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frimodigt

1. Vad jobbar du med?
– Jag driver Atlaskotan i Sverige tillsammans 
med ett fi nt team. För närvarande 12 kliniker, 
från Malmö till Umeå, den senaste Atlaskotan 
Simrishamn öppnade i juli. Huvudsyftet är att 
hjälpa så många människor som möjligt som 
lider av framför allt huvudvärk, migrän, yrsel, 
tinnitus, whiplash, nackvärk och ryggvärk. 
Konceptet bygger på en metod och utrustning 
från Schweiz, ATLANTOtec-metoden, och har 
som mål att åtgärda funktionsstörningar i 
översta nackleden där skallen vilar mot atlas-
kotan, med hjälp av djupverkande vibrations-
massage får vi loss kramper och spänningar 
och kan därmed balansera atlaskotan.

2. Varför valde du det? 
– Jag hade själv under längre tid oerhörda 
smärtor i bröstryggen. Efter otaliga försök, 
bland annat i USA och Kina, att komma till rätta 
med besvären, träff ade jag på en god vän som 
tipsade om Atlaskotan i Tyskland. Först efter 
den behandlingen kunde jag bli smärtfri. Själv-
klart ville jag sedan att andra som lider i onödan 

också skulle kunna få hjälp här i Sverige. Efter 
20 år utomlands fl yttade vi hem och startade 
den första kliniken i Kungens Kurva 2008. Det 
har varit en fantastisk utveckling och vi har 
kunnat hjälpa nära 20 000 personer, som an-
nars kanske skulle ha fortsatt lida helt i onödan.

3. Vad ger det till andra?
– Många klienter har upplevt att en rad vanliga 
besvär har minskat eller helt försvunnit efter 
behandlingen. Varje vecka kommer det in 
kommentarer av typen: ”Jag har nu fått mitt liv 
tillbaka, efter 15 års lidande. Tack Atlaskotan!” 
eller ”20 års huvudvärk – nu äntligen ökad 
livskvalitet”. ”Jag hade kraftig migrän, yrsel och 
illamående. Jag förbättras konstant och har åter-
gått till mitt normala liv.” ”Livet har återvänt. 
Orkar med att köra bil, vara uppe en hel dag. 
Känner mig mycket mer harmonisk.” Exemplen 
är otaliga, men alltid lika roligt. Det är viktigt 
för mig att verkligen kunna hjälpa andra.

4. Lever du som du lär?
– Jag tror att alla i grunden är goda och jag 
försöker behandla andra som jag själv vill bli 
behandlad. Jag är också mån om min hälsa och 
försöker alltid hitta en lösning på problem som 
kan uppstå. Det gäller att hitta orsaken och 
inte döva symtomen. Kroppen har en fantastisk 
förmåga till självläkning om den får de rätta 
förutsättningarna till detta. Det gäller rätt 
näring och kost, men även hantering av inre 
stress och ens omgivning. Ett stort ämne som 
det alltid är spännande att lära sig mer om.

5. Vad säger du om healing?
– Jag är övertygad om att anden kan hela krop-
pen. Vi är inte de kroppar vi just nu har hand 
om, utan våra förmågor är oändligt mycket 
större.

6. Vilken behandlings- eller tera-
peutisk metod betyder mest för dig?
– De behandlingar vi gör med Atlaskotan 
hjälper många som lider av just de besvären. 
Annars kommer de bästa andliga resultaten

jag sett från den praktiska tillämpningen av
scientologi, en fi losofi , som jag själv prakti-
serat ingående i drygt 40 år, med fantastiska 
resultat.

7. Vad kan man göra för att få 
 balans och välbefi nnande i livet? 
– Det fi nns ett litet, verkligen fungerande, 
 häfte som träff ande nog heter ”Vägen till 
lycka”. Jag har själv sett hur den har hjälpt 
tusentals människor få bättre balans och 
välbefi nnande i livet. De som själva prövar är 
alla lika fascinerade av hur verkningsfullt till-
lämpningen av ett litet häfte kan vara.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?
– Den andliga friheten. Att var och en har rätt 
att utveckla sina egna och andras andliga 
förmågor. Att få hjälpa andra, dels att bli av 
med sitt eventuella fysiska lidande, men också 
att kunna använda mina andliga förmågor att 
hjälpa andra komma till insikt om sina verk-
liga potentialer. 

9. Vad är kärlek för dig?
– Känsla av närhet och affi  nitet. Att bry sig om 
andra. Kan uppstå i många olika sammanhang.

10. Vilken livsfråga önskar du att 
Frees läsare bör fundera över?
– Är du en kropp som har en själ, eller är du 
en andlig odödlig varelse som har en tillfällig 
kropp?

”Fantastiskt att kunna hjälpa 
andra som lider i onödan”
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