3. udgave marts 2021

…online PDF

6

Solstrålernes betydning – digt af Niels

10

Stine Sakari – et ansigt

19

Jonas Jukebox - Foråret

21

MetaSense

WWW.SCLEROSE.INFO

Forord

Marts måned, og der er takter over hele verden der er mere positive.
Folk blive vaccineret – også os scleroseramte – og verden begynder at ro på at det kan blive som
før igen.
Jeg tror jeg har skrevet det før – men jeg tror aldrig verden bliver som den var før.
Jeg tror Covid har ændret mønstre hos os. Vi tænker og gør anderledes end før.
Det behøver jo ikke betyde at de bliver dårligt – det betyder bare at det bliver anderledes.

Noget vi som scleroseramte jo egentlig er ret gode til at gøre - er at tilvende os til nye tilstande –
ændringer – at livet ikke leves sådan det plejer .
På den måde er vi lidt foran mange andre – men omvendt så er vi jo også sårbare, både fysisk og
egentlig også psykisk.
Sammen med forandringen … vaccinen – så komme foråret også snigende.
Vores humør bliver boostet .
En af de ting der altid har ramt mig .. Det er duften. Duften af naturen
Men også duften af varmen … duften af vej, beton, mursten som solen begynder at varme op efter
måneders regn og kulde. Sådan en morgen eller formiddag hvor solen ha fået lidt magt, kommer
den snigende, duften.
Jeg har boet flere steder i verdenen og jeg har altid haft det samme, duften af opvarmningen, hvor
man ved at nu er der skift i vejret.
Glæden med lyset – uanset varme graderne. Bare det dejlige lys – solen … det er snart forår.

Kim
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Deanie Mofjeld om MetaSense

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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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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Solstrålernes betydning.

Vinterens kolde gys, den indelukkede tilværelse
Hjemmets fire vægge, det jeg oplever
Komme ud af komfortzonen – Mit fængsel.
Solens varme stråler, giver mig håb
Fængsels døren fra vinterens mørke åbnes
Strålerne rammer mit ansigt, smilets lys.
Føler mine celler skriger, glædens råb
Af lyst og vilje, håbets mod
Du dejlige verden, jeg er tilbage!
Alt ser lysere ud, andre veje
Humørets pyt knap, jeg går videre
Sjælens udadvendte tilstand, det glade humør.
Menneskes forårs kådhed, udelivets dejlige glæder
Gensynet – De andre og jeg, sammenholdet
Strålernes dansen – Mine øjnes glædes tårer.

Digt af Niels Rønne-Andersen fortsættes på næste side
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Annonce

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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MetaSense – Positive Energy
Kom ned til MetaSense og find din vej,

Når du så din vej i livet har fundet,

for jeg ved, at livet ikke er nogen leg,

så er der en masse du har overvundet.

og her er der behandlinger til alle,

Det sker desværre for meget få,

så du ikke længere til negativitet vil falde.

men det er hertil vi sammen vil nå.

Jeg ved dog livet kan være svært

Er det healing, coaching, clairvoyance, det er op til dig,

og der er meget vi skal have lært

vi skal nok finde det rigtige for dig.

Livets vej kan være meget sej

Så lad os sammen positivitet i din sjæl binde,

Men du må ikke give det et nej

så du overfor negativiteten for evigt vil vinde.

For hvis ikke du positivitet i livet kan finde,
så vil du hos MetaSense ikke vakle i blinde.
MetaSense vil nemlig være dit øre,
så vi sammen dig videre i livet kan føre.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter
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I denne måneds udgave af vores PDF blad har vi den ære at præsentere Stine Sakari og vi
er meget glade og taknemmelige for hendes deltagelse i ´De 1000 Ansigter´.
Som noget nyt, har i nu chancen til selv, at vælge hvilken måde der passer jer bedst, til
mit interview af jer til ´De 1000 Ansigter´.
I kan få tilsendt et spørgeskema som i kan udfylde (dette skal dog udfyldes over en gang),
i kan også få det tilsendt i Word eller (til jer der ikke har Word) på mail, hvor i så selv kan
tage det, helt i jeres eget tempo.
Som det helt store, vil jeg ydermere tilbyde jer, at vi kan lave et telefon interview hvor jeg
stiller jer spørgsmålene og jeg selv skriver jeres svar ned i interviewet for jer.
Vi har brug for jer alle!
Lad os alle støtte hinanden på godt og ondt. Det er jo os der bedst kan forstå hinanden
og vi har alle ihvertfald en ting til fælles, nemlig vores diagnose.
Hvis i ønsker at være en af vores 1000 ansigter (som scleroseramt eller pårørende) og
hjælpe andre med sclerose, så skriv gerne på denne mail:
Deanie@sclerose.info

Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter.
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Stine Sakari
Et af sclerosens 1000 ansigter:
Stine Sakari, 37 år

Navn:
Stine Sakari
Alder:
37
Bor I:
Holbæk

Hvornår fik du din diagnose?
Februar 2019
Hvad var dine første symptomer?
Føleforstyrrelser
Hvilke tanker og følelser gjorde du dig da du fik diagnosen?
Jeg var faktisk både lettet og bange. Lettet over at finde ud af, at jeg ikke havde en hjernesvulst
og bange for, hvad fremtiden ville bringe.
Hvordan fik du fortalt din nærmeste familie og omgangskreds at du havde sclerose?
Jeg havde min kæreste med hos neurologen og efterfølgende ringede jeg til min nærmeste
familie og venner.
Hvordan reagerede din nærmeste familie og omgangskreds på at du havde fået sclerose og
hvordan tackler de det i dag?
Min kæreste var og er simpelthen min engel på jord. Han er en kæmpe støtte og har været det
fra første øjeblik med sclerosen. Vi er rigtig gode til at tale om de ting, der er svære, men også
alle de ting, vi er taknemmelige for i hverdagen. Generelt har min familie og mine venner været
ret seje. Min mor er en kæmpe støtte, og ligeså er min mormor og min lillebror. Min lillebror
sagde med det samme, at vi kunne tale om sclerosen, når jeg ville, men at for ham var stadig den
samme Stine. Man finder virkelig ud af, hvem der er der, og der er også røget et par venskaber,
men så værdsætter jeg de venner, der stadig er der, endnu mere.

WWW.SCLEROSE.INFO

Hvilken form for sclerose har du?
Attraktiv sclerose
Hvilken medicin får du?
Tecfidera
Har du nogle former for bivirkninger af din medicin?
Jeg får nogle vilde flushings engang imellem, men der går længere og længere imellem.
Har du skiftet medicin / behandling?
Nej
Hvorfor har du valgt denne medicin / behandling og har du selv haft indflydelse på valget?
Bivirkningerne virkede overskuelige, og hvis jeg skulle ønske graviditet, skulle jeg ikke igennem
en udvaskning først.
Tager du nogen former for alternativ medicin?
Kun diverse kosttilskud, hvor især ginseng er vigtig, så jeg ikke er så træt i løbet af dagen.
Hvor tit bliver du MR-skannet?
Cirka hvert halve år til hele år.
Hvor mange skanninger har du haft og hvornår var den sidste?
Jeg har haft to. Den sidste var i januar 2020.
Taler du og din neurolog om din udvikling i sclerosen ud fra dine skanninger?
Ja, men sidste skanning viste ingen sygdomsudvikling; tværtimod var der regression i størrelsen
på plaks, så jeg fik bare en mail.
Hvordan påvirker din sclerose din hverdag?
Jeg er ramt af udtrætning. Ellers påvirker sclerosen mig ikke så meget, men jeg går snart ned på
80 procent arbejdstid, så resten af mine vågne timer også kan indeholde en vis kvalitet. Mine
føleforstyrrelser i hænderne er også slemme nogle dage; især hvis jeg er lidt presset og stresset.
Har du accepteret din sclerose og hvordan takler du det?
Jeg har nok ikke accepteret den helt, men jeg er ved at lære at leve med den og ikke mod den. Et
ophold på Sclerosehospitalet i Haslev har givet mig værktøjer til at lære at acceptere min
sclerose, men den bliver nok aldrig en slyngveninde.
Hvad er din beskæftigelse?
Skolelærer
Hvad arbejder du med eller arbejdede med?
Jeg er skolelærer på et 10. klassecenter.
Hvilke uddannelser har du?
Skolelærer.
Hvad er dine fritidsinteresser eller hvad har det været?
Jeg træner meget, spiller brætspil, hækler og læser.
Har du ændret dig efter diagnosen og på hvilke måder?
Jeg tager ting mere nært, end jeg gjorde tidligere. Jeg er blevet mere sårbar.
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Hvordan føler du at du er som menneske i dag?
Jeg prøver at leve i nuet og være taknemmelig for de små ting i hverdagen. Jeg lytter meget til
min krop og så sørger jeg altid for at have en god afbestillingsforsikring.

Får du vredesudbrud og hvad gør det for dig både positivt og negativt?
Nej.
Hvad gør dig glad?
At være sammen med mine nære og kære, at træne og når kroppen har en god dag.
Hvad gør dig vred?
Når sclerosen er uforudsigelig, og jeg lige pludselig slet ikke kan det samme i dag, som jeg kunne i
går.
Træner du og hvor tit træner du?
Ja. Jeg træner styrketræning og funktionel træning fire gange om ugen. Når benene er gode,
løber jeg også.
Hvordan påvirker træning dig positivt eller negativt?
Jeg bliver glad, frisk og føler mig stærkere. Jeg føler, jeg selv medvirker til at holde sclerosen i
kort snor.
Oplever du at der er nogle der vender dig ryggen eller fravælger dig til specielle
arrangementer?
Nej
Hvad er dit motto, ynglings citat eller slogan?
Lær at leve med sclerosen - ikke mod den.
Lever du efter sclerose principperne med kost osv. og kan du mærke en forskel på før og efter?
Jeg spiser efter keto-principperne og kan mærke, jeg er friskere og lettere.
Hvad har din sclerose givet dig af positive oplevelser eller nye hobbyer?
Jeg har fået veninder på mit ophold på Sclerosehospitalet, og jeg har fundet en stor glæde ved
træning. Jeg er fysisk stærkere end jeg nogensinde har været før.
Hvad har din sclerose givet dig af negative oplevelser eller hobbyer du har måttet give afkald
på?
Jeg savner at løbe fast og så kan jeg ikke cykle på to hjul mere. Før cyklede jeg til alt; det vil min
balance ikke være med til mere.
Livet har mange farver, hvad var din farve før diagnosen og hvad er den nu?
Den er og har altid været grøn.
Hvad synes du er det bedste ved at have sclerose og hvad er det værste?
Taknemmeligheden over de små ting er det bedste. Det værste er uvisheden om, hvad
sygdommen kan bringe.
Hvor er du om 5 år og hvad er din største drøm?
Sclerosen gør, at jeg ikke aner, hvor jeg er om fem år. Min største drøm er at få et barn med min
kæreste og at blive ved med at være stort set “normalfungerende”.
Har du et godt råd til nye eller gamle med sclerose?
Få en henvisning til Sclerosehospitalet og mød andre ligesindede; det et guld værd.
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Hvad syntes du om det job sclerose.info laver?
Jeg kender jer kun fra Facebook, hvor I laver et fint informativt arbejde.
Fortæl lidt om dig selv og dit liv indtil nu?
Jeg har altid været positiv, social, en arbejdshest, livsnyder og vild med de smukke og skæve
nuancer af tilværelsen. Alt det er jeg stadig; jeg har bare brug for et hvil engang imellem. ;)

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

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
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Foråret 2021 titter frem
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Som noget helt nyt, vil vi i de kommende måneder bringe kapitler af en novelle af vores
egen multikunstner Deanie Mofjeld.
Der bliver ingen afsløringer om indhold eller hvad denne første novelle omhandler, men
uden at afsløre noget kan du være sikker på at det handler om livet og at Deanie som altid,
fortæller alt lige fra hjertet.
Det er den første novelle i hvad Deanie påtænker skal blive en række af noveller og vi i
Sclerose.info er utrolig glade for at få lov til at være de første der ”udgiver” denne og
forhåbentlig også de kommende noveller.
Drag ind i Deanies verden – og nyd fortællingen Maxmilian & Det Lysende Træ

// Admin
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Maxmilian
&
Det Lysende Træ

9. kapitel
Maxmilian står nu igen foran det store træ, husker ikke han er gået i seng. Kigger sig lidt omkring og
lytter. Den bippende lyd er forstærket, men den skrammer ham ikke længere. Hans elskede mor
kommer snart hjem og han har nu en dejlig følelse i kroppen.
Han undrer sig lidt over hvorfor han pludselig er tilbage i drømmen, hvad vil den fortælle ham. TRO,
HÅB, gad vide om der kommer mere. Hans nysgerrighed får ham igen til at sætte hånden på træet,
bliver igen blændet af et skarpt hvidt lys. Denne gang med bogstaverne.

KÆRLIGHED
Og med et står han igen foran sit skab på værelset og har skrevet bogstaverne KÆRLIGHED.
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10. kapitel
Maxmilian misser med øjnene og ser en skygge af noget som ligner en engel. Han vågner helt op
da hans mor aer ham blidt på kinden og kysser ham i panden.
¨Mor, jeg troede du var en engel. Hvornår er du kommet hjem¨ spørger han begejstret.
¨I går aftes da du var gået i seng, kommer du ned, der er morgenmad¨ fortsætter hun og forlader
hans værelse.
Maxmilian tænker over sin drøm, TRO, HÅB & KÆRLIGHED og pludselig går det op for ham, at det
var et budskab. Han var overbevist om og troede stærkt på at hans mor ville blive rask. Han

håbede inderligt at hun snart ville komme hjem og han gav hende en masse kærlighed imens hun
lå på hospitalet.
Maxmilian har nu lært, via budskabet fra hans drøm, at ved at være positiv, tro og håbe at
tingene vil lykkedes, så skal det nok lykkes og især ved at medbringe en masse kærlighed til det.
TRO, HÅB & KÆRLIGHED

Efterord:
Jeg håber at i nød læsningen af min novelle og at i opfangede hele meningen med den. Jeg håber
i vil tage det til jer og tænke over det, at være positiv i livet. Lige meget hvor meget livet går en
på, man bliver syg, får attaks eller bliver indlagt, så husk at det positive altid vil overvinde det
negative til sidst, ikke sagt med det, at livet ikke er eller vil være hårdt.
Tænk og vær positiv, HUSK DET.

Af Deanie Mofjeld
Journalist, digter og forfatter
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Forår!
Nu har kalenderen sagt forår i lidt over 14 dage. I går var det fuld solskin, og Michael og jeg,
havde et ærinde i Rødovere centeret. Vi skulle begge til tandlægen. Jeg har beholdt min
tandlæge dér, og Michael er fulgt med. Det var virkelig dejligt vejr i går.
Det er jo stadig lidt underligt, at komme i Danmarks største indkøbscenter, og så det bare er
fuldstændig mennesketomt. Da jeg boede i Rødovre, og centeret derfor var en del af min
”hverdag” – ja der kom jeg der jo kun, når jeg havde et ærinde. Eventuelle gæster, ville jo også
gerne se det, og shoppe. Fordi jeg kender det, er det derfor ikke nødvendigvis, et yndet
udflugsmål for mig – Men igen – det er jo fordi det har været min ”hverdag”. Jeg har været
vant til at komme der. Men derfor var det alligevel mærkeligt i går. At vide man færdes rundt i
Danmarks største shoppingcenter – vidende at kun ganske få kan – og må holde åbent.
Nu her hvor foråret kommer, må man håbe det fortsat går fremad – At det formåes, at holde
smitten under kontrol. Jeg tror desværre ikke på noget før jeg ser det. Jeg kan godt forstå, at
der – trods de dejlige forårsdage, forretnings- og samfundsøkonomi, passes meget på. Jeg er
desværre så godt som sikker på, at med de forårsdage der er nu (jeg mærker solen i ryggen ind
ad mit skråvindue her i mit arbejdsværelse), så vil det visse steder igen eskalere. Jeg synes det
er – omvendt – en tankevækkende betragtning, hvis foråret – som vi ellers skal være glade for
– men hvis de gode dage, får smitten til at sprede sig – og måske fordi for mange så tænker:
”Det er godt vejr – ud at shoppe”. Der må vi altså- trods foråret, tænke os om.
Coronaen har nu – i over et år, præget vores, privatliv, arbejdsliv, vores fritid osv. I perioder,
har jeg haft en fornemmelse af, at folk ikke tog situationen tilstrækkeligt alvorligt. Det viser
målinger dog – at danskerne – trods lokale smitteudbrud – endog høje – generelt er rigtig gode
til, at hjælpe med til at smitten ikke spreder sig.
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Jeg tror ikke – trods vaccine – Det varer mange år, før vi kommer det her til livs. Hvis vi
overhovedet gør det? Hvis nye varianter af virus bliver ved at formere sig – ja så tror jeg
nærmere, at der kan være tale om en radikal – skal vi kalde det samfundsændring kommer på
tale. Det kan godt være, at vi kommer til at leve med permanente forandringer. Jeg skulle blive
overrasket, hvis der ikke som følge af corona bliver tale om nogle permanente ændrede
livsvilkår.
Vi er slet ikke vant til den indgriben i vores hverdag og liv. Endvidere er det rigtig hårdt, for de
mennesker, som er økonomisk i klemme pga tilstanden, og samfundet kan jo – på sigt – ikke
holde til nedlukningen. Men tænk, hvis det hele ryger sig en tur, hvis de bare ”smækker
vinduerne for meget op”?
Til gengæld tror jeg så også, at der er mange, som har fået gang i andre sider af sig selv. Hvad
kan man bruge, et forår der er lige på trapperne til – samtidig med, at samfundet lever på
vågeblus? Hvis man nu ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet – så har man jo den vej
omkring mulighed for, at gøre andre ting.
Jeg kunne godt tænke mig – at I – mine læsere, som læser dette…hvis I kunne tænke jer, at
skrive til mig i PM på Facebook, eller på jonasvarbk@yahoo.com? Det kunne være hyggeligt at
høre hvad/ hvordan nogle af jer andre kommer igennem coronaen? Hvordan har din hverdag
ændret sig som følge af corona? Senere kunne jeg så godt tænke mig, at samle de små
historier til ét hele, og vi med MS, kan så på den måde fortælle hinanden om, hvordan vi lever
med ms, og corona. Har du følt coronaen har påvirket din ms? Arbejder du? Er du hjemsendt
fra job? …Det er fuldstændig valgfrit hvad man vil fortælle.
https://www.facebook.com/jonasvarbaek/ Ellers søges jeg frem ved at søge på ”Jonas
Sjöström. Glæder mig til – og håber at høre fra jer.
Hav et dejligt forår – Trodsalt!
Jonas Sjöström
Vh Jonas Sjöström!

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

WWW.SCLEROSE.INFO

MetaSense – Positive Energy
Som jeg nævnte i sidste måneds udgave af vores online PDF blad, så vil jeg komme lidt
ind på min klinik fb.me/metasensedk og for at komme helt ind bag tanken med
MetaSense, får i lige lidt af min bevæggrund herfor.
Lige fra jeg blev født har jeg kæmpet her i livet og gør det stadigt.
Jeg døde inde i min mors mave, da mit hjerte stoppede med at slå. Heldigvis var min mor
allerede indlagt på daværende tidspunkt, grundet svangerskabsforgiftning. Herefter gik
det så meget stærkt med at få mig ud og de fik gang i mit lille hjerte, 6 uger for tidligt,
med en vægt på 2100 gram.

Da jeg var alt for lille og skrøbelig til at min mor måtte få mig op til hende, røg jeg direkte
i kuvøse. Her lå jeg så i en lille måneds tid, (dengang vidste man ikke hvor vigtigt det var
med kropskontakt, som de gør den dag i dag).
Her lå jeg så med sonde og fik mad igennem den. Efter jeg ikke længere var så skrøbelig,
kom jeg over i en varmekasse, hvor jeg også lå og fik sondemad og igen uden
menneskekontakt, men heldigvis kun i tre ugers tid.
Min mor, så mig kun få gange i det stykke tid, da hun ingen bil eller kørekort havde og
min far arbejdede hver dag til føden.
Jeg lå på Nykøbing F hospital og min mor boede i Nakskov. Så jeg fik faktisk ikke nogen
menneskekontakt de første to måneders tid, af mit liv.
Da jeg endelig kom hjem fra hospitalet kunne jeg ikke finde ud af sutteteknikken, fordi
jeg nemlig kun havde levet af sondemad i de første to måneders tid af mit liv, så jeg tabte
mig ned til 1900 gram.
Min mor havde allerede mistet hendes første fødte barn som 18 årig (han blev dødfødt),
så min mor fik total flashback og gik i fødselsdepression. Det resulterede så i, at hun blev
indlagt og at jeg ikke havde hende det første års tid af mit liv.
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Min far skulle arbejde til føden, så jeg blev opfedet af sundhedsplejersker flere gange i
døgnet, så jeg kunne tage på i vægt, samt de passede mig indtil min far kom hjem fra
arbejde.
Alt dette førte til skilsmisse af min mor og far, og min mor fik en ny mand ind i livet da
jeg var omkring to år. Herefter levede jeg mit liv i frygt for bank, incest, vold og nu
stopper jeg her, med videre forklaring af ovenstående. Lidt for hård læsning for sarte
sjæle.
Summa summarum er, at selv efter ovenstående og min kamp i livet med 5 terapiforløb
og arbejde med mig selv, har jeg dog stadig altid formået at bevare mit positive sind. Selv
efter jeg fik min diagnose med MS, rørte det mig ikke. Jeg tænkte faktisk ´Det er da
bedre at jeg får det, end min nabo som der måske ikke er styrket igennem livet og måske
ikke kan takle det´.
Nu har jeg så uddannet mig til Reikihealer og mine clairvoyante evner har dog altid været
der, de er nu bare blevet forstærket. Faktisk startede det med at jeg ville bruge det til at
arbejde videre og dybere med mig selv. Grave ind til min sjæl og få fjernet alle spøgelser i
skabet. Nu tænker jeg, det er da spildt af kræfter, ikke at bruge mit positive sind, min
healing, min clairvoyance, samt min erfaring i livet til at hjælpe andre videre på vej i livet,
med et positivt sind. Derfor MetaSense – Positive Energy.

Deanies klinik er ved at være færdig, og i næste nummer bringer vi en artikel om det
nye sted.
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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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