Camillo Løken gir ut bok om Tankens Kraft
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MULIG!
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”Om du kan se det du drømmer om i ditt indre
så vil det manifestere i den ytre verden, men
det skjer ikke med en gang. Du må holde
denne tanken om din drøm i ditt indre over
tid og mate den med energi og lidenskap. Jo
mer energi og lidenskap du gir drømmen
din jo raskere vil den manifestere”.
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Camillo har funnet oppskriften på det gode liv.
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Ordene tilhører Fredrikstadmannen Camillo
Løken; coach, kurs- og foredragsholder, og nå
forfatter.
Med bakgrunn fra farmasøytisk industri har han
holdt over 100 foredrag for leger rundt omkring
i Norge, både allmennpraktikere og spesialister.
Han hadde en god, oppadgående karriere, men
da firmaet tilbød ham å være med og etablere et
europakontor, hoppet han av.
-Folk trodde jeg var gæren når jeg takket nei til
1.3 millioner, for i stedet å inspirere andre om
Tankens Kraft. Men jeg hadde brukt mange år
på komme frem til dette – og endelig turde jeg
bestemme meg. Det har jeg ikke angret på, sier
Camillo Løken.
Camillo Løken har på egenhånd studert tankens
kraft gjennom mange år, og ved selv å bruke
teknikkene har han på kort tid blitt en tett samarbeidspartner med medium Lilli Bendriss, godt
kjent fra blant annet ”Åndenes makt”.
”Bevissthetsskiftet”
På alternativmessen på Lillestrøm 19. november
er det release på boken de har skrevet sammen,
på eget forlag. ”Bevissthetsskiftet”. Boka handler om de fire store spørsmålene; Hvem er vi,
Hvorfor er vi, Hvor skal vi og Hva gjør vi her?
-Vi besvarer dem så godt vi kan, smiler forfatteren, - Ut fra vår sannhet. Det er nemlig ingen
endelig sannhet. Vi oppfordrer folk til å tenke
selv! Vi blir bombardert med inntrykk. Det går
fort på autopilot fra morgen til kveld. Våre fem
sanser suger til seg verden utenfor, og så glemmer vi å tenke; hva er det jeg egentlig vil med
livet mitt? Hvordan får du uttrykt hva som er
unikt med deg? Hva er selve essensen i den du
er?
Boka handler ganske enkelt om å endre sin bevissthet. Vi har alle et eget bevissthetsnivå, og
ut fra det nivået oppfatter vi verden. Kommer
man opp på et høyere bevissthetsnivå, vil man
se verden annerledes, i et større bilde. Forfatteren gløder når han forklarer;

-Det er som astronautene som var på månen, de
så én nasjon, en enhet! Vi er alle unike, og vi har
alle har noe å bidra med, mener Løken.
Fra vitenskap til tro
Camillo Løken vokste opp i et vitenskapelig og
ateistisk hjem. Faren, onkelen og morfaren er
lege. Han er opplært i å tro at ting er tilfeldig.
Som tenåring våknet likevel interessen for det
ukjente, men senere valgte også han en tradisjonell yrkesvei. Forventningene utenfra var for
store til at han turde satse på en alternativ karriere den gang. For noen år siden plukket han
igjen opp en bok av Bob Proctor (fra The Secret)
og Camillo beskriver det som om å våkne opp
etter en lang dvale:
-Det var som en flamme som ble tent i meg! Vi
mennesker dør fulle, var det en som sa, fulle av
håp, talent, drømmer som aldri ble noe av… for
vi tar aldri det første skrittet! Vi venter på det
rette øyeblikket. Men det rette øyeblikket kommer ikke, det er nå du må bestemme deg for hva
du vil med livet ditt. Akkurat nå. Men du må
begynne her inne! Camillo setter pekefingeren
inntil hodet. - Du må bruke den tiden du snakker
med deg selv, vi snakker mye mer med oss selv
enn noen andre, til å bryte gamle tankemønster.
Det er som en svær stein, du må bare hamre på,
til slutt så sprekker’n! Henry Ford sa: “Dersom
du tror du kan eller tror du ikke kan, har du rett”
Frykt og frihet
Løken forteller at han først var veldig engstelig.
Skulle han våge å hoppe av det trygge han
hadde? En så god jobb med bra lønn? Om han
ikke klarte det, hva da med familien og barna?
Han hadde jo et ansvar! Men han falt hele tiden
tilbake på at han ikke levde livet slik han ønsket
det, og våget for å vinne.
-Fryktbarrieren forteller bare at du er på rett vei,
sier forfatteren i dag. - Når du tør å utfordre deg
selv, bryter du gjennom den, og da er du fri! Du
må tørre å være deg selv, sier Løken.

Etter at han selv tok tak i hvordan han tenker, så
har livet tatt en helt annen retning.
-Jeg gjør det jeg egentlig har lyst til å gjøre hele
tiden, jeg får lov til å gjøre det jeg brenner for,
nemlig å tenne flammen i folk.
Hverdagen består nå også av en helt annen rytme; for det første tilbringer han nå tid sammen
med ungene om morgenen. Deretter går han og
kona tur.
-Det er så deilig å starte dagen med lukten av
skog og frisk luft! Tidligere satt jeg halvannen
time i bil på den tiden. Etter det tusler jeg ut i
bua mi, og så jobber jeg med det jeg liker best,
forteller forfatteren.
Penger dårlig drivkraft
Han har hatt mange sprø påfunn, i følge ham
selv, blant annet fant han opp en kork til ketchupflaske. Ingen trodde på det, ei heller innovasjon Norge, men gode venner ga støtte og Camillo ga ikke opp. Til slutt fikk han realisert ideen,
og korken ble solgt i en million eksemplarer.
-Jeg tjente en kvart million på det som forståsegpåere mente ikke hadde livets rett! Han ler godt.
-Jeg har hatt flere slike ideer; brettspill, engangstannbørste… Jeg har aldri tatt nei for ett svar.
Jeg må også si at kona mi er fremragende, hun
har støtta meg i alle ville ideer og kreativt arbeide, det har vært viktig for meg.
Men for Løken som for mange andre var det
pengene som var motivasjonen bak de fleste påfunnene.
-Jeg var ute etter ekstrainntekter. Det er egentlig feil. Det er når man glemmer pengejaget at
kronene virkelig vil komme. Det er når man følger lidenskapen sin man oppnår suksess, hevder
Løken.
Fokus og forelskelse
Alle suksessfulle mennesker skaper alltid sin
suksess på det indre planet først, mener forfatteren. Deretter realiserer de suksessen i den ytre
verden. Enten gjør de dette ubevisst, eller så er

de bevisste på at de er i harmoni med lovene og
energiene i universet som styrer våre liv.
-Du må bruke den tid du har til rådighet. Du
kan ikke bare la tankene vandre, du må være
fokusert på det du vil oppnå. Det er litt som når
du er forelska og kun tenker på en person hele
tiden – du må bli forelska i det du vil oppnå!
Løken mener at det da vil åpne seg nye dører
kontinuerlig. Suksess er ikke flaks eller tilfeldig,
måten du tenker på er avgjørende. Når du stadig
mater underbevisstheten din med at alt er mulig,
gir du kommandoer til underbevisstheten.
-Det er som når du skriver en søkestreng i
google, så vil google gi deg masse treff. Du kan
være omgitt av masse støy, men ubevisstheten
din fanger opp for eksempel samtaler du vil ha
interesse av. Tanker er energi, og energi skaper
materie. Du skaper din egen virkelighet med
hva du tenker, føler og vibrerer ut hele tiden.
Alt handler altså om hva vi gir energi til. Lar vi
den ytre verden styre våre tanker eller skaper vi
tanker fra vår indre verden?

“Bruk tiden bevisst”, sier Camillo som hver morgen går tur sammen med kona.
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Hjelp til mobbeoffere
Camillo holder kurs om tankens kraft sammen
med Lilli Bendriss, men har også inngått samar-

beid med Randi Nordvik, som er latterinstruktør.
Sammen jobber de for å tenne flammen i folk.
-Vi starter kurs med latter. Det kan virke litt
falskt, men når du ler sendes positive koblinger
mellom venstre og høyre hjernehalvdel. Du
klarer ikke å ha en negativ tanke når du ler, understreker Camillo Løken.
Mobbing er også et tema begge instruktørene
har et sterkt forhold til. Derfor har de utviklet
et dokument som omhandler dette. Når noen
blir utsatt for mobbing, reagerer man som regel
med frustrasjon og sinne, for deretter å ta for seg
mobberen og eventuelt skole, foreldre og så videre. Men hva gjør man deretter?
-Vi synes det manglet noe vesentlig, og samlet
våre erfaringer for å gi dem videre. Med hjelp
av mentale øvelser foreslår de hvordan man kan
hjelpe til med å bygge opp offeret. Dokumentet
har ti sider, blant annet ”Det positive arket” hvor
man ber offeret / barnet skrive ned hva som er
bra med ham /henne, for deretter å lese dette
høyt for seg selv – hver kveld. Dokumentet kan
lastes ned gratis på www.duerunik.no , sier han
med ektefølt stemme.
-Negativ stimuli påvirker oss fra vi er små. Hvis

vi hadde vokst opp med at du kan klare alt, at
alt er mulig og du kan gjøre hva du vil med livet
ditt, så ville vi vokst opp i en helt annen verden!
Det er denne verden Camillo ønsker å bidra til.
-Vi må starte med ikke å la verden diktere hva
som er mulig, men si at alt er mulig.
Spørsmål til leserne
Camillo stiller et siste spørsmål til Folk i
Fredriksads lesere:
Hvis du hadde fått 100 mill i fanget nå, hva ville
du gjort med livet ditt? Kjøpt bil, båt, reist jorda
rundt, ja vel, og hva så? Hva ville du gjort med
den tiden du hadde hatt til rådighet?
-Det er overraskende få som stiller seg det
spørsmålet. Dersom du tenker over det, finner
du kanskje den flammen i deg som kan tennes.
Selv om jeg blir milliardær så ville jeg fortsatt
gjøre det jeg gjør nå, og da har jeg funnet den
hylla jeg skal være på!
Camillo Løken er sannelig en fyr med flamme.
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