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Til ære for fotografen får Inge Jensen en ”unødvendig” behandling på den
briks, hvor hun gennem de seneste måneder har fået synet tilbage

Fik synet tilbage og
kører bil igen
74-årige Inge fra Auning har
mirakuløst fået synet tilbage og
kører efter halvandet år bil igen

H

istorier om mirakelkure og
pludselig helbredelse modtages
ofte med en vis skepsis.
Men 74-årige Inge Nielsen fra
Auning er virkelighed og har på
egen krop oplevet sit eget mirakel.
På grund af AMD – forkalkningspletter på nethinden – satte øjenlægen
i 2018 en stopper for at køre bil.
”Jeg kunne ikke læse eller se under
teksterne på TV,” fortæller Inge.
”Jeg så en sort plet i midten, der blev
større og større, mens det andet var
gråt og utydeligt”.
Hun gik til kontrol ved øjenlægen
hver 4. måned og fik medicin, der
dog ikke havde nogen mærkbar
effekt.
Troede ikke på nålene
”Jeg hørte andre fortælle om Jørn
Jensen i Auning, der med akupunktur havde hjulpet dem. Jeg troede
ikke på de der nåle men tænkte
alligevel, at der ikke skete noget
ved at prøve.”
I oktober sidste år startede Inge
et behandlingsforløb på 15 gange
over to måneder.
”Efter 9 behandlinger begyndte jeg at
kunne læse med lup, og efter den 11.
behøvede jeg ikke længere luppen.”
Mandag 6. januar var hun ved øjenlægen. Han var dybt forundret og
kunne slet ikke forstå det. Jeg så
pludselig så godt, at han endda gav
mig lov til at køre bil igen. Det er
som at få et helt nyt liv.
Glemmer brillerne
Inge har stort set altid brugt briller.
”Jeg ser nu næsten lige så godt uden
briller og glemmer nogle gange at
tage dem på.”
Hun siger, at hun godt kunne nøjes
med læsebriller.

”Men brillerne er en vane, og det føles
bare helt forkert uden, så jeg bliver
ved med at bruge dem.”
Besøgene ved øjenlægen hver 4.
måned er stoppet – næste gang er
et tjek til oktober.
Egentlig er det også slut med
akupunkturbehandlingen.
”Indtil videre fortsætter jeg dog med
en forebyggende behandling hver
anden måned.”
Skaber cirkulation
Akupunktør Jørn Jensen fortæller,
at en kombination af akupunktur
og infrarødt lys skaber cirkulation
omkring øjet.
”Affaldsstoffer på nethinden betyder,
at synscellerne først går i dvale – og
derefter dør. Min behandling genopli
ver synscellerne og standser udviklin
gen til det værre.”
Han siger, at stort set alle mærker
en forbedring.
”Jeg kan desværre ikke hjælpe alle på
samme måde som Inge, men to ud af
tre får det markant bedre.”
Jørn har boet i Auning i 30 år og har
et behandlingsrum på hjemadressen.
”Jeg vil dog helst lidt væk fra hjemmet
og har derfor en klinik i Randers som
mit primære arbejdssted.”
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• INFO omJørn Jensen er blandt andet
uddannet fysiurgisk massør, akupunktør
og kraniosakral-terapeut.
• Han har arbejdet som massør siden 2002
og haft sin egen akupunkturklinik siden
2014, hvor Auning Akupunktur blev startet.
• I 2018 har Jørn Jensen udvidet sin
forretning og opstartet klinikken Randers
Akupunkturhus på Haraldsvej 60 indgang
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