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BAKGRUND 
Alla levande organismer omger sig med en vibrerande och harmoniserande livsenergi som som är en 
förutsättning för liv, reproduktion och reparation. Därför har vi alla en en förmåga att hela oss själva. Denna 
förmåga kan bli mer eller mindre satt ur spel av stressfaktorer av olika slag som alla konsumerar energi. 
Människor som lever på  planeten  Jorden är ofta utsatta för många sådana energislukande stressfaktorer t ex 
förorenat/d vatten, luft och föda. Även mental stress binder stora mänskliga energimängder som uppstår när 
kraven på oss blir högre än vi är intresserade eller kapabla att uppfylla. I sådana situationer kan sjukdomar och 
andra abnormiteter lättare etableras i våra kroppar eftersom den självläkande kapaciteten ofta blir kraftigt 
nedsatt. 
 
Auran som omger alla levande organismer är en manifestering av livsenergi. Dess våglängder (färger) och 
volym samvarierar med en människas hälsotillstånd. Auran består av  olika skal som hänför sig till våra  olika 
kroppar. Grovt uppskattad är den yttre aurans utsträckning runt en frisk och vital människa  flera meter. 
 
Åtskilliga både konventionella och alternativa terapier såsom meditation, andningsterapi, qigong, 
autogen träning och kinesologi syftar till att återställa  den självläkande förmågan hos oss människor. 
På motsvarande sätt kan vi betrakta healing som en tillskottsenergi till självläkning men den har en 
mera djupgående och harmoniserande och balanserande effekt än de flesta andra terapier. 

     
Om en healer är framgångsrik bör han/hon kunna förbättra både aurans kvalitet och dess volym runt 
en klient. Särskilt kvalitetsförändring av auran har demonstrerats på ett elegant sätt av dr Ludwig 
Britten redovisat 1999 (1) och av Prof. Korotkov i samband med PSI-Tagen den 28/11-2/12 2001 i 
Basel. 
 
En studie med distanshealing företogs vid Universitetet i Freiburg i Tyskland 1998 och 1999 av  Dr  
Wiesendanger (2). Långtidssjuka (i genomsnitt 11.2 år) personer läkarundersöktes före och efter 
distanshealingens genomförande. Dessutom fick alla 230 mottagare med ett brett register av 
sjukdomar avge omfattande rapporter om sitt hälsotillstånd före, under och efter försöksperioden. 10-
14% av mottagarna blev klart bättre av distanshealingen. Av kontrollgruppen blev ingen bättre. 
 
En auktoritet beträffande forskning kring distanshealing är Elisabeth Targ chef för Institutet för 
Forskning kring Komplementär Medicin som är en del av Calfornia School of Medicin. Hon har 
gjort/medverkat i ett tiotal vetenskapliga studier och reviewartiklar som relaterar till distanshealing under 
senare delen av 1990-talet. Hon får stora anslag från amerikanska  hälsovårdmyndigheter och 
Försvarsdepartementet. Hon har tillsamns med medarbetare bl.a. i en mycket uppmärksammad rapport visat 
att  tjugo AIDS patienter som fick distanshealing förbättrade sin hälsa markant i jämförelse med de tjugo i 
kontrollgruppen som inte fick någon healing (3).   Hon har även skrivit reviewartiklar som visar på att 
distanshealing och intensiv och fokuserad bön verkligen fungerar (4). 
 



Målsättningen med första fasen av denna studie är att studera aurans förändring vid distanshealing under olika 
förutsättningar såsom t.ex. healerns och klientens vitalitet, avståndet dem emellan men även 
omgivningsfaktorers inverkan. 
 
MATERIAL  OCH  METODER  
HEALERS/SÄNDARE AV ENERGI 
Åtta healers/sändare valdes ut efter flera testsessioner under våren 2001. Dessa representerar både 
naturbegåvningar och Reiki healers. Sex av dessa valdes ut vid varje experimenttillfälle. Dessa fick vid varje 
försökstillfälle av projektledningen foton av de utvalda klienterna/mottagarna eller träffa dem. De fick även 
veta vid vilken tid villkorslös kärleksenergi skulle sändas till dessa. Sändarna befann sig på olika platser i 
Sverige och utomlands de flesta någonstans i Umeå, men inte i samma byggnad som mottagarna. Vid flera 
tillfällen hade vi en healers lokaliserade mer än 4500 km från mottagarna. 
 
 

 
KLIENTER/MOTTAGARE AV ENERGI 
Dessa bestod av två kategorier – en grupp hade tidigare erfarenhet av healing, en annan hade inte den 
erfarenheten och var dessutom en smula skeptiska men intresserade att pröva om det möjligen kunde fungera 
på dem. Gruppens storlek varierade mellan fem och sju personer. 
  
MÄTARE 
Åtta mätare tränades att mäta energiaurans utsträckning med hjälp av slagruta/vinkelpinnar men även att ta 
blodtryck, puls, andningsfrekvens och energiflöde i kroppsmeridianer. Varje mått på aurans utbredning togs 
två gånger och ett medelvärde registrerades som en utbredning i cm framför mottagaren. En nollmätning före 
experimentets start togs och sedan var 5-te minut vid varje försökstillfälle även under pauser.. 
 
FÖRSÖKSTILLFÄLLEN 
Under hösten 2001 genomförde vi 6 försökstillfällen medan vi hade 5 försökstillfällen under våren 2002.   

 
RESULTATSAMMANFATTNING 
• Auraenergivolymen ökar normalt kontinuerligt under  en serie av healing/sändningssessioner.  
• Auravolymen kan öka upp till 324 gånger under ett försökstillfälle.  
• En mottagare med stress eller annan hälsostörning förefaller snabbt kunna konsumera tillförd energi. 

Detta blir särskilt tydligt i pauserna mellan healingsessionerna.  
• En mottagare kan  ta åt sig energi från en grannmottagare eller mätare. 
• Sändarens vitalitet påverkar auraökningen hos en mottagare. 
• Grundvitaliteten och den mentala balansen tycks samvariera med auraökningen hos mottagaren. 
• Av mottagaren utvalda kristaller /halvädelstenar ökar auravolymen. 
• Syntetiska kläder reducerar auravolymen medan naturmaterial speciellt ull ökar den. 
• Mottagarens ovilja/ointresse att ta upp energi påverkar auraökningen för vissa mottagare. 
• Energiblockeringar i kroppsmeridianerna förefaller  minska vid healing. 
• Blodtrycket sjunker med ca 7 % vid healing    
• Distanshealing kan sändas över stora avstånd. 
• Healingenergi kan hos både sändaren och mottagaren uppfattas som värme och/eller vibrationer i  hela  

eller del av kroppen.     
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Om Du har frågor eller kommentarer i anslutning till vårt projekt är Du mycket välkommen att kontakta 
projektledaren Dr. Dag Rudin via e-mail: dagrudin@hotmail.com eller telefon 070 2187



 


