
Tre föredrag om den vetenskapliga 

forskningen kring healing 

 

Healing är den märkliga förmågan 

att mentalt påverka även på 

avstånd en annan organism, främst 

med inriktning att återskapa  

hälsan för den obalanserade,  sjuka 

eller skadade organismen. 

Vetenskaplig forskning av healing 

på avstånd har pågått länge, inom 

parapsykologin sedan 70-talet.  

 

Med anledning av att utredningen beställd av regeringen 

om alternativ medicin ska presenteras senast i mars 2019, 

ordnar vi tre föredrag med ledande forskare inom 

alternativ eller komplementär medicin inklusive healing. 

Alltför ofta får påståenden om att eventuella effekter av 

healing beror på placebo stå oemotsagda. Det finns sedan 

flera decennier seriös vetenskaplig forskning om healing 

som pekar på helt andra mekanismer.  

Healing associeras ofta med förmågan att bota 

sjukdomar, men handlar i grund och botten om en 

förmåga att rent mentalt, viljemässigt kunna påverka en 

annan organism, och det kan gälla både enklare såväl som 

mer komplicerade organismer.   

 

 

 

 

 

 



Torsdagen den 21 februari 

Professor Harald Walach håller föredrag om  

 

 

Complementary 

medicine and 

healing –  

how can the research 

be evaluated 

scientifically. 

Dr Walach har bred utbildning inom vetenskap, 

psykologi, parapsykologi samt komplementär och 

alternativ medicin. Han är professor vid Poznan Medical 

University, Polen och gästprofessor vid Witten-Herdeke 

University, samt författare till många vetenskapliga 

artiklar och böcker, bl. a medförfattare till Clinical 

research in Complementary Therapies: Principles, 

Problems and Solutions.  

Han kommer bl. a. att beröra hur tekniker inom 

komplementär medicin kan utvärderas på ett 

vetenskapligt sätt. Inom till exempel healing-forskning, 

som ingår i den komplementära medicinen, är det mycket 

viktigt att kunna utesluta placebo-effekten, d.v.s. att 

effekt uppnås bara för att man tror att påverkan sker, 

något som också konventionell medicin måste hantera, 

och ännu så länge med ganska oklara resultat och okända 

bakomliggande mekanismer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisdagen den 19 mars 

Bill Bengston, professor och ordförande i SSE, Society 

for Scientific Exploration håller föredrag om Healing 

research:  

       

Can Healing Intention 

be Stored  

and Made Practical, 

Scalable, and Conventional? 

 

I många experiment under 35 

års tid har jag fått fram 

tillförlitliga data som bortom rimligt tvivel visar att 

”healing” äger rum. Resultaten visar att (i) doseringen 

är en viktig faktor, (ii) healing utvecklas icke-linjärt, 

(iii) det inte i huvudsak handlar om “energi” utan 

snarare “information”; och (iv) det inte är korrelerat 

med något särskilt medvetandetillstånd utan fungerar 

mera som ett autonomt svar på behovet hos den som får 

healing. Jag försöker också förstå placebo.  

 

Min nuvarande forskning innefattar frågan om healing 

kan “fångas”, lagras och användas senare, utan healern 

och på ett praktiskt och skalbart sätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onsdagen den 10 april 

David Muehsam, PhD och Co-director of Research vid 

CHI, Consciousness and Healing Initiative, Bologna 

(www.chi.is) håller föredrag om  

Biofield Science and 

Healing: 

History, Terminology, 

Concepts and Devices   

Healing sägs av utövare och 

även forskare ske via ett så 

kallat ”biofield” (biologiskt 

fält). Vetenskapsgrenen 

”biofields” är ett växande forskningsfält där 

förhoppningen är att man skall få en vetenskaplig grund 

för att förstå inte bara healing utan också hur levande 

komplexa organismer fungerar och regleras. Detta arbete 

sker genom att resultat inom bl a biofysik, 

neurovetenskap och psykoneuroimmunologi utnyttjas.  

Fenomen som brukar beskrivas som ”energimedicin” kan 

då förstås bättre.  

---------------------------------------------------------------------------------

Föredragen äger rum på Valhallavägen 148 (Östermalms 

föreningsråd), T-bana Karlaplan, uppgång Valhallavägen. 

Busshållplats för 1, 4 och 72 finns precis bredvid ingången. 

Föredraget i mars äger rum i sal 6 (40 personer), 1 trappa ner, de i 

februari och april äger rum i Sal 1 (110 personer), 1 trappa upp.  

Avgift: 150 kr, medlemmar 100, studerande 50 kr.  

John Björkhems Minnesfond stödjer arrangemanget som äger rum i 

samverkan med Sällskapet för Parapsykologisk forskning, SPF,  

www.parapsykologi.se. Frågor: gorbru4@gmail.com, ordförande 

Göran Brusewitz, doktorand vid University of Greenwich. 

Föranmälan till föredragen behövs inte, men kan ske på swish 

1230684480. och senast dagen innan.  Ange i så fall datum och ditt 

namn, och för hur många.   

http://www.chi.is/
http://www.parapsykologi.se/
mailto:gorbru4@gmail.com

