Utkast til svar til høringsnotat om MVA på alternativ behandling

Svaret er gitt av Norsk Spiritualist Forening NSF og Norsk Spiritualistisk Healerforbund NSH som har
rundt 250 healere i vår organisasjon.
Det er mange årsaker til at man bør beholde dagens ordning. De viktigste er disse fire årsakene.

1. Kostnad for forbruker
Hvis prisen går opp ca. 20 % vil mange som i dag får behandling ikke lenger ha råd til dette.
De som kommer for healing, har ofte dårlig råd og vil bli rammet ekstra hardt. At de i dag
kommer til oss er et bevis på at det er et følt behov i markedet.

2. Færre vil ta kurs og standarden på healere og etikken vil svekkes.
NSH driver VEKS kurs med etikk og healingkurs for å få opp kvaliteten og seriøsiteten i
bransjen. Når vi får spørsmål om kurs, er mange opptatt av det å slippe MVA for å kunne ha
lavere priser for sine klienter. Den eksisterende Lovens hensikt om å få flere seriøse aktører
har virket og virker fremdeles godt.
Å endre loven vil gjøre at færre healere tar kurs og jobber under alternativregisteret i
Brønnøysund. Dette vil være svært skadelig for brukerne av healing og alternativ behandling.

3. Vitenskapelige undersøkelser
I regjeringens dokument står det at det mangler vitenskapelige undersøkelser om healing.
Dette stemmer ikke. Healing godt dokumentert i utlandet og kan ha en god virkningsgrad for
mange mennesker.
At det er få studier i Norge har en sammenheng med at det er vanskelig å få publisert studier
innen dette. Nedenfor er det satt opp litt om internasjonal forskning innen healing.
Internasjonale forskning på healings virkningsgrad:
Det har blitt gjort mange undersøkelser på healing og det er skrevet en mengde bøker om
tema. En av de viktigste bøkene er boken ”Healing, Intention and Energy Medicine” av
Wayne B. Jonas og Cindy C. Crawford fra 2003. I denne boken har de laget en metastudie om
healing. Metastudie betyr at man studerer andres undersøkelser og ser hvilke konklusjoner
man kan få av dette. De analyserer undersøkelser av healing og metodene som er brukt i
undersøkelsene. Inkludert er spirituell healing, energimedisin og effekten av tankens kraft.
Tankens kraft er interessant siden det forteller oss at man kan overføre energi fra en person
til en annen. For å skrive boken har de sett på mange undersøkelser. De har sett på hele 2200
publiserte rapporter, bøker, artikler og tekster om temaet. Dette inkluderte 122
laboratorieundersøkelser, 80 blindtest-studier, 128 summariske tekster, 95 observasjons
studier, 127 beskrivende studier og undesøkelser, samt at de har undersøkt 1268 andre
tekster og anekdoter om temaet. Sist, men ikke minst har de gått gjennom 259 bøker om
temaet. Bakerst i boken deres er det referanser til bøkene og studiene.
Noen av resultatene fra denne metastudien er gjengitt nedenfor.

1. I over 75 % av 130 undersøkelser ble det sett en effekt av spirituell healing.
2. I 11 (58 %) av 19 studier av kontakthealing på tilfeldig utvalgte klienter resulterte i en god
effekt. Totalt var 1122 pasienter med på disse studiene.
3. 111 av undersøkelsene var gjort i laboratorier. Disse var av planter, celler og dyr. Førtifem
av dem var blindtester med forskjellige kontrollgrupper. De aller fleste var positive og
statistisk signifikante. Blant de ti beste studiene var 8 av dem signifikante. Signifikant betyr at
de beviste healingen.

En av enkeltstudiene som er interessante å se på er undersøkelser av healeren Matthew
Manning. Det var mye oppmerksomhet rundt ham på 1970-tallet, da hans healing ble testet
flere steder. En av de viktigste testene ble gjort i 1979, I San Antonio i Texas av Dr. John
Kmetz. Her testet han healeren Matthew Manning som healte på kreftceller som var i
forseglede beholdere. I 27 av 30 tilfeller ble det bevist at healingen hans hadde effekt, og at
kreftcellene døde. Effekten var fra 200 til 1200 % av økningen av døde kreftceller. Det ble
samtidig kjørt 2 kontrollgrupper som ikke fikk healing. Disse hadde ikke noen endring.
Informasjonen er fra boken Matthew Manning; Med en fot i Stjernene s. 128. Bakerst i boken
hans er det to sider der vitenskapelige rapporter lister opp tester på hans healing og andre
evner.

4. Dette blir dyrt for det offentlige Norge.
I tillegg til virkningen av behandlingen har alternativbehandlere har ofte mer tid til sine
klienter. De trenger også å ha noen å prate med om sine problemer, de som ofte er årsaken
til at de blir syke. Både behandlingen og medmenneskeligheten hjelper godt og avlaster
spesielt det psykiske helsevesenet som allerede har for mye å gjøre.
Det regjeringen mener å få inn i MVA vil raskt bli spist opp ved at det blir mer å gjøre for det
offentlige helsevesen og i at man ikke får folk tilbake i jobb.
Forslaget vil altså koste den norske stat mer enn det gir.
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