
OM SJUKDOMAR OCH FRI KRAFT 
 

INLEDNING 

 
Vi tror oss leva i en fysisk värld och vår verklighet är av rent fysisk natur, 

baserad på kunskaper som vi erfarit via våra fysiska sinnen och 

förlängningar av dessa. Psykiska fenomen, andlighet och elektromagnetiska 

företeelser är i princip följdverkningar av rent materiella processer. 

Vetenskapen vilar på postulat och läror som en sann forskare bör acceptera 

även om nyare upptäckter börjat ifrågasätta gällande regler för vad 

vetenskap egentligen är. Man står frågande inför begrepp som tid, rum, 

gravitation och energi för att inte tala om Gud, jaget och eventuell mening 

med livet även om mer eller mindre fantastiska ideer framkastats. 

 Vad är då fysisk materia och var kommer den ifrån? Enligt en av 

många teorier var det fysiska världsalltet en gång samlat i en tät punkt som 

exploderade och gav upphov till vårt observerbara universum. Men var kom 

punkten ifrån? Något kan inte komma av intet. Man vet också att vår s.k. 

fysiska materia är fysiskt sett alltdominerande tomrum. Ser jag ut i 

universum en stjärnklar natt finner jag partiklar (galaxer, stjärnsystem, 

planeter, månar och kometer) åtskilda av enorma tomrum, som upptar mer 

än 99,99% av synfältet. Detta tomrum är inte ett absolut ingenting - då hade 

det inte kunnat upplevas - utan det utgörs av strålar och vågor av 

elektromagnetisk karaktär. Skulle jag kunna sitta som åskådare på en 

elektron i en atom hade jag erfarit samma syn: partiklar och tomrum. Vilken 

partikel jag än väljer så visar sig denna vara tomrum med bråkdelar av en 

procent bestående av andra partiklar o.s.v. 

Fysisk materia är alltså sekundär i förhållande till tomrummets 

elektromagnetiska eller psykiska eller andliga materia (synonymer). 

Hur kan då denna psykiska materia upplevas som fysisk? För att förstå 

detta måste vi inse att all upplevelse baseras på rörelse och 

rörelsekombinationers förändringar. Men en rörelse kan inte uppleva en 

annan rörelse. För upplevelse fordras en mot rörelsen kontrasterande punkt, 

en total stillhet, som i sig är bortom rörelsen och inte utsatt för förändring 

och alltså evig och oändlig! Ett upplevande något - ett jag! 

Varifrån kommer rörelsen? Denna är ju en del av evigheten och 

oändligheten och framsprungen eller  skapad ur denna. Jaget kan inte 

uppleva evigheten och oändligheten, det måste kunna skapa begränsningar i 

tid och rum för att kunna uppleva. Detta möjliggörs genom att jaget har en 

skapar- och upplevelseförmåga som via ett ospecificerat urbegär skapar 

rörelsen. Att denna inte blir helt kaotisk utan skapar fenomen som omsätter 

rörelserna mer eller mindre logiskt beror på särskilda skapelseprinciper.  

Kortfattat är dessa : 



1. Polprincipen, den maskulina och feminina polens kretslopp med 

varianten tilldragnings- och frånstötningsprincipen. 

2. Livsenhetprincipen som garanterar en personlig jag-individualitet. 

Varianten stoffenhetprincipen innebär att allt är levande väsen i 

levande väsen (människan på organismplanet är uppbyggd av organ 

som i sin tur är uppbyggda av celler o.s.v.). 

3. Kontrastprincipen med varianten hunger- och mättnadsprincipen är 

tillsammans med perspektivprincipen grundförutsättningarna för att 

förnimmelse kan äga rum. 

4. Perspektivprincipen är i förnimmandet ansvarig för att jaget kan 

uppfatta olika storlekar och proportioner. 

5. Rörelseprincipen är A och O för livets fenomen som i sin tur är jagets 

förmåga att “se sig självt”. Rörelseprincipen omfattar fem universella 

rörelsearter: stamrörelsen, rummet, tiden, förvandlingen samt 

materien. Uppbyggnads- och nedbrytningsprincipen är en variant av 

rörelseprincipen. 

6. Talangkärneprincipen garanterar jagets förmåga att lagra kunskaper 

och förmågor. 

7. Kretslopp- och spiralkretslopp möjliggör jagets eviga förnyelse av sin 

skapelse- och upplevelseförmåga. Tillsammans med 

talangkärneprincipen säkerställs varianten reinkarnationsprincipen. 

Rörelse-och kretslopprinciperna är grunden för karmaprincipen: “som 

man sår får man skörda”. 

8. Världsåterlösningsprincipen med varianten föräldra- och 

skyddsängelprincipen möjliggör väsendets passage genom 

okunnighetens och mörkrets zon i spiralkretsloppet. 

 

En rörelse fordrar energi. Jaget har till sitt förfogande sex grundenergier 

underställda den s.k. moderenergien. Allt upplevbart i tillvaron består av 

dessa energier i olika proportioner. Lägst vibrationsnivå eller 

genomträngningsförmåga har instinkten (röd), därnäst följer tyngd- eller 

explosionsenergien (orange), känslo- eller köldenergien (gul), 

intelligensenergien (grön), intuitionsenergien (blå), minnesenergien (indigo) 

samt moderenergien (violett). 

Varje jag har psykiska eller elektromagnetiska kroppar, en för varje 

grundenergi som genomgår kretslopp under ett spiralvarv samt 

moderenergins överordnade psykiska kropp Människor och djur har en 

dominerande tyngd- eller explosionskropp som under utvecklingens gång 

kommer att ge plats för väsendets känslokropp som den dominerande. Men 

f.n. är vi bundna i vår dominanta tyngdenergikropp som med reaktioner med 

våra s.k. fysiska sinnesorgan ger oss föreställningen om vår fysiska kropp. 

Väl att märka: Fysisk materia “finns” eller upplevs endast där väsen utvecklat 

fysiska sinnesorgan som med reaktioner med omvärldsenergierna ger 

föreställningen om fysiska materier. Hela rörelse- eller energioceanen är 

primärt av psykisk eller elektromagnetisk natur, skapad av levande väsen på 



olika nivåer i spiralkretsloppet. Denna energiocean kan upplevas som fysisk 

endast där väsen utvecklat speciella sinnesorgan som ger vederbörande ett 

intryck eller föreställningen om fysisk materia, som alltså är illusorisk men 

verklig nog för den som upplever via de fysiska sinnesorganen. Dessa i sig är 

naturligtvis också av rent psykisk natur. 

Vi förstår nu bättre varför materialistisk vetenskap aldrig kan ge oss en 

helhetsbild av tillvaron och inte kan ge orsakerna “på djupet” av vad en 

sjukdom egentligen är, lika litet som vi begriper vad kärnkraft betyder.  Vårt 

kikhål ut mot verkligheten är försvinnande litet. Trots allt vi åstadkommit! 

 

RÖRELSE 

 
Jaget är odödligt och från detta utgår rörelsen i kretslopp, d.v.s. den återgår 

förr eller senare till källan, jaget. Denna rörelsens kretslopp omfattar sex 

olika stadier, vart och ett dominerat av en av de sex grundenergierna och 

dirigerat av moderenergien. Allt förnimbart utgörs av de sex grundenergierna 

i olika kombinationer, ingenstans finns någon eller några energier 

“ensamma”. Drivkraften till allt som sker är jagets ospecificerade urbegär 

efter livsupplevelse, ett urbegär som resulterar i en längtan av olika slag 

beroende på var i kretsloppet jaget befinner sig.  

Men hur kan rörelsen utgå från jaget som är evigheten och 

oändligheten? Svaret måste vara att skapelse- och upplevelseförmågan är 

illusoriska i förhållande till den fasta punkten, jaget, som är det enda reella. 

Jagets laborerande med energioceanen innebär uppbyggnad av nya 

energikombinationer samtidigt som det sker en nedbrytning av tidigare 

skapade fenomen. Förändringarna kan gå snabbare eller långsammare. 

Därvid upplevs olika hastigheter. Mellanrummet mellan två olika hastigheter 

- som alls inte är fysiskt - skapar begreppet tid. Men upplevelsen av en 

förändring upptar också en viss plats i mentaliteten, vilket är 

grundförutsättningen för rumsupplevelsen. 

De av jaget skapade nedbrytningarna av tidigare etablerade 

energikombinationer och uppbyggande av nya är alltså 

grundförutsättningarna för skapande av tiden och rummet. Annorlunda 

uttryckt: Genom att förändra i energioceanen skapar jaget åt sig en 

upplevelse av tid ty förändringen, manifestationen, kan indelas i en skala vid 

rörelsens övergång från ett tillstånd till ett annat. Förändringen kan gå 

snabbare eller långsammare. Detta innebär markering av mellanrum mellan 

olika hastigheter som jaget upplever som tid. Denna blir alltså 

rumsbeteckning för hastighet. Livsupplevelse möjliggörs sålunda av att jaget 

har förmåga att skapa och uppleva i energioceanen. Rörelsernas olika 

hastigheter ger uppfattning av tid och allt i förnimmelsevärlden är alltså 

tidsbegrepp, baserade på rörelsedifferenser mellan olika skapade ting (olika 

energigrader). 



Det är jagen som skapar tiden och rummet. Det är också jagen som 

skapar vissa sinnesorgan, energikombinationer, vars reaktioner med vissa 

“vibrationsområden” inom energioceanen skapar upplevelsen av en fysisk 

värld. Denna existerar alltså endast där speciella sinnesorgan utvecklats 

som vid reaktioner med omvärldsenergierna skapar betingelser för 

upplevelse av den fysiska världen. När reaktionerna mellan 

omvärldsenergiernas kombinationer och sinnesorganens blivit tillräckligt 

långsamma och överblickbara kan jaget analysera denna värld och skapa 

“objektiva” ting med väsen som utvecklat likartade sinnesorgan, trots att all 

upplevelse är subjektiv. På det fysiskt upplevda planet kan väsendet med 

hjälp av intelligensenergin analysera men också omsätta energi till att 

förändra energikombinationer så att dessa byter plats, fysiskt upplevt, d.v.s. 

avståndsbegreppet skapas. Psykiskt (primärt) motsvaras detta av 

tillståndsförändringar (vibrationsändringar). En bil som förflyttas från en 

plats till en annan fysiskt sett innebär alltså att man med tillförsel av vissa 

energislag ändrar bilens energisammansättning så att dessa förändras i 

förhållande till omgivningens vibrationsnivåer. 

Vi har ytterligare två rörelsearter. Förvandlingen som innebär att en 

energikombination förändras från exempelvis ungdom till ålderdom eller att 

ett färgat tygstycke långsamt bleknar. Den sista rörelsearten utgörs av 

materien, psykisk som fysisk. Denna är i sin analys mikrokosmiska väsens 

energiomsättning (rörelser) vars samlade reaktioner med våra sinnesorgan 

ger upplevelsen av det vi benämner materia. 

Vi människor har f.n. sinnesorgan som på det fysiska planet ger oss 

upplevelsen av fysiska materier från elementarpartiklar via celler, organ, 

organismer, planeter, solsystem, galaxer till universumindivider. Dessa är 

alltså alla levande väsen med sina upplevelser som är helt annorlunda våra. 

Naturligtvis är världsalltet inte begränsat till vårt synfält - vårt universum 

kan utgöra en elementarpartikel i ett högre system liksom våra minsta 

upplevbara partiklar är universa längre ner i världsalltet. Oändligheten och 

evigheten har inga gränser, vilket bl.a. innebär att varje rums- och tidsenhet 

är en “maskerad” oändlighet. En sekund t.ex. kan ju delas i ett oändligt 

antal delar som tillsammans utgör evigheten. 

När ett levande väsen gång på gång upprepar skapandet av vissa 

energitillstånd möjliggörs för andra väsen i underliggande spiralvarv att 

inkarnera i tillstånden ifråga. Våra organ är exempel på detta. Längre ner i 

spiralvarven kan av oss skapade energitillstånd ge förutsättningar för 

mikroväsen att inkarnera: celler och dessas organeller såsom DNA- och RNA 

molekyler. Primärt sker detta på det psykiska planet i form av talangkärnor 

vilka blir fysiskt upplevbara först sedan de reagerat med ett väsens fysiska 

sinnesorgan varvid nya energikombinationer skapas. DNA molekylens 

energisammansättning på det psykiska planet är sålunda inte densamma 

som den av oss fysiskt upplevda molekylens. 

En talangkärna utvecklas via tre stadier: först fordras en viljemässig 

ansträngning till en viss manifestation som upprepas gång på gång tills det 



hela “flyter” för att slutligen hela processen blir automatiserad, går av sig 

själv utan dagsmedveten ansträngning. 

Alla rörelser - som ju är levande väsens manifestationer - är 

underkastade kretslopp: hungerstadiet efter att få uppleva något nytt, 

skapelsestadiet för att uppnå detta följt av upplevelsestadiet och slutligen 

mättnadsstadiet. Ur en annan synvinkel kan rörelsens kretslopp ses som en 

vandring genom de sex grundenergiernas tillvaroplan med allt vad detta 

innebär för upplevelsen av rörelsen ifråga. 

Mot bakgrunden av ovanstående inses att vår fysiskt upplevda kropp är 

en temporär manifestation i ett större sammanhang och att reinkarnation är 

en nödvändighet. Rörelsens kretslopp förklarar också karmaprincipen - som 

man sår får man skörda.  

Urbegärets ospecificerade längtan till att uppleva kommer att utvecklas 

till att söka manifestera sig på olika sätt beroende på var i kretsloppet jagets 

fokuseringspunkt ligger. När vi tar steget från rena instinktbetonade varelser 

till primitiva människor med ett visst mått av känsla och intelligens är det 

nödvändigt med erfarenheter som kan bearbetas med dessa energislag. Från 

att som djur oreflekterat manifestera sig skall väsendet nu börja 

dagsmedvetet se konsekvenserna av ett visst handlingssätt. Handlar jag fel i 

förhållande till mitt steg på utvecklingsskalan erfar jag lidande medan 

manifestationer i samklang med min fokuseringspunkt i energioceanen leder 

till lycka, båda erfarenheterna lika viktiga och nödvändiga för 

livsupplevelsen. 

Vi är mitt inne i den kanske snabbaste omställningsproceduren i hela 

kretsloppet. Vi skall gå från okunnighet till kunskap om livet, från hybris till 

ödmjukhet, från själviskhet till osjälviskhet, från flockbeteende till 

individualitet, från hat- och hämndmentalitet till nästakärlek, från dominant 

enpoligt till jämvikt mellan den maskulina och feminina polen, från tro till 

vetande, från materialistisk vetenskap, baserad på postulat och dogmer som 

inte håller vetenskapligt till andlig vetenskap, grundad på logik. Inte undra 

på att vi i våra manifestationer gör misstag som leder till lidande. 

Konsekvenserna kan yttra sig på allehanda sätt och vis och kan dra ut på 

tiden. Misstag jag gjort för flera inkarnationer sedan kan ge mig lidande nu 

vars orsaker kan synas obegripliga. Mest påtagligt yttrar sig dessa 

återkommande karmavågor som sjukdomar, psykiska som fysiskt 

upplevbara. Här må inskjutas att om jag dödat en människa i min ungdom 

och fruktar för att själv bli dräpt på grund av karmaprincipen men under 

tiden utvecklats genom andra erfarenheter så att jag absolut inte skulle 

kunna döda igen så kan karmavågen inte utsläckas men väl “sparas” till ett 

senare tillfälle då energierna kan bli till nytta utan dagsmedvetet lidande ( 

när jaget skall börja ett nytt kretslopp exempelvis). Principen skulle kunna 

ses som “syndernas förlåtelse”. 

 

 



SJUKDOMAR 

 
Primärt orsakas alla sjukdomar av felaktigt tänkande i den sjukes 

tankeklimat i förhållande till vederbörandes plats på utvecklingsstegen. Som 

framgått av det tidigare är sjukdomar störningar i energiomsättningen på det 

psykiska planet och yttrar sig fysiskt först sedan störningarna 

(energitillstånden) reagerat med fysiska sinnesorgan varvid nya 

energikombinationer skapas som ger sjukdomens fysiskt upplevda symptom. 

Upplevelsen i sig är när dessa energikombinationers reaktioner, som är 

livlösa, överförs till tankar och tankekombinationer, d.v.s. erfarenheter, 

vetande, önskningar, begär; vårt medvetande eller det vi kallar livet.   

Tankeklimatet är en funktion av väsendets plats i spiralkretsloppet 

samt de erfarenheter vederbörande gjort och gör. F.n. är vår 

tyngdkroppsdominerande inflytande på vårt handlande med egoism och 

våldsamheter under avveckling till förmån för känslokroppen som öppnar för 

allehanda känslostormar, baserade på mer eller mindre blind tro i form av 

religioner och materialistisk vetenskap (postulaten!). I takt med att 

intelligenskroppen växer kommer vi genom erfarenheter att skapa mer och 

mer balans mellan känslo- och intelligenskropparna, vårt beteende blir mer 

och mer präglat att intellektualiserad känsla med allt vad detta betyder för 

att livsupplevelsen skall harmoniseras. 

När det gäller tyngd- och känsloenergierna är balansen mellan dessa i 

det levande väsendet av utomordentlig betydelse. Hela väsendets fysiska liv, 

dess förhållande till nästan, naturen, hälsa och sjukdom är mer eller mindre 

styrt av det motsättningsförhållande som dessa energier i sig utgör. Det är 

spänningen mellan dessa energislag som utgör väsendets livskraft, en form 

av elektricitet i vidsträckt bemärkelse. Övriga energier (av elektrisk natur) 

har till uppgift att styra denna livskraft. Men vad händer om elektriciteten 

leds fel? Det uppstår kortslutningar och det är dessa som leder till de 

sjukdomstillstånd som vi upplever. 

Kortslutningarna kan vara av allehanda slag. Sker dessa i den av oss 

skapade, fysiskt upplevda kroppen, kan vi kalla den mellankosmisk 

kortslutning, sker den i vårt mikrokosmos, våra organ, celler eller 

elementarpartiklar, är den mikrokosmisk medan makrokosmisk kortslutning 

sker i jordklotet, solsystemet, galaxerna och i universumpartikeln. Allt 

hänger samman. Vår påverkan på vårt närmaste makroväsen, jordklotet, 

kan synas obetydlig men betraktar vi mänskligheten som jordens hjärna 

förstår vi att vårt inflytande på vårt klots livskraftreglering, bl.a. kärnkraften, 

fissioner, kan vara förödande (se nedan). När vi nu också laborerar med 

solsystemets livskraft, fusioner, är vi ute på livsfarliga vägar.  

Våra underliggande tillvaroplan i vårt spiralvarv, närmast organ- och 

cellplanet är i högsta grad beroende av vårt tankeklimat. Vi har ett stort 

ansvar gentemot våra mikroväsen och minsta lika kortslutning hos oss kan 

få förödande konsekvenser i underliggande plan. 



Mot bakgrunden av ovanstående ytterst komprimerade framställning 

skall vi nu söka klargöra vad som egentligen ligger bakom våra fysiskt 

upplevda sjukdomar. 

 

Cancer 
 

Cancer är ett samlingsnamn för en stor mängd sjukdomstillstånd och vi 

skall närmast analysera vad som egentligen ligger bakom de former som  

yttrar sig som intensifierad celldelning i den sjuka vävnaden eller det 

angripna organet ifråga. Man anser att varje cell har speciella gener som ser 

till att celldelningen sker normalt, s.k. tumörundertryckande gener. 

Mutationer inaktiverar dessa gener. Andra mutationer förstör sådana gener 

som reparerar uppkomna skador i cellen. Ytterligare andra mutationer 

orsakar möjligheter för bildandet av tumörer med forcerad cellbildning med 

m.e.m. deformerade celler. Som synes en lång följd av fenomen som skall 

inträffa på bestämda tidpunkter för att cancern skall utvecklas. 

Cancer kan förebyggas i stort utsträckning genom ett sunt liv: motion, 

normal vikt, undvik rökning och alkohol och bli vegetarian. Sola måttligt. 

Men många som “sköter sig” drabbas ändå beroende på att många former av 

cancer är ärftliga. 

Man kan behandla sjukdomen på många sätt. Kirurgi används mest 

mot enskilda tumörer medan kemoterapi är effektivast mot cancer med 

metastaser och leukemi. Immunterapi och strålbehandling är andra metoder 

plus en uppsjö av huskurer. För många är bön, meditation och olika former 

av yoga viktiga. 

 

Mot bakgrunden av inledningskapitlet - vad är det som händer när man har 

cancer? 

Alla former av cancer på det fysiska planet är följdverkningar av 

kortslutningar på det psykiska eller elektromagnetiska planet som vid 

reaktioner med våra s.k. fysiska sinnesorgan ger oss föreställningen om 

cancern. Denna är primärt störningar i det elektromagnetiska samspelet 

som kan fysiskt upplevas som mutationer genom att DNA och RNA 

molekyler förändrats så att deras funktioner i cellen avviker från det 

normala. 

Men var kommer de fysiskt upplevda molekylerna ifrån? 

Som allt annat fysiskt upplevbart är det speciella energikombinationer, 

utsända från ett jag, som fått tillfälle att reagera med vissa energitillstånd i 

den av jagen skapade energioceanen. Reaktionerna resulterar i nya 

energikombinationer som med våra fysiska sinnesorgan ger oss upplevelsen 

av fysiska kromosomer. De olika elektromagnetiska energitillstånden kan 

betraktas som psykiska talangkärnor, etablerade av ett jags laborerande 

med energierna, först med viljemässig ansträngning, senare allt lättare för 



att slutligen bli automatiserade psykiska talangkärnor. Det är alltså dessas 

reaktioner med våra fysiska sinnesorgans energikombinationer som ger oss 

upplevelsen av “fysiska” kromosomer. 

När jaget i sin viljeföring “tänker fel” kan talangkärnor degenerera, 

störningar eller kortslutningar etableras som är den bakomliggande orsaken 

till i stort alla s.k. sjukdomar med ty åtföljande lidanden. Detta är av 

utomordentlig betydelse för all utveckling och måste vara självupplevd - att 

på teoretisk väg förstå en annans lidande är inte möjligt om man inte själv 

upplevt vederbörandes lidande eller likartat. Hur skulle annars ett 

fullkomligt tankeklimat kunna utvecklas hos en individ, ett laborerande med 

energierna som leder till lycka? Här kan infogas att allt sker inom ramen för 

var ett väsen befinner sig. Hunger- och mättnadsprincipen gör att man förr 

eller senare tröttnar på ett visst tillstånd och laborerar vidare med 

energierna. 

Vi skall naturligtvis göra allt för att i möjligaste mån eliminera lidandet 

- vi är just nu inne i kulmination av ett helt spiralvarvs lidande. När det 

gäller cancer, vad innebär de olika behandlingsmetoderna? 

 

Psykiskt sett sker följande när man avlägsnar en tumör på det fysiska 

planet. Skalpellen är en energikombination som vid operationen reagerar 

med tumörvävnaden så att, fysiskt upplevt, denna inte längre kan reagera 

med omgivande vävnad - den blir skild från denna och kan avlägsnas genom 

att “nya” energikombinationer tillförs som ger oss intrycket av 

rumsförflyttningen. “Tomrummet” efter tumören kan sedan efterhand fyllas 

med nybildade celler som förhoppningsvis inte är muterade som 

cancercellerna. 

 

Kemoterapi 

Varje kemisk förening på det fysiska planet representerar resultatet av de 

nya energikombinationer som skapas när våra sinnesorgans energier  

(psykiska) reagerar med ämnets psykiska energier. Ämnet i sig är psykiskt 

sett något annat än det av oss upplevda på det fysiska planet. Kunskapen 

om detta innebär bl.a. att vi i vårt laborerande skulle kunna mera renodlat 

söka finna de energikombinationer som är verksamma vid en viss typ av 

cancer. 

Vissa ämnen som kan ha en effektiv effekt på vissa typer av cancer kan 

tyvärr också resultera i nya cancerformer - de är ett tveeggat svärd, något 

som i högsta grad gäller nästa  behandlingsmetod, strålning. 

 

Strålning 

När vi arbetar med strålning använder vi oss av psykiska 

energikombinationer som vi inte fysiskt kan uppleva annat än som ljus inom 

snäva frekvensområden där strålningens reaktioner med våra synorgans 

energier ger oss förnimmelsen av ljus som är korpuskulärt i form av fotoner. 



Fysisk upplevelse kräver ju fysiska objekt, i detta fall i form av fotoner som 

ju är energikombinationer skapade vid reaktionerna mellan ljusstrålningen 

och synorganets sinnen. 

Vad jag förstår kommer framtidens cancerbehandling i första hand ske 

genom strålning som blir neutral (så långt detta är möjligt) mot all slags 

vävnad utom ifrågavarande cancer. Helt utan biverkningar blir den inte 

eftersom den rubbar de naturliga energiomsättningarna. Först när vi 

utvecklats så långt att vårt tankeklimat blir till 100% i överensstämmelse 

med vår plats i vårt spiralvarv lär vi bli befriade från cancern även om 

verkningarna och smärtorna i samband med den kommer att i hög grad 

kunna elimineras.  

 

Immunterapi 

De senaste åren har stora framsteg gjort inom immunterapin. Man har med 

olika metoder kunnat stimulera kroppens eget försvar mot cancerceller. Helt 

ofarlig är inte metoden - vi tillför energikombinationer av olika slag och ökar 

därmed risken för kortslutningar inom de olika psykiska kropparna vi har 

men av två “onda” ting väljer man det minst onda. 

 

Övriga cancerbotande metoder 

Som framgått av det föregående, bör vi inrikta oss på vad som sker på det 

rent psykiska, primära, planet och inte stirra oss blinda på vad vi fysiskt, 

sekundärt, tror oss uppleva. 

Rent erfarenhetsmässigt kan gamla huskurer med örter etc. hjälpa mot 

cancer utan att vi förstår varför. Viktigare dock är att vi direkt inriktar oss 

på att med tankeenergier söka finna vägar till hjälp. Kan jag i bön skapa 

sådana tankekoncentrationer som fordras för att häva en 

cancerframkallande kortslutning i mina elektromagnetiska (psykiska) fält 

vore mycket vunnet. Lyckligtvis saknar vi f.n. denna förmåga på grund av att 

vi i vårt tänkande är alltför inriktade på själviska begär, aversioner och 

primitivitet  i vår kunskap om världsalltet, Gud och livets mening. Skulle vi 

med en snabb bön kunna befria oss från allt elände och slippa från lidandet 

hade vi omöjliggjort all livsupplevelse. (Jämför med skapelseprinciperna 

ovan, framförallt karmaprincipen). 

Detta hindrar oss inte från att be om vi känner behov av det, vi har 

trots allt kommit en bit på vägen från djurets ångestskri till  ganska 

insiktsfulla böner. Det är ingenting som hindrar att vi ber om att lära oss be 

riktigt så vi så småningom kan skapa de tankekoncentrationer som 

erfordras för att bota en viss sjukdom. 

Meditation och liknande fenomen innebär ofta att “man går in i sig 

själv”, d.v.s. koncentrerar sig på sin psykiska värld för att lära känna denna  

och hämta kraft, bl.a. för att häva stresstillstånd då vissa delar av 

livsupplevelsen går på högvarv på grund av att jagets utsändande av  



energikombinationer blivit överstimulerad, något som i sin tur beror på 

felaktigt tankeklimat, som styr vår viljeföring. 

 

Infektionssjukdomar 

 
När vår organism invaderas av främmande energikombinationer i form av 

bakterier, virus eller kemiska ämnen innebär detta att energibalansen 

rubbas mer eller mindre allvarligt. Detta orsakar kortslutningar som vi 

upplever som sjukdomar. För att eliminera kortslutningarna kan vi tillföra 

sådana energikombinationer, mediciner, bakterier och virus, som i vissa fall 

kan neutralisera kortslutningarna. Men som sagt: biverkningarna finns 

alltid. 

Lyckligtvis har vår organism förmåga att skydda sig mot främmande 

icke önskvärda energier genom att vi har ett immunförsvar som mobiliseras 

när främmande organismer eller ämnen angriper. Detta byggs upp efterhand 

genom liven och vi har nu möjligheter att stimulera denna process.  

 

Värk   
 

En bekant har fruktansvärd värk i ena armen. Smärtan strålar ut från 

axelleden och ner mot armbågen. Läkarna har konstaterat att en nerv ligger 

i kläm i en led men vågar inte operera då nerven riskerar att skadas 

allvarligt. Man söker lindra med hjälp av allehanda smärtstillande preparat 

trots uppenbara biverkningar. Vad är det egentligen som ligger bakom denna 

kortslutning? 

Nerven representerar ett visst energitillstånd som skapats av personen 

ifråga och som all nervvävnad har den förmåga att när nya 

energikombinationer tillförs (exempelvis i form av fysiskt upplevt tryck) 

snabbt reagera med dessa varvid nya kombinationer skapas. Genom att 

ändra frekvensen på dessa skapas fysiskt sett föreställningen att 

förändringen leds genom nerven i form av impulser. Stamrörelsen som vi 

upplever som att impulsen rör sig längs nerven innebär på det psykiska 

planet alltså att en energikombination ändrar frekvens i förhållande till 

omgivningens. Kunde vi med hjälp av anpassade energikombinationer, 

kanske elektroterapi, påverka energiomsättningen i nerven så att 

smärtimpulserna reglerades kunde besvären lindras. För att bota 

kortslutningen fordras att trycket, som leden utövar på nerven, elimineras 

genom att vi förhindrar att energikombinationernas frekvenser i nerven 

respektive leden inte kan reagera med varandra. Detta kan ske genom att vi 

tillför lämpliga energikombinationer. Vi skapar ett visst avstånd, fysiskt sett, 

som psykisk motsvaras av att frekvenserna inte kan reagera med varandra.  

Skulle jag med tankekoncentrationer kunna skapa sådana 

energitillstånd som påverkade skeendena i nerven respektive leden skulle 



tillstånden kunna tänkas förändras mot ett botande. Här kan man invända 

att frekvenserna på våra tankar  är så höga att de knappast kan interferera 

med de frekvenser som vi har när vi arbetar med fysiska sinnesorgan och 

energikombinationer som dessa kan reagera med. Reservation dock för att 

på det psykiska planet är tid och rum något helt annat än det vi fysiskt 

upplever. 

 

Healing 
 

Vissa människor anses kunna zooma in en annans smärtfrekvenser och via 

handpåläggning etc. i viss utsträckning kunna förändra dessa, en förmåga 

som f.n. kan betraktas som instinktbetonad men som så småningom blir 

intuitiv och till stor hjälp vid sjukdomsbekämpning. 

En djupare analys av vad som sagts ovan visar att allt det vi upplever, 

fysiskt som psykiskt, i själva verket alls inte äger rum utanför oss eller i vår 

hjärna. Jaget, stillheten, evigheten och oändligheten, kan via det vi upplever 

“se sig självt”. Men hur kan en total stillhet, jaget, skapa rörelser, som är 

förutsättningen för upplevelse? Svaret måste bli att rörelsevärlden är 

illusorisk i förhållande till jaget, den fasta punkten men väl så verklig för den 

som lever i det av den själv skapade  upplevelseplanet, det vi kallar livet. 

 

FRI KRAFT 
 
Kraft är ett begrepp som försöker förklara och beskriva orsakerna till 

rörelseförändringar i ett system. Nära besläktat är energibegreppet som 

beskriver omsättningar och utbyte av olika energiformer. Någon exakt 

definition av vad energi egentligen är finns inte inom materialistisk 

vetenskap även om man urskiljer nio olika slag av energi med olika 

“renhetsgrader”, från den renaste, gravitationsenergin, som kan konverteras 

till de andra utan entropi (spill) via rotationsenergi, orbital rörelseeneergi, 

kärnkraft, stjärnornas inre värmeenergi, solljusenergi, kemisk 

reaktionsenergi, jordutstrålningsenergi samt kosmiska mikrovågors 

strålningsenergi. Överallt tror man sig se hur världsalltet efter bestämda 

lagar (slumpens skördar!!) går mot en oändlig stillhet och död. De senaste 

forskningsresultaten inom materialismen tyder på förekomsten av nya 

energiformer som man kallar mörk materia och mörk energi som är de 

dominerande energiformerna i världsalltet. Vad dessa egentligen är för något 

vet man ej men skulle innebära att det vi kallar fysisk materia högst kan 

utgöra 5% av helheten, en helhet vars gränser man inte känner. 

Vi kan tänka oss ett annat scenario. De av jaget “utsända” 

energikombinationerna består alltid av sex grundenergier enligt ovan i olika 

proportioner, dirigerade av moderenergin genom jagets viljeföring, som är en 

funktion av väsendets plats  i spiralkretsloppet. Hela processen är 



underställd de kosmiska skapelseprinciperna. När de utsända 

energikombinationerna reagerat med andra jags utsända energier efter 

bestämda mönster återvänder de till jaget som karmavågor, principiellt med 

samma “energimängd” som vid utsändandet och upplevs av och i jaget. 

Upplevelsen är alltså alltid subjektiv och personlig. 

All kraft i tillvaron har sin grund i det spänningstillstånd som råder 

mellan tyngd- och känsloenergierna i en energikombination. Skulle balansen 

mellan dessa energier rubbas utlöses kraften, mer eller mindre beroende på 

hur mycket balansen rubbas. Eftersom en energikombination aldrig kan helt 

tömmas på någon grundenergi finns alltid en viss spänning kvar i ämnet 

ifråga, både om det upplevs på det psykiska eller fysiska planet. 

 

Av Gunnar Carlsson 


