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Profil 

Jeg har flere uddannelser, certificeringer, kurser og kompetencer som understøtter og forstærker 

hinanden. Jeg er uddannet Healer, Heilpraktiker, Bachterapeut og Ergoterapeut. 

Det er brede og holistiske uddannelser og jeg fremhæver her de områder, hvor jeg har specialiseret mig og 

har særlige kompetencer. 

 

Områder jeg har specialiseret mig i: 

Ny tids healing og en række forskellige healinger du kan læse om under healing. Men kort fortalt: 

Stabilisering, harmonisering og balancering af nervesystemet. 

Forløsning af belastninger der er svære at rumme så som: traumer, overstimulering, belastende følelser, 

tankemønstre og begrænsende overbevisninger. Stimulering af de selvhelbredende kræfter. 

Fjernhealing til børn. Fjernhealing og healing i klinikken med samtale og klarsyn og klarsansning, til unge, 

voksne og ældre. Jeg har mange positive tilbagemeldinger på god effekt med healingerne.  

At være healer kræver en dyb dedikation til energiarbejde og kontinuerligt at balancere sig selv og at holde 

kontakten til healingsenergierne, der formidles under en healing. 

 

Nervesystemet, herunder det sensoriske nervesystem der bearbejder sansestimuli og muliggør 

sanseintegration. Sanserne er det der gør os i stand til at opfatte og interagere med livet. Vores 

nervesystem og hormoner, er bindeled mellem fysisk krop og tanker og følelser.  

Som ergoterapeut arbejder jeg med evidensbaserede undersøgelser og metoder. 

 

Jeg arbejder med fokus på at hjælpe dig med at være den bedste udgave af dig selv. 

Det gør jeg ved at tilbyde hjælp til selvhjælp, så du kan være i balance og stimulere de selvheldbredende 

kræfter som er i dig. 

At være den bedste udgave af sig selv er både et mål og en proces. 

Det handler ikke om at være “perfekt”, ej heller om at være styret af ydre krav. 

Det handler om at du værdsætter dig selv præcis som du er og arbejder på at udfolde dit potentiale og dine 

gaver.  

 

Jeg arbejder ud fra den tilgang, at du er eksperten i at være dig og du er unik. 

Med det udgangspunkt, møder jeg dig der hvor du er og yder hjælp til selvhjælp. 

Fordi at vi er os selv nærmest, har vi alle blinde pletter eller mangler viden om årsagen til et problem og 

hvordan det kan løses. 

Jeg kan hjælpe dig med indsigter og redskaber til at løse et problem og få ressourcerne frem. 
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Erhvervserfaring 

Beskæfiget i egen virksomhed, DeViva 

2008 – nu 

I min virksomhed DeViva, tilbyder jeg healinger og samtaler, det du kan læse mere om på deviva-healing.dk  

 

Jeg tilbyder også kurser og undervisning samt sanseintegrations-undersøgelser og behandlinger af 

forskellig slags. Det kan du læse mere om på videnomsanser.dk 

 

 

Støttecenter Rebildparken, Socialpsykiatrien, Aalborg kommune 

2002 - 2008 

Ansættelse som Bostøtte til mennesker med forskellige psykiatriske diagnoser. Støtte i eget hjem og 

støttecenter med aktiviteter og støttende samtaler, ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet med en kognitiv 

tilgang. Støtten indebar også at bibeholde kontakten med besøg under indlæggelser, samt hjælp til at blive 

indlagt og udskrevet. 

I støttecentret at tilrettelægge forskellige aktiviteter med fokus på social træning. Jeg var aktivt deltagende 

i processen omkring udviklingen af nyt tilbud og flytning af støttecenter samt oprettelse af døgntilbud i 

Rebildparken. Herunder beskrivelser af praksisprocedurer og ansættelse af leder og medarbejdere. 

 

Uddannelse 

 

2016 – 2022 Healer uddannelser og certificeringer 

Healeruddannelser ved healer og ingeniør Marianne Lane.  

2022 Certificeret som healer med Udfoldesesværktøjet, der baserer på Kernehealingsenergien. 

2018 - 2021 Kernehealer uddannelsen. Certificeret Kernehealer – healing af barndomstraumer. 

2019 Den Ydre Visdom, træningshold som overbygning.  

2018 Vejen Hjem 

2017 – 2018  Den Ydre Visdom, 7 moduler. 

2016 – 2018 Den Indre Visdom, 7 moduler. 

 

2011 – 2013 Den internationale Bachterapeut uddannelse, i 3 moduler.  

BFRP (Bach Foundation Registered Prctitioner) 

Bachterapi har fokus på samtaler om tanker og følelser med efterfølgende behandling med Bachs 

blomsterremedier. Uddannelsen består af 3 moduler og indeholder undervisning, praksiserfaring og 

skriftlige opgaver der skal bestås, samt en skriftlig eksamen. Efter bestået eksamen blev jeg registreret 

terapeut BFRP. Derudover har jeg taget kurset Bach til børn. 
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2009 - 2012 Naturmedicinsk deltidsuddannelse til Heilpraktiker.  

RAP-godkendt af Sundhedsstyrelsen. 

Valgte at tage 350 lektioner i anatomi, fysiologi, patologi og psykologi for at genopfriske viden, på trods af 

at jeg kunne have fået merit fra ergoterapeutuddannelsen.  

Afsluttede med lægeeksamination i Tyskland efter tyske lovgivnings krav, derudover eksamen i anatomi, 

fysiologi, patologi og psykologi. Naturlig sundhed ved hjælp af holistiske undersøgelser, analyser og tiltage 

med bla. kost og ernæring, kosttilskud, homøopati, psykiske faktorer, zoneterapi, øreakupunktur, massage. 

Fokus på at stimulere kroppens egne helbredelsesprocesser.  

Hovedopgaven handlede om behandling af ADHD. 

 

1999 – 2002 Ergoterapeut (B.Oc.T. Professionsbachelor) Ergoterapeutskolen i Aalborg 

Praktikker: Aalborg sygehus syd, Socialpsykiatrisk dagtilbud i Viborg samt Ældreområdet Aalborg 

kommune.  

Projekter om: ADHD og børns leg, genoptræning efter erhvervet hjerneskade, arbejdsmiljø – forebyggelse 

af arbejdsskader, socialpsykiatrisk behandling ud fra en case i praktikken.  

Bachelorprojekt om psykiatrisk behandling i aktivitetsgrupper og dilemmaet omkring at have sociale 

problemer og samtidig have behov for social træning. 

 

 

Certificeringskurser, kurser og andet relevant for energiarbejde 

 

• Certificeret til at give healing med Gralshealingerne 

 Hos Marianne Lane, 2018 

 

• Healing med de 12. Bevidsthedsnøgler.  

Kursus og aktivering til at give healingerne der hører til de 12 trin 

Marianne Lane, 2019 – 2020 

 

• Certificeret i at give healingen Soul-Body-Fusion 

Skabt af Jonette Crowley. Certificeret af Galina Seikova. 2017 

 

• Krop – Sind – Ånd messe, deltaget med stand og foredrag 

2017, 2018, 2019, 2020. De sidste tre år delte jeg messestand med Marianne Lane og Per Mygind. 

 

• Medlem i en kvindecirkel, som er en del af Grandmother Cirkle The Earth. 

Har været Fakkelbærer for cirklen i 2019 – 2021. 

 

• Deltaget i Svedhytte ceremonier i Moder Jords Have ved Shaman Jane Folsted. 2013 – 2017. 

 

• Har modtaget ceremonien Den 13. Rite og kan give den videre. Det er en healingsceremoni for 

livmoderen og at stå stærkt i sin feminine kraft.  
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• Awakening The Illuminated Heart 4 dages healings- og energi kursus som jeg har taget 2 gange i 

2014 og 2015. Skabt af Drunvalo Malchizedeck. Kurset afholdt af Monica Ljungberg-Öhrn.  

 

• Cosmic Grace live webinar med teori, meditation og energiarbejde. 

 5 dage i 2015 ved Drunvalo Malchizedeck, forfatteren af ”Flower of life” volume 1 og 2 samt 

skaberen kurset og bogen ”Awakening The Illuminated Heart”.  

 

• 4 dages energirejse og energiarbejde på naturreservatet på Syd-Koster  

afholdt af Monica Ljungberg-Öhrn. 2016. 

 

• Temadag om Mindfuless med Dalai Lama. 

En kraftfuld oplevelse at være fysisk i samme rum med Dalai Lama. København 2011. 

 

• Flere temadage og meditationer med Laka Lama omkring mindfulness og meditation. 2011 – 2013. 

 

• Terapeuternes mysterieskole ved Lars Muhl og Githa Ben David. Med oplæg, meditation og 

lydhealing. I årene 2011-2013.  

 

•  ”På vandring med sjælen” 1 uge i 2012 i Pyrenæerne i Sydfrankrig med slutning i Montsegur. 

 

 


