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Akupunktur och hypnos

”Sammanhanget mellan akupunktur och hypnotisk 
trance har utan tvivel varit känd av kinesiska 
akupunktörer. Detta er nog en del av förklaringen på 
att bestämda akupunkturtekniker har varit hemliga. 
Mästaren ville bara lära bort dessa tekniker till de av 
hans elever som han fann tillräckligt mogna och 
moralisk försvarliga. Det finns alltså en mer ockult 
tradition inom akupunkturen.”

Vilhelm Schelderup, Nytt lys på medisinen



Akupunktur och hypnos

”Sannolikt har det blivit upptäckt att akupunktur blev 
missbrukad i et sådant ockult sammanhang med syftet 
att förorsaka politiska intriger eller även komplott mot 
kejsaren” 

”Vi har i dag inget helt tillfredsställande alternativ till att 
förklara vad som egentligen händer under 
akupunkturbehandling” 

Vilhelm Schelderup, Nytt lys på medisinen
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Charles Fitzgerald 1841-1904
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Eunice Ingham (1889–1974) 
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Zonterapi
”Reflexologi har definitivt förbindelse med akupunktur, 
shiatsu och akupressur. Enligt akupunkturen har 
kroppen tolv par meridianer, och även två särskilda 
meridianer kända som kärl. Dessa utgör tillsammans 
kroppens energisystem som arbetar för att bevara 
hälsan i organismen. Dessa meridianer er kanaler som 
energin i universum cirkulerar genom och håller 
universum och kroppen i harmoni med varandra.”

”Reflexologer arbetar också med akupunktur- och 
akupressurpunkter, men bara med dem som finns på 
fötterna” 

Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. The Art of Reflexology.



Zonterapi

”För att den mänskliga organismen skall 
fungera med optimal kapacitet, måste energin 
flöda ohindrat och yin och yang energierna 
måste utfylla varandra. Reflexologi öppnar 
kanalerna för energin, så att klienten får fysisk, 
känslomässig och mental energi. De specifika 
teknikerna för att trycka på fötterna skapar 
kanaler för den helande energin som cirkulerar 
till alla delar av kroppen”

Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. The Art of Reflexology.



Zonterapi
”Fötterna representerar ett mikrokosmos i kroppen, alla 
organ, körtlar och andre kroppsdelar finns utlagd som et 
arrangemang på fötterna.”

”Våra fötter spelar en viktig roll för vår andliga välvara. 
Fötterna håller oss i kontakt med jorden och är därför 
vår förbindelse mellan vårt jordiska och andliga liv. De 
håller oss i kontakt med jorden bokstavlig och symbolisk. 
De är vår grundval och vårt fundament och vår kontakt 
med jorden och energierna som flödar genom den.”

Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. The Art of Reflexology.



Zonterapi
”Om Jesus tvättade 
lärjungarnas fötter, var det 
för att visa dem den extremt 
viktiga kopplingen mellan 
fötterna och solar plexus.” 

”Men Jesu gärning var 
framför allt tänkt att skulle 
väcka de konstruktiva 
energierna i solar plexus hos 
lärjungarna.” 

Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. 
The Art of Reflexology.
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Zonterapi

”Varje form for paranormal eller ockult förmåga är 
betingat av att kundalinikraften har blivit aktiverat, och jo 
högre denna kraft reser sig upp genom eterkroppens 
olika chakra, desto högre andliga egenskaper vill 
framträda hos människan.”

Jonson, Bert Yoga. Yoga. Meditasjon. Reinkarnasjon.

”Kristus tvättade lärjungarnas fötter med syftet att väcka 
kronchakrat över huvudet, för att väcka de andliga 
energierna.”

Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. The Art of Reflexology.
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Healing

”Våra verkligheter är gränser som skall överskridas, för 
vi har alla vårt upphov i och är delar av en enda 
”energi” i vilken vi lever, rör oss och är till.” 

”Man är häller inte särskilt full av insikt eller kärlek om 
man bara kan acceptera en enda troslära.” 

Alec Forbes enligt Hill, Ann. Alternativ legekunst. En samlet oversikt.



Healing

”Edwards sa att alla former för spirituell 
healing är likadana, det vill säga att de 
kommer från Gud. Healare lyder Jesu 
befallningar, som är från Gud, om att bota 
de sjuka. Healare har inte själv botande 
krafter, utan de är bara mänskliga redskap 
för att utföra den gudomliga planen under 
rättledning av Guds agenter – änglar och 
döda andar – som är utvalda till att 
genomföra hans befallningar.” 

Inglis, Brian och West, Ruth. Naturmedisin.

Harry Edwards



Healing

”Rättledaren kan faktisk besätta 
dem och överta under trancen, 
så att de senare inte kan 
komma ihåg vad de har gjort 
när de kommer till sig själv 
igen” 

Inglis, Brian och West, Ruth. 
Naturmedisin.



Healing

”För att kunde fatta vad healing är, 
måste vi acceptera den energimässiga 
förståelsen av människan.”

”Healing är i sin natur är en aspekt av 
den andliga energin.”

Jørgensen, AS och Ovesen, JH.  
Håndbok i healing. 



Healing

”De flesta spirituella healare går in i ett trancetillstånd, 
men det kan vara så att det inte märks av åskådare eller 
även patienter. Målet är att få kontakt med sina andliga 
”rättledare” – den som spiritisterna jämför med den 
bibliska skyddsängeln.” 

Inglis, Brian och West, Ruth. Naturmedisin.



Healing

”Men det är inte healaren som botar – det är det anden 
som gör.” 

Hill, Ann. Alternativ legekunst.

En healer använder ofta andliga ”hjälpare”, det vill säga 
inte fysiska väsen som änglar, andar, gudar, döda 
personer eller hjälpardjur.”

Jørgensen, Anne Sophie og Ovesen, Jørgen Høher. Håndbok i healing.
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Homeopati

Samuel Hahnemann 1755-1843 Paracelsus 1493-1541



Homeopati
Läkemedelverkets rekommendationer

Enligt kvacksalverilagen (SFS 1960:409) infogad i 4 kap. lagen 
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område är det förbjudet att, utan läkarlegitimation eller 
motsvarande, behandla sjukdomar eller komplikationer i 
samband med graviditet eller förlossning samt att undersöka 
eller behandla barn som inte har fyllt åtta år. Det finns heller
inga naturvetenskapliga studier som visar att användning av 
homeopatiska läkemedel är utan biverkningar. 
Läkemedelsverket avråder därför gravida och barn under åtta 
år från att använda homeopatiska läkemedel. Liksom vid 
graviditet bör man generellt sett vara försiktig med 
läkemedelsanvändning vid amning. Läkemedelsverket avråder 
även från att utan uppehåll inta homeopatiska läkemedel 
under längre perioder.

www.lakemedelsverket.se



Homeopati

Råvaror som används i homeopatiska läkemedel

De råvaror som används i homeopatiska läkemedel är 
framförallt växt-, djur- och mineralextrakt. Andra råvaror som 
används är gifter, hormoner och mikroorganismer såsom 
exempelvis bakterier och svampar. I Sverige är den högsta 
tillåtna koncentrationen av en råvara i ett registrerat 
homeopatiskt läkemedel en del av tiotusen delar (motsvarande 
D4 i slutprodukt) och i ett frilistat homeopatikum en del av en 
miljon delar (motsvarande D6). Används en råvara som finns i 
ett receptbelagt läkemedel måste råvaran spädas minst 
hundra gånger jämfört med den lägsta dos som medför 
receptbeläggning av läkemedlet.

www.lakemedelsverket.se



Homeopati

”Similia similibus curentur”



Potensering

• D6 1.000.000
• D9 1.000.000.000 
• D12 1.000.000.000.000
• D15 1.000.000.000.000.000 
• D18 1.000.000.000.000.000.000
• D30 1030 = en kvintillion

Antal gånger förtunning av preparatet:



Homeopati

”När denna energi – livskraften – kommer ut ur balans, 
uppenbarar det sig i organismen i form av symptom. 
Därför måste de homeopatiska medlen påverka 
livskraften dynamisk, så att den igen kommer i balans.”

Ruus, Gunvor. Sykepleien fag 6:1992

”Det är inte mikroberna eller virus eller bakterier, och inte 
deras sjukdomsframkallande giftmedel på biokemisk nivå 
som orsakar sjukdom, utan deras intima natur, deras 
vitalkraft, själva deras själ. Och det är något dynamisk.”

Vithoulkas, George. Homeopathy, Medicine for the New Man. 



Homeopati
”Homeopatin räcker faktisk så långt att generellt bruk av 
den inom medicinen vore et stort steg framåt mot 
tusenårsriket, därför att homeopatin inte bara har 
betydelse för människans fysiska utveckling, utan också 
för hennes andliga utveckling – den homeopatiska 
behandlingen frälser i verkligheten själar på detta sett. 
Den hjälper med att förstöra det onda genom att skapa 
harmoni i de fysiska organen och därmed främja et rent 
hjälpmedel för att intellektet och anden skall fungera. 
Homeopatin hjälper med att öppna de högre center för 
andlig och gudomlig inströmning.”

W. H. Schwartz 1936



Homeopati

Samuel Hahnemann 1755-1843

Han motstod ”svärmaren 
Jesus från Nasaret, som 
inte ledde de utvalda till 
den rätta visdomens väg.” 

”Jesus tog denna världs 
mörker på sig och blev till 
anstöt hos den eteriska 
visdomens vänner.” 



Specifik meditationspsykos (?)
- en analys av nio fall

Överläkare Bo Gunnar Johnsson
Lillhagens sjukhus

Läkartidningen nr 37 1984



Fall 1
I februari 1983 uppsökte en 24-årig man mig för egenartade psykiska 
besvär. Han berättade att han vid sju tillfällen lyssnat på en kassett med 
inspelade s k chakrameditationer. Avsikten var att han med denna teknik 
skulle minska sin tendens att spänna sig. Innan han fick sina besvär hade 
han fungerat tillfredsställande socialt samt skött sina studier vid 
universitetet. Inget missbruk förelåg.

Han berättade att han under en sådan övning plötsligt hade upplevt hur 
det sprutade energi som en stråle någon decimeter ut från symfysen. 
Dessutom erfor han vid sacrum en boll av energi stor som en hasselnöt. 
Bollen övergick sedan till ett energiflöde som sakta steg upp genom 
ryggraden och successivt vitaliserade hela kroppen. Den steg vidare upp i 
huvudet och fram över pannan där den kulminerade som en explosion. 
Han tyckte att han "såg" energiströmmar som sprutade ut genom händer 
och fötter. Dessutom hade han visioner av ormar som steg uppåt från 
ljumskarna och ville bita honom i ansiktet.



Upplevelsen kom helt oväntat och förskräckte honom. Han kunde inte 
påverka förloppet. Under några dagar var han dock erotiskt stimulerad 
från att tidigare ha varit blyg. Tillståndet gick sedan över i en negativ fas, 
varvid han upplevde att en mörk substans trängde in i hans kropp från 
benen och ljumskarna, fyllde bålen och hotade att krama ihop hjärtat så 
att det kunde stoppa. Han var rädd att dö och vaknade flera gånger per 
natt, då han upplevde sig attackerad av onda väsen. Han blev successivt 
tröttare, fungerade inte längre i sina studier och sökte desperat efter hjälp.

Mannen lades en kortare tid in på psykiatrisk klinik där tillståndet 
uppfattades som psykologiskt. Han fick emellertid Mallorol-tabletter (50 
mg x 3) utan effekt på tillståndet. Vid min kontakt med honom höjde jag 
dosen till 500 mg Mallorol per dag för att dämpa upplevelserna vilka av 
mig uppfattades ha psykotisk valör. Då man inte kunde notera någon 
väsentlig effekt sattes Mallorol ut efter en månads behandling. De nattliga 
influenserna upphörde så småningom men nattligt uppvaknande och 
hjärtpåverkan kvarstod.



Psykiatrisk tolkning
Hur tolkas detta psykiatriskt? Det liknade mest en akut paranoid psykos, 
men mannen hade god insikt i sitt tillstånd och talade om sina besvär med 
distans som om det vore en somatisk åkomma; han tillskrev besvären en 
effekt av "kundalinistegring". Allt tal om psykologisk förklaring förkastade 
han.

Somatiskt status och EEG var normala. Den intellektuella och affektiva 
kontakten var god liksom förtroendet i den terapeutiska situationen. Detta 
förde tankarna till pseudoneurotisk schizofreni dock utan förekomst av 
andra symtom som hör till ett sådant tillstånd, panikångest, jagstörningar 
etc, som kan tillskrivas en filterdefekt. Symtomatologin var extremt 
särpräglad; patienten hade drag av psykos utan att vara övertygande. 
Frågan är om det var ett psykologiskt tillstånd av pseudohallucinatorisk 
hypnoid karaktär då bl a neuroleptika inte hade någon effekt.

Vid uppföljning efter åtta månader var han mera aktiv med ett bättre 
stämningsläge. Han sov bättre men kände sig fortfarande plågad av 
mörka väsen.



Vad säger Bibeln?

9 När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, ger 
dig, skall du inte lära dig att handla enligt dessa folks 
vedervärdiga seder. 10 Hos dig får inte någon finnas som 
låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med 
spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen 
som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, 
ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos 
de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som 
gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver 
HERREN, din Gud, dem för dig.

5 Mosebok 18.95 Mosebok 18.9--1212



Vad säger Bibeln?

19 När de säger till er: "Fråga andebesvärjare och 
spåmän, dem som viskar och mumlar", så svara: 
"Skall inte ett folk fråga sin Gud? Skall man fråga de 
döda till råds för de levande?" 20 "Till Guds 
undervisning, till vittnesbördet!" Om de inte talar 
enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem.

Jesaja 8.19-20



Vad säger Bibeln?

19 Vad menar jag då med detta? Att kött från 
avgudaoffer skulle betyda något eller att en avgud 
skulle betyda något? 20 Nej, vad hedningarna offrar, 
det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag 
vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de 
onda andarna. 21 Ni kan inte dricka både Herrens 
bägare och onde andars bägare. 22 Eller vill vi 
utmana Herren? Är vi starkara än han?

1 Korintierbrevet 10.19-22


