Hjalp mig både fysisk og psykisk

Jeg har i ca 1½ år gået til behandling hos Kenn når jeg havde brug for det - både i forhold til fysiske
smerter/blokering/spændinger og i forhold til min psykiske/mentale tilstand.
Af fysiske smerter/problemer kan nævnes smerter i lænden, lymfe problemer specialt i højre ben,spændt
nakke,spændinger i ryggen
Jeg er selv behandler så stiller store krav til en der skal behandle mig - og har aldrig før følt mig tryg og tilpas
ved behandling fra en mand. Jeg har prøvet mange behandlere gennem mit liv med forskellige
behandlingsformer. Kenn hører til en af de ganske særlig dygtige med en skøn bred kompetence, viden og
uddannelse.Med det han har i sin "værktøjskasse" kan han ramme bredt - hjælpe i bred forstand. Fra første
minut blev jeg modtaget med stor rummelighed, proffesionel omsorg og blev taget vare om netop med det
problem jeg stod med. Løbende har Kenn haft evnen til at møde mig netop der hvor jeg var i min personlige
udvikling, og har både med den fysiske behandling og sin viden og råd indenfor hvordan kroppen fysisk og
psykisk hænger sammen kunnet guide mig videre. Efterhånden har jeg oplevet ham som være det der
svarer til en mentor, samtidig med han altid har haft fuld respekt for mine holdninger, grænser og behov. Han
er blevet en uvurderlig livline i mit liv som jeg til stadighed vil bruge når jeg har behov for blive "tunet" ind, få
jordforbindelse, få løsnet spændinger, få et godt råd med på vejen mm.
Jeg kan kun varmt anbefale ham uanset om det er et fysisk eller psykisk problem man har. Kenn kan favne
det hele som kun få kan. Behandlingstedet er en dejlig oase midt i en storby - man glemmer pulsen omkring
og kan nemt fordybe sig og finde heling.
Den infrarøde kabine er ligeledes dejlig og prøve - man bliver varmet igennem og afslappet på en dyb
helende måde som gør at mange fysiske smerter forsvinder.
Anja Kamedula , 38 år

