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TINNITUS
Vinnie Ladefoged Jensen sad pa sin vante
piads pa guldsmedeviErkstedet. Dervar
travlt, for det var jui. Hun fQlltedet, som
om en influenza var pa vej, og hun prQlve-
de at ignorere symptomerne, for juletid er
ikke den tid, man liEgger sig syg. Firmaet
var i sin spidsbelastningsperiode med
dobbelt sa mange opgaver som normalt.

- Hold lige Qljemed mig, sagde Vinnie
til kollegaen, fordi hun var sa svimmel, at
hun var sikker pa, at hun om lidt ville falde
ned af stolen.

Hun klarede arbejdsdagen, og niEste
morgen finder hun ud af, at hun ikke hQlrer
siErligt godt pa det ene Qlre.Sa hun ringer
tilliEgen og tiEnker selv, at det er en prop
i Qlret.

- I dag kan jeg se, at det var tabeligt, at
jeg kQlrtebil, for jeg var utroligt svimmel.

Faktisk sejlede jeg afsted, som var jeg
fuld fra en julefrokost.

Vinnies liEge sender hende akut til
QlreliEgen,og her far hun piller mod blod-
trykket, da aile frygter, hun har haft en
blodprop. Ogmalingerne viste, at hQlrelsen
var nedsat. SaVinnie kQlrerhjem i seng.
Ogdagen efter er hun igen pa jobbet.

- Jeg gar som i en osteklokke og kan
ikke hQlremine kolleger, hvis de taler til
mig bagfra. Ogjeg var bade sikkerhedsre-
priEsentant og tillidsmand og tager ikke
mig selv alvorligt. Jeg passe de bedre pa
de andre end mig selv, siger hun med en
tQlrlatter.

STRESS 0DELAGDE VINNIES L1V MED NEDSAT
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KRANIO-SAKRAL GAV H EN DE ET NYT OG BEDRE L1V

Dade endelig malinger kom viste det sig
at Vinnie kun havde 15%hQlrelseog efter
et stykke tid rQlghun op pa 35-40%.

- Min reaktion var nok mest irritation.
Over at jeg ikke virkede optima It. Jeg
va r sa stresset pa jobbet, at jeg ikke
reagerede med andet end irritation,
siger Vinnie.

Som tiden gar, tiEnker Vinnie, at hun
ma til at SiEtte sit tempo ned. For i takt
med at hQlrelsenbliver lidt bedre, kommer
tinnitussen. En konstant brummende Iyd,
der driEner hendes energi og gQlrhende
dQldtriEt - alIerede ved frokosttid.

- Alt det jeg kunne fQlr,fx at multitaske, ja, det
var uigenkaldeligt slut. Ogjeg fQllerikke, at jeg
slar til. Jeg fQllerikke, jeg kan na halvdelen
af det, jeg kunne fQlr.Sa jeg begynder at
sige fra. Derhjemmeog pajobbet, siger hun.

Jeg skalleve med det her
Privat ender det med en skilsmisse, som
splitter familien med mand og to SQlnner
op. Vinnie havde ikke kriEfter til at kiEm-
pe. Oghendes eneste tanke var "jeg skal
bare overleve det her".

- Faktisk troede jeg osse selv, at jeg
havde haft en blodprop. 0



HVAD ER
KRANIO-SAKRAL:
Kranio-Sakral Terapi er en meget blid
men dybtgaende manuel behandlings-
form, som arbejder med kroppens egne
ressourcer, sa kroppen pavirkes til at
helbrede sig selv.

Kranio-Sakral Terapi ud0ves i dag
blandt andet af liEger, sygeplejersker,
fysioterapeuter og andet sundheds-
personale i USA, Europa, Australien og
New Zealand og kom til Oanmark midt
iSO-erne.

LiES mere om Vinnie Ladefoged
Jensen her:

www.gertvinnie.dk

- Mit arbejdsliv "overlevede", jeg fik lidt
mindre at lave. Men hvis der var gaet et ar
mere pa den her made, ja, sa var det endt
grueligt galt, i3iger hun.

Som tiden gar, dukker en n~ kCEreste
op, Gert. De ml1Jdtesegentlig for at tale om
hver deres skilsmisse og hente gode rad
hos hinanden. Det endte med kCErlighed
og bofCEllesskab.

- Gerts sl1Jstervar ved at uddanne sigtil
Kranio-Sakral terapeut. Ogvi var begge
lidt n~sgerrige pa, hvad det var for noget.
Sajeg fik to behandlinger. Ogde skabte en
radikal CEndringi mit liv.

Fra at VCErei konstatnt stress blev Vin-
nies krop beroliget. Den reagerede pa, at
hun brugte mindre energi pa at stresse
over alt det, hun aldrig naede. Det blev
rarere at VCEreVinnie, fortCElier hun. ISCEr
fordi hun efter anden behandling oplevede
noget nCEret mirakel.

- Pavej hjem i bilen hl1Jrerjeg en hl1Jjlar-
mende I~d. Jeg kl1Jrerind pa en rasteplads
for at undersl1Jge,hvad i alverden der var
gait med bilen. Den fejlede intet. Det var
motoren, jeg kunne hl1Jre.For fl1Jrstegang
i lang tid. Jeg havde faet min hl1Jrelsetil-
bage - for fuld udblCEsning. Den I~d var sa
stCErk,at det faktisk gjorde ondt at kl1Jre
hjem, fortCEllerVinnie.

DeCEndringer,som behandlingerne
skabte, fik Vinnie til at tage pa en uges
kursus sammen med Gert - og den n~e
viden de fik, er faktisk blevet deres leve-
vej. Deer i dag begge uddannede Kranio-
Sakral terapeuter og massl1Jrer- og har
fCEllesklinik i hjemmet.

For de sagde begge deres jobs op - og
nu la n~e veje abne. I et helt andet tempo.

- Jeg ved i dag, at stress gay mig tin-
nitus og at Kranio-Sakral behandlingerne
fik mig til at kunne hl1Jreigen uden tinni-

- Vivar overhovedet ikke alternative. Og nu lever vi af det.
Gert var fabrikschef og jeg arbejdede som grav0r. I dag er vi
bOde maSS0rer og Kranio-Sakral-behandlere. Fordijeg miFr-
kede po egen krop, hvordan det skabte en markant iFndring
og fik min tinnitus til at forsvinde og gav mig fuld h0re/se
tilbage, siger Vinnie Jensen.

http://www.gertvinnie.dk


- Jeg ved i dag, at stress

gav mig tinnitus og at

Kranio-Sakral behandlin-

gerne fik mig til at kunne

h0re igen uden tinnitus.

tus: I dag er min h0relse alderssvarende,
som den 49-arige kvinde jeg er. Mit liver
lagt om. Jeg passer gevaldigt pa ikke at
udscette mig for stress. Og med aile de ek-
saminer jeg har vceret igennem de senere
ar som behandler, ja, sa kommer der eksa-
mensstress og sa behandler Gert mig. Det
giver mig en basissikkerhed, at jeg har
min egen Kranio-Sakralbehandler lige ved
handen, griner hun.

- Med Kranio-Sakral-terapien har jeg
faet en indre ro og kan im0dega stressen-
de faktorer, som jo altid vii komme i livet.

For nylig tog Vinnie jagttegn og sam-
men med Gert deler hun jagtoplevelser
bade herhjemme og i Tyskland.

- Det er igen et af de elementer, der er
afstressende. At k0re i vores langsomme
Land Rover - at vcere i naturen. Ogja, jeg
bruger selvf01gelig h0revcern. Jeg har lcert
at passe pa mig selv. Ogpa min h0relse.
F0r kunne det godt vcere sjovt med al den
energi, jeg lagde for dagen. At have styr
pa alt. At have det totale ansvar. Men det
f0rte mig sa tcet pa en grcense, hvor jeg
overh0rte aile faresignaler.

Vinnie fortceller, at det da ikke er let
at lcegge sit liv sa radikalt am. At lcere at
slappe af, hvor man f0r var kontrolfreak
med 210 km i timen.

- Sa hjcelper det at have en rolig mand
og at vide, at jeg altid kan fa en behand-
ling, nar jeg ncermer mig grcensen. Og at
have faet h0relsen igen og vcere sluppet
af med den forfcerdelige tinnitus, ja, det
g0r, at jeg ved, at jeg aldrig, aid rig vcenner
tilbage til et stresset liv. Ogder er Kranio-
Sakral blevet min livline, siger hun.

- Nor jeg kan mrerke, at stressen for tag imig,

so bimler aile alarmklokker, og denne gang Iyt-

ter jeg til dem. Og so er det am at fa min mand

til at give mig en behandling. Og den virker om-

gaende, siger Vinnie - her isin mands hcender

under en Kranio-Sakral-behandling.




