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1. Vad jobbar du med?
– Oj ... Jag är en av grundarna till Kaniskolan,
lärare och rektor, vd på Kani Out of Time AB,
behandlar och föreläser. Kaniskolan eller
”Den skandinaviska shaman- och magi -
skolan” har två utbildningar just nu, StarCode
healing och den mer shamanska utbildning-
en ”Alven inner ring tradition”. StarCode är
en underbar och spännande behandlings-
form. Den är hjärtcentrerad och erbjuder ett
helt nytt sätt att se på både omvärlden och
hälsa. På den shamanska utbildningen lär
man sig påverka och förändra sin egen var-
dag. Den är mer ett sätt att leva och förhålla
sig till omvärlden, som en tradition kan man
säga. Vi har även skapat ”Magiska systrar
och bröder” för den som vill följa naturens
cykler på ett enkelt och lekfullt sätt.

2. Varför valde du det?
– ”Valde” är kanske inte helt rätt ordval. Min
fru som är astrolog och numerolog, samt
transmedium, träffade jag 2003. Blueteam
(kallar vi de som talar genom henne) pratade
då om en skola, om medvetandeskiftet 2012
och om hur många är tränade för att hjälpa
till inför skiftet, men att det inte är så många

som är tränade för det som händer efter skif-
tet. De talade om att människor kommer att
uppleva ”eld” i kroppen, att världarna öppnar
sig, hur tidsupplevelsen hoppar och mycket
mer. Vi fick en fråga om en ”teacher-trai-
ning”. En träning för det som kommer efter
skiftet, vilket blev en omtumlande träning på
sju år innan vi själva kunde börja undervisa.

3. Vad ger det till andra?
– Många upplever en kärleksupplevelse, som
att de kommit hem, en frid. De upplever att
de blir mer klar över var de är på väg, eller
vad de behöver göra för att ta nästa steg.
Genom olika koder, den shamanska, interga-
laktiska och den solara koden, behandlas
släktträdet, olika platser man är kopplad till,
samt genom tid och rum, och allt på en och
samma gång. Man kan beskriva det som att
hjärtats puls blir inloggad till universums
puls och en form av frid uppstår.

4. Lever du som du lär?
– Jag försöker leva med naturens rörelse. Nu
när världarna går ihop avkodar vi mer infor-
mation i högre hastighet än tidigare, vilket gör
att man ”snappar upp” andras känslor lättare,
tidsuppfattningen förändras och svängningar-
na i livet kommer tätare. Alla har nog upplevt
att både deppiga och glada dagar kommer i
vågor, vilket de också gör. Genom till exempel
en månkalender kan man lära känna sin egen
cykel och i förväg veta och vara förberedd när
vågen kommer. Det blir då lättare att surfa på
vågen, istället för att tumla runt i den. Ju mer

information man har tillgång till ju bättre
brandvägg behöver man. Precis som internet.

5. Vad har hänt inom ditt verksam -
hetsområde de senaste 30 åren?
– Ja, vad har inte hänt? Jag började med att
arbeta och undervisa om syra-bas-balansen
och kroppens inre miljö, för att sedan studera
hormoner och ortomolekylär medicin i
Holland, vilket förändrade mitt synsätt på vad
hälsa är. Efter det frekvenser, kvantfysik och
fältteorierna där dna agerar mer som ett
modem för att koppla upp sig och hämta infor-
mation från ett universellt medvetandefält,
och nu StarCode healing med människans
koder. Vad blir nästa steg kan man undra?

6. Vad säger du om healing?
– Toppen, det betyder ju läkning.

7. Vilken behandlings- eller 
terapeutisk metod har betytt
mest för dig?
– StarCode healing.

8. Vad är det viktigaste i livet
för dig?
– Min familj.

9. Vad är kärlek för dig?
– Stor fråga! Jag skulle vilja säga, alltings
medvetenhet, livets mystik och magi.

10. Vilken livsfråga önskar du att
Frees läsare bör fundera över?
– Denna � färg upplever du som blå, men det
är den inte. Den är alla andra färger förutom
blå. Det beror på att människan egentligen
inte kan se, utan bara uppleva den informa-
tion som du blir tilldelad. Informationen om
din verklighet färdas med ljuset, avkodas
och skickas till hjärnan, och det du upplever
är den färg som inte finns där. Så, min fråga
är: Vad är verklighet?
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