Healingen som
omfattar all läkning
Universell vit tids healing har funnits på jorden sedan tidernas begynnelse, men det
var inte förrän i början av 1990-talet som mänskligheten var mogen att börja använda
den. Det säger Channie West, lärare inom healingmetoden.
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dag finns cirka femtusen utbildade helare i Sverige och fler än etthundratusen i världen. Trots detta är denna healingmetod okänd för
de flesta.
Till en början var utövarna av universell vit tids healing få och
undvek att tala om healingen offentligt. Numera är man mer utåtriktade, men har fortfarande en filosofi som säger att man bör undvika onödig marknadsföring. Man anser att de som är menade att upptäcka vit
healing gör det ändå. Channie West, som bor i Vallentuna utanför
Stockholm, kallar sig ambassadör på jorden för denna healingform. Hon
säger att den kommer från högt utvecklade andliga varelser som följt
jordens utveckling i miljontals år, och som såg att behovet fanns.
– Universell vit tids healing är skräddarsydd för mänskligheten, men
också för jordens djur och natur. Den passar in för healing av både
fysiska och psykiska problem, såväl som emotionella och vardagliga
situationer i livet här på vår älskade moder jord, säger Channie West.
Channie West har skrivit flera böcker om sina egna kontakter med
utomjordingar, som hon har haft sedan hon var barn. I böckerna får man

”Den är skräddarsydd för
mänskligheten, men också
för jordens djur och natur.”
detaljerade beskrivningar om hennes resor till andra civilisationer, där
hon också fick lära sig universell vit tids healing. Hon lever numera ett
mycket tillbakadraget liv och håller endast enstaka kurser, förutom att
hon utarbetar nytt kursmaterial till rörelsen. I stället är det de assisterande huvudlärarna Jonas Philipson och Christina Weldero från Skokloster
som sköter det mesta av ruljangsen, tillsammans med övriga lärare runt
om i landet. De märker att intresset för healing stadigt växer i Sverige.
– Fler och fler vaknar upp och märker att det befintliga samhällets
kunskapsnivå inte räcker till längre och söker sig därför till oss för att
få hjälp, stöd och utveckling i den villkorslösa kärleken. Man söker
också en väg att expandera sitt eget och det kollektiva medvetandet,
säger Jonas Philipson, som arbetat i över tjugo år med att lära ut bland
annat meditation inom näringslivet.
ENLIGT CHANNIE WEST kan alla lära sig vit healing, och man behöver

inte tro på någonting specifikt, även om det naturligtvis underlättar att
ha en tro på att det finns något högre än man själv. Varje healer har
dock olika startnivåer, som grundar sig på om man har varit healer i ett
tidigare liv eller inte. Hon berättar att skillnaderna mellan vit healing
och healingformen reiki är många och stora. Hon nämner ett exempel
på det att reikikraften färdas runt, på utsidan av kronchakrats naturliga kanal och inte inne i den som vit healing gör.
– Vi tar också vår kraft från en specifik källa, vars kraft härstammar
från någonstans bortom allt i denna skapelse, medan reiki tar sin kraft
från universum, och även från jorden. Reiki upplevs av många som tyngre
och mer förankrande än vår lättare känsla av healing. Vit healing kan inte
störa eller förstöra karma, såsom vissa andra healingformer kan göra.

CHANNIE WEST:

DET FÖRSTA SOM hände, enligt Channie var, att när hon gav en råtta
healing tittade den nyfiket, putsade sig i ansiktet och kröp ihop och
somnade. Samma sak hände med nästa råtta, och nästa. Hon säger att
kontrollförsök gjordes där hon stod en bit bort, och samma sak hände.
Likaså när hon gjorde det fyra mil bort. Men det var när testet om sårläkning gjordes som folk började dra åt sig öronen. Channie berättar att
allting snabbt tystades ner och att en man hoppade av projektet direkt
när han såg resultaten vid sårläkningsförsöket, där man fick 85 procent
snabbare sårläkning med hjälp av vit tids healing.

▼

”VI TAR VÅR KRAFT FRÅN EN SPECIFIK
KÄLLA, VARS KRAFT HÄRSTAMMAR
FRÅN NÅGONSTANS BORTOM ALLT I
DENNA SKAPELSE.”

HEALING KAN GE 85 procent bättre sårläkning, starkare immunförsvar
och bättre blodvärden efter bara en timmes behandling. Det visar forskning som gjordes av några olika professorer för ett antal år sedan på vit
tids healing.
– Tyvärr var resultaten så revolutionerande att forskarna uppenbarligen blev rädda och projektet lades ner under märkliga omständigheter,
säger hon. Det här var hemlig forskning som gjordes vid sidan om, men
sen blev det allvar när det visade sig fungera och blev plötsligt en väldigt het potatis för de inblandade.
Det hela började med att professor Per-Arne Öckerman i Göteborg
gjorde blodanalystester på en grupp människor. Man tog ett blodprov
och analyserade detta, sedan fick en del av gruppen vit tids healing av
Channie West i en timme. Dagen efter togs nya blodprover.
– På bara ett dygn såg man avsevärda förbättringar, starkare immunförsvar och en minskning av candida och fria radikaler. En timmes healing gav en stor förbättring där värdena var förhöjda innan, säger PerArne Öckerman som driver en komplementärmedicinsk läkarmottagning.
Så småningom ledde detta vidare till forskning på råttor vid
Karolinska Institutet i Stockholm för drygt tio år sedan.
– Man ägnade sig åt beteendeforskning på råttorna, och det var inga
otäcka djurförsök utan man ville se hur råttorna betedde sig när de fick
healing helt enkelt. Vi gjorde en serie försök med kontrollgrupper och
utvärderingar, säger Channie.
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– Många människor sätter upp gränser för sig själva och sin tanke.
Mycket på grund av att de inte vill eller kan se andra möjligheter. Detta
beror delvis på vår tekniks utvecklingsväg. Vi har främst försökt att tekniskt bygga upp vår egen värld, så att den smidigt och enkelt ska tjäna
oss och våra syften, säger Channie West.
– Vi bryr oss inte så mycket om vad nästa generation får stå ut med
på grund av just den tekniken. Få människor vet något om alla de universella krafter som finns och om tidens väv av energi. Därmed misslyckas man med att förstå, man drar en gräns inom sig och vill inte gå
in i det oförklarliga med öppna ögon. Ett medium däremot både ser och
förstår. De kan se dåtiden, leva i nutiden och uppfatta framtiden. De
arbetar i vit tid.

▼
▼
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Annica Stahre bor i Nacka utanför Stockholm och är
dagbarnvårdare till vardags. Hon är också lärare i vit
tids healing sedan några år. Intresset vaknade efter att
hon själv mått dåligt och fått hjälp av healingen.
– Jag gick då en av Christina Welderos första kurser och
kände direkt hur kraftfullt det här är. Det kändes helt rätt och
jag var övertygad om att jag skulle gå vidare inom vit healing, berättar Annica och strålar med hela sin uppenbarelse.
Såväl hennes man, barn och föräldrar har också upptäckt
att healing kan hjälpa till med allt från växtvärk till magproblem och öroninflammation och båda föräldrarna har också gått kurs hos Annica. För Annica
har detta blivit till en livsstil. Hon healar allt från dricksvattnet hon ger till
sina dagbarn till huset hon bor i och svårt sjuka människor. Men alla i
omgivningen har inte varit lika positivt inställda till detta.
– Jag har också fått mycket skit för det här, men jag bryr mig inte längre
om det. Det är deras problem, inte mitt. Jag hjälper gärna människor men
vill inte försöka övertala någon som inte är redo. Man måste lyssna på sitt
inre vad som känns rätt, säger Annica.
Under en grundkurs i vit healing, som pågår fredag till söndag, varvas
teori och praktik. Deltagarna får till exempel berättat för sig om healingens
ursprung, hur man kan heala på olika sätt, såsom närhealing, distanshealing,
djur- och mathealing. Grupperna är små, och man arbetar mycket på
varandra för att redan under helgen få så mycket övning som möjligt. Alla
får också enskilda initieringar av läraren för att därigenom få tillgång till
kraften.
Deltagarna får bland annat lära sig att man inom vit healing arbetar med
så kallad vit tid, vilket är dåtid, nutid och framtid samtidigt. När man ger
healing är kraften närvarande i själva tidens struktur och kan gå tillbaka till
tidpunkten för skadans eller sjukdomens uppkomst, och därifrån verka framåt i tiden. Väl framme i nuet försvinner problemen. Man kan säga att healingen söker efter problemens första uppkomst. Vit tid är också alla färger i
en, eftersom vitt ljus kan delas upp i ett spektrum som innehåller alla färger.
Att vara sjuk innebär att det är obalans mellan färgerna. Vit healing sägs
också vara alla frekvenser, vibrationer eller toner i en och samma. Att vara
sjuk innebär att kroppen ”spelar falskt”. Tillsätter man då rätt toner eller
stämmer kroppen så spelar den rätt igen.

Mer energi
www.universellvittidshealingsverige.se
www.universellvittidshealing.com
Vad tycker du om det du läst? Dela med dig: dela@energivagen.com
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Tre röster:

Sabina Wiiala,
tog studenten i
våras,
jobbar som
butiksbiträde

Dennis
Torstensson,
byggnadsarbetare
HUR HAMNADE DU HÄR?
– Jag träffade Annica Stahre under en bussresa
och hon gav mig healing som direkt påverkade
saker jag sökt läkarvård för utan att bli bättre.
Det blev en stark reaktion då, och nu går jag
kursen för att hitta mig själv och mitt mål.
VAD HAR PÅVERKAT DIG MEST
UNDER KURSEN?
– Energierna! Att de kan variera så, allt
mellan värme, kyla, vibrationer och
andning. I energierna känner man allt.
HUR SKA DU GÅ VIDARE?
– Jag ska lära känna det här först i lugn
och ro, och jobba med mig själv och mina
närmaste. Det är viktigast. Sen får vi se.

HUR HAMNADE DU HÄR?
– Jag har fått några behandlingar tidigare och
blev jätteintresserad. Nu fick jag kursen i födelsedagspresent av min pappa. Jag behöver verkligen
det här.
VAD HAR PÅVERKAT DIG MEST UNDER
KURSEN?
– Jag blev förvånad över mig själv, att jag har
krafterna. Att det är så tydligt med alla energier.
Jag tog det med en nypa salt innan jag kom hit,
men nu känner jag verkligen att det finns.
HUR SKA DU GÅ VIDARE?
– Jag vill heala alla! Dela med mig av detta och
sprida kärlek. Jag vill gå de andra kurserna, jag
vill lära mig allt! Jag skulle verkligen vilja jobba
med det här, vill åka runt och göra folk glada –
läka dem.

Marielle
Wallander,
gyminstruktör
och personlig
tränare
HUR HAMNADE DU HÄR?
– Det var dags! Jag har varit på väg i så många år.
VAD HAR PÅVERKAT DIG
MEST UNDER KURSEN?
– All kraft, all energi! Jag
har kommit till insikt och
förstår så mycket mer. Det
här kommer att påverka
hela mitt liv och jag kommer att använda det varje
dag. Det blir en del av livspusslet, en livsstil.
HUR SKA DU GÅ
VIDARE?
– Jag vill starta ett eget företag och
kombinera personlig träning, energimassage och healing riktat mot företag.

UNIVERSELL VIT TIDS HEALING

HEALINGEN SOM OMFATTAR ALL LÄKNING, OAVSETT TID!
Healingen är skräddarsydd för Jordens mänsklighet, djur & natur.
Den passar in för healing av både fysiska & psykiska problem, såväl som
emotionella & vardagliga situationer i livet här på vår älskade Moder Jord.
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Christina Weldero
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Jonas Philipson
Skokloster
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0705 -97 95 00
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