Ti punkt for å gjøre HEALER-ALLIANSEN virkelig

Penger.
Vi kan heale uten penger. Det er på tide at healere også begynner å handle i materien, å se utenfor
sitt koselige kontor, ellers mister vi empatien og langsynet. For å handle trenger vi penger. Og er det
noe som er enkelt i Norge, så er det å samle inn penger dersom de andre premissene er på plass.
Sponsorer, innsamlinger, fond, men da må det bygges en organisasjon som hviler på jord, og ikke på
luft og visjoner. Jeg begynner i dag med å gå i banken og opprette en konto. Jeg betaler inn 100
kroner, og om alle i denne facebookgruppa gjør det samme, har vi allerede 15.000. Denne kontoen
vil ikke kunne gjøres uttak på før en demokratisk organisasjon med styre er kommet i gang. Om det
ikke har skjedd innen et år, overfører jeg pengene som måtte stå der til Leger uten grenser,
øremerket medisiner. Da får vi også en viktig utfordring, for vi må finne prosjekter som skal
konkurrere med livsviktige medisiner. Og er det noen som vil følge meg og begynne å sette av en
prosent av inntekten sin i påvente av at det skal skje noe, et det jo fantastisk.
Speil
Se deg sjøl i speilet, og dine fordommer og argumenter mot andre som jobber på denne måten, og
hvorfor du selv ikke vil involvere deg etc, dine tanker om dem som gjør det og alt dette andre som vi
alle bærer i oss fordi vi også er konkurrenter og skal være det. Men jeg har aldri sett så mye sjalusi og
baksnakking som i den alternative verdenen. Det var mye ryddigere da jeg dreiv butikk, da visste vi
hva vi dreiv med og kunne derfor både samarbeide og respektere hverandre uten at ting ble
personlig. Og der lærte jeg også at vi alltid kommer lengst med å involvere oss, samarbeide og knytte
oss til våre ”konkurrenter” fordi de får oss til å skjerpe oss og bli enda bedre i stedet for å sole oss i
glansen av våre kunder som uansett går til den som fallbyr sine varer. Kvalitet og effektivitet er det vi
skal streve etter, i oss selv og i andre. Når vi hjelper andre healere på vei, blir vi også sjøl tvinga til å
skape bevegelse, bli bedre. La oss lære av den menneskelige natur heller enn å undertrykke den.
Nettverk.
En langsiktig, litt kjedelig del for oss ensomme ulver. Men utrolig nyttig for å komme ut av ego-bobla
som vi sjølsagt tror er gjennomsiktig i våre storslåtte slott. Nettverksbygging er likevel nødvendig for
å skape styrke, mangfold, etterprøvbarhet og ekspertise. Tenk taktikk, hvem du vil invitere, og
etterpå inviterer du alle andre også. På denne måten begynner du å skape planer, fordi taktikk er å
lære seg å administrere, å delegere, å se menneskers beste og sterkeste egenskaper og å sette dine
venner på sporet av å gjøre sitt beste, altså healing på høyt nivå. Et nettverk skal være som et
fargerikt lappeteppe, med mange som du kan konkurrere med, som er like deg sjøl, men enda flere
som har andre egenskaper, slik at vi kan bli gode på markedsføring, system, ideskaping, regelverk, og
ikke minst healing.
Avsløre makt, ego og korrupsjon
Å arbeide i den 3.verden er en utfordring, men jammen har vi de samme snikende egenskapene sjøl,
og i våre egne rekker. Å være på vakt, og å knytte til seg mennesker som har erfaring med

organisasjonsarbeid. Og samtidig se nytt, fordi man alltid blir fanga i mønstre og får fordommer i alt
arbeide. Det er derfor nettverk, åpenhet og utstrekning er så viktig,
Rammeverk
Åpenhet, naivitet og nysgjerrighet krever alltid et solid rammeverk. Lover, regler, muligheter, lære av
egne og andres feil. Et styre, et vanntett system som blir effektivt med hvordan penger blir brukt,
demokrati, møter, og unngå byråkrati og lønnede kontorrotter som liker makt og ikke vil ha ansvar.

Ekspertise
Alle store firma vet det. Det kalles menneskelig kapital. Det kalles forskjellighet, og å dyrke fram det
beste i alle, heller enn å bygge alle etter en tenkt plan og mønster som stort sett ser ut som lederen.
Dette krever dyktige ledere, og ikke diktatorer. De fleste av disse sitter i gode stillinger i næringslivet i
dag. Kjenner du noen?
Ledelse
Hvordan få dyktige ledere, og helst uten at det koster noe. Frivillighet må ha noe som lokker mer enn
pengene. De neste to punktene informasjon og visjoner skal være gulroten som gjør at mennesker
får lyst å gi, engasjere seg. Og gjør det også at vi får fram de beste, dersom vi bare har en god nok
plan som gjør at de dyktige føler at de gjør noe for en sak og ikke for oss enkeltmenneskers våte
drømmer.
Informasjon
Verden er så full av informasjon at vi stenger av. Det blir derfor viktig å kunne sortere relevant
informasjon, dyp informasjon og informasjon som kan skape inspirasjon fordi den eier muligheter til
forandring.
Visjoner
Ut av informasjon kommer informasjoner. Store, hårete drømmer som Vincent johansen kaller dem.
Visjoner er viktige fordi de ser muligheter, og om vi får gjennomført 10 prosent av visjonene våre ville
det sikkert redde verden, dersom vi først tillot oss virkelig å dagdrømme
Healere
Verdene har alltid kjent healere. Verden eier nok kunnskap til å helbrede seg sjøl og oss som bor her.
Legevitenskapen i dag er flott og farlig, men healere over hele verden sitter med kunnsakper om
tankekraft, om naturen, om muligheter, om å forvandle materie, sykdommer, tankemønstre, med å
bruke andre deler av vår hjerne. Vi skal ikke være et alternativ, men et supplement til verden med
alle dens muligheter i dag.
Om hver av oss utfører to av punktene, ville vi skape en forvandling. Om hver av oss går inn i
halvparten av punktene, er vi allerede der, tenker jeg. Og la oss be om at ingen får/tar kontroll over
alle delene.

