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Efter alt for længe med stress på arbejde, havde det udviklet sig til daglig træthed, hovedpine og
indtagelse af hovedpinepiller og jeg følte ikke der var balance i min krop.
Min mand og jeg ønskede også, at blive gravid, men det synes ikke at ville lykkes, hvorfor jeg også
kædede det sammen med den ubalance jeg følte. En veninde fortalte, at hun havde været hos en
akupunktør, som også var kinesolog, hvorefter hun havde det meget bedre, men jeg havde aldrig
været meget for det med nåle.
Da jeg var nød til at komme ud af denne uholdbare situation fandt jeg hurtigt frem til Hanne på
internettet.
Da jeg første gang trådte indenfor hos Hanne, I Vis Vitalis Huset, blev jeg mødt af en meget
afslappet atmosfære, varme, beroligende musik og jeg følte mig rigtig dejlig tilpas, trods det jeg var
lidt bange for hvad det nu var for noget jeg havde begivet mig ud i.
Hanne brugte første gang på, at spørge ind til mig og den ubalance jeg følte, faktisk oplevede jeg, at
hun spurgte mig om ting der ramte plet og jeg tænkte: hun forstår hvad jeg taler om, og kan helt
sikkert hjælpe mig.
Ved at måle min energipuls kunne Hanne også konstatere at mine energi-baner ikke havde
frit løb. Hun satte nåle i min ryg, fødder, ben, hænder og hovedbunden - og jeg kunne faktisk ikke
mærke hun satte nålene i, men når de har siddet i lidt, kan man mærke de "værker".
Efter første gang hos Hanne var min hovedpine væk!! Og det var den største lettelse, men bedst af
alt er, at den ikke er kommet tilbage selv her 1½ år efter.
Efter 5 behandlinger hos Hanne, hvor hun også arbejde på at gøre min krop klar til en eventuel
graviditet, var jeg helt ovenpå igen. Min træthed var væk og jeg følte virkelig balancen i min krop følte mig lettere.
Idag er vi også blevet forældre til en dejlig pige, og jeg er helt sikker på at akupunkturen har haft en
afgørende indvirkning på dette udfald også.
Hanne er en utrolig dejlig og behagelig person, der med sit smilende og åbne væsen har hjulpet
mig til en bedre tilværelse gennem akupunkturen.
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