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3. Regression
- Jag fordes tillbaka till medeltiden
I ETT DJUPT AVSLAPPAT TILLSTAND - SOM I EN
VAKENDROM - SER AMELIAS REPORTER SITT
TIDIGARE LIV SOM PIGA, SOLDAT, SKOKA.
LlV SOM HON SJALV HAR LEVT? VAR KOMMER
ANNARS ALLA BILDERNA IFRAN?
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vet med visshet atr det a'r i Polen
eller Tyskland. Ar det inte underligt?
Regression betyder atcrupplcvelse, och regressionsterapi inneba'r att man under djup avslappning gar tillbaka till handelser i
tidigare eller nuvarandc liv som pa ett
eller annat salt a'r
avgorandc for hur
man mar idag.
Genom att ateruppleva dessa situationer kan man betrakta och granska dcm
mera ingaendc fran
ett yttre pcrspcktiv,
och da'rmed tomma
dem fran de obehagskanslor de vacker.
Med andra ord:
regression stera pins
princip skiljer sig inte fran vanlig samtalsterapi, men istallet for att prata om sitt forflutna
for att komma na'ra det och bearbeta det, sa aterupplever man
det i minnesbilder. Och - vilker
a'r en vasentlig skillnad - aven
minnesbilder fran tidigare liv,
vilket inte vanlig samtalsrerapi
kommer at.
Om jag tror pa reinkarnation?
Inte en aning, men var kommer
alia bilder ifran? Under fyra timmar ligger jag och pratar om allt
jag ser bakom mina ogonlock,
bilder som sedan kan bindas
samman till ett livsode, pusselbit
laggs till pusselbit, om an med
tvara hopp i tid och rum (det ar
inte som att se pa video!) och
vad jag bland annat upplever a'r
ett liv i Ryssland fran landsbygd
till stad, fran piga till prostituerad. Fragment av farger, detaljer, manniskor, dofter och kanslor, ibland starka - som
minnesbilden av mina sma,
hangande medelalders brosr i en
grail, sladdrig urringning med
roda volanger - foga smickrande!
Som i en drum - fast i vaket
tillstand.
Jag ser aldrig hur mitt ansikte
ser ut, da'remot kan jag tydligt
se vad jag har pa mig och ka'nna
mina kroppars olika tyngd och
dess sa'tt att rora sig.
Som de tunga steg jag tog som
soldat pa vag over bergen, pa vag
till ett krig nagonstans pa andra
sidan. Vi ar manga som karnpar
oss uppfor bergskammen i regnet, i kylan, i leran - och jag slinviind

"Kanske ar allt bara
min egen hjarnas
liopkok, men jag
harbearbetatmina

'

• Har jag lev! tidigare liv?
Jag vet inte. Jag ligger pa en
brits, en bit utanfdr Rattvik,
medan regressionsterapeuten
Urban Bergfelt her
mig att slappna av,
andas in djupt ett
par ganger och sedan stanga av kroppens energiflode genom att trycka pa
w ^H illusoriska kontaktknappar fran fotterna upp till
huvudet. For att fa mig att
slappna av. Darefter her han
mig att jag ska visualisera hur
jag gar in i en hiss och trycker
pa nagon av hissknapparna som
for mig upp dit jag vill komma.
Jag valjer fyran, aker upp och
oppnar hissdorrcn.
- Vad ser du framfor dig?,
fragar han.
Ingenting. Absolut ingenting.
Bara morker.
- Titta ner pa dina fotter!,
uppmanar han mig.

vakna "drombilder" som jag
upplcvcr under regressionen ar
lika oforklarliga som vissa nattHga drommar. Hur kommer det
sig att vi drommer om personer,
rclationer och platser som vi
aldriji upplcvi i delta l i \ null a t t
dc kanns sa forundcrligt bckanta?
Darute, pa andra
sidan om fonsterrutan, ligger ett vykortsvackert dalalandskap, mina
ogonlock vandrar
jag langs en slingrande grusvag i
varljus, i ett vidstraekt landskap
med boljande, bordiga akrar. Och
nagra minnesbilder
senare: en Ickfull
hack lockar med
kristallklart vatten
nagonstans hredvid
vagen. Jag ar en ung man med
spenslig kropp och smala, vackra ha'nder, som efter en dispyt
pa garden dar jag arhetade ger
mig iva'g ut pa vagarna. Hemlos,
utsvulten, modstulcn och orkeslos - men ocksa arg, ledsen och
stolt. Men vek. Jag ar en man
som hellre flyr an ilia faktar,
aven om jag som nu, inte bar
nagot stalle att fly till.
Nagonstans pa vagen besbker
jag en kyrka. Jag inandas luktcn
av fukt fran stenvaggarna, det
d u n k l a ljuset fran
smala kyrkfonster, och
att mota mitt
tyvarr odsligheten.
Det firms
att ateruppleingen dar
som kan
som kan vara
hja'lpa mig,

Ar regression ratt for dig?
Ja, jag ar beredd
forflutna!

Ja, jag ar beredd
va de situationer
orsaken till de negativa kanslor och
beteenden jag bar pa idag.

stannar nte
kvar lange.
Ja, jag vill bli av med de ra'dsDet sista jag
lor som hindrar mig fran att le- fornimmer
va i harmoni med mig sja'lv och/eller dar jag ligger, inhadmin omgivning.
dad med filtar pa
Och da ser jag till min forvabritsen, ar iskallt vatten som
ning ett par laderskor i rott
omsluter min kropp och mitt
skinn, som tofflor, medeltida,
ansikte... Och jag ser dem tydsadana man ser pa medeltidsfesligt, stenarna som ligger pa
tivaler. Handsydda. Alldeles
ba'ckens botten. En knivskarp
tydligt, i n t i l l minsta stygn.
minneshild, lika klar som backVarifran kommer denna bild?
ens vatten, men sa ar det ocksa
Det kanns som att dromma,
det sista jag minns av detta liv.
men i vaket tillstand. Och dcssa
Jag vet inte cxakt var, men jag
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forts

ter och fuller ner for stupet, om
och om igcn (Urban later mig falla
minst tre ganger) - tills jag slutligen forstar mcningen med atr upprepa denna hisnandc fard: Jag
lyckas aldrig ateruppleva fallet a'nda ner till marken, vilkct hcror pa
art min sjal lamnar kroppen innan
den krossas hlodig darnere.
Hur a'r det da art do?
Art do - tja, dct a'r ingcnting.
Man ar ingcnting, man ka'nner
indenting, dct ar ingenting. Och
darfor ar dodcn absolut ingcnting
att vara ra'dd for. Ellcr hojder.
Om man far tro mina egna
upplevelser dar pa hritsen. Jag vet
into riktigt sja'lv vad jag ska tro.
Kanske ar allting hara min egen
hja'rnas hopkok, ett resultat av
livlig fantasi ur djupet av mitt undermedvetna (trist att jag intc
kundc hitta pa nagra mer glamorosa liv!|, eller sa har jag vcrkligen varit med om det jag sag. Fast
det spelar egentligen ingcn roll;
jag har bearhetat mina flyktmekanismer, min handlingsforlamning,
min stolthet, mitt mansforakt,
min ho'jdradsla och min dodsskrack. Alldeles oavsett om dct
vcrkligcn hant eller inte. Pa satt
och vis har jag ju genomlevt dct
a'nda, aven om jag inte genomlevt
det pa riktigt, sa att saga.
Men jag kan a'nda inte lata bli
att undra: Var kommer alia bilder

Vil du regrediera?
amelias Monica Berg fick
sin regressionsbehandling
hos Urban Bergfelt i Rattvik,
hemsida:
http://balans.just.nu.
For mer info om alternativa
behandlingar a'r organisationen AJKON en bra vagledare, ga in pa deras hemsida:
www.ajkon.se
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DET FINNS EN MANGD OLIKA BEHANDLINGAR OCH TERAPIER, OMOJLIGT ATT

LISTA DEM ALLA. DESSUTOM VARIERAR, KOMBINERAR OCH NAMNGER IBLAND
TERAPEUTERNA BEHANDLINGARNA PA SINA EGNA SATT. HUR SOM HELST, HAR
AR DE VANLIGASTE TERAPIMETODERNA:

A

kupressur: Detsamma som
akupunktur, men istallet for att
anvanda nalar trycker akupressoren med fingrarna pa akupunkturpunkterna. Anvands
som smartlindring, for att Ibsa
inre spa'nningar och atersta'lla
balansen i kroppen.

la'kare pa 1800-talet utvecklat.
Cellsalterna innehaller mineralsailer som forbattrar och aterstaller celluppbyggnaden. Ett billigt
behandlingsalternativ, en hundralapp per tesked. Ofta behdvs inte fler an tva teskedar. Resultatet
a'r langvarigt.

massagerorelser drivs lymfvatskan i ratt riktning. Tekniken ar
enkel att lara sig, och kan med
fordel tilla'mpas pa en sjalv.

Andlig eller medial vagledning: Vill du fa kontakt med dina Ihimmelska) guider elier doda anhoriga ska du ta kontakt
med ett medium. De arbetar pa
olika satt, vissa kan ge dig va'gledning per telefon - och da blir
priset billigare. Men ra'kna med
att det kostar fran 500 kroner
och uppat.

Body Harmony: En varsam massage dar du kan behalla kladerna
pa. Massagen gor dig uppmarksam pa var i din kropp glomda
minnen och ka'nslor finns gomda.

D

Aromaterapi: Den mest populara aromaterapin ar aromamassage, men det finns en ma'ngd
andra tekniker: bad- och rumsarom, kompresser eller att bara
andas in dofterna djupt. En aromamassage som bara behandlar ansikte, axlar, nacke och huvud kostar ett par hundralappar,
en helkroppsmassage ungefa'r
500 kroner. Aromaterapi lindrar
smarta och tugnar bade sinnena
och kroppen.
Ayur Veda och ayurvedisk
massage: En av de mest trendiga behandlingarna just nu som
finns pa de fiesta spa. Ayur Veda
ar en tusenarig tradition som
baseras pa de indiska Vedaskrifterna. Man utgar fran energierna Vata, Pittha och Kapha.
En massage frigor energier och
losgor blockeringar i kroppen.
ody Sense: En ny terapi som
kombinerar flera olika terapier
beroende pa vilka problem man
har. Gestaltterapi, regressionsterapi, samtalsterapi med mera.
Bachs blomsterdroppar: En
homeopatiskt behandling med
drter som bygger pa principen
att smaker och sinnessta'mningar hor rhop.

Vad kostar terapierna?
Det beror pa vart du va'nder dig. Vissa
terapeuter tar omkring 700 kroner i konsultation under den forsta, inledande
behandlingen for att sedan sanka priset
pa de aterstaende behandlingarna. Priset
kan ocksa variera kraftigt mellan olika
terapeuter. Men ra'kna med cirka 500
kroner per behandling.
Obs! Galler generellt for samtliga typer av
behandling.

Bindvavsmassage: En
massage sorn arbetar
med bindva'ven for att
oka blodgenomstromningen. Det sags att na'r
en ma'nniska blirsjuk sa
blir bindva'ven tat och
oelastisk.
Biokemiska vavnadssalter: Ett homeopatiskt
cellsaltspreparat som en

jurtolk: Lar dig prata rned
djur! En helgkurs kostar cirka
3 000 kronor. Vill du anlita en terapeut for att forsta vad ditt husdjur
sa'ger kostar det cirka 500 kronor.
nergimagnetmassage: Med
hja'lp av japanska magnetrullar
stimulerar terapeuten kroppens
meridianer och akupunkturpunkter. Den syftar till att fa kroppens
energier att cirkulera friare.
Energirensning: Spokar det i
ditt hus eller ka'nner du att det
finns nagonting "fel" eller obehagligt i atmosfa'ren? For att fa
bort andarna och/eller aterstalla
harmonin kan du anlita en energirensare. Vanligtvis anvands rokelser och ljud, handklappningar.
Fran tusenlappen och uppat.
eng Shui: En kinesiskt metod
for att fa det ba'sta energiflodet i
var narmiljo. Hjalper dig med hur
du ska moblera, med mera.
andanalys: En mycket gamrnal metod som anva'nder sig av
ha'ndernas och handflatornas utseende for att analysera en manniskas personlighet.
Holistic Pulsing: Under behandlingen vaggas du i en lugn
rytm. Den trygghetska'nsla du
upplever i vaggandet gor att
spa'nningarna kan losas upp och
ge en djup avslappning.
analisering: Termen anvands
na'r du bara vill ha kontakt med dina "guider" pa andra sidan, och
inte med dina doda anhoriga.
Kinesologi: Ordet kommer fran
grekiskan och betyder rorelselara. Genom att testa musklerna
manuellt kan man harleda sjukdomar och obalanser i kroppen.
ymfdranage: Genom la'tta

umerologi: Ett siffertolkningssystem som tolkar en manniskas
personlighet och utveckling.
eflexologi: Genom att trycka
pa kroppens olika reflexpunkter,
framst fotsulor, ben och oron, behandlar man de inre organen,
minskar spanningar i kroppen
och aterstaller balansen.
Regression: Metod att med latt
hypnos ga tillbaka till tidigare
handelser, bade i det nuvarande
livet och tidigare liv, som a'r av
betydelse for hur man mar idag.
Genom att ateruppleva dessa pa
distans kan man bearbeta dem.
Reikihealing: Den vanligaste
healingformen som genom symboler oppnar healingkraften hos
healern. En healer ger kroppen
energi och aterstaller energibalansen genom handpala'ggning.
hiatsu: En japansk energimassage dar terapeuten anvander
bander, fingrar och armbagar for
att trycka pa energibanorna i
kroppen. Stimulerar kroppens
energiflode och aterstaller dess
energibalans.
Singlettsyreterapi: Genom att
andas in singlettsyreaktiverad luft
mar man battre, sover ba'ttre och
blir piggare i storsta allma'nhet.
Sjustja'rnehealing: En healingform dar man anvander sig av en
sjustja'rna som fungerar som en
antenn till himlakropparnas
strom av energier.
aktil berdringsmassage:
Terapeuten ror vid huden med
strykningar och la'tta tryck for att
ge kroppen inre lugn och ro.
iviation: frigorande andning,
eller cirkula'r andning.
nglahealing: En healingform
som tar kontakt med anglarna
och som laker kroppens alia
spektra och energier. Fran det
ljusaste ljusa till det nattsvarta.
ronljus: Brinnande, ihaliga
vaxljus suger upp vax och orenheter i horselgangen.

