
“Everything, including 
your body, is composed of

energy 
-  Albert Einstein





Gunalight er en norsk omsøkt patentert oppfinnelse 
som du enkelt og smertefritt kan benytte selv. Gunalight 
er bruk av lysenergi via definerte punkter på kroppen. 
Oppfinnelsen bygger på læren om akupunktur og er 
sammensatt av nyutviklet og spesialtilpasset teknologi. 

Produktet er oppfunnet og designet i Norge.



Gunalight-historien

Jan Fredrik Solberg er født i 1944, oppvokst i Kristiansand 
og er oppfinner av Gunalight. Han har jobbet som healer 
i 40 år. Utviklingen av produktet har tatt 10 år. Solberg 
har vært spesielt opptatt av at Gunalight ikke skal være 
skadelig for mennesker eller dyr. Oppfinnelsen er 
gjort på idealistisk grunnlag uten støtte fra verken 
industrien eller privateinvestorer. Det er ganske 
enkelt en spesiell mann med spesielle egenskaper 
som har utviklet produktet. Produktet er bygget på 
tradisjonell lære om energier og sammensatt med 
nyutviklet og spesialtilpasset omsøkt patentert 
teknologi.

Lovgivning

På grunn av en internasjonal meget 
restriktiv lovgivning er det 
ikke mulig å si annet enn at 
Gunalight «kan virke positivt 
mot». Ved å bruke Gunalight 
kan du gjøre deg opp 
din egen mening. Det 
er smertefritt og 
enkelt å bruke 
Gunalight. 



Hva er Gunalight?
Gunalight benytter meridianer som er 
det samme prinsippet som i akupunktur. 
Meridianer er usynlige kanaler i 
kroppen som energiene i kroppen 
sirkulerer gjennom. Når energien flyter 
fritt gjennom meridianene er kroppen 
balansert og sunn. Blir energien blokkert, 
stagnert, eller svekket kan det resultere 
i fysisk, mental eller følelsesmessig 
endring i helsen. Ubalanser kan skyldes 
problemer i enten den fysiske eller 
følelsesmessige tilstanden. Gunalight kan 
motvirke disse ubalansene. Gunalight 
filtrerer lys gjennom en krystall som 
skaper energi og stimulerer de ulike 
punktene på kroppen.

Lys kan forbedre blodsirkulasjonen. 
Mange fysiologiske prosesser vil 
kunne bedres som følge av økt blod-
gjennomstrømming. Lys kan skape 
energibølger som kan øke produksjonen 
av antistoffer og kan redusere betennelser. 

Tilstrekkelig mengde med oksygen er 
vitalt for en god helse. Cellene i kroppen 
er avhengig av oksygen. Oksygenet sørger 
for bevegelse i kroppen og tillater den 
å helbrede seg selv via cellefornyelse. 
Om vevet blir mettet med oksygen kan 
det styrke de hvite blodcellene som kan 
hjelpe til med å bekjempe bakterier, 
virus og sopp.  Oksygen stimulerer også 
frigjøring av kjemikalier som kan skape 
blokkeringer i blodstrømmen og kan 
dermed stimulere fornyelse av vev. 



Generelt om bruk av Gunalight:

Gunalight er ufarlig å bruke, men vi oppfordrer til bruk 
etter våre anbefalinger. Tilbakemeldinger fra brukere 
av Gunalight er varierende med hensyn til opplevelsen 
under bruken. Noen kan føle varme eller kulde, andre 
en kribling eller prikkende følelse i ulike deler av 
kroppen. I noen tilfeller føler man ikke noe. Om du 
føler noe eller ikke, har ingen betydning for resultatet. 
Etter at du har brukt Gunalight kan noen oppleve en 
matthetsfølelse  eller tretthetsfølelse. Det er heller ikke 
unormalt at du sover mer enn normalt den dagen du 
bruker Gunalight.

Bruken er smertefri. Om du bruker produktet 
kortere enn anvist vil du risikere at resultatene uteblir. 
For å få riktig effekt av bruken krever det at du treffer 
de definerte punktene. Vi anbefaler ukentlig bruk. 
Du kan da holde energibanene åpne og føle deg bedre 
i kroppen uavhengig av din generelle helse.

Hvem kan bruke Gunalight?

Alle. Vi anbefaler at du prøver å bruke Gunalight 
selv eller får noen til å hjelpe deg. 

Hvor ofte kan jeg bruke Gunalight?

Det vil variere fra person til person. Du må ikke
bruke Gunalight mer enn én gang pr. side pr. dag. 
For at energien skal få tid til å jobbe i kroppen, 
må det gå minst 12 timer før du bruker produktet 
på motsatte siden.

Det er ikke alltid like lett å forstå at fremtiden er her nå:

“Det er en forbløffende oppfinnelse, 
men hvem vil noensinne 
gjøre bruk av den” 

USAs president Rutherford 
B. Hayes etter å ha fått 
telefonen demonstrert 
i 1876.

VIKTIG: 
Benytt Gunalight maks én gang pr. dag pr. side. 
Kroppen kan jobbe med å aktivisere energien 
de neste 12 timene. For å få ønsket effekt må du 
ikke være alkoholpåvirket under bruken. Effekten 
reduseres også om du inntar alkohol de første fire 
timer etter bruken. Om du utfører hard trening 
eller andre anstrengende aktiviteter seks timer etter 
bruken vil du kunne tappe kroppen for energi eller 
kunne oppleve ubehag ved utmattelse. Vi anbefaler 
derfor at du ikke bruker Gunalight før hard fysisk 
trening. Normal aktivitet er uproblematisk om du 
bruker Gunalight utført etter våre anbefalinger.



Anbefalt tidsbruk pr punkt: 

Hvem behandles Voksen  Barn fra 1-18 år         
Bruk nr. 1-2 15 minutter pr. punkt 10 minutter pr. punkt
Bruk nr. 3-20 10 minutter pr. punkt 5 minutter pr. punkt
Bruk deretter 5-7 minutter pr. punkt 2-4 minutter pr. punkt

Unntak er ved kroniske plager, betennelser og virus. 
Da er det 15 minutter pr. punkt for voksne og 10 minutter for barn.

Begynn bruken på partallpunkt; punkt nr. 2-4-6 
og vent minimum 12 timer før du bruker 
oddetallpunkt; punkt nr. 1-3-5. Det er viktig at 
rekkefølgen overholdes slik at energiene ikke virker 
mot hverandre. Gjør som anbefalt og energiene kan 
virke positive på hverandre. 

Det er ikke nødvendig å bruke alle partallpunktene
eller oddetallpunktene på en gang.

Det er samme effekt om du fortsetter bruken
noen timer etter, men husk da at du ikke skal bruke
samme punkt(er) som tidligere. Husk også å vente
minimum 12 timer mellom oddetall- og 
partallpunktene.

Du må ikke bruke Gunalight lenger enn anbefalt, 
da det kan tilføre kroppen for mye energi og føre 
til at du får ubehag eller føler deg utmattet.

Les mer om 
bruk av Gunalight

 på de neste 
sidene.

Høyre side:
Punkt 1, 
3 og 5

Venstre side:
Punkt 2,  

4 og 6
Punkt nr. 2, 4 og 6:  Kan regulere muskelaktiviteten
Punkt nr. 1, 3 og 5:  Kan påvirke de indre organene



Hvor ligger de definerte punktene jeg skal bruke Gunalight på? 

Høyre:

Punkt 1          

Høyre fots innside, to tommelbredder 
fra undersiden av tåballens ankelknoke. 
Gunalight plasseres i skillet mellom rød 
og hvit hud. 

Punkt 3           

Høyre hånds underside av 
underarm. Gunalight plassers to egne 
tommelbredder fra håndleddfolden, 
opp mot underarmen, i linjen med 
langfingeren mellom de to senene. 

Punkt 5           

Høyre fot nedenfor innvendig ankel. På 
undersiden av ankelknoken finner du en 
fordypning hvor du plasserer Gunalight.



Venstre :

Punkt 2           

Venstre vrist mellom lilletåa og den 
neste tåa. Du kjenner en liten fordypning 
mellom de to tærne ved å dra fingeren 
opp mellom tærne opp mot vrista og 
over den skråstilte senen. Gunalight 
plasseres i denne fordypningen.

Punkt 4           

Venstre hånds overside av 
underarm. To egne tommelbredder 
fra håndrotsbeinet ligger en 
fordypning hvor du plasserer 
Gunalight.

Punkt 6          

Venstre fot nedenfor utvendig ankel. 
På undersiden av ankelknoken og bak 
senen er det en fordypning hvor du 
plasserer Gunalight. 



Punkt 1: Chong Merdianen
Kongeveien, den penetrerende merdianen.

Polaritet: Yin.
Merdianens inngangsnøkkel: MP 4.
Hjerte, bryst, abdomen, og bekkenbunden.
4 og 5 ryggvirvel.

Beliggenhet:

Den starter i bekkenet og kommer ut via mellomkjøttet med to grener. 
Første gren går inn i lumbalområdet til 4 og 5 ryggvirvel. Den andre 
går framover og opp til nedre del av magen og over til nyre punkt 11. 
Der går den i to baner frem til nyre punkt 21 og videre til halsen og 
kommer opp via underkjeven fram til munnen der den slår en sløyfe 
rundt. Det går også en sidegren ut fra nyre punkt 11 nede på innsiden 
av benet til den innvendige ankelen.

Hovedfunksjoner: 

1.  Havet for alle hovedmerdianene. 
 Regulerer virkningen på alle 12 regulære merdianer.
2.  Regulerer menstruasjonen. 
 «Chong merdianen er havet av blod.» 
3. Regulerer mage, milt, lever, galle, trykkarm, 
 tynntarm, nyre, blære og urinledere.

Kroppens energibaner - meridianer

N 21
N 20
N 19
N 18
N 17

N 16
N 15
N 14
N 13

N 12

REN 1

Punkt 1



Punkt 2: Dai Merdianen
Beltemerdianen, den bindende merdianen.

Polaritet: Yang.
Merdianens inngangsnøkkel G 41.
Rygg, side og abdomen.
Regulerer forholdet mellom øvre 
og nedre kroppshalvdel.

Beliggenhet:

Den har sitt utspring i L-4 og danner et horisontalt 
belte omkring kroppen.

Hovedfunksjoner: 

1.  Binder alle merdianer som går opp eller ned
 i kroppen. Regulerer dermed balansen mellom 
 strømmen oppover og nedover qi.
2.  Regulerer livmor, og vaginal utflod. 
 Påvirker nyre og bekkenområdet. 
 Korrigerer tynntarm og tykktarm.

G 28

Punkt 2

G 27

G 26



Punkt 3: Yin Wei Merdianen
Yin organene, essensen.

Polaritet: Yin.
Merdianens inngangsnøkkel: KS 6.

Beliggenhet:

Den starter i N 9, går på innsiden av låret opp mot 
MP 6 som yin-koordinator. Videre går den mot MP 12, 
MP 13, MP 14, MP 15 og MP 16. Fortsetter i linje med 
brystvortene frem til LE 14, går så i en bue inn mot 
REN 22 og 23. Den avsluttes i tungeroten.

Hovedfunksjoner: 

1.  Regulerer den generelle muskelaktiviteten. 
 Styrer åpning og lukking av øynene. 
 Styrer også stigning av kroppsvæsker. 
 Styrer nedadgående qi med kretsløp.
2.  Løser opp stagnasjoner i hjerte. 
 Løser opp toksiner (sykdomsfremkallende) bakterier. 
 Driver ut patogene bakterier (sykdomsfremkallende 
 mikroorganismer). Løser slim og åpner hals.

N 9

Mp 12

Mp 13

Mp 15

Mp 16

Le 14

REN 23

REN 22

Punkt 3



Punkt 4: Yang Wei Merdianen
Kroppens Yang organer. Forsvarer qi, kroppens ytre.

Polaritet: Yang.
Merdianens inngangsnøkkel 3E 5.

Beliggenhet:

Starter i B 63 og stiger opp mot ankelen. Den går sammen med G 35 
opp til hofteleddet og går deretter på baksiden av kroppen. Videre 
opp mot skulderen den den har kontakt med TY 10, videre inn mot 
3E 15 og G 21 og oppover halsen via DU 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. 
Fortsetter så videre til DU 16 og Du 15 så via issebein og tinningbein, 
deretter ned mot øre og avslutter sin sløyfe på halsen.

Hovedfunksjoner: 

1.  Regulerer den generelle muskelaktiviteten. 
 Styrer åpning og lukking av øynene. 
 Styrer stigning av kroppsvæsker.
2.  Roer leddbånd og muskler. Roer sinnet. 
 Aktiviserer blod, sprer feber og løser slim. 
 Løser opp bindinger, klarner sinn og har effekt på tale. 
 Fjerner hindringer i leddene. Åpner kanalene i nesen. 
 Stivhet i nakke og muskler. Klarner hode og lyser opp øyne.

B 63

G 35

Ty 10

SE 15
G 21

Du 15
G 20 Du 16

G 19

G 18
G 17G 16G 15

G 14
M 8

Punkt 4



Punkt 5: Yin Chiao Merdianen
Oppadstigende Yin.

Polaritet : Yin.
Merdianens inngangsnøkkel N 6.
Påvirker: harmonien i Yin, Yin-reserver.

Beliggenhet:

Har sin rot i N 2, men kommer fysisk fram i N 6 som 
regnes som startpunktet. Det går dypt på innsiden av 
beinet opp mot lysken og passerer like i ytterkant av 
kjønnsorganet. Går så gjennom kroppens hulrom og 
kommer opp i øvre trippelvarmer (hjerte, kretsløp og 
lunge) hvorpå den går opp i halsen gjennom kjeven og 
munnviken til sluttstedet B 1 der den forenes med 
Yang merdianen.

Hovedfunksjoner: 

1.  Styrer strømmen i Yin hovedmerdianene. 
 Styrker og balanserer strømmen i hver og 
 regulerer deres generelle aktivitet.
2.  Styrer tap av bevissthet (frossen følelse i lemmene, 
 kraftig kulde i armer og bein). Regulerer livmor. 
 Fjerner hindringer i hals, slim som blokkerer halsen 
 og låste kjever. Demper feber og lyser opp øyne.

N 6

N 8

B 1

Punkt 5



Punkt 6: Yang Chiao Merdianen     
Oppadstigende Yang.

Merdianens inngangsnøkkel B 62.
Påvirker: harmonien i Yang, fordeler Yang-reserver.

Beliggenhet:

Starter under ankelens underside B 62, går videre ned mot hælen 
B 61 før den stiger opp mot B 59 og så i linje opp til G 29, videre til 
skulderens bakside TY 10, og rundt skulderen til CO 15, hvor den 
svinger opp på siden av halsen over kjeven til munnviken M4, M3, 
M1, for så å gå på siden av hoden til G 20.

Hovedfunksjoner: 

1.  Styrer strømmen i Yang-hovedmerdianene. 
 Styrker og balanserer strømmen i hver og regulerer 
 deres generelle aktivitet.
2.  Demper infeksjoner. Sprer hevelse. Letter smerte. 
 Aktiviserer blod. Roer leddbånd og muskler. 
 Løser opp bindinger. Styrer svimmelhet. Fjerner virus. 
 Klarner hode og skjerper hørsel. Styrker nedre del av 
 ryggen og beina.

B 61

B 62

B 59

G 29

Ty 10

Co 15
Co 16

M 4

M 3
G 20

M 1
B 1

Punkt 6



www.gunalight.no

Du som bruker og bestiller Gunalight gjør at verden 
går et skritt i riktige retning. Du vil møte motstand, 
men det gjorde også de som en gang sa at jorda 
var rund. Velkommen som nytenkende og innovativ 
bruker og eier av Gunalight.

Vi presiserer at produktet ikke er ment å diagnostisere, behandle, kurere eller motvirke noen form for sykdom. 
Dette må vi si da vi ikke har vitenskapelig bevis for å selge Gunalight som verken legemiddel eller medisinsk utstyr. 
Fremtiden vil vise om bruken av Gunalight kan komme inn under en av disse kategoriene. 


