
Den 31/1 2020

En briefing om den hjælp som jeg har fået igennem behandlings medoden 
oscillationsakupuntur.

Jeg er en ung mand på 25 år. Som har haft det meget svært, igennem en 
længer periode. 
Har set min nærmest arbejdskollega omkomne i en brand, kunne ikke yde 
nogle form for hjælp, ud over at ringe 112.
Jeg blev dybt chokeret, fik angst og allergi af dette. Jeg boede på det 
tidspunkt i et hus som var fyldt med skimmelsvampe. Jeg fik konstateret 
allergi over for husstøv og skimmelsvamp, kom på medicin, for dette

Ugen før den første behandling, havde jeg det så dårligt psykisk, der var 
mega meget tankespind, kunne ikke styre dem,så ingen søvn og angsten 
viste sig fra den grimmeste side. Allergien tog til, så op i dosis i medicin.
Jeg kunne  ikke klare at være idet. Jeg ringede til den åbne psykiske 
rådgivning, for at blive indlagt, det var det eneste vej jeg kunne se mig ud 
af. Fik en god snak, men ingen indlæggelse.

Havde hørt om en der havde gode erfaring med angst og allergi med 
oscillationakupuktur, fik kontakt der til.

Det er det bedste som jeg har gjort i mit liv.

Da jeg kom til den første behandling, havde jeg det så dårligt med angst og
allergi. Havde ikke sovet i 5 døgn og øget dosis i allergi medicin.

De 5 nåle blev sat i og ledningen sat på. Det var som om jeg blev suget ind
i intetheden af stilhed, ingen tanker eller førelser, her var der 
frihed. Prøvede at fremkalde de situationer som havde fyldt hele mig, men 
de kunne ikke hentes frem, der var frihed i stedet for.
Denne frihed tog jeg med mig hjem.

Jeg begyndte på job igen, havde været sygemeldt i 2 mdr. Det var med 
blandet følelser jeg tog på job. Men jeg kunne sagtens være idet, dejligt.
Inden angst.

Søvnen blev bedre i løbet af den 1. uge. Allergien aftog så jeg kom ned på 
alm.dosis medicin.

Kom til nr.2 behandling 10 dage efter.  Allergien var stabiliseret, så alm. 
dosis medicin, ingen angst, sov godt og lidt tankespind.



Nålene kom i og igen kom jeg ind intetheden af stilhed. Det var som om at
alt blev tømt og o stillet, følte at nu var alt det gamle totalt væk og plads til
nyt. Frihed frihed, hvor var det dejligt.

Efter nr.2 var der ro i mine tanker og følelser, sov godt om natten. Havde 
mod til at udfordre min allergi. Lå medicinen på hylden. Jeg var spændt på
reaktionen, der var kun meget lidt snue. Så ingen medicin, hurra for det.,

Sover godt om natten, ingen angst, meget lidt tanker og ingen medicin, 
snuen er også væk, hurra for det.

Fik efter 14 dage behandling nr. 3.
Samme oplevelse som ved de to andre behandlinger.
Adgang til intetheden, friheden og  totalt ro i hele mig.

Efter nr.3 behandling, havde jeg det så godt, både med min angst og 
allergi, så jeg besluttede mig til at få taget en allergiprøve hos lægen for at 
se hvordan det stod til med min allergi. Det havde jeg brug for at få en 
bekræftelse på, om det nu også kunne passe at der ikke var mere allergi. Ja
tro det eller ej. Prøverne var bare så fine, der var ingen ting at komme 
efter. Hurra for det.

Fik nr. 4. behandling 14 dage efter. Jeg var mig der insisterede på det, jeg 
ville være hel sikker på at alt var væk.
Samme oplevelse som de andre gange. Intetheden, frihed og totalt ro.

Efter de 4 behandlinger ,kan jeg kun sige at de har totalt forandre mit liv.
Sover godt, ingen angst og o allergi. Jeg er så glad for at jeg har lært 
oscillationsakupunktur at kende. Jeg er så glad har fået et nyt liv. Tusind 
tak.

En stor tak for hjælpen fra en livsglad anonym ung mand.


