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Fra 45 smøgerom dagentil nul på a5 minutter
Bruno Sørensentroede ikke på det. Men en lille time med såkaldt biofeedbackændredehans liv.
. Jegftk gmmelmmdssukkersyge. Lægensagde,at jeg ville
dø inden for ti år, hvis ikke jeg
droppede smøgerne.Jegrøg
45 om dagen.45! Og jeg anede ikke, hvordæ jeg skuJle
sroPPe.
Brmo Sørensen&a Daugard er 40 år. Hm røg sine

første cigarettersom 15-årig.
- Jeg beglndte vel for at
virke sej og for at leve op til
kavene i slængeqsiger hm og
ryster stile på hovedet.
Siden vokede hæs forbrug. Og al.leforsøg på at kvitte tobakken va forgæves.
- På en tidligere abejds-

plads gav de mig tre timer til
at beglnde igen. For jeg var
helt hysærisk af rygetrang og
ikke til at være i nærhedm - Min hiEto.ie er
det næstenlyds
af, siger hm.

handlingsmetode,hvor magnedelter bruges til at behandle
forskellige problemer Kammeraten menså utro[g, at
te at have
løgr,
som
hørr, ar der

den er god nok.

aocå u,rtzerlp
Og d€r sad Men
.
BM Søn*
ved Wgeafhæ så. OverEkystotry8{
vænning.
for lægen,der
- Jeg ftoeer efter opforde ikke på det. Jegmente, at
dring fra Bruno selv sagde
det va det rene hokus pokus.
tingene ligeud. Uden at pakke
Men jeg bestilte alligevei en
dem ind. Uden at aoe, hvad
tid. Men jeg sagdedetilke td
han skulle gørenogen. Og jeg kæderøgpå dagen, selvom det aabefalesat
Hokus pokus
lade være.Jeglagde mig på
Bruno Sørensengik i nogle
briken i mit tøj. Så lagde hun
dage uden at finde hoved og
magneteme på og gik i gmg.
hale i sit komende afuænOg så skete der nogetmætkeningsproiekr
ligt, siger Bruno Sørensen.
- Cigarettemesgrede mit
Da beliv.Iee sbulle
"*"
- 27.flr0krons m året.Plusat h,.Jl;.oo,
r.,.'-":-"--'.^ies tru kan arbeidefutd tid- Ddt
var lærdg
morgenen
ge-ren stor,stoiforckel.
ljanset. om
Eoede han ik}ilno
sø@m
ke, ar det viJder så giorde,
EÆ-storryq{
. .ii
ar iepikke
kede.Men
det gik hurtigt
kom af sted til nden.
op for hmOg ildm den ene pakke vr
tom, lagde jeg plmer for,
- Nomalt ville jeg være gået lige h€n til cigarepakken
hvornår og hvordan jeg skul.le
for at ryge. Ir4endet gjorde jeg
skaffe en ny. Hele tiden. Hver
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Bruto Sørensenyå bileseøhosVelleZoneteravi,Biofeedbacb& Mas
sage,heorAwtte Boro?st'årfor behandlingen.

dag var det sådm. Jegkume
ikke selv se det. Men det kan
jeg nu, siger han.
En bekendt fonalte, at hm
havde hørt om noget, der hed
biofeedback-Det er en be-

ikke! Trmgen var væk. Jegkm
ikke forklare der Men jeg havde slet ikke behov for en
smøg. Seneresmme dag besøgtejeg en bekendr Hm
havde båi i haven. Oe her

brændte jeg nine sidste sruger, siger Bruno Sørensen
27.000 kroner om året
RygestoppetsparerBruno Sørensenfor 27.000 koner om
året.
- Samtidig er jeg sluppet af
med nogle voldsome nakkesmerter,der siden €t trafikuheld for syv-omeår siden har
vunget mig til at arbejdepå
halv tid. Og sukkersygen er
urder kontrol. Det er jo helt
vildq siger han.
Succesenhar 6n bagside:

- Jegved godg at det lyder
som en løgnehistorie.Mit
størsteproblem nu er at få
folk til at tro på min historie.
Det er hmerirriterende.
Men i forhold til nakkesmerter, cigaretmisbrugog sukkersyge er det jo et uendeligt lille
probiem. Så jeg kan kun anbefale biofeedback-Jeghåber, at
detkæ hjælpe rigtig rnange,
som der hæ hjulpet mig, slger
hal.

ffim
Biofeedback-terapiforegår ved,at forskelligeelekroder påvirker klientm med elelcromagnetiskefrekvenser.
- En lgestopbehandling er en kombination afprognmmer, der på behageligog smeneFivis bl.a. både femer nikotintnngen og hjælpermed at udrenæ nikotin afkroppen.
- | behandlingenindgårogså vejledningi den psykiskedel
afet rygatop, som Hienten selvskal aåejde med efter behandlingen.Det ervigtigt mentalt at sigefarueltil tobakken
og ønskeet røg&it liv. Det anbefale aftage beslutningen
om ryg€sropi en periodehvot Hienten er i psykiskbalance
og ikke er stressec.
Biofædback teknologiener udviklet i TysHand i 1994, og
harwret i brug bl.a. på Hinikker i U.S.A i de senæte8 år.
Herhjemmeer der endnu kun 16 klinikker,der kenderog arbejder med metoden. Og deriblandr erVejleZoneterapi, dø
har til huse på Grejsdalswji Vejle.
5e mere på w.vejle-zonetmpi.dk

