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ör omkring 15 år sedan
bytte Ola Hedlund yrke
från datatekniker till så
kallat hälsoingenjör.
– Anledningen var framför allt
att jag ville hjälpa mina barn att
läsa bättre, berättar Ola. Det började med tankefältsterapi (TFT)
och det dröjde inte länge förrän
jag upptäckte att det var mycket
roligare att hjälpa människor än
att arbeta med datorer. Jag kände
mig också färdig som datatekniker, men jag fick många frågor
om datorer och tekniska frågor
från mina nya kollegor. Det ena
gav det andra och jag började
intressera mig för frekvensbehandling med apparater eller det
man skulle kunna kalla ”healing
på burk”. Eftersom jag arbetat
som datatekniker fanns inget
motstånd, som det kanske kan
finnas hos andra som inte har någon teknisk bakgrund, utan det
kändes helt naturligt för mig.

Frekvensbehandling

”Healing på burk”
Ola Hedlund sadlade om från datatekniker till hälsoingenjör för att med frekvensbehandling
eller ”healing på burk” hjälpa människor till ett friskare liv. Frekvensbehandling, även
kallat energimedicin, bioresonans eller kroppsbalansering, har syftet att balansera och
ge energi till kroppen för ett friskare liv. Vi har samtalat med Ola, som själv har blivit
hjälpt av frekvensbehandling, om vad det innebär och hur det kan hjälpa människor.
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FREKVENSBEHANDLING, som

även kan kallas energimedicin,
bioresonans eller kroppsbalansering, har syftet att balansera
och ge energi till kroppen för ett
friskare liv. I bred bemärkelser
innebär det att behandla med
frekvenser, till exempel i form av
ljud och ljus såsom sång, musik,
trummor, klangskålar, mantran,
infrarött ljus, dagsljuslampor eller
elektriska frekvensinstrument.
Tekniken baseras med andra

för att
komma tillbaka till friska eller harmoniska funktioner och frekvenser behöver man först och främst
tillföra näring, mat och vatten.
– Kosten är alltså grunden. För
att använda ett slitet uttryck är
det som att tanka bilen. Tankar
vi fel får det konsekvenser.
Ibland behöver man också avlägsna gifter som tungmetaller,
lösningsmedel och kemikalier för
att komma i balans samt komplettera med näringstillskott.

OLA FRAMHÅLLER ATT

VAD SKILJER OBERON som du

har agenturen för från andra
frekvensapparater?
– Det finns ett antal instrument
på marknaden och ingen apparat
är dålig men de har olika inriktningar, förklarar Ola. Till skillnad
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från flera andra instrument kan
Oberon användas både för att
analysera, det vill säga mäta
frekvenser, och behandla. Den kan
också användas både för vävnader
och funktioner och mikroorganismer, såsom bakterier, virus,
svampar och parasiter, medan
andra apparater kan vara inriktade och specialiserade på det ena
eller det andra. Några apparater är
till exempel specialiserade
på allergi eller mikroorganismer och vissa
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är att all text för Oberon
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finns på svenska och att jag
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även ett serviceavtal med medlemprogramvaror för frekvensbeskap i ett nätverk och gemensam
handling och utbildningar.
marknadsföring. I Sverige finns
nu drygt hundra terapeuter som
behandlar med Oberon.

”Frekvensbehandling med
elektriska instrument handlar om
att komma i balans och tillföra
friska frekvenser, för vi kan i kroppen
ha frisk eller störd frekvens.”
HISTORISKT BÖRJADE det på
1920-talet då den amerikanska
forskaren Royal Rife upptäckte
att det gick att döda mikroorganismer med frekvensbehandling.
Detta fick uppmärksamhet inom
medicin men kunskapen föll i
glömska när penicillinet revolutionerade inom behandlingsområdet. På 1960-talet återupptäckte
Hulda Clark den tidigare forskningen och utvecklade tekniken,
bland annat med frekvensbehandlingen Zapper som en del i
ett reningsprogram för lever- och
gallsten. Hon delade fritt och
generöst tekniken till männi
skor som själva ville bygga en

▲

Text Katarina Johansson Bild agsandrew (shutterstock.com) Foto Karin Lindvall

SÅ SMÅNINGOM blev det för
mycket att både ha praktik och
sälja frekvensinstrument och
utbilda andra terapeuter så Ola
fick besluta sig för det ena eller
det andra.
– För två år sedan valde jag
att stänga praktiken för att jag
tänkte att jag kan uträtta mer
med att hjälpa terapeuter som
sammantaget kan ta emot många
fler klienter än vad jag själv
skulle kunna göra på en egen
mottagning. Jag konkurrerar på
så sätt heller inte med terapeuter
som jag levererar apparater till.

ord på vågrörelser som mäts i
svängningar (hertz, Hz) och olika
frekvensinstrument används för
olika metoder och behov. Inom den
offentliga vården används också
frekvensinstrument som ultraljud
för undersökning av hjärta och
foster eller röntgen i form av radioaktiv strålning eller magnetfält.
– Frekvensbehandling med
elektriska instrument handlar
om att komma i balans och
tillföra friska frekvenser, för vi
kan i kroppen ha frisk eller störd
frekvens. Vid till exempel stress
eller näringsbrist kan frekvensen bli störd eller disharmonisk.
Frisk frekvens för olika organ
eller olika känslor är desamma
för alla människor, hävdar Ola.
– Friska organ, till exempel
lever och njurar, ligger med andra
ord på samma frekvens oavsett
person. Vid frekvensbehandling
tillför man friska frekvenser för
att få den störda frekvensen att
samsvänga med den friska, vilket
även innebär att patologiska
mikroorganismer med störande
frekvenser förstörs och dör.
Denna balansering från avvikelse
till samsvängning kallas också
bioresonans, biofeedback eller resonansbehandling, fortsätter Ola.
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Fallbeskrivningar
frekvensapparat för egenbehandling. Numera finns instrumentet
Zapper både för terapeuter och
privatpersoner för hemmabruk.
HUR FUNGERAR OBERON?

– Konkret är Oberon en mjukvara och ett program som kopplas
upp till en dator, förklarar Ola.
Till datorn kopplas också en burk
som överför frekvenser. Oberon
kommunicerar med klientens
kropp genom en spole som sitter
i ett par hörlurar. Först skannas hela kroppen, eller enskilda
specifika kroppsdelar eller organ,
för att mäta och analysera det
nuvarande hälsotillståndet och
eventuella obalanser. Vissa organ
kan till exempel vara belastade
av patologiska mikroorganismer
som stör kroppens funktioner
eller försvagar vissa organ. I
analysen framgår eventuella
avvikelser från normalvärdet i
databasen som sedan vid behandlingen används för att justera den
störda frekvensen mot den friska
frekvensen, balansera och stärka
kroppens funktioner.
Vid återbesök börjar man
alltid med att först mäta för att
sedan behandla utifrån det aktuella hälsotillståndet. Oberon
kan också användas för mentala
och känslomässiga obalanser
och på djur eller på kristaller
och örter som man kan behandla
med. Oberon fungerar även på
distans, även om jag inte kan
förklara exakt hur det fungerar.
behandlingar behöver man för att uppnå resultat?
– Som alltid beror det på, men

HUR MÅNGA

vanligtvis går man en gång i
veckan till en terapeut, omkring
4–5 gånger, men ibland kan
det räcka med en eller ett par
behandlingar och ibland behöver man gå 10–15 gånger. Den
största förändringen inträffar
vanligtvis inom två dagar. Har
man ett eget instrument kan
man ju behandla flera gånger i
veckan eller dagligen vid riktigt
svåra fall, men tanken är inte
att frekvensbehandling ska
användas konstant utan det är
en visstids behandling för specifika obalanser och besvär, även
om man alltid kan göra en årlig
hälsokontroll hos en terapeut.
VID VILKA TILLSTÅND rekommenderar du framför allt frekvensbehandling?
– Frekvensbehandling är inte
minst att rekommendera vid
smärta och svårbehandlad värk,
till exempel whiplash, hävdar Ola.
Jag ramlade själv ned från en takstol för två år sedan och knäckte
en ländkota, bröt flera revben och
hade svår smärta i nacken och en
handled. På akuten sade läkaren
att jag förmodligen skulle ha
smärta i 6–12 månader, eller för
alltid, men efter 10 veckor med
daglig frekvensbehandling var jag
helt återställd.
– Vanliga sjukdomstillstånd
där människor har blivit hjälpta
av frekvensbehandling är bland
annat besvär och smärta i rygg,
nacke och axlar, knäleds- och
höftledsbesvär, huvudvärk
och migrän, andningsbesvär
och bihåleproblem, matsmältnings-, tarm- och magproblem,
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Jag är en kvinna ”mitt i livet” som har haft problem med artros och smärta i handen i många år.
Efter bara en frekvensbehandling av handens muskler, leder och ben samt vila minskade smärtan
och svullnaden markant.
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På grund av svår smärta i en äggstock sökte jag hjälp inom den offentliga vården och genomgick ett antal
undersökningar utan resultat. Analysen vid frekvensmätningen visade att symtomen kunde bero på mikroorganismer och efter frekvensbehandlingen kände jag lättnad direkt. Efter en vecka var smärtan helt borta.

Vid ett besök hos en
frekvensbehandlare
mäts och analyseras
hälsotillståndet med
hjälp av ett dataprogram.

cirkulationsproblem, problem
med hjärta och blodflöde, gall-,
lever- och njurstensproblem,
urinläckage och diverse symtom
orsakade av mikroorganismer.

ländska etablissemanget” och
läkemedelsbolagen, menar Ola.
Frekvensapparater utvecklades
också för kosmonauter som en
del i ”rymdkapplöpningen”.

VAD SÄGER VETENSKAPLIG forsk-

HUR HANTERAR DU själv kritiker?

ning om frekvensbehandling?
– Så vitt jag vet finns inga
västerländska vetenskapliga
studier på frekvensbehandling
med elektriska instrument, men
det finns väl beprövad erfarenhet, framhåller Ola. I nätverket
för terapeuter har vi dokumenterat över 200 fallbeskrivningar
som evidens. I flera andra
länder som Ryssland, Indien
och Storbritannien förekommer frekvensbehandling med
elektriska instrument inom den
offentliga vården men i Sverige
går det långsamt. En anledning
till att frekvensmedicin och
instrument som Oberon har
utvecklats mer i Ryssland kan
bland annat bero på att de fick
arbeta mer skyddat bakom järnridån och i fred från det ”väster-

– Man får lära sig att hantera
mycket, konstaterar Ola. En del
terapeuter arbetar i det tysta och
vill inte ”sticka ut hakan”. När jag
blir ifrågasatt brukar jag fråga
personen om hen själv har provat.
Frekvensbehandling är ingen tro
utan vi som arbetar med det här
har sett resultat oavsett om man
tror på det eller inte. Min uppgift
är inte att övertyga någon annan
och ibland är det ingen idé att
lägga någon energi på någon som
redan har bestämt sig och som
inte är öppen eller mottaglig för
att ta del av andras erfarenheter.

Plus mer

www.frekvensbehandling.se
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Min sambo, 26 år, hade ständig värk i nacken efter en bilolycka. Undersökningen visade hög belastning
på halskotorna och han fick frekvensbehandling för både kotor, muskler och senor. Efter sju frekvensbehandlingar under tre till fyra månader i kombination med näringstillskott har han inte längre några problem.
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Tonåringar kan vara upproriska men min son var lite väl försiktig och eftergiven. Han fick en frekvensbehandling för att balansera känslor och resultatet visade sig omedelbart med klara besked när
jag besökte hans rum! Efter frekvensbehandlingen har han med andra ord blivit bättre på att säga ifrån
och berätta vad han känner och tycker.

5

Min häst som är 10 år var halt på tre ben, klarade inte av belastningen av sadeln och hade samtliga
symptom för fibromyalgi. Enligt veterinären var han ”färdig för slakt”. Analysen vid frekvensmätning visade inflammationer och störande mikroorganismer, även nervsystemet var illa drabbat. Han fick
flera frekvensbehandlingar för att försvaga mikroorganismer och stärka kroppens funktioner. Idag är han
en glad häst som jag till min stora glädje både kan galoppera och hoppa med.

Förbättra
hälsan med
Oberon

Erfarenheter av behandling

Oberon är ett instrument för både
analys och behandling.

försvinner efter några behandlingar.

• 16-årig pojke med borrelia. Pojken har

grava synproblem och trötthet. Efter
behandling går pojken till skolan igen.

• Ständigt återkommande bihåleproblem

• Rygg- och revbensskada efter fall på
husbygge. Mannen får behandling varje dag
under de två första veckorna efter fallet.
Behandlingen resulterar i god lindring och
total smärtfrihet efter två månader.

Efter en inledande skanning, av hela kroppen
eller enskilda kroppsdelar, kan en fördjupande analys ske av specifika
organ och funktioner. Vid analysen visas belastningar i valda organ.
Oberon markerar och graderar vilka mikroorganismer som stör kroppen.
Dessa kan sedan behandlas för att försvagas. Organ och funktioner
som visar sig försvagade kan behandlas för att få friskare funktion.

Svullnaden lägger sig efter första
behandlingen och smärtan
minskade markant.

Med Oberon kan vi ge frekvenser för örter, kristaller och homeopatiska
läkemedel. Vi kan tillverka frekvensdroppar för daglig behandling.

Frekvensbehandling

Hitta din terapeut!

• Svår smärta i äggstock sedan fem
månader. Smärtfri efter en behandling.

Däggdjur som hästar, hundar och katter kan även de behandlas med Oberon.

När du behöver hjälp finns det närapå 100 terapeuter i landet som kan ge
Oberonbehandling. De arbetar alla med Oberon och flera av dem har även
andra behandlingar och näringstillskott.
I kartan på hemsidan ser du var de finns och alla kontaktuppgifter.

www.frekvensbehandling.se/terapeuter
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• Svullnad och smärta i handen av artros.
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• Elitidrottare med skadat korsband kan inte

Vanliga behandlingsområden är smärta och värk, bihålor, rygg och
diskar, nerver, mag- och tarmproblem, gallbesvär, lymfsystemet m.m.

böja benet korrekt. Efter tre behandlingar
har knäleden den rörlighet som den skall.

• Diskbråck med smärta i rygg och lår
samt känselbortfall i underben. Känseln
i underbenet kommer tillbaka vid första
behandlingen. Efter tre behandlingar
är smärtan i rygg och lår minimal.

Program, utbildning och support på svenska.
Beställ gratis frekvensguide om Oberon och flera
instrument.
Ola Hedlund, 0709-309 309

www.frekvensbehandling.se
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