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situasjoner hvor måleinstrumenter i 
timevis uten utslag plutselig reagerer på 
noe hvor kilden til den elektromagnetiske 
strålingen ikke er så enkel å forklare. På 
siste undersøkelse fikk også ett av 
medlemmene føle det på kroppen; hun ble 
klort to ganger på skulder og rygg. Det 
skjedde rett etter at de hadde bestemt seg 
for å forsøke å rense plassen. De oppfattet 
en sterk motstand under denne prosessen, 

og følte etterpå at det var en slags 
«luftforvandling», og at atmosfæren på 
stedet ble veldig annerledes. 

Paranormal Investigation Norway 
(PIN) er en gruppe bestående av tre 
personer. De holder til i Hedmark og 
Oslo, men reiser både nasjonalt og 
internasjonalt. Interessen deres begrenser 
seg ikke kun til spøkelsesjakt, men alt 
innenfor det paranormale.  

 
 

 

 

HEALING 
Av Siri Horn 

 

Det er min fjerde healing. Jeg skal skrive 
om emnet og trenger å vite hva jeg skriver 
om. Jeg er helt alene i rommet. Healeren, 
Cecilie Violett Beyer sitter i Bergen. Jeg 
ligger under et grønt teppe, på en sofa i 
huset mitt på Sørlandet. Vi har en kort 
samtale på telefonen før begge legger på. 

Jeg lukker øynene. Ser noen figurer 
uten skarpe konturer flimre forbi. Noe 
gråsort renner i tunger over en lys flate. 
Jeg registrerer at noen går forbi på veien 
utenfor huset. De snakker sammen. 
Sommerlyder når dempet inn. 

Det prikker litt i hodet. I en arm. I 
foten. Jeg føler meg avslappet. Noen 
farger slenger innom synsfeltet. Jeg gleder 
meg over et stort stykke hvitt porselen 
med lys og skygge. Der lyset treffer 
skinner det blankt og vakkert. Jeg tror jeg 
smiler. Det er stille. 

Telefonen tinger. Healeren spør hvor-
dan jeg har det. Jeg har det utmerket. 

Cecilie Violett Beyer strekker seg 
kanskje litt i sitt kombinerte sove- og 
arbeidsværelse. Det er et stort rom med 
seng, skrivebord og en behagelig ligge-
stol og stjernehimmel over sengen. Jeg 
tror det er et godt tom å arbeide i. 

Cecilie og Rune, som hun skal gifte seg 
med, bor i enebolig i Åsane. Cecilie har 
en voksen datter som har velsignet henne 
med to skjønne barnebarn, og hun har en 
sønn på 19 år som bor hjemme. Rune har 
to gutter på 20 og 15. Til sammen utgjør 
de en stor familie.      

- Det var som om jeg hadde en tv-
skjerm i pannen, og så en film. (som 
angikk mennesker i nærheten). Jeg visste 
hva jeg skulle si. Det fine var at jeg kunne 
snake åpent med min mor om dette. Jeg 
trodde det var helt naturlig, sier hun. 
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Når det gjaldt lekekameratene, sa hun 
ikke noe til dem om hva hun så. Hun 
tilpasset seg.  

Jeg diskuterte ikke dette med alle 
senere heller, men visste det var det jeg 
skulle jobbe med. Jeg hadde et sterkt 
ønske om å hjelpe, sier hun. 

Har du en kristen tilnærming til 
healingen? 

- Så langt tilbake jeg kan huske har jeg 
bedt aftenbønn sammen med min mor på 
sengekanten. Det var fast rutine helt til jeg 
ble tenåring. Det ga meg en enorm ro. Jeg 
begynte å se lys. Omriss av skikkelser. 
Jeg sovnet inn i en fin atmosfære så langt 
jeg kan huske tilbake, sier hun. 

Cecilie forteller at hun var veldig 
følsom i oppveksten. Sanset mye. Så 
mange lysskikkelser. 

- En spesiell episode da jeg var 15 år 
åpnet mye. Jeg satt med skolebøkene og 

skulle forberede meg til prøve. Var trøtt. 
La til side bøkene og la meg litt på sofaen. 
Da følte jeg at jeg liksom ble dradd ut av 
kroppen, til en enorm reise over flere 
plan. Det var veldig WOW! Jeg var både 
her, og der. Så på alt og alle med nye 
øyne. Etterpå var det som om jeg gikk 
med bomull under føttene. Dette varte i 
alle fall en uke. Jeg hadde lyst til å 
klemme alle mennesker. Mye åpnet seg. 
Jeg hadde mange drømmer. Ville gjerne 
oppleve dette fantastiske igjen, men 
hvordan? 

Opplevde du det igjen?    

- Noen ganger gikk det. Andre ikke. 
Noen ganger møtte jeg vesener, men der 
var ingen lyd. Jeg ble fylt av kjærlighet. 
Spurte, men de svarte aldri. Jeg tenkte at 
jeg måtte være tålmodig. De ville nok 
svare etter hvert.    

Og det gjorde de? 

- Det gikk mange år. En dag kjente jeg 
en varm prikking i hendene. Det var en 
prosess. En utvikling. En dag oppdaget 
jeg at en mann som gikk foran meg på 
veien, ble gjennomsiktig. Det var et 
kraftfelt rundt ham. Jeg så muskler og 
indre organer og kjente de smertene han, 
og etter hvert også andre, hadde. Det var 
ubehagelig. Jeg visste ikke hvordan jeg 
skulle handtere det, sier hun. Det har vært 
en lang læretid fra den gang, til å kunne 
bli veiledet slik hun jobber i dag. 

Cecilie jobbet blant annet i psykiatrien, 
samtidig som hun ønsket å hjelpe 
mennesker som trengte hjelp, slik hun 
følte hun var bestemt for. Det ble fort for 
mye. Hun måtte foreta et valg. Hun valgte 
å hjelpe, men kunne hun leve av det? Det 
tvilte hun på. Hun tok ingen betaling av 
dem som kom for å få hjelp for 
forskjellige plager. Hun levde alene med 
to barn. Kunne hun klare å forsørge dem? 
Dette var spørsmål hun måtte få klarhet i. 

- Jeg fikk etter hvert struktur på det 
nye livet. Med god hjelp og guiding fra 

 
Cecilie Beyer  har fått mange gode tilba-
kemeldinger på healing og klarsyn. 
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den andre siden. Jeg fikk beskjed om å 
arrangere kurs, og gjorde det. Jeg tenker 
at dette er noe som ligger i oss alle. Det 
blir som med idrett, for eksempel. Har 
man lyst til å drive med friidrett, tar man 
et kurs. Får veiledning. Jo mer man jobber 
med det, og over hver dag, dess bedre blir 
man, sier Cecilie. Hun har holdt på i 
mange år nå og er medlem i Det Norske 
Healerforbundet. 

Kan du si noe om måten du jobber på? 

- Jeg tror ikke på fysisk begrensning. 
Avstand betyr ingen ting. Fjernhealing 
virker. Den fysiske kroppen sitter her, i 
arbeidsrommet mitt. Jeg går ut av den via 
pannelappene. Ut i et magnetfelt. Når en 
går ut slik må en bestemme seg for hvor 
en skal. Det finnes mange forskjellige 
energier der ute. En poster ikke et brev 
uten adresser. En må ta faste steg i riktig 
retning. Det er en viktig teknikk å bruke. 
Jeg går direkte til det som jeg oppfatter 
som en høy kristurenergi. Jeg har følt på 
forskjellige nivåer. Dette anser jeg som et 
høyt nivå. Der tar jeg kontakt med 
lysvesener. Der er en kraftfull kjærlig-
hetsenergi som jeg kan kommunisere 
med. Jeg tenker ikke på kroppen. Den 
ligger her. Jeg er der. Der er min 
tilstedeværelse. Min bevissthet smelter på 
en måte sammen med deres. En eller flere 
av lysvesenene blir med ned til kroppen 
som skal heales, som en kraftfull, 
magnetisk energi. 

Går denne energien direkte til den 
kroppsdelen som forårsaker smerte? 

- Nei. Den går på hele mennesket. Det 
starter med at vi går inn via hodet. Tar fatt 
i fastlåste tankemønstre. I området som 
styrer angst og frykt. Får bort blokke-
ringer for å få balanse. Så pannelappene. 
Mange sliter med irritasjon og sinne. Vi 
jobber med organisering, strukturering. 
For bedre mental klarhet og bedre 
korttidsminne. Det fungerer kjempefint 
for de fleste. Vi jobber med kommuni-
kasjon. Hvordan vi snakker til oss selv. 

Det sitter i brystet. Alt som er samlet opp i 
årenes løp. Blokkeringene løses opp. I 
solarplexus, for eksempel, kan det være 
mange blokkeringer. Ting man har 
problemer med setter seg der. De røskes 
ut. Og nedover. Alt løses opp fra topp til 
tå. Vi går inn på alt. Noen tror de har bare 
vondt i kneet. Vi går gjennom alt likevel. 
Første gang vil den som blir healet føle 
seg tung i kroppen, et press for 
brystkassen og pannen, kanskje. En 
stikking i tinningslappene. Slumrer 
kanskje ut og inn av søvn. Mange ser lys 
og farger. Tørr i munnen. Man må drikke 
mye vann. Blir trøtt. Sover godt gjennom 
natten. Grunnen til at man blir trøtt er at 
kroppen bruker all energi på gjenopp-
rettingsarbeidet, sier hun. 
- Går vi inn etter to dager, er det vi har 

tatt bort, borte. Men det kan være kommet 
opp flere ting som presser på, og som 
fjernes. 

Kan du bruke healing på deg selv også? 

- Ja, det kan jeg. Det er en kraftig 
energi, sier Cecilie. 

Så prøver jeg metoden for å vite hva 
jeg skriver om. Hun befinner seg i 
Bergen. Jeg er i uthavnen på Sørlandet. 
Det er stille. Jeg kjenner svake dufter i 
nesen. Det har jeg gjort under alle 
healingene. Det er en behagelig duft. Det 
slår meg, undrende, at den har en renhet i 
seg. 

Ble jeg healet? Jeg hadde vært 
småplaget av en uro i mageregionen. Den 
var der ikke lenger. Litt tung pust i 
motbakke skulle jeg gjerne slippe. Bedre? 
Ja, noe bedre muligens. Men veldig 
tydelig, og ikke til å misforstå, en frisk, 
livgivende, sprudlende energi fylte meg 
fra topp til tå etter de to siste healingene. 
Det holder fortsatt i skrivende stund. 
Måtte det fortsette forever! 
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MER OM METODEN 
- Jeg har blitt guidet fra åndeverdenen 

til å beskrive den healing formen jeg 
utøver, sier Cecilie Violett Beyer i en 
senere samtale.  

Jeg innrømmer gjerne at dette er 
vanskelig stoff å forstå for en som jobber 
med alt annet enn healing. Jeg tar likevel 
med hennes faglige forklaring her. 
Interessen for healing synes bare å øke. 

- Det finnes tre forskjellige nivåer av 
åndelig kontakt. Suprafasen, en vag 
erindring av selektiv dogme. Sanse-
inntrykk som nærer fruktbarheten for din 
videre forståelse av helheten. 
- Primafasen, strukturerer signalene på 

en gjenkjennelig måte. Opplever en 
nærhet til en høyere eksistens, som skaper 
en større forståelse av helheten. 
- Levitasjonsfasen, fullkommen 

nærhet og dyp kontakt med den åndelige 
eksistens. Kommunikasjonen utøves 
telepatisk, og oppfattes forståelig, sier hun 
– og fortsetter: 
- Levitasjonsfasen er igjen delt opp i 

tre stadier. Første stadiet åpner opp for en 
drømmelignende sekvens. En samling av 
bilder, som til sammen utgjør en scene. 
Andre stadiet viderefører sammensmel-
tingen til en høyere aktivitets mestrings-
fase, med dyp nærhet/kontakt, som kan 
oppleves som en tilstedeværelse i en 

annen dimensjon. Tredje stadiet åpner opp 
for den høyere, bevisste kunnskap – som 
skal gi deg svarene du søker, forklarer 
hun. 
- Levitere vil si å opphøye selvet til 

det nivå du ønsker å utføre presisjons-
øvelsen på. 

For noen år siden ble hun vist et nytt 
chakra. 

- Det ligger mellom hals-  og hjerte-
chakraene. Jeg kaller det «gamle 
minner/tidligere liv chakraet». Når man 
ikke får ønsket effekt av healingen etter 
to-tre timer, går vi inn på dette chakraet, 
og går tilbake til tidligere liv og forløser. 
Av og til tar vi med oss traumer og 
fysiske problemer inn i dette livet. Da har 
denne teknikken en veldig god effekt. 
Ofte ser/føler personen jeg healer, deler 
av sitt tidligere liv. Det kan bli kraftfulle 
forløsninger. Ofte har de tilknytning til 
dette livet, til det landet/stedet vi får opp, 
sier hun. 
- Ved å gå direkte inn på amygdala, 

som ligger i tinningslappen, har det vist 
seg å ha en veldig god effekt på angst og 
bekymring. Man får enormt gode 
forløsninger på fysiske problemer ved å 
gå inn på hjernestammen, sier Cecilie.  

Hun har et stort ønske om å få forskere 
til å se nærmere på denne formen for 
healing. Kanskje en gang i fremtiden. 

  


