
 

Tenner helse&24

Av Rainer Karlsen
Foto Tone Merete Åkerlund, 
fra www.livsgledeforalle.no

Behandling og terapi gjennom 
energiflyt og fjerning av energi-
blokkeringer i kroppen blir mer og 
mer vanlig og anerkjent, både som 
frittstående behandling og som et 
tillegg til skolemedisinen. 
Lysbehandling i krystallseng er en 
slik type behandling som mange 
mennesker har gode erfaringer 
med.

I fysikkens verden så er det ingen 
tvil om at når vi bryter ned kroppens 
bestanddeler til atomnivå, så består 
alt og alle av energi som vibrerer på 
forskjellige nivåer. I dagens alte rna-
tive verden så mener man at disse 
vibrasjonene både kan forår - 
sake forskjellige sykdommer og 
lidelser, men også helbredelse og 
tilfriskning fra de aller fleste syk-
dommer. Gjennom å forhøye energi - 
vibrasjonene i kroppen, så hjelper vi 
kroppen med å holde seg frisk og 
immunforsvaret til å bekjempe 
sykdommer på alle nivåer. I filmen 
”The Living Matrix” av Harry 
Massey, www.thelivingmatrixmovie.
com, blir det blant annet gjengitt 

intervjuer med forskere som har 
bevist at vi har et energifelt, eller en 
aura, rundt oss, og det kan virke 
som om at det er i dette energifeltet 
at krystallsengen gjør mye av 
arbeidet.

Filmen kan kjøpes med norsk tekst her:
http://www.alternativguiden.no/
products/the-living-matrix-dvd
 
http://www.mystica.no/index.
php?main_page=product_
info&products_id=113
 
http://lillearkana.no/
Produkt/101570/The-living-matrix/
 
http://www.firmanett.no/webshop.
aspx?pageid=43292&Product=19732

Krystallsengen er utviklet av en 
verdenskjent, brasiliansk healer som 
heter João Teixeira de Faria i 
samarbeid med sine spirituelle 
veiledere. Han har fått tilnavnet 
John of God av omverdenen på 
grunn av hans fantastiske evner, og 
han holder til i den lille landsbyen 
Abâdiania i Brasil. Der har han 
etablert et spirituelt senter ved 
navn Casa de Dom Inácio, hvor 

besøkende kan komme for å opp-
leve energiene og healingen som 
han kanaliserer. Du kan lese mer om 
João og Casaen på www.johnofgod 
healingreiser.no.

Krystallsengen er en innretning 
som består av et apparat med syv 
klare kvartskrystaller som er fin - 
polerte og plassert på linje, slik at 
de henger over hvert av kroppens 
syv energisentre, også kalt chakraer. 
Krystallene kommer fra området 
Goias i Brasil, og skal ha spesielt 
sterk helbredelsesenergi. Hver 
krystall avgir et farget lys som til - 
svarer fargen på chakraet den er 
plassert over. Dette lyset pulserer i 
forskjellig hastighet og rytme for å 
balansere og rense de enkelte 
energifeltene. Under selve behand-
lingen ligger man på ryggen på en 
behagelig behandlingsbenk, fullt 
påkledd og med tildekkede øyne. 
Krystallene er plassert om lag 35 
centimeter over personen som blir 
behandlet og bader personen i 
ener giene. Dempet og avslappende 
musikk blir som regel spilt under 
behandlingen, men det er selvfølge-
lig individuelt om man ønsker musikk 
eller ei. 

Behandlingen fremmer ditt fysiske 
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velvære gjennom å rense chakra-
ene for negativ energi, som har satt 
seg fast ditt energifelt. Den åpner 
chakraene og fjerner blokkeringer, 
som hindrer flyten av din spirituelle 
livskraft inn i den fysiske kroppen. 
Den gjenoppretter, korrigerer og 
sentrerer rotasjonen i hvert chakra. 
Dette gjør at mange har god effekt 
av behandlingen og får mer energi 
og vitalitet. (Informasjon fra www.
krystallseng.no) En bruker av 
Krystall sengen, Gunn Randi 
Eriksen, sier: ”Jeg synes den er 
supergod. Den virker også på 
nervesystemet og hjernesignaler. 
Den kan fjerne mye psykisk ’slagg’ 
og gir energi. Den kan hjelpe til 
med å rydde opp i angst og 
depresjoner.” 

Mange rapporterer om fysiske 
helbredelsesprosesser som igang-
settes eller forsterkes, men også 
spirituell veiledning, oppløsning av 
følelsesmessige blokkeringer og 

klarere og dypere meditasjons se-
sjoner sies å være effekten av 
behandlingen. (Informasjon fra 
www.crystallightbedtherapy.com). 
Den amerikanske journalisten Cash 
Peters skriver i sin bok ”Tro flytter 
fjell”, som omhandler reisendes 
opplevelser på Casa de Dom Inácio 
at det finnes rapporter om at 
krystaller kan virke stabiliserende 
på helsen, redusere smerter og 
minimere sorg.

Boken Tro flytter fjell kan bestilles 
her: www.johnofgodhealingreiser.
no/produkt/bok-tro-flytter-fjell-2
Noen av dem som tilbyr behandling 
i krystallseng i Norge kan du finne 
her: www.johnofgodhealingreiser.
no/krystallseng-i-norge

Krystaller sies å være kapable til 
å lagre, overføre og kontrollere 
energi. I kombinasjon med lyset er 
det denne energien, som gjennom 
krystallsengen påvirker kroppen og 
sjelen vår gjennom å fremme 

elektromagnetisk balanse mellom 
vår fysiske kropp og vårt energifelt. 
I tillegg til å balansere vårt energi-
felt, så sies behandlingen å fungere 
gjennom at vibrasjonene fra lyset 
og krystallene påvirker vannet i 
cellene og kroppen vår, og struk-
turerer vannet mye på samme måte 
som Dr. Masaru Emoto beskriv er i 
sin bok ”The Hidden Messages in 
Water”. Her viser han gjennom 
fotografering av iskrystall er hvor - 
dan positive energier struk tu rerer 
vannet i fullkomne mole kyler og 
vakre krystaller, mens negativ ener - 
gi skaper ufullkomne og ustruk - 
turerte ’kaosmolekyler’. Strukturert 
vann er den reneste formen for 
vann som finnes i friske celler og 
friskt kroppsvev, mens kreftceller og 
annet sykt vev inne holder ustruktu-
rert vann. Dette er også essensielt i 
homøopatien, hvor vann er bærer 
av informasjon.

Gjennom den mer subtile delen 
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av behandlingen så sies det at 
gjennom å få en behandling i 
krystallsengen, så skapes det et 
bånd mellom den som blir be handlet 
og de spirituelle hjelperne som John 
of God kanaliserer på Casa de Dom 
Inácio. Noe som skal bidra til en økt 
effekt av behand lingen. Det er heller 
ikke hvem som helst som kan kjøpe 
en krystallseng og sette i gang med 
behandlinger. Den kan kun kjøpes 
gjennom Casa de Dom Inácio i 
Brasil, og det blir gitt opplæring i 
bruken av den. Man må også være 
godkjent av Casaen og de åndelige 
veilederne der for å kunne sette i 
gang med behand - 
linger.                                                                                                                                              

”Jeg opplever at intensjonen til 
terapeuten er viktig. Jeg skjønner at 
de som kjøper den og vil gi 
behandlinger til andre må god-
kjennes. Det skjer et viktig energi-
arbeid ved bruk av krystallene. Og 
det følger noen gode energier med, 
som trenger gode arbeidsforhold”, 
sier Gunn Randi. ”Hvis terapeuten 
bærer med seg en forståelse og en 
bevissthet av hvor bra den egentlig 
er, så kan det skape en forståelse 
hos pasienten, som igjen skaper en 
større mottakelighet. I tillegg kan 
Krystallsengen sette i gang andre 

positive prosesser eller behand-
linger, som den enkelte trenger i sitt 
liv.”

Og nettopp forståelsen og åpen - 
heten hos den som blir behandlet 
virker til å ha en innvirkning på 
effekten av behandlingen. Selv om 
man ikke tror på at behandlingen 
virker, så vil den ha en viss effekt, 
men dersom man virkelig er innstilt 
på at behandlingen er bra for en 
selv, så får man mye mer ut av den. 
”Jeg opplever at virkningen av 
Krystallsengen er kort og godt litt 
avhengig av en selv også, hva man 
har behov for, hva kroppen/psyken 
er klar til å slippe og så videre. Det 

er en lys- og vibrasjonsbehandling, 
som kan være en pådriver for en 
oppryddingsprosess i kropp og 
psyke, i tillegg til at den kan virke 
helbredende. Jeg synes den er en 
veldig fin hjelp og støtte til egne 
prosesser, i tillegg til at den kan 
helbrede på mer subtile plan. Noe 
som igjen kan hjelpe kroppen til å 
snu for eksempel signaler i nerve-
systemet ”riktig vei”. En behandling i 
Krystallsengen er like bra som å 
ligge på benken til en dyktig healer. 
Og så tror jeg at den kan gjøre 
ekstra mye bra arbeid på de subtile 
nivåene.” sier Gunn Randi.


