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En mors sælsomme 
beretning
I dag ånder der fred og ro over vort 
hjem, og vores søn sover trygt og 
roligt i sit eget værelse. Sådan var 
det ikke tidligere, og vi anede sim-
pelthen ikke vore levende råd.

Vores søn har nok altid været en 
tryghedsnarkoman og har som lille 
naturligvis nydt at sove hos min 
mand og jeg i ny og næ. Da han var 
10–11 år, syntes vi nok, at det blev 
oftere og oftere, at han skulle ligge 
på madrassen hos os. Vi tænkte, om 
det var en dårlig vane, der var ved 
at blive grundlagt, og vi tog derfor 
en fornuftig snak med ham om 
problemet.

Tirods sin unge alder var vores søn 
meget god til at sætte ord på sine 
følelser, og stor var vores overra-
skelse, da han under vores snak for-
talte, at når han vågnede om natten, 
var han badet i sved, og han turde 
knap nok vende sig i sengen og slet 
ikke gå ind til os i soveværelset eller 
kalde på os. 

Der var noget tilstede i 
børneværelset
Han følte meget stærkt, at der var 
nogen eller noget i værelset, som 
kiggede på ham. Efter sådan en op-
vågning tog det ham oftest over en 
time at falde i søvn igen på sit eget 
værelse. Med den forklaring forstod 
vi bedre, hvorfor han valgte vores 
soveværelse, når han gik i seng. 

Han fortalte også, at han faktisk selv 
var rigtig træt af, at han var nødt til 
at sove hos os. Vores søn sagde det 
med disse ord: ”Det er jo virkelig pin-
ligt i en alder af 10 år ikke at kunne 
sove i sit eget værelse”.

Årsagen til, at han ofte vågnede om 
natten, var en ret kraftig næseblod, 
som af én eller anden årsag altid 
startede, når han sov. Så måtte han 
jo stå op, og så begyndte ubehage-
lighederne i værelset.

Var der mon hjælp at hente?
Som forældre stod vi usikre overfor 
dette fænomen, og i første omgang 
vidste vi ikke rigtigt, hvordan vi skul-

le gribe sagen an. Men mødet med 
en håndlæser fik os på rette spor. 
Hun henviste os straks til alternativ 
behandler Tom Friis Hansen, som 
efter hendes mening helt bestemt 
kunne hjælpe os.

Vi tog kontakt til Tom, som foreslog, 
at vi kom en tur til Århus til hans 
klinik. Måske havde vi en idé om, at 
det var bedre, at Tom var i børnevæ-
relset, men mor og søn tog beredvil-
ligt turen til Århus, hvor vi blev budt 
hjerteligt velkommen.

Vores søn var helt rolig og tryg ved 
situationen, lige fra starten og under 
hele forløbet. Så godt som muligt 
havde vi forberedt ham på, hvad 
der evt. skulle ske, og at han bare 
skulle fortælle ALT til Tom, ligesom 
han havde fortalt til os.

Kunne blot 20 minutter gøre 
underværker?
Tom tog om vores søns hænder og 
talte stille og roligt med ham. De 
talte om vind og vejr og også lidt 
om, hvordan vores søn havde det 
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med ”problemet”. Efter 20 minutters 
behandling (healing) takkede Tom 
af og sagde, at det var så det! Som 
mor kunne jeg ikke undgå at tænke: 
”Okay – efter en times kørsel – var 
det så det hele”!

Min søn var stadig rolig og meget 
tryg ved det hele. Han var fuldt ud 
indstillet på, at nu var ”problemet” 
løst. Tom sagde, at vi til hver en tid 
var velkomne til at ringe, hvis der 
skulle være nogle eftervirkninger 
at spore.

Godt hjemme igen informerede 
vores søn resten af familien om, 
hvad han havde været igennem. 
Min mand lyttede, men var nok 
ikke helt overbevist om, at 20 min 
hos Tom kunne ændre en ”dårlig 
vane”. Heldigvis fik han ikke ret i sin 
bekymring!

Selv næseblodet forsvandt!
Fra selv samme nat, vi kom hjem fra 
Tom, har vores søn sovet roligt og 
trygt på sit eget værelse. Han har 
ikke haft problemer med at falde 
i søvn. Han kan stå op om natten 
og gå på toilet og i seng igen uden 
problemer overhovedet. 

Dette har virkelig været et STORT 
skridt for os alle, og som en kæmpe 
sidegevinst kan vi tilføje, at den 
voldsomme næseblod, som vores 
søn led af om natten, ophørte ved 
samme lejlighed.

Vores søn synes helt klart, at Tom er 
en helt. Det har betydet SÅ MEGET 
for ham, at han nu igen kan sove 
alene. Som han beskriver det, så 
er der blevet ro på værelset. Han 
fortæller gladeligt om det, hvis no-
gen spørger ham om, hvad der har 
hjulpet ham.

Og min mand - ja, han er nu frem-
over knap så skeptisk overfor al-
ternative metoder. Han synes, det 
er helt utroligt, at Tom på kun 20 
minutter kunne løse dette store 
problem.

Det er på ingen måde sidste gang, 
vi har gået den vej, og vi kan på det 

varmeste anbefale Tom Friis Hansen. 
Han er meget seriøs omkring sit ar-
bejde, og udstråler en fantastisk ro 
og varme, hvilket har betydet meget 
for vores søn og os. 

Tom Friis Hansen fortæller 
om behandlingen
En dag blev jeg ringet op af en 
bekymret mor, som fortalte om 
sønnens problemer, og om mistan-
ken om, at noget eller nogen var 
tilstede i børneværelset. Jeg bad 
dem komme til min klinik i Århus, så 
jeg kunne tale med sønnen i rolige 
og behagelige omgivelser.

Der var en vildfaren ånd på 
værelset!
Da mor og søn ankom, kunne jeg 
straks mærke, at sønnen var helt ro-
lig ved situationen. Men da jeg tog 
hans hænder i mine, fornemmede 
jeg hans utryghed ved ”ånden i 
værelset”, hvilket jeg godt kunne 
tillade mig at kalde det, for samtidig 
fik jeg nemlig et tydeligt billede af 
dette væsen.

Drengen fortalte roligt om oplevel-
serne, og imens vi fik en længere 
snak om alt muligt lige fra skole 
til venner mm., bad jeg ånden på 
værelset gå mod lyset, hvor hans 
afdøde familie ventede på ham.

Hjælp til hjemsendelsen
Jeg bad en stille bøn, imens jeg fik 
kontakt til ”kontoret” (min betegnel-
se for det åndelige univers) samt alle 
åndelige medhjælpere omkring os, 
således at de kunne guide ånden på 
rette vej. I løbet af kort tid kunne jeg 
fornemme, at den vildfarne ånd var 

væk fra drengens værelse, og mine 
hjælpere fortalte mig, at alt var ok, 
ånden ville ikke komme tilbage.

En skytsengel
Inden vi tog afsked med hinanden, 
gav jeg drengen en lille sølvengel, 
som han kunne bære som skytsen-
gel, og som altid ville beskytte ham, 
uanset hvor han opholdt sig. 

En stor glæde for mig!
Da jeg nogen tid efter afholdt et 
foredrag i en anden by, mødte jeg 
tilfældigvis drengens mor. Hun 
kunne berette, at alt stadigvæk var 
i den skønneste orden. Drengen sov 
trygt i eget værelse, og han havde 
ikke næseblod mere.

Det er en stor glæde for mig at 
kunne hjælpe andre, og jeg er dybt 
taknemlig for at være beriget med 
evnerne til at udføre disse handlin-
ger, som af nogen vil blive betegnet 
som små mirakler, men som jeg selv 
betegner som at udføre et stykke 
arbejde. Jeg er jo blot det redskab, 
som ”kontoret” bruger, når der skal 
rettes op på ubalancer.
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