Kristallhealing
balanserar dina
chakran

Andligheten har alltid funnits i Elisabeth Flygars
liv. Hennes farmor var en riktig ”trollpacka” och
hennes pappa brukade spå i händer. Redan från
tonåren har Elisabeth varit väldigt öppen och idag
jobbar hon med själavård på heltid. Näras reporter
besökte Elisabeth för att prova kristallhealing, som
balanserar upp chakran och öppnar energiflödet.
TEXT: LOUISE ÖRVELL FOTO: MARIE-THERESE KARLBERG

26

Näras reporter
får mer energi
efter kristallhealingen

E

fter att ha följt gps:ens anvisningar in i minsta detalj har jag
och min fotograf till slut orienterat oss rätt bland alla slingriga vägar.
Elisabeth Flygar bor i ett hemtrevligt
rött hus med vita knutar. I trädgården
finns ett vackert växthus och delar av
tomten omgärdas av staket. Vid sidan
av jobbet som coach, medium och healer driver Elisabeth hunduppfödning.
Hon möter upp i trädgården och välkomnar oss med ett stort brett leende.
Hon visar oss in i en liten stuga som
är hennes behandlingsrum kombinerat
med butik. Det är som att stiga in i en
godisbutik, var man än tittar finns doftljus, tarotkortlekar, änglar, olika andliga
symboler och massor av kristaller.
www.tidningennara.se

nära healing

Kristallerna ger livskraft

Kristallhealing förekommer över
hela världen. Det finns en stark
tro på att kristaller, ädelstenar och
halvädelstenar har högfrekvent
energi och kan ge oss helande
kraft. Med kristallhealing kan man
balansera chakran och fylla på med
ny livskraft. Varje sten och kristall
har sin egen form och kraft. Det
finns olika kristaller för att aktivera,
öppna, skydda, rena och lösa upp
blockeringar i de olika chakrana.

På väggarna hänger diverse diplom
och intyg från olika kurser och utbildningar. Elisabeth är reikimaster, diplomerad kostrådgivare, kristallterapeut,
samtalscoach, djurkommunikatör,
tarotkortläsare och utbildad inom LPG
kropp och ansiktsbehandling.
– Louise, jag satt och kände in dig
innan ni skulle komma. Du bär på en
inre stress. Det är inget som märks
utanpå, men inuti är du väldigt stressad, säger hon till mig.
Jag nickar och blir lite ställd.
– Jag kände också att du bär på en
dold förkylning. Du måste jobba upp
ditt immunförsvar, säger hon till mig.
Jag nickar och tänker: ”Hur kan hon
veta det? Att jag är förkyld märks ju
inte på mig. Jag är inte snuvig, ingenting.”

Olyckan satte djupa spår

Det har blivit dags för mig att prova
kristallhealing. Elisabeth ber mig lägga
mig på behandlingsbänken. Hon tar
tag i mina fötter och börjar trycka på
olika punkter.
– Jag gör det som din kropp säger åt
mig att göra. Nu går jag in och öppnar
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upp dina energiflöden, säger hon.
Elisabeth fortsätter att trycka på olika
ställen, på fötterna och på benen. Hon
lägger en kristall på min mage.
– Det är en rustik bergkristall. Jag
går in i den energin som jag försöker
känna av. Jag får upp lite runt din

att jag låg i baksätet och kräktes. Jag
fick kraftig hjärnskakning och hade
sår i ansiktet av stocken i flera veckor.
Det var en väldigt traumatisk händelse,
säger jag.
– Ja, det har följt med dig, säger Elisabeth.

barndom. Du är fyra, fem år eller något
äldre. Jag får in en otrolig smärta. Jag
ser ett gummirep och blir väldigt illamående. Det känns som att jag inte får
någon luft. Hände det något i den där
åldern? frågar hon.
– Ja, jag var med om en olycka när jag
gick i ettan. Vi lekte kull uppe i en klätterställning. Jag blev jagad och skulle
ta mig ner. Jag klättrade ner för ett nät
och missade en ögla och föll två meter
rakt ner med ansiktet på en stock. Jag
tuppade av under en kort tid. När jag
vaknade hade jag tappat minnet. Jag
visste inte vad jag hette eller vad det
var för månad. Min mamma kom och
skjutsade mig till sjukhuset. Jag minns

Hon fortsätter. Nu har hon lagt en
sten mellan mina ögonbryn, på det så
kallade tredje ögat.
– Då kommer vi till tonåren. Jag får
upp en livlig tjej som är pigg och glad
och som är omtyckt. Du tyckte det var
kul med killar, men du hade en kompis
som var lite mer framåt när det kom till
det, säger hon.
– Ja, det kan väl stämma. Jag var
väldigt intresserad av killar, men lite
osäker. Jag var lite poppis i skolan men
blyg för killar vilket nog bottnade i att
jag var osäker på mig själv, säger jag.
Det känns som att det händer något,
som om en energi liksom snurrar runt
mig. Jag känner mig lätt och behaglig.

”När en klient kommer till mig så
skannar jag av kroppen och får in olika
energier. Sedan får jag hjälp med vad som
behöver göras”
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– Hur har du haft med huvudvärk
genom åren? Jag får upp att du har haft
lite problem med det, säger hon.
– Ja, jag har inte haft migrän eller så
men jag kan få spänningshuvudvärk
om jag är stressad. Ibland kan jag få en
specifik huvudvärk och lite känningar
av domningar i ansiktet, säger jag.
Elisabeth rör händerna ovanför min
mage.
– Jag får också upp att du letar saker
på nätet, att du googlar på sådant du
egentligen vet svaret på. Det är lite
sjukligt nästan, säger hon.
– Ja, haha. Det kan nog stämma. Jag
är vetgirig och vill ta reda på saker så
jag googlar nog en del, säger hon.
Elisabeth fortsätter. Hon tar fram en
olja som jag får dofta på.
– Det här är en olja som jobbar mycket
med energierna som sitter i halsen. Det
är där din ångest sitter, säger hon.
– Jo, det kan väl stämma, säger jag
och minns att jag under perioder har
känt att det sitter något i halsen.
– Du har mycket energi i halsen, men
det har varit stängt, säger hon.
Elisabeth sprejar något och sedan är
energibalanseringen klar.
När jag reser mig är jag alldeles snurrig och vimmelkantig.
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– Oj, det känns som att det hände
något. Jag känner mig lättare. Vad la du
för kristall mellan ögonbrynen?
– Där la jag en bergkristall för att
öppna upp energin. Och sedan hade
du en hematit på bröstet eftersom du
behövde både manlig och kvinnlig
energi. Du fick en rosenkvarts på
magen för att komma åt skräpet i
magen. Du hade mycket skräp i magen
som skulle bort.
Efteråt sprejade jag fast energin. Du
behöver boosta immunförsvaret. Du tar
alldeles för mycket C-vitamin, så kroppen hinner inte ta upp det, säger hon.
– Ja, det kan nog stämma. Ibland tar
jag tre C-vitaminbrus om dagen, säger
jag lite urskuldande.

Hörde röster som tonåring

Elisabeth är uppväxt i Jakobsberg. När
hon var liten tillbringade hon mycket
tid på landet i Dalarna tillsammans
med sin mamma. Det var då allt tog
fart.
– Jag minns att jag frågade: ”Vad är
det för små gubbar som springer runt
i stallet?”
– ”Jaha, ser du också vettarna?” sa
mamma då. Andligheten har alltid
funnits i släkten. Min farmor var en

Det här är Elisabeth

Ålder: 53 år.
Bor: Vallentuna utanför Stockholm.
Familj: Gift med Torbjörn. Dottern
Sandra och fem hundar av rasen
whippet.
Gör: Själavårdare. Är utbildad reikimaster, diplomerad kostrådgivare,
kristallterapeut, samtalscoach, djurkommunikatör, tarotkortläsare och
utbildad inom LPG kropp och ansiktsbehandling.
Hemsida: www.halsokristallen.se

riktig trollpacka och pappa brukade
spå i händer, säger hon.
I yngre tonåren var Elisabeth väldigt
öppen. Hon hörde ofta röster vilket
hon uppfattade som jobbigt, så hon
stängde ner.
– Efter några år öppnade jag upp igen.
Det var som att jag blev påkallad av något
som sa ”Sluta stänga ner. Öppna upp och
ta emot istället”, säger hon.
När hon var 19 år var hon med om en
krock och fick hjälp av Andra sidan.
– Jag körde av vägen. Det enda jag
minns är att det dök upp ett rådjur
men sedan minns jag inget mer. Plötsligt fick jag hjälp av någon eller något
som drog mig ur bilen, säger hon.
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Elisabeth kördes i ilfart till sjukhuset.
Läkarna konstaterade blödningar i
hjärnan och i början var läget kritiskt.
– Jag kände verkligen att jag fick
hjälp. Bilen såg ut som ett dragspel så
jag hade inte kunnat ta mig ur bilen
själv. Den händelsen har nog gjort att
jag har utvecklat min andlighet ytterligare, säger hon.

Elisabeth coachar barn och ungdomar som har blivit mobbade och har
även nischat sig på personer som har
blivit misshandlade eller våldtagna.
– Det började för fem år sedan när en
tjej som hade blivit brutalt misshandlad och våldtagen kom till mig. Hon
hade verkligen fått ärr för livet. Det
enda positiva med det var att läkarna

Sedan Elisabeth öppnade upp har
hon alltid haft sällskap från Andra
sidan. Det har varit en naturlig del av
vardagen.
När hon känner doft av cigarr vet hon
att hennes morfar är och hälsar på och
när hennes dotter var liten lekte hon
ofta med sin bortgångna farmor.
– Det var inte Sandra som bestämde
vilka kläder barbiedockorna skulle ha
på sig. Det var farmor, säger hon.
Och ett tag hade hon fripassagerare i
bilen när hon åkte fram och tillbaka till
jobbet.
– De skrämde ofta slag på mig när de
satte sig på tidningen jag hade i framsätet. Plötsligt bara prasslade det till,
säger hon.

under en undersökning hittade att hon
hade cancer i magen. Det kanske inte
skulle ha upptäckts annars, säger hon.
Samma år kom åtta tjejer till Elisabeth som alla hade samma problematik. De kände inte till varandra sedan
innan.
– Jag tror att de blev ditsända till mig,
säger hon.
Elisabeth arbetar även som djurkommunikatör. Ofta är det hästar eller hundar hon hjälper.
– Jag minns en händelse när jag kom
till ett stall som hade nio hästar. Jag
drogs automatiskt till en häst som
stod ensam i sin box. Han försökte
pocka på uppmärksamhet. Hästen
förmedlade att det var något som han
tyckte var obehagligt. Han berättade
att det sprang folk där på nätterna.
Och mycket riktigt, det stämde. Det
var människor som sprang där. Det var
mycket häststölder ett tag och jag tror
att de var där för att reka, säger hon.
Elisabeth avslutar med att lägga tarotkort för fotografen Marie-Therese.
– Här, blanda. Det är viktigt att det är
du som blandar kortleken, säger Elisabeth och ger kortleken till Marie-Therese. Sedan lägger Elisabeth ut nio kort
på bordet. Hon tar upp ett i taget och
pratar runt korten.
– Du tycker om att sätta ihop saker.
Du gillar att koka soppa på en spik,
säger hon.
– Ja, jo. Det kan nog stämma. Jag gillar
att dra igång saker även om förutsättningarna är små, säger Marie-Therese.

”När jag känner doft av cigarr vet jag att
min morfar är och hälsar på och när min
dotter var liten lekte hon ofta med sin bortgångna farmor”

Hjälper hästar och hundar

Elisabeth gick en utbildning i kostrådgivning hos Fredrik Paulun och senare
en kristallhealing-utbildning.
– På kostutbildningen lärde jag mig hur
kroppen verkligen fungerar och under
kristallhealing-utbildningen öppnades
en otrolig energi. Jag har alltid varit
intresserad av hur människor mår och
vad man kan göra för dem, så på lite sikt
bestämde jag mig för att ägna mig åt det
här på heltid, säger hon.
Hon älskar att jobbet är så varierande.
– När en klient kommer till mig så
skannar jag av kroppen och får in olika
energier. Sedan får jag hjälp med vad
som behöver göras, det är olika varje
gång, säger hon.
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Elisabeth fortsätter med ytterligare
ett kort.
– Du är stark. Du har en styrka inom
dig som har växt med åren. Du har
alltid svar på tal och det är ingen som
sätter sig på dig. Du avskyr att vi måste
hålla vissa restriktioner nu under coronan. Du känner dig instängd och vill
bara att allt ska vara som vanligt, säger
hon.
– Jo, det kan nog stämma. Jag har
tyckt att det är ganska jobbigt, säger
Marie-Therese.
– Du har mycket styrka inom dig. Har
du råkat ut för något i tidigare liv då du
har blivit halshuggen?
Marie-Therese skakar på huvudet.
– Ingen aning, säger hon.

Väldigt positiv energi

Elisabeth fortsätter.
– Du har tre barn som du håller väldigt varmt om hjärtat. Du finns alltid
där för dem. Även om du inte är en
hönsmamma så är du alltid i bakgrunden. Du har gått igenom fyra besvikelser som har gjort dig stark. Härstammar din släkt från något varmt land?
Har ni vallonblod i er? frågar hon.
– Vi är från Överkalix. Jag tror att vi
har vallonblod långt tillbaka i släkten,
säger Marie-Therese.
– Den styrkan har du med dig. Du
har lite hinder på vägen, men när du
konfronteras med dem kommer du att
öppna upp ännu mer. Just nu känner
du lite i kroppen, säger hon.
– Ja, jag har haft ont i ryggen i flera
dagar, säger Marie-Therese.
– Men på det stora hela har du en väldigt positiv energi. Du är stark på det
hela taget, säger Elisabeth.
Det har blivit dags för oss att åka tillbaka till stan. Innan vi säger hejdå får
vi hälsa på Elisabeths hundar. När hon
öppnar dörren till stora huset kommer fem pigga whippethundar och
springer ut i trädgården.
Både jag och Marie-Therese känner oss
väl till mods efter mötet med Elisabeth.
Jag känner mig lättare och har mer energi
och Marie-Therese har fått ett kvitto på
mycket av det hon redan visste, som till
exempel att hon är stark. ¢
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