
– Mange såkalt alternative eller spirituelle 
mennesker flyter lett ut når det gjelder pen-
ger. De har ofte et litt lett og drømmende for-
hold til livet, tidvis en lettvint lyssøken, sier 
Christian Scheel, psykoterapeut og leder for 
Majorstua Terapifellesskap i Oslo. Han prak-
tiserer under en transpersonlig tilnærming, 
som inkluderer den spirituelle dimensjonen 
av tilværelsen. Han leder også mannsgrup-
pene «Jakten på den maskuline sjel».

GOD INNTEKT ER IKKE GALT
Mange av klientene hans har lykkes godt i 
det ytre. 

– Mange av dem søker mye trygghet og 
selvbekreftelse gjennom å tjene penger, det 
jeg kaller egoets vei, sier Scheel.

– Vi trenger alle et sunt og solid ego, men 
som erstatning for et sunt ego søker man 
selvverd, bekreftelse og trygghet gjennom 
status og penger. Mange kommer til et punkt 
der de ytre sett har fått til alt, men likevel ikke 
er lykkelige. 

   I det spirituelle miljøet synes han deri-
mot at mange undervurderer viktigheten av 
å ha penger. 

– Mange tenker at penger bare er ego, grå-

dighet og negativt, men jeg synes at en god 
inntekt i seg selv ikke er galt. Deretter kom-
mer spørsmålene om man tjener og bruker 
pengene på en etisk grei måte, sier Scheel. 

MANIFESTASJON
Tanker omkring manifestasjon og tiltrek-
ningsloven har lenge eksistert i alterna-
tivmiljøet, og har i senere år også fått mye 
oppmerksomhet i mainstream, bl.a. ved 
bøker som The Secret. Enkelt forklart er bud-
skapet at hva du tenker avgjør hva du vil møte 
på i det ytre. Man kan altså «tenke seg rik».

– Skal man manifestere noe i livet, få til 
noe, må man også fokusere energi på det. 
Energi følger fokus, det du fokuserer på får 
du mer av. Det er en viss lovmessighet i Law 
of Attraction-tankegangen, men mange tror 
på det nærmest som en religion og skal oppnå 
alt gjennom det. Man kan lure folk til å tro at 
det bare er å gjøre det sånn og gjør man det 
riktig så funker det. Det er ikke så enkelt for 
alle. Noen kan se seg blinde på det, eller føle 
seg som tapere fordi de ikke klarer det.

Bevisthetsutvikling er fokus i Scheels tera-
peutiske arbeid. Det inkluderer å bli bevisst 
sitt ego, rydde i seg selv, få tilgang på mer 

bevissthet, avsløre det falske og komme til 
det autentiske. 

– I det spirituelle miljøet er det mye fokus 
på «lysveien». Mange vil hoppe til løsningen 
og hoppe over det vanskelige og grundige 
arbeidet som må gjøres, både psykologisk, 
praktisk og økonomisk, i relasjoner og i 
samfunnet. Så drar jeg til et spirituelt sen-
ter der jeg bare jobber med kjærlighet og lys, 
så kan jeg bruke law of attraction, og så kan 
jeg bli rik. En slik «lysvei» kan være styrt av 
lettvinthet og ego. Man kan ikke hoppe over 
arbeidet. 

PENGER, ENERGI OG EGO
– Hva er farene ved en slik tilnærming?

– Hvis man går en utviklingsvei og blir 
veldig bevisst, på noen områder, øker gjen-
nomstrømningen av energi i systemet. Den 
gjennomstrømningen av energi er ikke frako-
blet ego. Derfor kreves det mye for å håndtere 
all denne energien på en god måte. Mange 
spirituelle går seg vill med egoet på områ-
der der de ikke er bevisst. Som for eksempel 
penger, makt, sex, behov for anerkjennelse og 
lignende. Derfor er psykologisk arbeid med 
våre ubeviste sider og på alle de viktige områ-

Hvordan kan man ha et spirituelt forhold til penger? 
Fungerer «loven om tiltrekning» for alle? Hva er egentlig 

sann overflod og hvor mye penger er «nok» penger?  
Tre personer med forankring både innen det spirituelle 

og i finansverdenen deler noen betraktninger.
–
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dene i psyken veldig viktig.
Å ha masse penger tilsvarer å ha masse 

energi, hevder Scheel.
– Man må være ganske jordet og gjennom-

arbeidet i egoet sitt for å tåle å håndtere så 
mye energi, fordi pengeenergien også går til 
ego. Mange som plutselig får 
mye penger går bananas, skil-
ler seg og får problemer. Hvor 
mye makt og pengeenergi vi 
håndterer og hvor mye energi-
gjennomstrømning egoet vårt 
håndterer er veldig individu-
elt. For mange kan 500.000 
eller en million i året være 
mer enn nok å håndtere.

 – I hvilken grad har The 
secret og Law of Attraction noe 
med spiritualitet å gjøre?

– Hvis motivet er å få nok penger til å 
overleve og ta vare på sine nærmeste på en 
god måte, så er det lov innenfor de spirituelle 
prinsippene å skaffe seg det, hvis man gjør 
det på en etisk riktig måte. Er man grådig 
eller lurer noen for å få det til, så er det ikke 
spirituelt. Hvis man ønsker å skape verdier 
som bidrar til verden, er det heller ikke uspi-

rituelt å bruke slike lovmessigheter for å tjene 
de pengene. Hvis motivet er å få status, makt 
eller trygghet som man ikke har i seg selv, er 
det ofte for mye egostyrt. Å bruke loven om 
tiltrekning for å få mest mulig til seg selv er 
ikke spirituelt.

 
Å HA NOK PENGER
– Kanskje er det ikke så viktig å ha masse pen-
ger, mens det å ha nok penger er essensielt.

Hvordan kan «nok penger» defineres? 
– Alle trenger nok til å leve et ålreit liv, 

med bolig, mat og å kunne ta vare på sine 
nærmeste. Lykkeforskningen viser soleklart 

at lykken i Norge fram til midten av 1970-tal-
let økte nesten like mye som den materielle 
veksten. Fra midten av 1970-tallet har lyk-
kekurven falt jevnlig og dramatisk samtidig 
som det materielle har økt og økt. Så fram til 
et visst nivå bringer penger lykke. 

   Det andre perspektivet er å se på 
hvor mye penger man håndterer. 

– Nok penger er når man klarer 
å håndtere det og den energien som 
ligger i det, mens mer enn nok er når 
man får problemer eller mister bak-
kekontakten på grunn av «for mye» 
penger, sier Scheel. 

TILFELDIGHETER OG MENINGS!
LØSHET FINNES
– Livet inneholder alltid et element av 
uvisshet, mens loven om tiltrekning-

tankegang kan framstå som absolutte regler. 
Mange som er tiltrukket av slike teknikker 
benekter at det finnes tilfeldigheter og virker 
lite åpne for at det er mye vi ikke kan forstå. 
De har en antakelse om at alt har en dypere 
mening. Hva tenker du om det?

– Både verden, universet, livet, menneske-
sinnet og jorden vi lever på er så ekstremt 

KAN MAN TENKE SEG RIK? HAR 
DET NOE MED SPIRITUALITET Å 
GJØRE? OG HVA GODT BRINGER 
DET TIL OSS OG VERDEN?

Skal man manifestere noe i 
livet, få til noe, må man også 

fokusere energi på det. 
Energi følger fokus.

– Christian Scheel.
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komplekst, at det må finnes tilfeldigheter 
også. Det blir veldig gudelignende å si som en 
sannhet at ingenting er tilfeldig. Kvantefysik-
ken og kvantekaosteori åpner også for ikke-
deterministiske og tilfeldige fenomener. Alt 
som skjer har ikke nødvendigvis en dypere 
mening, men selv tilfeldigheter kan brukes 
til å skape mening, lære noe og 
oppdage noe.

– Det er mange som med genu-
ine intensjoner ønsker å skape noe 
bra for verden. Er det usunt om 
man da bastant forklarer hvorfor 
noen av dem lyktes og andre ikke, 
med utgangspunkt i teknikker 
som loven om tiltrekning?

– Ja, jeg tror det er å bare se 
en liten del av virkeligheten. Vi 
er her i dette ene livet med noen 
oppgaver og utfordringer som ser veldig 
forskjellige ut fra menneske til menneske, 
avhengig av hvor vi er i vår spirituelle eller 
karmiske reise. Da vil ikke én jordisk tenkt lov 
virke likt for alle, fordi vi har helt forskjellige 
reiser og oppgaver å utføre. At noen får til noe 
gjennom tiltrekningsloven betyr ikke at alle 
burde fulgt de samme prinsippene.

Før Scheel ble terapeut hadde han suksess 

i utelivsbransjen, og hadde mye moro med 
det. Til slutt satt han likevel med status, ytre 
verdi og penger, men var ensom og ulykkelig 
i sitt dypere indre.

– Da begynte «nedstigningen» min, som 
førte til at jeg ble terapeut. Jeg måtte gå gjen-
nom en terapeutisk styrt transformasjons-

prosess, gå gjennom den psykologiske kverna, 
ettersom noe dypere i meg opplevde at suk-
sessen og pengene ikke var nok.

PENGER SOM GRUNNMUR FOR OVERFLOD
– Mange i alternativmiljøet snakker om «abun-
dance». Mange spirituelle tradisjoner inklude-
rer en grunnforståelse av at det meste i livet 
eksisterer i polariteter. Da blir det trolig viktig 

å forholde seg til hele virkeligheten, motpolene, 
og ha en viss likevekt i de bevegelsene. Ut fra 
den forståelsen er det kanskje ikke så spiritu-
elt å snakke om abundance og "overflod" som 
løsrevet fra helheten?

– Det du sier om polariteter er riktig. Og 
hva er abundance? Det er mye mer enn pen-

ger. Hvis man åpner kroppen og 
sansene, hjertet og bevisstheten, og 
tar inn det vi er en del av, så er det 
en enorm abundance vi er omgitt 
av og er en del av! Bare tenk på 
menneskene, møtene, kjærligheten, 
naturen, musikken, smakene og 
luktene! Følelsen av å være tilknyt-
tet andre og noe mer, noe større, 
og henge sammen i dette fantas-
tiske mysteriet som livet er. Det er 
en overflod uten like! 

Hvis vi ikke samtidig har en god struktur i 
livet som bærer oss – og pengene er en viktig 
del av det – så er det vanskelig å overgi oss og 
ta inn alt det andre, fortsetter Scheel.

– Vi trenger noe å hvile i. Akkurat som at 
psyken trenger en struktur å hvile i, trenger 
også livet vårt en økonomisk struktur å hvile 
i, avslutter Scheel.

72 VISJON       2–2014

 Tom Henri (Foto: Andreas Aubert)
 

– Energi og penger går hånd i hånd. Jo mer pengene sirkulerer, jo mer verdiskap-
ning er det. Penger er en syklisk maskin, som får alt til å gå rundt. Det største 
økonomiske problemet nå er at en veldig liten prosent av befolkningen har meste-
parten av pengene, sier Tom Henri.

At noen får til noe gjennom til-
trekningsloven betyr ikke at alle 

burde fulgt de samme  
prinsippene.
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FANT ALLTID PENGER
Tom Henri er en amerikansk forretnings-
mann, yogalærer og healer. I flere år drev 
han yogastudioet Yoga Villa i Nord-Holly-
wood hvor han også underviste. Klientellet 
på 1200 personer bestod av en rekke kjendiser 
og filmstjerner. Fra barnsben 
av har Henri forholdt seg til 
penger. 

– Som seksåring begynte 
jeg å jobbe i familiens restau-
rant, og fikk 20 dollar i uka 
som lønn. Da jeg vasket gul-
vene, også i kriker og kroker 
der voksne ville ha vanskelig 
for å komme til, fant jeg alltid 
noe penger som lå på bakken. 
Penger ble noe jeg fant hver 
eneste dag, det ble innprentet som en over-
bevisning for meg. Selv den dag i dag finner 
jeg penger daglig. Det er normalt for meg å 
finne en 5, 10 eller 20-dollarseddel. En gang 
fant jeg 10 000 dollar i noe som så ut som en 
søppelsekk.

– Hva tenker du om The Secret, Law of 
Attraction etc?

– Jeg har levd det. Det har bevist seg for 

meg igjen og igjen, fordi jeg finner penger 
hele tida.

ENERGI, SIRKULASJON OG VERDI!
SKAPNING
– Du ser på penger som energi?

– Energi og penger går hånd i hånd. Jo 

mer pengene sirkulerer, jo mer verdiskap-
ning er det. Penger er en syklisk maskin, som 
får alt til å gå rundt. Det største økonomiske 
problemet nå er at en veldig liten prosent av 
befolkningen har mesteparten av pengene. 
Kinas myndigheter har for eksempel spart 
opp trillioner av dollar, euro etc. Når du tar 
så mye penger ut av sirkulasjon, er det et stort 
problem. Tilsvarende da oljeselskapene ut av 

det blå økte prisen drastisk i 2007. Det spiste 
opp folks lommepenger, og oljeselskapene 
tjente 40-50 millarder dollar per halvår på 
det. 

OVERFLOD OG FRYKT
Frykt er den største hindringen for overflod 

og den største sabotøren for enhver 
prosess, hevder Henri. Etter opp-
veksten i Texas kjempet han i Viet-
namkrigen. Der fikk han en kule inn 
i hjernen og i skulderen, men over-
levde. Skader fra krigen gjorde at han 
søkte yoga og alternativ behandling 
for å hanskes med smertene. Han 
lærte seg en tibetansk healingteknikk 
og har praktisert som healer. Opple-
velsene fra krigen gjorde at han ikke 
lenger har en fryktfaktor.  

– Da jeg kom tilbake fra Vietnam, var det 
ingen ting som skremte meg slik krigsopp-
levelsene hadde skremt meg. Etter å ha blitt 
skutt, knivstukket, blitt utsatt for eksplosiver 
etc var det lett å komme tilbake til hverda-
gen. Jeg trengte ikke å se meg over skulderen, 
ingen var ute etter å drepe meg. Så jeg følte 
meg trygg i verden.

Henri omtaler mange andre aspekter ved 

 Christian Scheel (Foto: privat)  Corame F. Lehnhausen (Foto: privat)

Jeg har levd det. Det har 
bevist seg for meg igjen og 

igjen, fordi jeg finner 
penger hele tida.
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overflod enn penger. For eksempel det å være 
del av et fellesskap der alle ivaretar hveran-
dre. Det kan være rikt og gledesfyllt selv om 
man kanskje har lite penger. Dette aspektet 
av overflod forstod han først da han begynte 
å praktisere yoga.

TJENE PENGER OG TJENE VERDEN
Etter krigen jobbet Henri som 
kokk, deretter solgte han klær, 
og ble etter seks måneder regi-
onsmanager for klesbutikkjeden. 
Så begynte han å selge biler og 
fikk senere en lederstilling hos 
en amerikansk bilforhandler, 
som han tok fra å være num-
mer ni i landet til nummer en. 
Samtidig følte han seg aldri helt 
hjemme.

– Jeg tjente mye penger, men 
det var et rotterace og jeg følte meg som en 
rotte.

Senere begynte han å lese næringslivsarti-
kler og kjenne på magefølelsen hva som ville 
være bra ting å investere i. Han har investert 
både i aksjer, i forretningsvirksomhet og i 
eiendom.

– Jeg har bare investert i ting jeg bryr meg 
om, som jeg personlig ønsker skal lykkes, som 

jeg ser som fremtiden. Slik har investeringene 
en dobbel funksjon, jeg både tjener penger 
OG hjelper verden. Bare en gang har jeg tapt 
på det, men det var ikke et problem fordi 
intensjonen var å hjelpe. 

Henris helt er Elan Musk, som startet elbil-
firmaet Tesla. Musk har også startet Space X, 
som lager raketter for NASA. Så startet han 

Solar City, som produserer batterier for elbi-
ler og andre enheter. 

– Musk ble millionær i 20-årene, milli-
ardær i 30-årene og er nå multimilliardær 
i 42-årsalderen. Det eneste han gjorde var å 
investere penger i ting han var lidenskapelig 
opptatt av. Han gjorde det ikke for å tjene 
penger, men for å tjene samfunnet. Nylig 
åpnet han alle patentene på mye av tekno-

logien brukt til elbilene sine, slik at alle kan 
bruke dem. «Hvis vi skal redde verden, må vi 
ha alle med på laget», sa han. 

INTUISJON OG AKSJEMARKEDET
Henri har selv investert i Tesla, samt Apple.

– Rundt 2002, like etter Steve Jobs hadde 
kommet tilbake til Apple, var jeg i en App-

lebutikk. Det var fullt av folk der, 
fem personer i køen foran meg. 
Overfor kona og den økonomiske 
rådgiveren vår insisterte jeg på at 
vi måtte kjøpe aksjer for 250 000 
dollar. De motarbeidet meg. Fordi 
vi da bare investerte 50 000 heller 
enn 250 000 dollar, gikk vi glipp vi 
fire millioner dollar. Det samme 
skjedde ved en senere anledning.

   Da han et par år senere kontak-
tet rådgiveren og ville kjøpe Tesla-

aksjer, unnskyldte rådgiveren seg og gjorde 
alt Henri ba om.

– I løpet av fem år tredoblet jeg pengene 
mine. Det er fordi jeg lytter til magefølelsen. 
Jeg leser artikler, undersøker de forskjellige 
firmaene, men til syvende og sist er det mage-
følelsen som gjelder. Folk kaller meg et øko-
nomisk geni, men jeg er bare en fyr som lytter 
til instinktene sine og som ikke har negative 

Jeg tjente mye penger,  
men det var et rotterace  

og jeg følte meg  
som en rotte.
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tanker rundt penger. 
TILFREDS MED DET MAN HAR
Å ha mye penger er likevel ikke det viktigste 
for ham.

– Alle søker det store gjennombruddet, 
heller enn å være fornøyd med det de har. 
Du kan ikke være tilstede i øyeblikket hvis du 
alltid sier «en dag skal jeg klare det». «En dag» 
kommer aldri. Du blir dratt 
ut av øyeblikket, utilfreds med 
det som skjer nå. 

– Du hevder at mange tror 
det ikke er nok penger. Hva 
bunner denne troen i?

– At folk ikke er tilfredse. 
Hvis folk ikke er tilfredse, vil 
de ha en frykt om at det ikke 
vil være nok. Når folk ikke er 
glade, går mange på kjøpe-
senteret for å føle seg bra. De betaler med 
kredittkortet, pådrar seg gjeld, og så er det 
ikke nok penger. De er fanget i en ond sirkel.

– Hvordan kan det endre seg?
– Personen må endre seg, må ønske å bli 

mer spirituell, og ikke se på suksess som å 
ha en ny bil. Vellykkethet er å føle seg tilfreds 
med den man er, tilfreds med det man har 
gjort. Glede kommer ikke fra å ha en stor 

bankkonto. Jeg har venner som er milliardæ-
rer, og fortsatt tenker de «det er ikke nok». De 
ser ikke glade ut.

Hans eget driv etter å tjene penger var ofte 
styrt av ønsket om anerkjennelse.

– Jeg søkte anerkjennelse fra foreldrene, fra 
sersjantene, og senere fra kona. Jeg prøvde å 
fylle dette tomrommet av å ikke være bra 

nok. Det var først ved skilsmisse etter 25 års 
ekteskap at jeg begynte å jobbe med meg selv. 
Gjennom terapiprosessen forstod jeg at jeg 
hadde glemt meg selv, avslutter han. 

FORRETNINGSFOLK KAN MANIFESTERE
I alternativverdenen er det mange helgekurs 
for manifestasjon og overflod, men kosmo-
politt og coach for næringslivet Corame F. 
Lehnhausen er ikke imponert over alternative 

miljøers evne til å manifestere.
– Når noen mislykkes hører jeg som oftest 

«det var ikke ment å skje», men universet har 
ingenting med saken å gjøre. Universet har 
ventet i millioner av år på at vi skal gjøre noe. 
Det er en altfor lett aksept av nederlag. Folk 
planlegger noe den ene dagen, og dagen etter 
har planene endret seg. Slik kan du aldri få 

manifestert noe, sier Lehnhausen, som 
jobbet i  næringslivet som entrepre-
nør i 25 år, i mange forskjellige land. 
Nå er han coach for administrerende 
direktører fra store firmaer. Til en høy 
pris tar han dem med på individuelt 
skreddersydde selvutviklingsopplegg 
i eksotiske land.

   
Han har deltatt på en del alternative 

workshops. Han foretrekker målbare 
resultater, men opplever at dette ofte 

ikke innfris.
– Jeg har ikke noe problem med en god dag 

på stranda der man slår på noen trommer, 
men de fleste kursene presenteres som om at 
man vil oppnå noe, det er klare målsetninger, 
sier Lehnhausen, som tilbringer mye av tiden 
på Bali og Ibiza. 

Han er involvert i non-profit prosjekter 
der de viktigste støttespillerne er individer 
fra næringslivet. 

Glede kommer ikke fra å ha en 
stor bankkonto. Jeg har venner 
som er milliardærer, og fortsatt 

tenker de «det er ikke nok». 

”The Secret” er en bok og film av TV-produsenten Rhonda Byrne, utgitt 
i 2006. I boken skal leserne lære hvordan å bruke ”Loven om tiltrekning” 
til sitt eget beste, slik at man tiltrekker seg det man ønsker i livet. Enten 
det er drømmejobben, den riktige partneren, bedre helse – eller millio-
ner på kontoen. Og det siste blir det fokusert mye på.

”Hemmeligheten” er en form for energimessig naturlov som suksess-
rike mennesker, bevisst eller ubevisst, har benyttet seg av til alle tider. 
Lærer vi.

Det er nemlig slik at vi tiltrekker oss alt som skjer i livet. Tanker er 
energi av en bestemt frekvens. Når man skaper en tanke vil universet 
svare på samme frekvens. Våre tanker får konkrete utslag i det virkelige 
liv. ”Ask, believe and recive”, lærer vi i boken. Bare troen og tanken er 
sterk nok, får du dine ønsker oppfylt. Det er opp til oss selv.

”The Secret” er en videreføring av en rekke bøker hvor lærdommen 
er at vi kan tenke oss rike, nærmest på magisk vis. The science of getting 
rich (Wallace D. Wattles, 1910) inspirerte Byrne til ”The Secret”. Think 
and get rich Napoleon Hill fra 30-tallet og Du får alltid det du ber om 
av Esther Hicks (2005) er andre bøker med liknende budskap.

En rekke kurs og workshops har fulgt opp teoriene og teknikkene fra 
”The Secret”.

”THE SECRET” OG LOVEN OM TILTREKNING
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– Det er vanskelig å få penger fra alterna-
tivverdenen, ofte fordi folk ikke har penger. 
Det er nyttig å få involvert folk fra næringsli-
vet som samtidig har et åpent hjerte og balan-
sert verdisyn. For å overleve i deres verden 
må man også ha sterk disiplin, de har blitt 
opplært til å oppnå ting. Dette er ofte vanske-
ligere for alternative folk. 

Lehnhausen trekker samti-
dig fram alternativbevegelsens 
evne til å brenne for en sak, der 
næringslivet primært motiveres 
av penger.

– Green School på Bali er et 
godt eksempel, via lærerne og 
grunnleggernes hengivelse til 
visjonen. Mange ukjente insti-
tusjoner, øko-prosjekter etc som 
har vært aktive i tiår begynner 
nå å bli lagt merke til.

NYVUNNEN FRIHET I LIVSSTIL
For å redegjøre for forskjellene mellom 
næringslivets og alternativverdenens ver-
disyn, spør Lehnhausen seg hva det er som 

definerer det å være menneske.
– En villhest dør ikke om den blir fanget og 

må bære en kjerre. Men vi mennesker dør om 
vi ikke får være mennesker, sier han. 

– Vi blir syke om vi ikke respekterer hel-
heten vi trenger, som inkluderer kreativitet 
og uttrykksbehov. Det er nok grunnen til at 

mange i alternativverdenen valgte å gå sin 
egen vei og finner så mye glede i dette. 

Det de driver med er å være menneske, de 
legger hovedfokus på det. Men å bare gjøre 
disse tingene blir nesten som et narkotikum, 
det er ikke tilstrekkelig. Som mennesker har 

vi også drømmer og mål. 
Hvis jeg bare gjør Tai Chi, og spil-

ler musikk vil jeg aldri ha en klar ret-
ning, avslutter Lehnhausen.  

INFO OG KONTAKT 
Christian Scheel: Terapiforlivet.no 

Tom Henri:  
justbeit2010@gmail.com 
Corame F. Lehnhausen:  
dhammaprojects.org og lighttribe.
com 
Artikkelforfatter  
Andreas Aubert:  
andreasaubert.no
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