del af Bob Moore-healingen, 
og den har bl.a. til formål at af-
dække tanke- og følelses-
strukturer, der kan bela-
ste krop og sind.

- Mange tidligere 
kræftpatienter tænker, 
hvis de fx får ondt et sted: 
”Jeg får tilbagefald - måske 
dør jeg”, hvilket forårsager stress og en 
tilstand af alarmberedskab. De mangler 
rådgivning om krop og psyke. Men det 
fik begge grupper i forskningsprojektet 
via samtaler med os healere inden be-
handlingerne.

- Og selvom resultaterne på flere pa-
rametre var markant bedre i healings-
gruppen, faldt angsten meget hos delta-
gerne i begge grupper. Så angsten bli-
ver mindre, når man får en forståelse af, 
hvorfor man har det, som man har det, 
siger Marianne.

Vælg healer med erfaring
Forskningsprojektet viste effekt af he-
aling ifølge Bob Moores lære. Kan man 
så kun bruge den slags healing - eller 
kan andre healere også bruges?

Marianne anbefaler, at man enten går 
efter en Bob Moore-healer eller en, der i 
hvert fald er vant til at arbejde med 
kræft.

- Der er sikkert også anden healing, 

der virker. Nu er det bare denne form, 
projektet har afprøvet, siger hun.

- Bob Moore sagde dog, at det ikke er 
alle healere, der kan arbejde med kræft. 
Det er en meget tung energi, og man 
skal som behandler have forbindelse til 
den vibration, der gør, at man kan ar-
bejde med kræft.

- Så hvis man står og skal finde en 
healer, så spørg, om personen har erfa-
ring med at heale senfølger efter kræft, 
anbefaler Marianne.

Kan man overføre resultaterne 
på andre tilstande end sen-

følger til kræft? Ja, mener 
hun:

- Healing er en bred-
spektret behandlings-

form, som egner sig til 
bredspektrede lidelser, fx kro-

niske lidelser som betyder, at man er 
træt, har smerter, nerve-føleforstyrrel-
ser, angst, depression eller led- og mu-
skelsmerter og stress.

I forskningsprojektet sås effekt af  
healingen på alle områder, selvom det 
kun lykkedes at påvise statistisk signifi-
kans på nogle af dem.

- Det var ikke muligt med de kun ni 
behandlinger, deltagerne fik, og de må-
lemetoder, der var til rådighed. Ideen 
var at påvise mere, end vi havde gjort i 
pilotprojektet, og det lykkedes. Men 
undersøgelsen kalder på mere forsk-
ning. Gerne med op til 30 behandlinger, 
slutter Marianne.                                      r

Tine Sejbæk er journalist, henv. tinesejba 
ek@gmail.com

Terapeutisk Healing og Massage v/
Marianne Garst Boëtius, Gentofte, tlf. 39 65 
57 49, www.tehema.dk (hvor forskningsrap-
port m.m. kan læses).

Moore-Healing, www.moore-healing.info

”Projektet viste  

også, at healing kan hjælpe 

med at udrense rester af 

kemobehandlingen.”

Uofficielt …
Efter at deltagerne i kontrol - 

gruppen havde afsluttet deres forløb, 
blev de tilbudt samme antal healinger 

som heal ingsgruppen. Og de fik udleve-
ret et sæt spørgeskemaer af samme 

slags som i hovedundersøgelsen.
Resultaterne viste sig at være end-

nu bedre! Denne uofficielle 
efterunder søgelse bekræftede 

således hovedundersøgel-
sens resultater. 
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