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Den alternative behandler Thor Sejer Weimar var ved at fåDen alternative behandler Thor Sejer Weimar var ved at få
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Tantramassage og andre former for alternativTantramassage og andre former for alternativ
behandling med fysisk berøring er ikke tilladt.behandling med fysisk berøring er ikke tilladt.
Derimod er Thor Sejer Weimar af den opfattelse,Derimod er Thor Sejer Weimar af den opfattelse,
at han gerne må holde sessioner medat han gerne må holde sessioner med
enkeltpersoner eller par, så længe afstands- ogenkeltpersoner eller par, så længe afstands- og
hygiejnekrav er overholdt.hygiejnekrav er overholdt.

Foto:Foto:  Privatfoto Privatfoto

mailto:ringsted.red@sn.dk
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstvDyviDJMmqZS3PsIOTfOkC2w593QyAIOYq_niWCl3NaoGdu8sXfkd9DXyHQ2rrG6YC1GZETcI8PWwwD0bty6gDDJbRwL54yxhTUfMZDYpFhvTp8nUfkdA-ysy99Bh4s0EwDCwpSXkAfdjOsGH93w29mmr-0M713NyWLcncRsPNfMyJwMnfH73aaBrxe075WbgIQiXBkuKnTOyBQXIs2SeYXcPFxnJDrcMyzbJv6I7h4IHDY6ppGaFHQznSXHuJ-mxeWnpTXHwbEE7A_Mm5vxppnOVAq6qC7CvoJuJuvJr1mYkLnDcM-tUCRc&sai=AMfl-YRMeZQt3IgvL7wrmQZT49j4cE22SZrg0t99udkce27MmkB3JthLLAuFoKes0iDKNhMAMFdNhpE_efvIaO4nUuDcwRQ55ImxclkSABSlSw4airkaOQyGSMfPWT1u828ZvuMDXQ&sig=Cg0ArKJSzL3_XC57Z_6K&adurl=https://www.boozt.com/dk/da/born%3Futm_source%3Djubii%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Ddk_jubii_category_september_kids&nm=4
https://sn.dk/galleri/1401734


formiddagskaffen galt i halsen, da to politibetjenteformiddagskaffen galt i halsen, da to politibetjente
pludselig bankede på døren i lørdags. Det vender vi tilbagepludselig bankede på døren i lørdags. Det vender vi tilbage
til.til.

Der er ikke meget at lave for Thor Sejer Weimar, som driver Livets sted - spirituelt og tantrisk center påDer er ikke meget at lave for Thor Sejer Weimar, som driver Livets sted - spirituelt og tantrisk center på
Haslevvej lidt uden for Ringsted.Haslevvej lidt uden for Ringsted.

Coronarestriktionerne gør det svært at udføre en stor del af de alternative behandlinger, som Thor SejerCoronarestriktionerne gør det svært at udføre en stor del af de alternative behandlinger, som Thor Sejer
Weimar normalt tilbyder sine klienter. Tantramassage er helt umuligt, og hypnose er besværligt, da detWeimar normalt tilbyder sine klienter. Tantramassage er helt umuligt, og hypnose er besværligt, da det
ofte kræver enkelte berøringer.ofte kræver enkelte berøringer.

Fysiske berøringer af klienter er grundet coronarestriktioner ikke tilladt for behandlere, som ikke erFysiske berøringer af klienter er grundet coronarestriktioner ikke tilladt for behandlere, som ikke er
statsautoriserede, og derfor må Thor Sejer Weimar kigge langt efter fyldte ordrebøger. Det har været lidtstatsautoriserede, og derfor må Thor Sejer Weimar kigge langt efter fyldte ordrebøger. Det har været lidt
af et cirkus at finde ud af, hvad han egentlig må som alternativ behandler.af et cirkus at finde ud af, hvad han egentlig må som alternativ behandler.

- Det har været meget problematisk og udfordrende siden foråret 2020, hvor vi skulle lukke det hele ned.- Det har været meget problematisk og udfordrende siden foråret 2020, hvor vi skulle lukke det hele ned.
Det er meget firkantede udmeldinger, der kommer, så det er ikke så nemt at finde ud af, hvad man må ogDet er meget firkantede udmeldinger, der kommer, så det er ikke så nemt at finde ud af, hvad man må og
ikke må.ikke må.
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62-årige Thor Sejer Weimar har tilbudt alternativ behandling på Haslevvej62-årige Thor Sejer Weimar har tilbudt alternativ behandling på Haslevvej
81H i Ringsted siden 2013. Privatfoto81H i Ringsted siden 2013. Privatfoto

For at supplere indtægterne som alternativ behandler arbejder Thor Sejer Weimar som handicaphjælperFor at supplere indtægterne som alternativ behandler arbejder Thor Sejer Weimar som handicaphjælper
ved siden af.ved siden af.

Og så prøver han at blive klog på, hvilke aktiviteter, han må udføre i sin klinik.Og så prøver han at blive klog på, hvilke aktiviteter, han må udføre i sin klinik.



- Jeg har heldigvis meget plads, så det er muligt at opretholde afstandskravet på to meter, siger han.- Jeg har heldigvis meget plads, så det er muligt at opretholde afstandskravet på to meter, siger han.

Kurser og workshops aflystKurser og workshops aflyst

Normalt afvikler Thor Sejer Weimar kurser og workshops inden for forskellige alternativeNormalt afvikler Thor Sejer Weimar kurser og workshops inden for forskellige alternative
behandlingsformer. Det kan være tantraundervisning for flere par eller andre former for undervisning medbehandlingsformer. Det kan være tantraundervisning for flere par eller andre former for undervisning med
fokus på fysisk berøring. Den del er ikke længere mulig at gennemføre.fokus på fysisk berøring. Den del er ikke længere mulig at gennemføre.

Og så tilbage til lørdag 9. januar, hvor politiet pludselig banker på døren.Og så tilbage til lørdag 9. januar, hvor politiet pludselig banker på døren.

- Jeg sidder og spiser morgenmad med min kæreste, da to betjente fortæller mig, at der er kommet en- Jeg sidder og spiser morgenmad med min kæreste, da to betjente fortæller mig, at der er kommet en
anmeldelse om, at jeg udfører behandling med massage og fysisk berøring. Jeg fortæller dem, at det ikkeanmeldelse om, at jeg udfører behandling med massage og fysisk berøring. Jeg fortæller dem, at det ikke
er rigtigt, for der er slet ingen, der har bestilt tid, siger Thor Sejer Weimar.er rigtigt, for der er slet ingen, der har bestilt tid, siger Thor Sejer Weimar.

Glemt at opdatere hjemmesideGlemt at opdatere hjemmeside

Dagen efter kommer politiet atter på besøg. Muligvis fordi det fremgår af klinikkens hjemmeside, at hanDagen efter kommer politiet atter på besøg. Muligvis fordi det fremgår af klinikkens hjemmeside, at han
udfører kursus den dag.udfører kursus den dag.

- De vil lige tjekke igen, om jeg nu også har lukket. Og det har jeg jo. Jeg har bare ikke fået opdateret- De vil lige tjekke igen, om jeg nu også har lukket. Og det har jeg jo. Jeg har bare ikke fået opdateret
hjemmesiden og kalenderen, hvor det fremgår, at jeg skal mødes med en tantrisk øvegruppe. Måske er dethjemmesiden og kalenderen, hvor det fremgår, at jeg skal mødes med en tantrisk øvegruppe. Måske er det
dét, nogen har reageret på, gætter den alternative behandler.dét, nogen har reageret på, gætter den alternative behandler.

Thor Sejer Weimar fastslår, at hele politiets besøg forløber stille og roligt, og at betjentene er megetThor Sejer Weimar fastslår, at hele politiets besøg forløber stille og roligt, og at betjentene er meget
forstående over for hans situation.forstående over for hans situation.

- Det er ikke lige det, jeg er mest vant til (at få besøg af politiet, red.), men de var meget flinke og- Det er ikke lige det, jeg er mest vant til (at få besøg af politiet, red.), men de var meget flinke og
opfordrede mig til at undersøge, om jeg kan søge dispensation for at få lov til at udføre fysiskeopfordrede mig til at undersøge, om jeg kan søge dispensation for at få lov til at udføre fysiske
behandlinger, siger han.behandlinger, siger han.

Det er han nu gået i gang med at finde ud af, men indtil videre uden held.Det er han nu gået i gang med at finde ud af, men indtil videre uden held.

Skal kunne leve vores livSkal kunne leve vores liv



Dog er han kommet så langt, at han nu føler sig sikker på, at han må tilbyde behandlinger tilDog er han kommet så langt, at han nu føler sig sikker på, at han må tilbyde behandlinger til
enkeltpersoner og par, så længe de overholder kravene: Afstand på to meter, håndsprit, mundbind, ogenkeltpersoner og par, så længe de overholder kravene: Afstand på to meter, håndsprit, mundbind, og
hvad der ellers skal til. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at det foregår online.hvad der ellers skal til. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at det foregår online.

- Ingen er interesserede i at bringe virus rundt og smitte andre, men på et eller andet niveau skal vi kunne- Ingen er interesserede i at bringe virus rundt og smitte andre, men på et eller andet niveau skal vi kunne
leve vores liv som menneske, ellers kan vi lige så godt lægge os til at dø. Der må findes et fornuftigtleve vores liv som menneske, ellers kan vi lige så godt lægge os til at dø. Der må findes et fornuftigt
niveau, siger Thor Sejer Weimarniveau, siger Thor Sejer Weimar

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for DAGBLADET, at Thor Sejer Weimar fik besøg af politiet iMidt- og Vestsjællands Politi bekræfter over for DAGBLADET, at Thor Sejer Weimar fik besøg af politiet i
weekenden. Politiets presseafdeling skriver i en mail:weekenden. Politiets presseafdeling skriver i en mail:

- Midt- og Vestsjællands Politi kan bekræfte, at en borger havde henvendt sig om, at der på pågældende- Midt- og Vestsjællands Politi kan bekræfte, at en borger havde henvendt sig om, at der på pågældende
adresse angiveligt skulle holdes åbent for kunder/klienter med fysisk fremmøde. Politiet foretog Covid-19adresse angiveligt skulle holdes åbent for kunder/klienter med fysisk fremmøde. Politiet foretog Covid-19
tilsyn på stedet og kunne ikke konstatere overtrædelser. Som ved alle tilsyn, hvor der er virksomhedsejeretilsyn på stedet og kunne ikke konstatere overtrædelser. Som ved alle tilsyn, hvor der er virksomhedsejere
eller medarbejdere til stede, havde politiet en dialog om Covid-19 restriktionerne for at forebyggeeller medarbejdere til stede, havde politiet en dialog om Covid-19 restriktionerne for at forebygge
eventuelle overtrædelser.eventuelle overtrædelser.

Uklare reglerUklare regler

Reglerne for alternative behandleres arbejde under de gældende coronarestriktioner er ifølge Thor SejerReglerne for alternative behandleres arbejde under de gældende coronarestriktioner er ifølge Thor Sejer
Weimar alt for uklare. Han peger på, at mange har brug for hjælp.Weimar alt for uklare. Han peger på, at mange har brug for hjælp.

- Jeg kan sagtens forstå, at wellnessklinikker skal lukkes ned, men teurapeutiske funktioner, som hjælper- Jeg kan sagtens forstå, at wellnessklinikker skal lukkes ned, men teurapeutiske funktioner, som hjælper
mennesker, der har det svært, bør ikke som udgangspunkt være omfattet af restriktionerne, siger han.mennesker, der har det svært, bør ikke som udgangspunkt være omfattet af restriktionerne, siger han.

Thor Sejer Weimar kan heller ikke forstå, at andre må udføre behandlinger med fysisk berøring. HerThor Sejer Weimar kan heller ikke forstå, at andre må udføre behandlinger med fysisk berøring. Her
henviser han til, at eksempelvis fysio-, fod- og ergoterapeuter stadig må foretage behandlinger.henviser han til, at eksempelvis fysio-, fod- og ergoterapeuter stadig må foretage behandlinger.

- Husk på, at der er en masse mennesker, der ikke kan finde hjælp i det etablerede system, som får hjælp- Husk på, at der er en masse mennesker, der ikke kan finde hjælp i det etablerede system, som får hjælp
af alternativ behandling, siger behandleren og nævner et eksempel:af alternativ behandling, siger behandleren og nævner et eksempel:

- Der er rigtig mange, der kommer til mig med problemer. Det kan være kvinder, der har været i- Der er rigtig mange, der kommer til mig med problemer. Det kan være kvinder, der har været i
parforhold i mange år, som er gået i stykker. De har intet kærlighedsliv og fysisk berøring haft. Bare det, atparforhold i mange år, som er gået i stykker. De har intet kærlighedsliv og fysisk berøring haft. Bare det, at



nogen ligger og holder om dem, kan være noget af det, der skal til for at få mod på tilværelsen igen,nogen ligger og holder om dem, kan være noget af det, der skal til for at få mod på tilværelsen igen,
fortæller Thor Sejer Weimar.fortæller Thor Sejer Weimar.

De nuværende restriktioner blev onsdag aften forlænget, så de nu gælder til og med 7. februar.De nuværende restriktioner blev onsdag aften forlænget, så de nu gælder til og med 7. februar.
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Hvad er CI, HCI og dHCI?Hvad er CI, HCI og dHCI?
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Skatte gemte sig under jordenSkatte gemte sig under jorden

Vej blev spærret: Tre biler involveret iVej blev spærret: Tre biler involveret i
uhelduheld

UNICEF har i over 70 år gået forrest iUNICEF har i over 70 år gået forrest i
kampen for at udrydde b.la. kopper ogkampen for at udrydde b.la. kopper og
pol...pol...
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