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“Hvis du har oplevet, at du har reageret
følelsesmæssigt voldsomt på noget, der
er sket dig, på en måde, som du genkender som et fuldstændig reflektorisk
mønster - så har du sandsynligvis mødt
en af dine kerneskader.”

Det lyder dybt forunderligt og svært at fatte, det,
Marianne Lane fortæller om kernehealing: ”En
kernehealing heler alle dine barndomstraumer
på bare én session!”

M

arianne Lane, 43 år, er nordjyde med en dertil
hørende nordjysk accent. Hun bor ude på landet
ved Frederikshavn med sin mand og deres sammenbragte fem børn i alderen 7–17 år. Hun er
uddannet ingeniør og har i en årrække arbejdet
i flere større firmaer som projektleder omkring
miljø, kemi og mikrobiologi og på universitetet med forskning omkring molekylærbiologi. For 3-4 år siden vendte hendes verden 180
grader, da hun fik en spirituel åbning.

HVAD ER KERNEN?
Grundlaget for forståelse af kernehealing ligger i Mariannes beskrivelse af det, hun kalder kernen:
”Som jeg ser det, så lander vi, når vi kommer til verden, med en
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Else Baden-Jensen

Marianne Lane

grundkerne bestående af fire dele - vores mentalitet, vores følelsesvæsen, vores temperament og vores sjælsbidrag. De tre første kommer
fra vores arvemasse. Den sidste kommer fra sjælsplanet.

hensigtsmæssig og forhindrer os i at udfolde den, vi i virkeligheden
er – vores sande natur.”

I vores syv første leveår er grundkernen åben for påvirkninger fra omgivelserne. I samme periode udvikler vi sprog og motorik. Det, vi lærer
i perioden op til syv år, sætter sig potentielt i vores systemer som reflekser - det at bevæge sig, gå og tale er ikke noget, vi skal tænke over,
hvordan man gør. På samme måde reagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger, grundkernen får i perioden: vore følelsesmæssige
reaktioner bliver reflektoriske.
Den oprindelige mening med, at mennesker er så nemme at præge,
har været at få det væsen, som vi var engang, til at overleve. Dengang
var mennesker ikke gode til at tænke og var derfor nødt til at overleve
på reflekser. Men nu er denne prægningsmekanisme ikke længere

KERNESKADER OG PRIMÆRE OVERBEVISNINGER
De påvirkninger, som kernen har fået op til syvårsalderen, kan blive til
kerneskader. Kerneskader udspringer af traumer, som kan være korte
chokagtige episoder eller længerevarende pres. Om en episode eller
et pres giver skader, er ikke til at forudsige. Det er meget individuelt,
hvordan man reagerer på påvirkningerne.
Hvis du har oplevet, at du har reageret følelsesmæssigt voldsomt på
noget, der er sket dig, på en måde, som du genkender som et fuldstændig reflektorisk mønster - så har du sandsynligvis mødt en af dine
kerneskader. En reaktion, knyttet til en kerneskade, er en reaktion,

hvor du ikke kan handle anderledes, selvom du med din forstand ved,
at din reaktion ikke er hensigtsmæssig.
Til kerneskadetraumerne hører voldsomme følelser. Disse følelser
munder ud i en eller flere overbevisninger som fx ”Jeg er alene”, ”Jeg
er værdiløs” eller ”Der er intet i livet til mig”. En sådan overbevisning
kaldes en primær overbevisning og opleves som en absolut sandhed.
Hvis et gammelt traumeområde med overbevisningen ”Jeg er alene”
bliver aktiveret af noget, man oplever, så kommer den følelsesmæssige
oplevelse ”Jeg er alene” fuldstændig som en refleks, der ikke kan sættes
spørgsmålstegn ved. Hvis man har arbejdet meget med sig selv, så kan
man med sin observerende bevidsthed måske godt forstå, at det ikke
helt er sådan, det er i virkeligheden her og nu. Men følelserne kan man
ikke forandre på - de er overvældende og afspiller sig gang på gang.
www.pranamagasinet.dk
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Klient udtalelse:
“Det er et besynderligt fænomen at kunne mærke mig selv som skadet,
grænsende til en oplevelse af noget, der ikke kan repareres igen - og så
noget tid efter kernehealingen pludselig at kunne kigge på mig selv fra
et andet perspektiv, hvor jeg har healet skaden, hvor den ikke længere
dominerer mig. Den har bare lige så stille sluppet, og jeg kan overskue
situationen med et stille smil. Det smukke ved en kernehealing er, at jeg
pludselig kan iagttage mit problem på afstand, som noget, jeg kan forholde mig konstruktivt til.”
Arne Frost, 61 år, Civiløkonom, Stjær

Når kernen lukker sig i syvårsalderen, så foregår vores fortsatte udvikling som menneske ud fra det, der fortløbende sker os i livet, men
også på basis af vores bundethed til vores kerneskader. Den voksende
udvidelse af bevidstheden, som naturligt sker gennem livet, ser Marianne som dynamiske lag – erfaringslag, der lægger sig uden om den
lukkede centrale kerne, og disse erfaringslag ”farves” af de primære
overbevisninger. En primær overbevisning som ”Jeg er alene” kan, i
samspil med det, der i øvrigt sker i livet, resultere i sekundære overbevisninger som fx ”Jeg bliver altid forladt” eller ”Jeg er forkert” eller
”Der er aldrig nogen, der forstår mig”.
Disse sekundære overbevisninger er en del af kernens dynamiske lag
af selvopfattelser og verdensbilleder og ligger lag på lag. Billedligt kan
man sige, at primære overbevisninger er som de store centrale grene
i et træ, mens sekundære overbevisninger er de mindre og mindre
grene og alle bladene. Nogle få primære overbevisninger kan således
være ophav til et helt træ fyldt med blade af sekundære overbevisninger, som med deres negative livsopfattelser påvirker og styrer os i
vores livsudfoldelse.
De dynamiske lag i kernen forandrer sig gennem livet. Det er dem, vi
oplever, at vi kan slippe og hele ved terapi eller healing. Vi er mange,
der kender den store befrielse, som man kan have efter en vellykket
session, hvor man dybt mærker – YES, det her er helet! Så går der
et stykke tid, og så bliver man trigget på noget, der ligner, og så må
man tage fat i problemet igen, måske fra en ny vinkel. Undertegnede
har arbejdet med terapi, healing og personlig udvikling i mere end 35
år, så jeg kender mønstret. I mit tilfælde var det ”Jeg er alene”, som
blev ved med at vende tilbage. Jeg havde arbejdet SÅ mange gange
med problemet i mange forskellige afskygninger. Men stadig kunne
de smertefulde følelser overvælde mig, selvom jeg med mit hoved helt
forstod, at folk skulle gøre, som de havde lyst til, og at jeg kun midlertidigt blev alene – og det var vel ikke så slemt!
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Almindeligvis har mennesker mellem to og fem primære overbevisninger. I de tre år, Marianne har arbejdet med kernehealing, har hun kun
set én person, som havde formået at hele nogle af sine kerneskader,
og en enkelt, som ikke havde kerneskader overhovedet. Mennesker
behøver ikke at have haft en dårlig barndom for at få kerneskader
- man kan få kerneskader af overbeskyttelse, sygdom og små hændelser, der for omgivelserne ikke ser ud af noget, men har været overvældende for lige dette barn på dette tidspunkt.

KERNEHEALINGEN OG BAGEFTER
Kernehealing kan foregå via fjernhealing på Skype eller telefon, eller
man kan mødes til en almindelig session. Sessionen tager halvanden
til to timer og består, ud over healingen, af en beskrivelse af, hvilke
kerneskader man har, og hvordan kernehealingen vil forandre ens reaktionsmønstre. De fleste mærker ikke nogen stor effekt af healingen
lige med det samme. Men det kan være dybt bevægende at blive mødt
og forstået på sine grundlæggende smertefulde mønstre og sin livsopfattelse. Mange oplever, at der bliver sat ord på ting, de egentlig godt
vidste. At blive set og mødt af et andet menneske med en forståelse af
ens kerneskader kan være en stor lettelse og hjælpe én til at give slip
på skyld og selvbebrejdelser.
Livet bliver ikke forandret ’over night’ efter en kernehealing. Tilvænningen til at have en hel kerne - det at være ublokeret - er en proces,
der tager tid. De fleste mennesker har måttet vænne sig til at opleve
verden og handle ud fra deres begrænsninger og blokeringer mere
end ud fra deres sunde indre styrke og velfungerende kernekvaliteter.
De vaner og strategier for livet, vi har opbygget, der har oprindelse i
de primære overbevisninger, der nu er helet, skal have tid til at løsnes
og give slip. Man skal opdage, hvem man er - uden de smertegivende
primære overbevisninger. Det er nu muligt at indrette livet helt an-

derledes. Der er ikke længere behov for at undgå de situationer, der
tidligere udløste smertefulde reaktioner. Det er nu muligt at lære nye
sunde handlemønstre og strategier, som er i overensstemmelse med
den, man virkelig er - med sin helede kerne.
Denne proces er heftigst de første to måneder og kan i afdæmpet
form af og til dukke op de næste par år. Processen kan i perioder medføre ”tumlen rundt” i livet, fordi oplevelsen af verden, én selv og andre
skifter. Jo mere man ved om sig selv og arbejder med at forholde sig
bevidst til livet, jo hurtigere er processen, og jo nemmere er det. Men
kernehealing virker - selv for mennesker, der overhovedet ikke er bevidste om sig selv og deres handlemønstre. Som Marianne Lane siger:
”Kernehealing kan sammenlignes med lugning af ukrudt. Ukrudtet er
de dynamiske lag af følelser, dramaer og overbevisninger om os selv
og livet. At arbejde med sig selv og få større selverkendelse og klarere
bevidsthed svarer til, at man luger ukrudtet hele tiden og dermed kan
holde sit liv nogenlunde fri for drama. Men dette koster hele tiden
energi, og ukrudtet kommer hurtigt igen. Hvis man mister fodfæste i
livet i en periode og dermed mister sin kraft og styring, vender alt det
gamle velkendte drama tilbage - ukrudtet gror igen frit.
Efter en kernehealing er rødderne på ukrudtet fjernet, og hvis man
derefter laver healing og terapi, er det nemmere at trække ukrudtet
op - og det kommer ikke igen! Hos mennesker, der ikke arbejder med
sig selv – som ikke ’luger ukrudt’ - dør de uhensigtsmæssige mønstre
alligevel efterhånden og visner væk, også selvom der ikke bliver luget.”
Hvordan ser det så ud i virkeligheden? For at fortsætte med mit eget
eksempel, så oplevede jeg ca. otte måneder efter kernehealingen en
situation, hvor jeg normalt ville være blevet trigget og have været ked
af det og deprimeret i flere dage. Denne gang blev jeg også ramt - men

det varede kun 1½ time, og bagefter var jeg let og glad og nød min
”alenehed”. Det er aldrig før sket på den måde!
Jeg har på baggrund af mange års selvudvikling lært mig selv at kunne
være alene i forskellige sammenhænge. Men det har altid været med
en følelse af, at jeg skulle tage mig sammen og klare det - slet ikke med
den hvilen og tilfredshed med alenehed, som nu ofte er i mit liv. Ikke
længere smerte og tristhed ved at komme hjem fra dejligt samvær med
mange mennesker. Let at gå på café alene. Og jeg har meget mere
energi i mit liv - som Marianne sagde under kernehealingssamtalen:
”Du bruger meget energi for at holde dine kompensationer på plads.
Når det slipper, så får du mere energi til rådighed.” Så ja - det har jeg.

HVORDAN KERNEHEALING KOM TIL VERDEN
For knapt fire år siden fik Marianne en spirituel åbning. Hun fortæller: ”Det var gennem en Soul-Body fusion session, at jeg første gang
rigtigt lukkede op til de guider og bevidsthedsniveauer, som nu er med
mig hver dag. Derefter brugte jeg de følgende år på yderligere åbninger og erkendelser og til at vænne mig til at have så meget anderledes
kontakt.”
Efter sin store åbning fik hun besked af sine guider på ikke at gå på
kurser i to år, for den undervisning og viden, hun skulle have, skulle
de nok tage sig af, at hun fik. Når hun tænker tilbage på sin proces,
siger hun:
”Jeg har hylet meget, for det, jeg fik besked på, at jeg skulle gøre, havde jeg slet ikke lyst til at beskæftige mig med. Jeg har virkelig prøvet at
lukke af - jeg ville meget hellere være ingeniør, det var meget lettere og
ikke så mærkeligt. Men jeg er ved at vænne mig til det nu,” smiler hun.
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”Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan
kernehealing virker. Andet end at det er,
som om jeg bærer en energi, som er en
form for masterkopi af det oprindelige.
Energien går ind og retter det op i
ethvert menneske, der er brug for, og
sletter blokeringerne inde i de dybere lag.”
Marianne Lane

Hun fortsætter: ”Det var mig selv, jeg gav den første kernehealing.”
For syv år siden, et par år efter sin skilsmisse, var hun blevet så træt af
sine refleksagtige følelsesmæssige og tankemæssige reaktioner, at hun
ikke ville finde sig i det mere. Hendes bror henviste hende til en NLPterapeut, som under en session opfordrede hende til at tage kontakt
til sit indre barn og give barnet det, som det havde allermest brug for.
Hun gav sig selv en kernehealing og var efterfølgende vildt begejstret
for effekten. Da hun i første omgang troede, at det var terapeutens
teknik, der gav effekten, henviste hun efterfølgende mange mennesker til ham - de fik bare ikke det samme ud af det – for det var ikke
terapeuten, der havde bevirket forvandlingen. Det var en selvhealing,
hvor hun brugte sine iboende evner, som hun dengang ikke vidste, at
hun havde.
Hun fortæller videre: ”Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan kernehealing virker. Andet end at det er, som om jeg bærer en energi, som er
en form for masterkopi af det oprindelige. Energien går ind og retter
det op i ethvert menneske, der er brug for, og sletter blokeringerne
inde i de dybere lag. Jeg er født med de evner, jeg bruger til mit arbejde i dag. De har åbnet sig indefra.”
Først for tre år siden, da hun spontant begyndte at lave disse healinger
i kontakt med sine guider, blev hun klar over, at hun dengang havde
givet sig selv en kernehealing. Hun har derfor selv en dyb erfaring
med, hvad det vil sige at være bundet af egne blokeringer – og hvad
det vil sige at blive sat fri. Erfaringerne fra sin egen kernehealings-
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proces og fra de mange kernehealinger, hun har givet, sammen med
erfaringerne hun har fra at have give guidet undervisning i et par år,
har åbnet op for muligheden for at lave undervisning i, hvordan man
laver kernehealing.

DE FØRSTE UDDANNEDE KERNEHEALERE
I december 2014 blev det første hold af kernehealere færdigt. Marianne fortæller: ”Det er forunderligt at kunne give evnen til at give
kernehealing videre. Jeg opdagede, at det er en kolossal lettelse for
mig, at der nu er andre, der kan bringe kernehealing ud til mennesker.
Efterspørgslen er allerede stor, selvom jeg intet har gjort for at sprede
det. Det spredes som ringe i vandet. Virkningen er tydelig for de fleste,
og jeg tror, at det spreder sig så hurtigt, hovedsageligt fordi det virker,
uanset om du tror på det eller ej, og uanset om du er til selvudvikling
eller ej.
Som jeg ser det, så har det ikke været meningen, at mennesker skal
lide så meget. For mig er det meningsfuldt og en god gerning at kunne
bidrage til at lette smerten.
Jeg oplever, at en af mine vigtigste opgaver her på jorden er at udbrede kernehealing, så mennesker ikke skal have så meget smerte
i deres liv - at give mennesker friheden til at vælge sig selv frem for
smerten.” £
Få mere information om kernehealing på www.kernehealing.dk
www.pranamagasinet.dk
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