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Eventgrlige reiser til Peru og hjeftevarme møter med
querosindianelne har satt stelke spor i Einal Tgholdt.
I sitt fulltidsvirke som healer og kursleder bruker han
både energiteknikker fra indianerne, thetahealing og
sin evne til å se indre bilder.

Nærmere 8000 behandlinger har Einar Hans bakgrunn er svært teknisk og
Tyholdt utført etter at han begynte åjobbe logisk, med utdannelse innen elektronikk
som healer på heltid for åtte år siden. Han og mange års fartstid som konsulent i
har levd av ivære healer siden 2006 og offshore-relatert industri. Parallelt med
har klinikker i Tønsberg, Stabekk og på jobben begynte han å utforske alternative
Mortensrud i Oslo. metoder.
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med lnsplrasfon
fra Petu

- J.g merket at jeg hadde varme hender.

Da jeg holdt på mennesker som hadde

smerter, så forsvant smertene, sier Einar.
Healingen begynte han å eksperimentere
med på sin nærmeste åmilie, bare ved å
holde på dem. Blant annet hjalp han svi-

germoren, som hadde store plager i en arm.

Allerede i ungdomsårene skjønte han at

han hadde noen evner han skulle bruke.
Han merket at han hadde mye kunnskap

om ting uten at han hadde lest seg til det.

- Helt fra jeg var liten, har jeg vært

veldig sensitiv. J.g kunne merke sinnsstem-
ninger og hvordan forskjellige menneskety-

per var * om de var snille og gode, eller om

det var personer med mer ballast og ting de
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slet med og trengte hjelp med. Dette har
utviklet seg, sier han.

Satset 100 prosent
Selv om jobben som konsulent var interes-
sant og godt betalt, var dragningen mor
å bli healer mye større. Som mange andre
iurte han veldig på om det ville gå.

- Jeg jobbet med fryktene og begrens-

ningene jeg fikk, og løste opp i dem. Det
gikk en stund og så var det helt greit, uten
at jeg bekymret meg. Det har jeg ikke
angret et sekund på, sier Einar bestemt.

Siden han jobbet i et sivilingeniørmiljø,
med tall og konkrete fakta, var det mange

som holdt på å falle av stolen da Einar
fortalte at han skulle bli healer på heltid.
nHua er det du sier, har det klihket heltfor
deg?r, Andre var overraskende åpne, og flere

av dem kom til Einar for å få behandling,
men de holdt det gjerne hemmeiig for kol-
legaene.

Einars anbefaling til andre som ønsker å

start€ egen bedrift som healer eller alterna-
tiv terapeut, er å satse fuilt og gjøre det 100

Prosent.

- Min erfaring er at det blir ikke noe av

det hvis du bare gør det halvveis, for da

blir det ikke nok energi i det. Du kan ikke
ha ett bein i hver leir - ett i den trygge
jobben og ett i det du aller helst vii gjøre.

For å få full kraft må du ta med deg begge

beina og bare gøre det. Du må slippe fryk-
tene, spesielt frykten for penger som holder
mange tilbake slik at de ikke tør å gøre
ting. Hvis du klarer å slippe den, garanterer
jeg at du får et magisk liv. Det krever mot
og tillit. Men du får ikke noe ordentlig svar

før du gjør det fullt og he1t, tipser healeren.

Qigong og økt sanseevne
Noe av det første Einar begynte å lære om

og praktisere innen det alternative, var

qigong, en kinesisk meditasjonsform hvor
man har fokus på pust, bevissthet og sakte

kroppsbevegelser.

- Qgo.g hadde innvirkning på meg

over tid ved at jeg ble mer og mer avbalan-
sert og sansene mine åpnet seg mer og mer

til at jeg begynte å se bilder, sier Tyholdt.
Til å begynne med var han veldig skep-

tisk og tvilte på biidene. De var kanskje

bare fantasien hans. Men etter hvert fikk
han stadig fere bekreftelser på at de var

ekte.

- Nå kan jeg veldig mye. Jeg har lært å se

inn i kroppen, nesten som et røntgensyn.
Når jeg ser inn i kroppen din, kan jeg se

blodårer og hvordan ting fungerer. Jeg kan
få opp hvilke følelsesmessige blokkeringer
som sitter i kroppen - om det sitter noe

i lungene, hjertet, halsen, magen og så

videre, hevder han.
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Paqohealing fra Peru
I løpet sine mange fotte reiser til Peru de

siste ni årene har Einar blitt kjent med fere
querosindianere og paqoer. Hos dem har
han lærr. seg forskjellige energiteknikker.
Paqoer er energiarbeidere eller mystikere
som tilhører querosindianerne. De har
likhetstrekk med inkapresrer og sjamaner,

men de kaller seg ikke det.

- Q.rosindianerne er veldig hjertevarme.
Den første gangen jeg kom til Peru og

flyplassen i den gamle inkahovedstaden
Cusco, var det energimessig så sterkt for
meg at tårene bare rant. Jeg visste at her

hadde jegvært før.I ettertid har jeg blitt
klar over at jeghar vært der i fere liv og

levd sammen med dem. For meg var det
som å komme hjem, mitt andre hjem, sier

Einar.
En av paqo-teknikkene han bruker, er

illuminasjonsmetoden eller lysprosessen.

- For flere tusen år siden fant querosin-
dianerne ut at alle sykdommer og plager
setter seg som avtrykk i selve energifeltet
eller auraen først, før det setter seg som

sykdom i den fysiske kroppen, sier heale-

ren. Teknikken gå,r pi å rense ur energier,

gjøre auraen hel og balansere hele krop-
pen,'slik at den skal bli bedre ruster til å

helbrede seg selv.

- Kroppen er fantastisk til å heale seg

selv hvis den får lov. Men når vi dytter den

fuil av medisiner, setter vi noen av krop-
pens egne funksjoner ut av spill. Vi burde
la kroppen ta mer hånd om seg selv og

heller prØve å styrke den, sier Einar.

Trekker energi opp til lgset
Einar har vært i USA og lært seg the-
tahealing hos grunnleggeren av denne
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metoden, Vianna Stibal. Nå holder han
kurs om thetahealing i Oslo, Bergen,

tondheim, Haugesund og Tønsberg.

- Thetahealing gfu pi å behandle
mØnstre og blokkeringer som sitter i det
fysiske eller det psykiske. Det du lærer, er å
ugå oppo, trekke energi fra moder jord opp
igjennom den fysiske kroppen og videre
opp igjennom fere lag av bevissthetsnivåer
til du kommer helt opp i lyset. For meg er

lyset Gud, ikke en dømmende og straf-
fende Gud, men kjærligherens Gud med

universell og ubetinget kjærlighet. For meg

er det en energi, ikke en person, sier Einar.
Den første gangen han selv føIte at han

ukom inn i lysetr, rant tårene. Det skjedde

på et kurs i USA.

- Det var så sterkt. Thetahealingen har

gjort veldig mye for meg. Den har hjulpet
meg med å, rydde opp i og f erne masse

begrensninger og blokkeringer, blant annet
frykt for å kunne fungere fullt og helt med

det jeg gjør, sier Einar.
I thetahealing får healeren beskjed

om hvilke blokkeringer og begrensende

tanke- og atferdsmønstre som sitter dypt i
klienten. Så befaler healeren at det skal skje

en forandring.

- Da er vi i direkte kontakt med kjærlig-
hetsenergien som vi hele tiden jobber med,

sier Einar.
Theta refererer til hjernebølgenivået

theta, som er en dyp meditativ bevisst-

hetstilstand. Når vi er normalt våkne

og snakker, er vi på betanivå, mens lett
meditasjon er alfa. Theta er dypere enn

alfa, og de to dypere nivåene etter det er

delta og gamma. Thetahealere skal jobbe

på thetanivå, fordi det antas at det i en

slik tilstand er lettere å samle informasjon
fra klientens celler og ta direkte kontakt
med den uuniverselle kreative krafteno.

Målet er å. fremme helbredelse ved å endre

tankemØnstre og energiblokkeringer som

forårsaker plager og sykdom.
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<<The[ahealingen har gjort

veldig mue For meg. Den

har hjulpet meg med å

rgdde opp i og Fjerne

masse begiensninger og

blokkeringer, blant annet

FrUkt.>>

. Einar Tyholdt, healer

På direkten i NRK
Blant annet tror Einar at thetahealingen

har hjulpet ham til å tØrre å si ja til å bli
med i direktesendinger på NRK i f or

vinter. Da var han med i uDebatten, på

NRK1 og uAktuelt, på NRK2 for å snakke

om healing. Han deltok også i uMellom

himmel og jord, på NRK P1,

- Hadde jegikke jobbet med fryktene

mine, så hadde jeg aldri turt å stille opp,

sier Einar.

Egentlig skulle han være med i et innslag

om kreftbehandling på uForbrukerinspek-

tØrene) på NRKI, men redaktøren f ernet

innslaget i tolvte time. Dagen etter ringte

en fra nAktuelt, og spurte om han kunne

stille opp på direkten samme kveld.

Etter all denne oppmerksomheten var

det mange som tok kontakt med Einar for

e fe healing.

Finner og behandler årsak
Når Einar utfører healing, jobber han med

å finne og løse opp i blokkeringer som han

tror er årsaken til både fysiske og psykiske

plager.

- Målet med healing er å, frigiøre blok-

kert energi. Det blir som et tre. Hvis treet

ikke fLr næring fra rØttene lenger, hva skjer

da med resten? For meg er årsaken rØttene.

Hvis du får bearbeidet årsaken, som ofte

er en følelsesmessig årsak, så skjer det noe

med selve sykdommen også. Ikke at det

nødvendigvis blir borte, men at den blir
vesentlig bedre.

- Som healer har jeg en naturlig evne

til å overføre energier til andre, og på den

måten sette i gang eller fremme en helbre-

delsesprosess. Energiene som blir ove rførq

kommer normalt ikke fra meg, men blir
kanalisert fra en utenforliggende kilde, sier

Einar.

- Huordan blir man en god healer?

- Kanskje ved å.være ydmyk og ikke ta

ting for gitt, sier healeren.

Hans visjon som alternativ behandler er

blant annet å hjelpe mennesker som ikke

får hjelp andre steder, og som har blitt for-

talt at de må regne med å leve med plager

og sykdommer resten av livet.

- Du trenger ikke tro for at healing skal

virke. I min verden er alt mulig, selv om

jeg ikke kan garantere noe. Jeg har normalt

mye i gjøre, og forn øyde klienter er min
beste markedsføring, mener Einar. I

<<l min verden er alt mulig,

selv om jeg ikke kan

garantere noe,>>

- Einar Tyholdt, healer
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