En husrensning – et forløb.
Når du/I har en oplevelse eller på anden led underlig oplevelse, hvor der er svært at finde en naturlig logisk
forklaring kan du/I meget vel have besøg fra den anden side (afdøde). Længere neden i teksten findes en
række karakteristika på uønsket besøg.
Igennem mit arbejde som medie, clairvoyant og healer bliver jeg hyppigt kontaktet af mennesker, der har
oplevelsen at de har uønsket besøg i deres bolig. Det vil sige afdøde mennesker. Hyppigst afdøde
mennesker, boligens beboere ikke har kendt, da disse mennesker var på det jordiske plan.

Igennem de elleve år jeg har arbejdet med at ”hjælpe” afdøde mennesker videre mod lyset, er jeg blevet
opmærksom på en række kendetegn ved uønsket besøg i hjemmet.

Allerførst er det vigtig at få konstateret, at det enkelte menneske ikke fejler noget fysisk. Hvis ”uroen hos
det enkelte menneske” forsætter alligevel, kan der være tale om uønsket besøg. Det er vigtigt at erindre, at
de nedenstående eksempler er generelle træk.(Ofte opleves kun nogle af tingene at være til stede, som er
beskrevet nedenfor).
Hovedpine – ofte kun i hjemmet.
Migræne – der ikke forklares.
Kvalme.
Halsproblemer – struben trækker sammen, man kan have svært ved at udtrykke sig.
Ondt i maven – sommerfugle i maven på en negativ måde, der står på hele tiden.
Dårligt immunforsvar.
Lavt selvværd, som kommer til udtryk ved f.eks. tristhed, depression.
Sygdom af forskellige karakter.
Trykken for brystet.
Rygproblemer.
Uforklarlige konflikter mellem hos boligens beboere.

Nedenstående er oplevelser, der normalt ikke gives nogen logisk forklaring på i traditionel forstand:
Oplevelsen af at blive ”overvåget” eller iagttaget.

Kulde i boligen – selv om det ikke trækker eller er gulvkoldt. Dette kan være særlige steder i boligen.
Lugte – hyppigt en jordslået lugt, parfume, blomster, kropsdufte, mad, alkohol m.v.
Smage – er relativt sjældne. F.eks. at en person kan f.eks. smage cigaretter. Uden på noget tidspunkt har
prøvet at ryge.
Lyde – f.eks. oplevelsen af døre der går, en uforklarlig rumsterende m.v.
Det elektriske system driller – lamper, der blinker. En elkedel tændes, komfuret er tændt, pc`eren går i gang
eller stopper af sig selv, musikanlægget tænder eller slukker selv m.v.
Oplevelsen af at blive fysisk forulempet – typisk i form af skub, muligvis en oplevelse af at blive holdt fast.
F.eks. i sengen m.v.
Ting flytter sig – uden at boligens mennesker/ dyr har andel i dette.
Dyr – specielt katte er gode til at fange signalerne fra afdøde mennesker. Dyr kan blive udsat for de samme
ting som mennesker kan. Forskellen er at menneskene kan udtrykke sig, hvilket dyrene har langt svære ved.
En mere generel betragtning kan være, at man har svært ved, at få tingene til at lykkes.

Hvad kan der gøres her fra?
Der er flere ting du/I bør være opmærksom:
Naturligvis bliver vi forskræddede, angste, oplever afmagt ved disse ubehagelige oplevelser i boligen. Det
handler derimod at prøve af forstå, hvad der sker og turde ”gå ind” oplevelserne. Dernæst hvilke redskaber
som kan tages i anvendelse.
Forsøg at betragte sammenspillet med de ”logerende”, som et samarbejde i stedet for at modarbejde.
Ønsket om manglende samarbejde skyldes typisk uvidenhed, bekymring, usikkerhed m.v. Det er ikke bare
sådan at tro på et liv efter døden. Det betyder at en del mennesker må tage deres menneskesyn op til
revidering.
Prøv at tænk på de mennesker, der er døde, der forsat i ens bevidsthed; glæde, sorg, afsavn o.lign. Selvom
de fysisk ikke er til stede lever deres ånd videre. Hermed kommer temaet om livet efter døden atter på
banen.
Jeg oplever flere og flere mennesker bliver opmærksom på åndelige nærværd og nysgerrigheden efter hvad
er det og hvorledes fungere det. Jo mere der opleves – des flere spørgsmål. Logisk nok for sådan er en være
motiverende indlæring eller undervisning.
Flere og flere børn og unge mennesker bliver bevidste om muligheden for at tage kontakt, da de udvikler
deres kreative sider meget mere nu end tidligere. Det vil sige evnen til at kunne registrere mere sensitive

ting. Samt at børn og unge ofte fortæller mere end tidligere om deres oplevelser. Hvilket ligeledes gælder
de voksne.
Ofte dukker spørgsmålet op: ”Er jeg skør!” Eller jeg ved at blive vanvittig. Svarene vil være forskellige fra
person til person. Her er det vigtigt at huske husrensninger har forskellige forløb. Hvilket vil sige at de
værktøjer boligens/husstandens beboere vil blive bedt om at anvende kan være afgørende for der atter vil
falde den ønskede ro over boligen/hustanden/personen.
At sende de afdøde hjem, hvor de høre til er den mindste del af et sådan forløb. Det afgørende punkt ar at
de involverede parter indgår i en konstruktiv dialog, bevar jordforbindelse og anvender de anviste
redskaber. Således at der ved en opfølgning kan justeres (typisk 2 uger senere). Det er ind i mellem
nødvendigt, men en god gardering.
I valg af clairvoyant, medie eller healer er det vigtigt at have tillid til personen du/ I måtte ønske at vælge.
Et afgørende punkt er at arbejdsredskaberne forstås og tages i brug. Ofte er disse årsag – forklaringer
afgørende for at der falder ro på. Ligeledes kan nogle af arbejdsredskaberne være nødvendige resten af
livet for ikke at få uønsket besøg af andre afdøde senere i livet.

