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Andlig Healing eller Andlig Healing eller   
Spiritualistisk Spiritualistisk   
Healing Healing ––    
Vad är det?Vad är det?  

FFRÅNRÅN  DENDEN  SSTORATORA  AANDENNDEN  ––  
IIGENOMGENOM  AANDENNDEN  ––    
TTILLILL  AANDENNDEN  
En kort men riktig förklaring hur healing fungerar: 
 
Som healer är du en länk emellan Den Stora Anden 
(Skaparen) och klienten. Alltså Den Stora Anden 
transformerar den helande energin, livskraften, kär-
lekskraften igenom Healern som är instrumentet – 
till klienten som väntar som mottagare av kraften. 
Det som sedan utmärker den andliga eller spiritualis-
tiska healern är att du arbetar i ett nära samarbete 
med din Healing guide eller doktor, som är en dis-
karnerad ande som arbetat som läkare eller alternativ 
läkare eller inom annan helande form på vår jord 
tidigare. Denne fortsätter att hjälpa med större kun-
skap ifrån andra sidan och som arbetar i nära samar-
bete med sin healer. 
 
Det finns tre olika former av healing: 
Kontakt healing = händer direkt på/ibland i auran 
Grupp healing /Batteri healing 
Distanshealing = avståndshealing/sända på distans 
 
Som healer är det mycket viktigt att vara ödmjuk, 
särskilt när man arbetar med andra människor, för 
det du åstadkommer är i samarbete med Skaparen 
och din andliga healing doktor. 
   Vi är kanaler (ej att förglömmas) för den högsta 
kraften som är ren och sann kärlek. Det är vår upp-
gift att förmedla den på bästa sätt, att alltid göra vårt 
yttersta. Kom dock ihåg att respektera varje individs 
fria vilja. Allt du sänder ut får du tillbaka, sådan är 
UNIVERSUMS LAG. 
 
Observera: 
En klient går till en healer därför att han förväntar sig att bli 
bättre - Han går till sin doktor för att få behandling - Det är 
en stor skillnad i det.  
Healing är ofta deras sista hopp! 
Se på din healing guide som om den är din alldeles speciella 
vän! 

 

KKÄLLANÄLLAN  FÖRFÖR  ALLALL  HEALINGHEALING  
Först och främst i healing så är våra böner till Skapa-
ren, vi ber inte till våra andevänner. 
När vi sedan tonar in till andevärlden för healing så 
ber vi inte till Skaparen – det är en ganska stor skill-
nad i process. 
 
Vi tror att källan av all healing kommer från Skapa-
ren och är därför Gudomlig. 
Vi tror att våra healing doktorer i andevärlden är 
Skaparens ministrar/ sändebud. 
 
När Skaparen har arbete att utföra, så säger de olika 
skrifterna hur Skaparen sänder ut sina änglar att göra 
hans arbete. Det är exakt det samma med andlig hea-
ling. 
 
De andliga healing- doktorerna är Skaparens änglar 
eller sändebud. 
Det är de som i hans namn, använder sin visdom 
och kraft i sin uppgift att hela de sjuka. 
Den del som vi spelar i detta är vår skicklighet i att 
tona in med våra Andliga doktorer för att sedan göra 
väg för den andliga energin att stråla till de behövan-
de. 
Intoningens intention ska vara att hela de sjuka och 
att ta bort smärta och att ta bort orsaken till sjukdo-
men. Att se den hjälpsökande fullt frisk så som Han/
Hon skapades. 
 

 

Så här kan det se ut vid en andlig healing session 
Här illustrerat med nyss avlidne Georg Chapman 

( Berömd Engelsk Andlig Transhealer.) 

Av: Jane Lyzell 
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HHÄLSAÄLSA  OCHOCH  HHEALINGEALING  
När du (eller din patient) ej blir frisk på vanligt vis 
(med healing), måste man fråga sig vad som är fel 
med ens tänkande. Hur bör jag tänka om för att bli 
frisk? 
 
Ingenting är obotligt. 
Kraften som skapat oss, kan också hela oss. 
Sjukdomen som uppstår ifrån ingenting, kan också 
gå tillbaks till ingenting. 
Kroppen är själv helande om du inte förstör krop-
pen med olika gifter. 
”Kroppen försöker alltid hela sig själv.” 
 
• Glad och Frisk – eller vill jag ha rätt?! (ex. att 
hålla kvar i gammalt som förgör) 
Tänk väl om andra så hjälper du dig själv, om inte så 
kan du skada dig själv! 
 
Auran är en reflektion utav en människas andliga 
och fysiska hälsa. 
”Det är endast en reflektion (spegelbild)”. 
 
Om en person har något fysiskt fel eller sjukdom kan 
ibland mediala personer observera det i auran anting-
en som en gråtrist aktig eller argsint färg. 
Om det handlar om mental ohälsa så är det generellt 
en tillbakadragande, svag reflektion och när de psy-
kiska besvären är helade, så klaras (renas) auran auto-
matiskt och när de 
mentala proble-
men reds ut kom-
mer auran också 
att reflektera en 
gladare kondition. 
 
Man kan alltså 
inte hela en aura. 
Man kan inte hela 
en reflektion 
(spegelbild). Det 
går heller inte att 
dela auran för 
ingen reflektion 
kan bli delad. Den 
kan heller inte tas 
bort. Den healer som är så felinformerad och som 
använder sig av borttagning uttrycker sin okunskap 
om healingens baskunskaper, för alla sådana tekniker 
är värdelösa att avända som en healingakt. Det finns 
ingen mening i det, det bara ger uttryck för att det är 
fel väg att försöka hela. 
 
Rädsla och frustrationer är upphov till nästan alla 
fysiska sjukdom, rädsla kommer först. 
Skaparen ger ingen människa sjukdomar. Den tan-
ken är absurd.  
 
Den personen som tror att Skaparen är så elak och 
hämndlysten att han skulle ge smärtor och tortyr i 
utbyte för någon synd faller in under tankemönstret 
att han är så värdefull att Skaparen tar en speciell 

notis om honom. Om det skulle vara så, så skulle 
Skaparen ha fullt upp med att straffa sina barn. Själv-
klart är detta bara nonsens. 
 
Så eftersom Skaparen alltså inte sänder ut sjukdomar 
till oss, så ska vi inte heller förvänta oss att han dis-
kriminerar eller favoriserar någon mer än någon an-
nan, genom att sätta sig över lagarna för tillfrisknan-
de. 
 
Om vi ser det hela lite mer ifrån ett jordsligt per-
spektiv, med sunt förnuft och logik. 
 
• Om jag sticker in mitt finger i elden så kom
 mer jag att bränna mig. 
• Om jag går ut i kylan med lite kläder på och 
 blir blöt av regn och blir nedkyld, så får jag en 
 kraftig förkylning. 
• Om jag oroar mig jämt, så får jag huvudvärk 
 och till slut magkatarr. 
• Om jag lever i destruktivitet så får jag  
 förmodligen reumatism eller artros. 
• Om jag har förstoppning och inte försöker 
 göra nådot åt det, då kommer mitt blodsystem 
 att förgiftas och jag kommer att lida på olika 
 sätt, och så fortsätter det. 
 
”Dålig hälsa är resultatet av att man motsätter sig 
lagen om hälsa” – och inom samma logik så faller 
teorin om karma till marken. 

Andlig healing är inte en akt av magi, det är andlig 
vetenskap. Medicinsk vetenskap baseras på vetskap 
om de fysiska lagarna som handlar om våra fysiska 
kroppar och deras funktion, det är ingen magi det 
heller. Det är helt enkelt en vetskap om orsak och 
verkan. 
 
Om det t ex är en försvagning av sinnena eller nerv-
systemet etc. i en viss ålder, så kan healingen inte gå 
över denna lag och göra patienten ung igen, men 
man kan hjälpa till att bi- behålla vitaliteten och styr-
kan i varje möjlighet och stärka så att svagheterna 
blir mindre.    
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EE 
n annan viktig faktor är att ibland så 
håller patienten kvar orsaken till sjukdo-
men. De håller i sorg och avundsjuka 
från dåtiden och så fortsätter disharmo-

nin i sinnet. De kanske väljer att leva kvar i sitt 
sjukdomstillstånd med t ex reumatism, eller så är de 
felbehandlade av något som förstärker sjukdomen. 
Det finns många, många orsaker till förhinder att 
healingen ska ha sin fulla verkan. 
 
Andlig healing kan och reducerar alltid symptomen 
eller orsaken till sjukdomen. 
 
Om vi ser på sjuklighet och på det goda som andlig 
healing ger oss på basis av det som vi har skrivit så 
sätter vi dem i rätt perspektiv. Baserat på logik och 
sunt förnuft. 
 
Inget gott kommer utav ”flykt argument”, att skylla 
misslyckande på brist på tro eller att försöka ge 
ansvaret på Skaparen. 
 
Andlig healing är i en tveklöst stark position baserat 
på de oräkneliga numren av fall som har kurerats 
och som ses varje dag. I det känner vi igen det goda 
arbete de visare sinnena i andevärlden som har för-
mågan och den existentiella vetskapen att förmedla 
lagarna och styrkan av healing och gör det som en 
del av Skaparens högre plan. Om det inte fanns 
dessa lagar skulle livet bli kaotiskt för det skulle bli 
ologiskt och otryggt i alla former. 
 
Så om vi förstår lite om dessa saker, så förstår vi 
det vackra med den underbara plan med alla möjli-
ga möjligheter som vi har fått tilldelat oss av vår 
Skapare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hur Andlig Healing Hur Andlig Healing   
Arbetar!Arbetar!  

 
A A - Hjälper kroppens naturliga  
 förmåga att hela sig själv 

 
NN - Vitaliserar både kropp och  själ 
 
DD - Förstärker Andlig utveckling 
 och mentalt välmående 
 
LL  - Helar på alla nivåer mentalt,  
 andligt, fysiskt, emotionellt 
 
I I - Balanserar kroppens energier 
 
GG - Löser upp blockerade energier 
 
HH - Frammanar en total avslapp-
 ning 
 
E E - Renar kroppen på gifter 
 
AA - Söker sig själv till de ställen 
 som behöver helas 
 
LL - Fungerar på djur, växter och 
 allt 
 
I I - Otrolig trevlig helhetsmetod  
 för helande 
 
NN - Kan aldrig skada i någon form 
 
GG - Gudomligt samarbete med din 
 guide. 

”Guds Hand” Illustration av Gert Kaffa 



Att Healern är: 
• En person som fungerar som en ren kanal för den 
andliga energin och innehar sådana kunskaper and-
ligt, medicinskt, terapeutiskt och etiskt . 
Som man förväntar sig av en person som arbetar 
med kompletterande läkekonst ska uppträda. 
 
Andligt:  En väl utarbetad kontakt med den he-
lande energin och med sin ande doktor/guide. God 
kunskap i de universella lagarna och speciellt ”lagen 
om hälsa”. 
 
Medicinskt: Bas medicin kunskaper 
 
Terapeutiskt: Terapeutiska grundkunskaper 
 
Etiska regler: Tystnadsplikt och lagen för alterna-

tivmedicinsk verksamhet som heter 
SFS1998:531 Lag om yrkesverksam-
het på hälso- och sjukvårdens om-
råde, kapitel 4. Utomlands är det 
Code of Conduct. 

 
Själva utövandet ska föregås med god upplys-
ning vad healing är och hur det arbetar! 
 
All healing sker med kläder på, något annat är 
inte acceptabelt! (under inga som helst omständighe-
ter får genitala/intima delar beröras, gäller så väl 
män som kvinnor, dessa områden ska vid behov be-
handlas ute igenom auran, minst en halv meter ifrån 
klienten). Önskvärt är att en person assisterar vid 
behandlingar, speciellt då motsatta könet ska be-
handlas. 
”Trygghet för både healer och klient”(fast detta är 
något som ibland kan vara praktiskt ogenomförbart, 
tyvärr!). 
 
Healern frågar om det är ok att lägga sina händer på 
din kropp för att generera den helande kraften ge-
nom händernas chakra punkter till dig som klient. 
Antingen så ligger du på en bänk eller sitter bekvämt 
på en stol. Och förhoppningsvis så finns behaglig 
musik att lyssna till! Många gånger behandlas hela 
kroppen, även om det specifika problemet kan vara t 
ex en ond rygg. Men vid specifika åkommor centre-
ras healingen där problemet är under längre tid, än 
övriga delar på kroppen. En behandling bör inte 
överstiga 40 minuter (för att utesluta magnetisk hea-
ling). 
 
Klienten ska vara avslappnad för bästa mottaglighet 
och lättast att komma till denna avslappnade tillstånd 
är att blunda (blunda är att föredra men inte ett mås-
te). Ta dig till en behaglig plats eller minne och för-
sök vara där. Det bör inte heller pratas under en be-
handling, mer en absolut nödvändigt för behandling-
en. Som mottagare av den helande behandlingen kan 

förnimmelserna variera mycket ifrån person till per-
son, men det vanligaste som brukar dyka upp är vär-
me eller kyla och ilningar/pirrningar. Sen kan också 
olika välbehagskäns-
lor frammanas och 
färgspel innanför 
ögonlocken. Ibland 
kan en mildare form 
av smärta uppstå i 
delar som har varit 
problem i sedan gam-
malt. Ibland kan du 
som klient känna av 
flera händer än hea-
lerns som arbetar 
samtidigt på din 
kropp (ande doktorn). Känslosvallningar förekom-
mer också så som väldig glädje/skratt eller gråt. Ef-
ter avslutad behandling bör du ligga kvar några mi-
nuter för att sakta o varsamt resa dig upp ifrån brit-
sen – sen är en rekommendation att ta det lite lugnt 
den dagen, om det går, för bästa möjliga resultat. Ett 
glas vatten kan göra gott efteråt också. 
 
Resultat av healing- behandlingen varierar naturligt-
vis från person till person och problematik och lagen 
om hälsa. En del kan bli helade efter en behandling 
medans andra kanske behöver gå under en längre 
period med upprepade behandlingar. Men resultat 
blir det alltid på något plan, fysiskt, mentalt, emotio-
nellt eller andligt. Tänk bara hur många år det kanske 
tagit att bygga upp det sjukdomstillstånd du befinner 
dig i. Med det i åtanke kan man få ett perspektiv att 
det kan ta tid att återhämta sig. Fast ibland går det 
snabbt och kan tyckas som ett mirakel. Det är när 
alla bitar fallit på plats. En bra regel att gå efter är: 
sker ingen förbättring på något plan (andligt, men-
talt, emotionellt, fysiskt) efter tre behandlingar så 
kanske inte just den healern är rätt för dig, och du 
bör söka någon annan. Fråga din healer som säkert 
kan rekommendera dig vidare till en annan healer. 
Din healer bör ha ett kontaktnät av healers att re-
kommendera vidare till. Likadant som en läkare 
ibland behöver remittera dig vidare till specialister 
eller en doktor i annan kunskapskategori, likadant är 
det med healers. En del är bättre på nackar och ryg-
gar, andra hjärta och lungor osv. Det har att göra 
med vem deras samarbetspartner är ifrån andra sidan 
och vilka specialitéer den läkekunnige har och natur-
ligtvis healerns egna kvalitéer. Nu kanske du undrar, 
men healing är väl healing oavsett? Ja, det stämmer, 
alla healers arbetar med den gudomliga källan av hea-
ling kraft. Men energin arbetar olika igenom olika 
healers, på grund av ovan nämnda och personkemi-
er. En healer är ju ett mänskligt instrument! 
 
Uppgiftskällor: Ramsbergsgårdens arkiv, ICSSH och 

Skolan Lyztran.          ■ 
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Vad bör du förvänta dig, då du ska få Vad bör du förvänta dig, då du ska få   
Andlig eller Spiritualistisk healing!Andlig eller Spiritualistisk healing!  
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Edgar Cayce – 
Den sovande profe-
ten . 
Han föddes den 18 mars 
1877 vid en farm vid 
Hopkingsville i Ken-
tucky USA. Han gick 
över till andra sidan i en 
ålder av 67 år, den 3 Ja-
nuari 1945 och följdes 
tre månader senare av sin 
följeslagare och fru Ger-
trud Evans Cayce den 1 
April.                           

  
  

EE 
dgar Cayce´s livsverk och historia är 
mycket speciell och det man slås av då 
man studerar honom närmare är vilken 
fin och enkel man han och hela hans  

familj var, då hans barn fortfarande låter sprida vida-
re hans livsverk i samma anda för att hjälpa sjuka 
och framförallt det som var hans passion –  ”göra 
barn friska.” 
   Det som slår en är om han var en människa eller 
ett mirakel. Helt klart så var han ett föredöme för 
oss efterlevande att ta lärdom av. I en slags självhyp-
nos eller trans kunde han förutse märkliga profetior 
om framtiden och ge medicinska kurer och diagnos-
tisera sjukdomar han aldrig hade studerat. Han gav 
medicinska behandlingar som han aldrig någonsin 
hört talas om, med en exakthet som även gjorde 
läkarkåren hänförd. 
   Där läkarkåren gick bet kunde Cayce´s kurer hjälpa 
t ex i obotliga sjukdomar (enligt läkarkåren) som can-
cer eller metoder mot psoriasis och epilepsi. Under 
sin livstid gjorde han ända upp till 14 000 readings 
som finns dokumenterade och används än i dag av 
vissa alternativ läkare världen över.  
 

 
 
Edgar Cayce började tidigt 
att läsa sin bibel och be-
stämde sig i unga år att 
läsa den en gång om året. 
Detta gjorde han hela livet 
ut och det resulterade i en 
mycket kristen tro och en 
ingående tolkning av bi-
beln, vilket han fann att 
dess tolkning var olika 
vart efter han blev äldre 
och äldre.  
 

VV 
id tretton års 
ålder, en efter-
middag i maj 
månad, hade 

han en uppenbarelse, då 
han som ofta satt i sin 
koja i skogen och läste 
bibeln och historien om 

Noak. Han kände en närvaro och han tittar upp. En 
kvinna står framför honom, med en röst så mjuk och 
klar att det påminde honom om musik.  
Hon Säger;- ”Dina böner har blivit hörda, säg mig, 
vad du önskar dig mest av allt, så att jag kan ge det 
till dig”. 
   Då såg han att det fanns något på hennes rygg, 
någonting som bildade skuggor bakom hennes ge-
stalt, likt vingar. 
   Han blev rädd men hon log emot honom och vän-
tade. Han tyckte det hela liknade en dröm och var 
rädd att hans röst inte skulle höras, men så öppnade 
han munnen och hör sig själv säga:  
”Helst vill jag hjälpa sjuka mänskor och särskilt sjuka 
barn”. Han tänkte på Jesus och lärjungarna och ville 
bli som en av dem. Plötsligt var hon borta och han 
tittar på platsen där hon stått och försökte få syn på 
henne i solstrålarna, men hon fanns inte kvar. 
    
Edgar hade en mycket förstående mor och delade 
alla sina upplevelser och funderingar med henne, så 
också denna upplevelse och han frågar om hon tror 
att han läst bibeln för mycket och blivit knasig av 
det. Hon slår upp Johannesevangeliet och läser för 
honom: ”….Sannerligen, jag säger eder: vad ni ber 
fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills 
har du inte frågat efter någonting i mitt namn, fråga 
och du skall få, så din glädje bli fylld” 
   Hon tittade på honom och log. 
”Du är en bra pojke, du vill hjälpa andra, varför skul-
le inte dina böner bli hörda?” sa hon. ”Jag tror inte 
du behöver sluta läsa bibeln. Jag kommer att se om 
något är fel med dig, men det är nog bäst att vi inte 
berättar det här för någon.”  
Edgar frågade då vad hans mor trodde att det betyd-
de. ”Det kan betyda att du ska bli en duktig och be-
römd läkare, som kommer att bota många barn eller 
så kan det betyda att du ska bli präst eller missionär.” 
 
     Forts. nästa sida 
 

TTTTTTTTRERERERERERERERE        AVAVAVAVAVAVAVAV        DEDEDEDEDEDEDEDE        STÖRSTASTÖRSTASTÖRSTASTÖRSTASTÖRSTASTÖRSTASTÖRSTASTÖRSTA        
HHHHHHHHEALINGEALINGEALINGEALINGEALINGEALINGEALINGEALING        MMMMMMMMEDIUMEDIUMEDIUMEDIUMEDIUMEDIUMEDIUMEDIUM                
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Av: Jane Lyzell 
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MM issionär tyckte Edgar lät bra, det ville han bli. Detta var upptakten till hans 
vilja att hjälpa sjuka och här började 
hans mediala utveckling ta fart.                                                                                                                              

I en lite omild behandling av sin far och efter diverse 
uppläxning för att han inte kunde sina läxor i skolan 
då hans far försöker inpränta kunnandet medels 
tvång, ringde det i hans öron av slagen. Då tycker 
han sig höra någon - det var kvinnans röst som han 
hört i sin uppenbarelse som säger: ”Om du bara kan 
sova en stund, så kan vi hjälpa dig”. 
   Han ber då att få vila en stund för att sedan åter ta 
upp läxläsning och förhör. Fadern går med på detta 
och ger honom en sista chans att kunna läxorna. Ed-
gar tar rättstavnings- boken till huvudkudde och 
somnar genast. En stund senare vaknar han till och 
kan sin läxa som rinnande vatten. Inte bara det, utan 
han kan svara på vilken fråga som helst i hela boken. 
   Fadern tror inte sina öron och tror naturligtvis att 
Edgar ljög om att han inte kunde läxan innan, han 
kunde inte ta in detta som hände.  
   På detta sättet fortsatte han inlärningen av skolar-
betet – han sov på sina skolböcker. Efter dessa hän-
delser följde hans utveckling framåt  till det han skul-
le bli – Den Sovande Profeten och att ge readings 
oberoende av tid och rum och hjälpa tusentals män-
niskor, de flesta genom brev med hjälp om helande. 
Det flesta readings handlade om: 
 
• Hälsa och Friskvård  

• Filosofi och reinkarnation  
• Drömmar och Drömtolkning  
• ESP och parapsykologi  

• Andlig utveckling, meditation och bön 
 
Edgar Cayce påstod att vi  kan alla bli mer mediala 
om vi använder kunskapen på rätt sätt. Andlighet är 
snarare en konsekvens av utveckling. Han poängtera-
de också att varje människa själv måste pröva de 
principer som lades fram: 
 
• Att vi alla är ett  
• Fördragsamhet med alla människor  

• Sympati och förståelse för världens alla stora 
religioner. 

 
A.R.E eller Association for Research and Enlighten-
ment bildades 1931 för bevarandet och att göra Ed-
gar Cayce materialet tillgängligt. A.R.E. finns i USA.   
www.edgarcayce.org 
 
67th Street and Atlantic Avenue 
P.O. Box 595 
Virginia beach 
VA 23451 0595 
USA 
 
Om Edgar Cayces liv och verk kan man läsa i Tomas 
Surgrues, “Det finns en Flod” ISBN 13:978-91-
971853-0-1 eller Edgar Cayce “Den sovande Profe-
ten” ISBN: 91-971853-8-8 

Harry  
Edwards    
Född 1893, gick över till 
andevärlden 1976  
 

HH arry Ed-wards är en 
av Englands 
största hea-

ler och troligtvis den hea-
ler som har demonstrerat 
sin gåva inför flest antal 

människor på en gång. 1973 höll han en healing- 
seans på ”The Royal Albert Hall” i London i en ålder 
av 80 år inför 5 500 besökande i publiken. Hans mi-
rakulösa gåva gav besökarna som var där, och på 
andra demonstrationer också, helt otroliga bevis för 
healingens otroliga direktverkan. På någon minut 
kunde utväxande svulster försvinna då han lade sin 
hand på dessa eller att rörelsehindrade kunde gå och 
lämna sina olika rörelse- hjälpmedel kvar för att ta 
sig fram för egen maskin.  
 
Dessa demonstrationer kunde gå till så att han frågar 
klienten: 
”Hur länge har du haft denna utväxt?” 
 ”I över tio år, och läkarna kan inget göra”, säger 
klienten.  
”Hörde ni det”, säger Harry, samtidigt som han hål-
ler sin hand på svulsten.  
”I över 10 år och läkarna kan inget göra - vart var 
det din svulst sitter?”  
Klienten tar upp sin hand för att peka ut svulsten 
och då är den borta! Så fort kunde det gå när han 
demonstrerade sina healing gåvor. 
 
Harry Edwards märkliga healingbana började så sent 
som i hans tidiga 40 års ålder, då han av ett medium 
på ett spiritualistiskt möte fick budskapet till sig att 
han var ett utmärkt verktyg för andlig healing. Så 
småningom gör han sina första försök som är så 
framgångsrika och drar fler och fler besökare att han 
bestämmer sig för att viga resterande delen av sitt liv 
åt detta.  
 
Tusentals healing berättelser är rapporterade, även i 
flera av de hopplösa fallen (obotliga enligt 
läkarkåren)  infann sig total helande eller förbättring-
ar. Även fast han inte ens hade mött dem personli-
gen, då  majoriteten av hans klienter skickade brev 
om healinghjälp som sedan sändes på distans. Han 
var också den som banade vägen i England för den 
andliga healingen som en kompletterande behandling 
till skolmedicinen och healers frammars och betydel-
sen av samarbete på sjukhusen.  
Han satte Andlig Healing in till ett andligt fakta be-
grepp. Han talade om andliga doktorer som är förut-
sättning för att göra framgång möjlig och att se hea-
ling som en medium/medial akt.  
Hans ord var; ”Healing är en andlig vetenskap, base-
rad på kärlek och medkänsla”. 
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Harry grundade the Harry Edwards Spiritual Healing 
Sanctuary at Shere, Surrey 1946, som  fortfarande 
finns kvar i dag. Det sägs att han fortfarande arbetar 
ifrån andra sidan och hjälper till att driva healing kyr-
kan genom dem som arbetar där. Han var också den 
första medlemmen i The National Federation of Spi-
ritual Healers, 1954 som han hjälpte till att bilda som 
minister i the Spiritualists´ National Union.  
Harry Edwards hann skriva många böcker i ämnet, 
men också  i andra former av mediumskap, vilket in-
tresserade honom mycket.  
Vi kan varmt rekommendera hans bok ”A Guide to 
the understanding and practice of SPIRITUAL HEA-
LING”, som ges ut av Harry Edwards sanctuary.   
www.harryedwards.org.uk 
 
 
Till sist avslutar vi med Harry Edwards bön: 
 
MMÅÅ  JAGJAG  VISAVISA  TACKSAMHETTACKSAMHET  FÖRFÖR  DENDEN  VÄLSIGNEL-VÄLSIGNEL-

SESE  SOMSOM  JAGJAG  REDANREDAN  HARHAR  ..  
  
BBEVILJAEVILJA  MIGMIG  SLÄPPASLÄPPA  SMÄRTASMÄRTA  OCHOCH  SJUKDOMSJUKDOM, , 
BESKYDDABESKYDDA  MIGMIG  FRÅNFRÅN  ALLALL  INSJUKNANDEINSJUKNANDE  OCHOCH  
TILLMÖTESTILLMÖTES  GEGE  MIGMIG  GODGOD  HÄLSAHÄLSA  II  MINAMINA  ÅTERSTÅ-ÅTERSTÅ-

ENDEENDE  DAGARDAGAR..  
  
AAVLÄGSNAVLÄGSNA  ALLALL  ORSAKORSAK  TILLTILL  OFULLKOMLIGHETOFULLKOMLIGHET  
OCHOCH  LÅTLÅT  HEALINGHEALING--  MINISTRARNAMINISTRARNA  KOMMAKOMMA  NÄRANÄRA  
TILLTILL  MIGMIG  SÅSÅ  ATTATT  JAGJAG  BLIRBLIR  MEDVETENMEDVETEN  OMOM  DERASDERAS  
NÄRVARONÄRVARO  FÖRFÖR  ATTATT  MOTTAGAMOTTAGA  GUIDNINGGUIDNING  OCHOCH  IN-IN-
SPIRATIONSPIRATION..  
  
BBEVILJAEVILJA  MIGMIG  MODMOD  OCHOCH  SJÄLSSTYRKASJÄLSSTYRKA  ATTATT  ÖVER-ÖVER-

KOMMAKOMMA  ALLAALLA  MOTIGHETERMOTIGHETER..  
  
LLÅTÅT  MIGMIG  BLIBLI  MEDVETENMEDVETEN  OMOM  STYRKANSTYRKAN  II  ALLAALLA  
TIDERSTIDERS  BEHOVBEHOV. .   
  
BBEVILJAEVILJA  MIGMIG  FÖRTRÖSTANFÖRTRÖSTAN  ATTATT  KOMMAKOMMA  ÖVERÖVER  
MINAMINA  RÄDSLORRÄDSLOR  OCHOCH  ATTATT  INTEINTE  FÖREKOMMAFÖREKOMMA  MED-MED-

VETENVETEN  SKADASKADA..  
  
UUNDERVISANDERVISA  MIGMIG  HURHUR  JAGJAG  SKASKA  LEVALEVA  RIKTENLIGTRIKTENLIGT  
ENLIGTENLIGT  DITTDITT  SYNSÄTTSYNSÄTT, , ATTATT  GÖRAGÖRA  VADVAD  SOMSOM  ÄRÄR  
RÄTTRÄTT  OCHOCH  SANTSANT..  
  
JJAGAG  BERBER  OMOM  GODGOD  GUIDNINGGUIDNING  OCHOCH  ATTATT  RÄTTARÄTTA  IN-IN-
FLUENSERFLUENSER  SKASKA  INSPIRERAINSPIRERA  ALLAALLA  MÄNNISKORMÄNNISKOR  ATTATT  
VARAVARA  LIKSOMLIKSOM  BRÖDERBRÖDER, , ATTATT  VARAVARA  FÖRFÖR  VAR-VAR-

ANDRAANDRA, , OCHOCH  ATTATT  FREDFRED//HARMONIHARMONI  SKALLSKALL  VARAVARA  
FÖRFÖR  ALLALL  TIDTID..  

                                                                                            
AAMENMEN    
 
(Bönen fritt översatt av Jane 
Lyzell) 

Georg Chapman   
(1921-2006) 

DD en berömda 
trans- healern 
George Chap-
man gick nyli-

gen över till andra sidan, 
den 9 augusti 2006 i en 
ålder av 85 år. Han var en 
av Englands mest märkli-
ga healer. I över 60 år 
behandlade han tusentals 
klienter från alla samhälls-
klasser och livsvägar, vil-
ket inkluderade berömd-

heter och medlemmar av de medicinska proffsen. 
Genom att gå in i ett transstadium lät han anden av 
dr William Lang ”operera” genom honom.  
 
Ett tag i livet hade George healing- centers inte bara 
i UK, utan också i Frankrike, Tyskland ,Österrike, 
Schweiz och Spanien. Han demonstrerade också 
healing i andra delar av världen som Indien och 
Canada. 
Han var fortfarande verksam ända till en vecka före 
hans övergång, då han lät meddela: 
”Jag har nu dragit mig tillbaka från att ge kontakt-
healing, men jag fortsätter med distanshealingen. 
Min son Michael tar över klienter för kontakthea-
lingen”. Så hans arbete fortsatte ända till hans över-
gång. 
 
Hans utveckling som transhealer började då han 
och hans fru miste sitt första barn Vivian, bara fyra 
veckor gammal. Paret var förkrossade och i sitt sö-
kande efter svar, gick de med i en ”Fire Brigade”. 
Där började de experimentera med glas och alfabe-
tet, (anden i glaset) för att mottaga andliga medde-
landen, vilket gav dem en övertygelse om att deras 
dotter levde och mådde bra på andra sidan i nästa 
värld. 
 
Dessa experiment öppnade upp för ett trans- till-
stånd hos Chapman, och olika ”entiteter” talade 
igenom honom. Hur som helst, med tiden så mani-
festerade Dr Lang sig själv och förklarade att hans 
mission var att hela de sjuka och att han var Geor-
ges huvudguide i healing arbetet. 
 
Dr William Lang hade praktiserat på ”Middlesex 
Hospital” i London från år 1880 till 1914. Det 
märkliga och det som var bra med att denna doktor 
hade levt in på 1900 talet var ju det att han lätt kun-
de identifieras. 
Vilket också gjordes, och blev bekräftat både av 
sjukhuset och gamla patienter och kollegor.  
 
Men kanske det mest bevis bördiga var att Dr 
Langs egen dotter i detta livet kunde utan tvekan ge 
bevis för att det var hennes far som arbetade ige-
nom George Chapman.  
     Forts. nästa sida 
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