Vad är kvantmedicin?
Kvantmedicin, eller energimedicin, innebär något annat än skolmedicin. I motsats till den
konventionella skolmedicinen ser kvantmedicinen på livet och människan ur ett helt annat
perspektiv - det handlar inte om diagnos och behandling av symptom eller sjukdom; i
kvantmedicinen behandlar man hälsa.
Genom kvantfysiken har begreppet "information" vidgats väsentligt. Inom kvantfysiken är
information inte bara ord, fakta och sinnesintryck. Information är energi, något som ständigt
pågår och påverkar oss. Denna information är inblandad i varje process i universum: allt som är
runt omkring oss och inom oss, allt som är i våra celler, och allt som är i våra relationer till andra
och till oss själva. Utbyte av information och energi är själva grunden för alla livsprocesser.
Att återställa hälsa är en stor uppgift och ingen annan än människan själv kan återställa den, för
det gäller att påverka kroppens informations- och energisystem. Kvantmedicinen använder sig
av dessa grundprinciper, samt urgamla och moderna vetenskapliga metoder, för att öka
möjligheterna för klienten att anpassa sig och finna sin egen väg till positiv hälsa.
Kvantmedicinen betraktar symptom som signaler från kroppens inneboende försvarssystem och
således som verktyg kroppen använder sig av i sin överlevnad.
Tyvärr finns det fortfarande några missuppfattningar kring verklighetens natur:
•
•
•

Tron på att den materialistiska världen är allt som betyder något (Newtonism)
Tron på att gener styr våra liv (offermentalitet)
Tron på att vi måste kämpa för överlevnad, kriga och konkurrera med varandra
(Darwinism).

Idag har vi nya vetenskapliga teorier och därmed en ny biologi. Våra celler är inte gjorda för att
konkurrera med varandra utan för att samarbeta med varandra. Det är den osynliga världen
(energin) som ger form till materian och det är epigenetiken som bestämmer vårt öde - vår
miljö, våra tankar och vår tro påverkar våra celler och vår biologi.
Slutsats: vi kan skapa vår egen biologi.
Du kan läsa mer om kvantmedicin och epigenetiken i Bruce Liptons bok The Biology of Belief*.
Dr. Lipton var tidigare forskare vid Stanford University School of Medicine.
* https://www.goodreads.com/book/show/90556.The_Biology_of_Belief

