
 

 

 
Interview med en alternativ behandler. 
 
For 3 år siden oprettede Marianne Espensen sin egen klinik for 
alternativ behandling på sin hjemmeadresse i Hou. Klinikken 
hedder Body og Mind Klinik, og har til huse på Espelunden 39 i Hou. 
 
Hvor længe har du boet i Hou? 
Vi har boet i Hou i 10 år. 
 
Hvad får dig til at oprette klinik i Hou – mange vil tænke, at der da 
må være et større kundegrundlag i Odder? 
Det er vigtigt for mig at have klinikken derhjemme. Det giver mig 
et større overskud, og jeg har mere tid til at tage mig af den 
enkelte. 
Samtidig kan jeg holde priserne nede på et rimeligt niveau, når jeg 
ikke skal leje lokaler i Odder. 
 
Du slår dig op på alternative behandlinger uden bivirkninger – hvad 
betyder det? 
Jeg giver både fysiske og mentale behandlinger, og når jeg siger, at 
det er 100% uden bivirkninger, så betyder det, at jeg på intet 
tidspunkt bruger nogen form for medicin. Jeg er uddannet 
hypnotisør (hypnoterapeut), og det er helt fantastisk at se, hvilken 
virkning det kan have at lægge folk i trance og arbejde med 
underbevidstheden. 
 



Kan du nævne eksempler på, hvor du kan hjælpe folk med 
hypnose? 
Det kan jeg, når det drejer sig om alle former for afhængighed, for 
vægtproblemer, for ”ondt i livet” (stress, depression m.v.) og for 
præstationsangst. 
 
Jeg ved også, at du ikke blot arbejder med hypnose, men 
beskæftiger dig med andre alternative behandlingsformer. 
Ja, jeg arbejder også rigtig meget med biosoftlaser, hvor jeg kan 
hjælpe folk på mange områder. Laseren kan rigtig meget på 
områder som sportsskade, forkølelsessår, psoriasis, eksem, udslet 
m.v. 
Jeg bruger også zonetepapi som behandlingsform mod 
fordøjelsesbesvær, forstoppelse, allergi m.v. 
I det hele taget er det er min mission at give dig en rigtig god og 
virkningsfuld behandling. Det gør jeg ved at yde den bedste kvalitet 
inden for alternative behandlinger.  
Det er vigtigt for mig, at tilpasse behandlingsmulighederne netop til 
den enkeltes behov. 
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