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Hypnose 

Franz Anton Mesmer 



Akupunktur og hypnose 

”Sammenhengen mellom akupunktur og hypnotisk 
transe har utvilsomt vært kjent av kinesiske 
akupunktører. Dette er nok noe av forklaringen på at 
bestemte akupunkturteknikker har vært holdt 
hemmelig. Mesteren ville bare lære disse til de av 
hans elever som han fant tilstrekkelig modne og 
moralsk ansvarlige. Det finnes således en mer okkult 
tradisjon i akupunkturen.” 
 
Vilhelm Schelderup, Nytt lys på medisinen 
 



Akupunktur og hypnose 

”Antakelig er det blitt oppdaget at akupunktur ble 
misbrukt i en slik okkult sammenheng for å fremme 
politiske intriger eller endog komplott mot keiseren.” 
 
”Vi har i dag ikke noe helt tilfredsstillende alternativ til 
å forklare hva som egentlig skjer 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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Soneterapi 
”Refleksologi har definitivt forbindelse med 
akupunktur, shiatsu og akupressur. I følge 
akupunkturen har kroppen tolv par meridianer, og 
dessuten to spesielle meridianer som kalles kar. Disse 
utgjør til sammen kroppens energisystem som 
arbeider for å bevare helsen i organismen. Disse 
meridianene er kanaler som energien i universet 
sirkulerer gjennom og holder universet og kroppen i 
harmoni med hverandre.”  
 
”Refleksologer arbeider også med akupunktur- og 
akupressurpunkter, men bare med de som finnes på 
føttene.”  

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



Soneterapi 

”For at den menneskelige organismen skal 
fungere med optimal kapasitet, må energien 
flyte uhindret og yin og yang energiene må 
utfylle hverandre. Refleksologi åpner kanalene 
for energien, slik at klienten får fysisk, 
følelsesmessig og mental energi. De 
spesifikke teknikkene for å trykke på føttene 
skaper kanaler for helbredende energi som 
sirkulerer til alle deler av kroppen.” 
 

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



Soneterapi 
”Føttene representerer et mikrokosmos i kroppen, alle 
organer, kjertler og andre kroppsdeler finnes utlagt som 
et arrangement på føttene.”  

”Føttene våre spiller en viktig rolle for vårt åndelige 
velvære. Føttene holder oss i kontakt med jorden og 
derfor vår forbindelse mellom vårt jordiske og åndelige 
liv. De holder oss i kontakt med jorden både bokstavelig 
og symbolsk. De er vår grunnvoll og vårt fundament og 
vår kontakt med jorden og energiene som flyter gjennom 
den.”  

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

  



Soneterapi 
”Om Jesus vasket disiplenes 
føtter, var det for å vise dem 
den ekstremt viktige 
koblingen mellom føttene og 
solar plexus.” 

”Men Jesu gjerning av først 
av alt tenkt å skulle vekke de 
konstruktive energiene i 
solar plexus hos disiplene.”  

 
Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. 

The Art of Reflexology. 

  



Kundaliniormen 



Soneterapi 
”Enhver form for paranormal eller okkult evne er 
betinget av at kundalinikraften er begynt å bli 
aktivisert, og jo høyere denne kraften stiger opp 
gjennom eterkroppens forskjellige chakraer, desto 
høyere åndelige egenskaper er det som fremtrer 
hos mennesket.” 
 
Jonson, Bert Yoga. Yoga. Meditasjon. Reinkarnasjon. 
 
”Kristus vasket disiplenes føtter i den hensikt å vekke 
kronechakraet over hodet, for å vekke de åndelige 
Energiene.” 
 
Dougans, Inge with Ellis, Suzanne. The Art of Reflexology. 
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Healing 

”Våre virkeligheter er grenser som skal overskrides, for 
vi har alle vår opprinnelse i og er deler av en eneste 
”energi” hvor vi lever, beveger oss og er til.” 
 
”Man er heller ikke særlig fylt av innsikt eller kjærlighet 
om man bare kan akseptere én trosoppfatning.”  
 

Alec Forbes i følge Hill, Ann. Alternativ legekunst. En samlet oversikt.   



Healing 

”Edwards sa at alle former for spirituell 
healing er den samme, det vil si at den 
skriver seg fra Gud. Healeren adlyder Jesu 
befalinger, som er fra Gud, om å helbrede 
de syke. Healerne har ikke selv 
helbredende krefter, de er bare 
menneskelige redskaper for å utføre den 
guddommelige planen under veiledning av 
Guds agenter – engler og døde ånder – 
som er utpekt for å utføre hans befalinger.”  

 
Inglis, Brian & West, Ruth. Naturmedisin.  

Harry Edwards 



Healing   

”Veilederen kan faktisk besette 
dem og overta mens de er i 
transe, slik at de ikke kan huske 
hva de har gjort når de kommer 
til seg selv igjen.”  

 
Inglis, Brian & West, Ruth. Naturmedisin.  



Healing   

”For å kunne fatte hva healing dreier 
seg om, må vi godta den energi-
messige forståelsen av mennesket.” 
 
”I bunn og grunn er healing et aspekt 
av den åndelige energien.” 

 
Jørgensen, AS & Ovesen, JH.   

Håndbok i healing. ” 



Healing 

”De fleste spirituelle healere går inn i en transetilstand, 
men den kan være av en slik art at den ikke merkes av 
tilskuerne eller selv pasienter. Healerens mål er å få 
kontakt med sine åndelige ”veiledere” – den spiritistene 
sammenlikner med den bibelske ”skytsengel”.” 

 
Inglis, Brian & West, Ruth. Naturmedisin.  



Healing 

”Men det er ikke helbrederen som helbreder – det er 
det ånden som gjør.”  

Hill, Ann. Alternativ legekunst.  
 
”En healer benytter seg ofte av åndelige ”hjelpere”, det 
vil si ikke-fysiske vesener som engler, ånder, guder, 
avdøde personer eller hjelperdyr.” 

 
Jørgensen, Anne Sophie og Ovesen, Jørgen Høher. Håndbok i healing.  
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Samuel Hahnemann 1755-1843 Paracelsus 1493-1541 



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 

Antall ganger fortynning av preparatet: 



Homeopati 

”Når denne energien – livskraften – kommer ut av 
balanse, åpenbarer deg seg i organismen i form av 
symptomer. Derfor må de homeopatiske midlene påvirke 
livskraften dynamisk, slik at den igjen kommer i balanse.”  
 

 Ruus, Gunvor. Sykepleien fag 6:1992 
 

”Det er ikke mikrobene eller virus eller bakterier, og ikke 
deres sykdomsfremkallende gifter på biokjemisk nivå 
som forårsaker sykdom, men deres intime natur, deres 
vitalkraft, selve deres sjel. Og det er noe dynamisk.”  
 

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



Homeopati 
”Homeopatien er faktisk så vidtrekkende at en allmenn 
bruk av den innenfor medisinen ville bety et stort skritt 
frem mot tusenårsriket, siden homeopati ikke bare har å 
gjøre med menneskets fysiske utvikling, men også dets 
åndelige utvikling - den homeopatiske behandlingen 
frelser i virkeligheten sjeler på denne måten. Den hjelper 
til med å ødelegge det onde gjennom å skape harmoni i 
de fysiske organene og dermed fremme et rent 
hjelpemiddel for at intellektet og ånden skal fungere. 
Homeopati hjelper til å åpne de høyere sentre for åndelig 
og guddommelig innstrømming.”  
 

W. H. Schwartz 1936 



Homeopati 

Samuel Hahnemann 1755-1843 

”…erkesvermeren Jesus fra 
Nasaret, som ikke ledet de 
utvalgte til den rette vei til 
visdom."  
 
”Jesus tok denne verdens 
mørke på seg og vakte 
anstøt hos den eteriske 
visdoms venner”.  











www.kundalini.se 



Marja Savola 
 
”I Skandinavien har många människor upplevt en problematisk 
kundaliniprocess.  
 
Det bildades föreningar först i Danmark och sedan även i Sverige, 
1995, för att hjälpa oss själva och andra i samma situation. Nätverken 
kom i kontakt med tusentals personer som haft kundaliniresning. Det 
svenska nätverket är numera nedlagt, se förklaring längre ner.  
 
Syftet med nätverken var att skapa ett forum där alla olika synpunkter 
och infallsvinklar som fanns om kundalini-fenomenetkunde behandlas 
och läggas fram, så att vi kunde få ett mer klarläggande förhållande 
till vad dessa energier kan innebära. Kundaliniresninguppträder 
framförallt som följdverkning av yoga, felaktig meditation(TM, 
chakram.fl.), healing, reiki, kanalisering, qigong, kropps-och 
psykoterapi, frigörande andning(rebirthing), holotropiskandning, 
pranayamaoch andra nyandliga metoder vars syfte är 
medvetandeförhöjning.”  
 

www.kundalini.se 



Andra områden där det finns stora risker att bli psykotisk eller 
dra på sig diskarnerade(avlidna) varelserär om man på något sätt 
förlorar kotrollen, alttsåinte är "herre i sitt eget hus", som vid:  
 
•  Trance och hypnos 
•  Under vredesutbrott  
•  Automatskrift, pendelsvängning  
•  Spiritism * vid extrem trötthet  
•  Alla andliga övningar, där man på något sätt försöker att 
överskrida gränsen till den andliga världen  

• En uppmaning med eftertycktill alla yoga- och 
meditationslärare, andningspedagoger samt andra terapeuter: 
Skaffa er kunskaper om vilka oerhörda krafter ni har att göra 
med. Likaledes bör ni informera elever och klienter om den stora 
risken för kollaps av hjärn-och nervsystemet och för psykoser, 
vilka kan inträffa utan förvarning.”  
 
 

www.kundalini.se 



 
 
 
Besatthet -vidskepelse eller verklighet?  
Av Marja Savola 
 
”Sedan jag skrev min första artikel i Sökarenom riskerna med andliga 
övningar 1996, och efter att jag även en tid haft en hemsida ute på 
internet, har jag fått många brev från hela världen. Fler och fler 
människor skriver till mig och söker en förklaring till vad som har hänt 
med någon närstående familjemedlem eller vän, som helt plötsligt har 
blivit "galen". Dessa har sysslat med någon form av yoga, meditation, 
frigörande andning, healing, reiki, kanalisering, pendelsvängning eller 
någon annan av de nyandliga metoder, som finns till buds idag.”  
 
 
 

www.kundalini.se 



Symtomen, som dessa människor har är likartade, oavsett metoden:  
 
•  Förvirrade tankar, svårigheter att skilja ut vad som är verkligt eller overkligt. 
•  Brist på närvaro. Personen sjunker in i en egen värld.  
•  Svårighet att uppfatta kroppens gränser, man känner sig "hudlös". 
•  Rädsla. ångest. Skräck. Kaos. 
•  Förföljelsemani. 
•  Aggressivitet. 
•  Misstänksamhet. 
•  Känsla av att vara styrd av yttre eller osynliga krafter. 
•  Hör röster som säger att personen är utvald och har en stor mission att 
uträtta på jorden. 
•  Ser syner; människor förvrängs, färger förändras eller försvinner. Känslor av 
att andras tankar "hoppar på" de egna. 
•  En tendens att missförstå. 
•  En föreställning att man mitt uppe i alltihopa är en mycket viktig person, med 
stort ansvar, som Jesus, Jungfru Maria eller någon annan andlig mästare av 
hög dignitet.”  
 
 
 

www.kundalini.se 



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. 









5 % av 1.13 milliarder 
= 67 millioner praktiserende 

5 % av 67 millioner 
= 3.4 millioner syke av Qigong 














