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største spirituelle magasin
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Værsgo! - inspiration til
din spirituelle udvikling

Vi ønsker at inspirere dig til:
 at leve ud fra en spirituel forståelse
 at finde harmoni og livsglæde
 at få mere kontakt med din spirituelle kerne
 at se positivt på samfundsudviklingen
 at få kontakt til den åndelige verdens væsener
at se helhed og bevidsthed i alt og alle
Kærlig hilsen
Steen Landsy, stifter og ansvarshavende redaktør

Find din egen vej
Der er mange veje - og ingen
forenklede svar.
Derfor er alsidighed og
uafhængighed vores
idégrundlag.
Vi beskriver - du tager stilling.
Nyt Aspekt er udkommet siden
1968! Vi deler vores solide erfaring
med dig.
Lad os sammen skabe en
bevægelse af spirituelt tænkende
mennesker!

Brug www.nytaspekt.dk
Som medlem af Foreningen
Nyt Aspekt får du mange
online fordele!
Du kan læse - og lytte til artikler via vores
hjemmeside.
Du kan gratis deltage i
webinarer med aktuelle,
spirituelle emner.
Du kan købe bøger, dvd’er
m.m. med rabat.

Tilbud til nye læsere!
Prøv Nyt Aspekt for kun 100 kr. det første år (4 numre).
Slå til allerede nu - bestil via
tlf. 96 44 45 07 eller online på

www.nytaspekt.dk

E GOISME

- ja tak!

ver jo ikke at betyde, at jeg isolerer mig
fra virkeligheden.

Hvad er formålet?

af Steen Landsy, kursusleder
og redaktør

Lad os rette blikket mod en af de vanskeligste modsætninger: overflod og
fattigdom. Repræsenteret på den ene
side ved den verdensomspændende
centralisering af varer, kommunikation
og nyhedsformidling, kendt som fx
Google, Facebook, Twitter og Amazon,
og på den anden side ved de fattiges levevilkår og fremtidsudsigter i udviklingslandene.

den og i os selv ellers ikke bliver opdaget. Hvilket er forudsætningen for at få
den omformet.
Egoismen har altid været der. Den
har ligget til grund for så mange beslutninger og handlinger, der i århundreder
har formet vore samfund. Men i dag ser
vi den på chokerende vis udstillet hos
storfinansen, hos præsidenter og i enkeltmenneskers handlinger. Så nu er vi
ved at få øje på dens sande omfang.
Kan egoismen i sit nuværende udtryk
være til glæde for menneskehedens udvikling? Ja, når vi betragter udviklingen

E

Et verdenssamfund, hvor goderne er
jævnt fordelt, fordi menneskenes moral
og kærlighedsevne ikke nænner andet,
synes langt, langt væk. Mere og mere
grelt ser vi for tiden egoismen stikke sit
grimme fjæs frem - og det er bare så
godt! Fordi den skjulte egoisme i ver-
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goisme. Dominans. Grådighed. Ligegyldighed overfor menneskerettigheder, bæredygtighed og miljø. Vi ser disse fænomener overalt, og mange er ved
at fortvivle over verdens tilstand. Ser
det ud til, at verden lige rundt om hjørnet bliver fyldt med kærlighed, omsorg,
bæredygtighed og visdom? Ikke umiddelbart!
Vi er nødt til helt bevidst at dreje vores fokus og konstant se efter alle de
små og større spirer af nyt, som peger
på, at det faktisk mere end nogensinde
går den rigtige vej.
Nu kan jeg næsten høre dig sige, at
jeg må henregnes til de mere blåøjede,
spirituelle flippere, som "lyserødt" hengiver sig til engle, guider og personlig
udvikling og isolerer sig fra virkeligheden.
Jeg er faktisk både blåøjet og spirituelt orienteret, og jeg forbinder mig til
den åndelige verden og prøver at forandre mig i positiv retning. Men det behø-

Uden de nye lynhurtige kommunikationsredskaber ville den
moralske revolution ikke have en chance for at blive udbredt til alle
dele af kloden.
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i et større perspektiv, end vi normalt
svinger os op til.
Indre drivkraft og målsætning udtrykker sig som dynamisk handling.
Det er der absolut intet i vejen med. Det
afgørende er moralen bag. Hvad er formålet?
De kæmpestore spillere på verdensmarkedet - primært Google, Facebook,
Twitter og Amazon - breder deres arme
ud og forsøger at bestemme over dine
indkøb ved at inspirere dig til at tænke
på dine egne behov. De styrer dig helt
bevidst mod dine interesser og fastholder dig i dine holdninger og tankemønstre. Formål: at dit forbrug bliver liggende hos dem!
Nuancer i politik, kultur og samfundsopbygning mistes gradvis i den
offentlige debat. Fokus ligger mere og
mere på populistiske og egoistiske idegrundlag.
Det kan da ikke være godt? Joh - det
kan det faktisk! Den mest åbenlyse årsag er, at vi er ved at være noget så
trætte af kun at møde egoisme, forenkling, nedladende udtalelser og begrænsede formål. Vi har opdaget, at der
mangler noget! Vi længes efter nuancer,
overblik, helhed, ligevægt og større
kærlighedsudtryk.
Her vil du måske nok indvende, at

Vores overforbrug

Eksempel på nytænkning

1. august var Earth Overshoot Day i 2018. Den dag havde klodens befolkning brugt den mængde resurser, som det tager kloden et helt år at
gendanne. Resten af året er altså overforbrug.
Datoen rykker sig for hvert år: i 1987 var det 19. december, i 2008 23.
september.
Global Footprint Network beregner hvert år datoen som et gennemsnit
for hele kloden. De enkelte lande ligger meget forskelligt. I 2018 ramte
Danmark ramte Earth Overshoot Day allerede 28. marts.
www.overshootday.org

Den moralske revolution

for en masse mennesker er det langtfra
tilfældet - snarere tværtimod! De æder
tilsyneladende alting råt. Men her må vi
huske, at ethvert menneske er under
forvandling og må lære sin lektie gennem personlig erfaring, ikke gennem
andres. Og udvikling tager tid!

En positiv ”bivirkning”
En ret overset gavnlig side ved de store
selskabers effektive og målrettede metoder er, at disse teknisk set ufatteligt
snilde redskaber kan bruges positivt i
fremtiden.
Den danske filosof Martinus sagde
engang, at vi ikke skulle være bange for
de multinationale selskabers ”hærgen” i
vores lommer og bevidsthed. Han så
dem som en helt ny verdenskulturs produktionsselskaber. Selskaber, der i
fremtiden vil sørge for, at den samlede
verdensbefolkning kan få dækket sine
behov.
Amazon og deres superbutikker bru-

ger - ligesom de andre spillere på markedet - uanede pengesummer på dybtgående at forsøge at afdække deres
kunders behov. For at sælge, vil du sige.
Netop, men tænk langsigtet. De behov kan i fremtiden være det, vi mennesker verden over reelt behøver for at
kunne leve et liv med balance, sundhed
og fællesskab. Ikke alt det overflødige.
Godt nok er det egoismen, der driver
værket nu, men det vil ændre sig over
tid. Dagens teknologiske redskaber er at
sammenligne med et foster, som skal
fødes og vokse op, før det virkelig bliver

Behov vil forandre sig. Vi forandrer vores tænkning og følelser og forstår, at vi
kan klare os med mindre. Det er simpelthen også nødvendigt. For i 2018
brugte menneskeheden på denne klode
resurser svarende til 1,7 klode! Et
skræmmende tal, som vokser år for år.
(Danmark bruger, hvad der svarer til
næsten 4,5 kloder.)
Fordi vi udvikles, vil vores behov
også forfines. Din krop får brug for sundere fødevarer, og du ser de større sammenhænge og forbruger i samklang
med naturen. Verden skifter udseende!
Menneskeheden har gået en lang vej
gennem udviklingen. Vi har gennemgået landbrugsrevolutionen, den industrielle revolution, kommunikationsrevolutionen og er nu i fuld gang med
den moralske oprydning = den moralske revolution.
Men uden de nye fantastiske kommu-
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Udenlandske erhvervsfolk er begyndt at
samarbejde med lokale for at sælge varer til
de fattige. For at tjene på dem, ja, men det
gode er, at det skaber lokale jobs og
småvirksomheder.

© Global Footprint Network, www.footprintnetwork.org

til gavn. På nuværende stade er de næsten ”misfostre”.
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nikationsredskaber, som gør, at vi i dag
kan finde hinanden og lynhurtigt kommunikere, ville den moralske revolution ikke have en chance for at blive udbredt til alle dele af kloden!
Aldrig før i menneskehedens historie
har vi haft så gode muligheder for at nå
hinanden. Vi er slet ikke i mål - men
godt på vej. Tænk på "gamle dage",
hvor man kendte til de andre i landsbyen og nok også dem i nabobyerne, men
ikke dem i nabolandene.
I dag ved vi mere og mere om hinanden - vi er så småt ved at blive verdensborgere! Og det er nødvendigt for at
kunne udvikle større forståelse og dermed træne i kærlighed til flere og større
grupper af medmennesker.

”Al politik er klimapolitik”, siger Den Grønne Studenterbevægelse - en
ny sammenslutning af studerende fra mange forskellige uddannelsesretninger. En partipolitisk neutral bevægelse, som er udsprunget af
den enkeltes følelse af magtesløshed overfor klimaforandringerne. I
fællesskab har man derimod en stærkere stemme, mener de.
Alle, også ikkestuderende, kan være med til at arbejde for at få klimaet øverst på dagsordenen.
Find Den Grønne Studenterbevægelse på Facebook, hvor den allerede har over to tusind følgere.

somheder. I det ganske små sælger man
varer til de fattige. Billige varer, men det
kan alligevel betale sig, simpelthen fordi der er så mange fattige.
Sku' det nu være positivt? Ja, fordi
der knytter sig betingelser til disse aktiviteter - lokale betingelser, som efterSnebolden ruller
hånden igangsætter små erhvervsdriApropos mange mennesker - fx Afrika.
vende. Ganske som vi kender det fra
Når billedet kommer på din nethinde,
mikrolånene til aktive kvinder i udviktænker du nok straks på sult, stammelingslandene.
krige, flygtninge, korrupte regeringer
I disse nye erhvervsaktiviteter lægger
og valgsvindel. Du tænker måske også
man overhovedet ikke skjul på, at man
på det pinlige i, at Danmark ofte kun
vil tjene på afrikanerne. Men selv denne
giver nødhjælp, hvis vi kan få lidt
egoistiske handling forbedrer forholeksport ud af det.
dene for de lokale, fordi der
Ved du, at der samtidig
skabes jobs, underleveraner rigtig gode (men p.t.
dører og dermed nye
egoistiske)
ersmåvirksomheder.
hvervstiltag i gang
Der opstår flere og
på dette enorme
flere af denne slags
kontinent? Jeg
initiativer. Ikke
tænker ikke på
bare fra ngo'erne,
Kinas og andre
men fra virk"Fantasi
landes udbytsomheder, som
er kunsten at se ting,
ning og tyveri
ser profit i en
af råvarer, men
verdensdel,
som ikke er endnu."
på noget småt,
hvor regulering
som er ved at
af miljø, løn,
Piet Hein
vokse sig større:
leve- og arbejdsDanske
ervilkår er "en by i
hvervsfolk er beRusland".
gyndt at koble sig
På trods af det må
sammen med private
vi træne vores opafrikanske virksomhemærksomhed og bruge
der og de mere eller minvores forståelse af udvikdre umulige regeringsvirkling til at få øje på, at de egoi-
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stiske målsætninger hen ad vejen fører
til positive forandringer.

Vores ansvar
Tro nu ikke, at du bare kan læne dig tilbage og sige, at det går jo helt fint. Næh
… Vi må være med til at omforme egoismen. Være fødselshjælpere hvor vi
kan, understøtte forandringen hen
imod mere kærlige omstændigheder.
Først og fremmest må vi ændre vores
egne holdninger og handlinger og gøre
det, vi kan - lige der, hvor vi er!
Uanset om vi er berørte af situationen
i vores eget land eller i andre verdensdele, kan vi gøre en indsats med støtte
og opbakning til de mange organisationer, der arbejder for humanisme, miljø
og retfærdighed, og med bevidste politiske valg. Og ikke mindst via vores positive tanker og tale.
Det sværeste ved at betragte verdens
voldsomme egoisme som en løftestang
til kærlighed er at forstå, at der ikke findes noget som helst tilfældigt. Vi må
øve os i at se, at alt indgår i en indviklet
og omfattende plan for udviklingen. At
al lidelse har et formål, og at der skabes
nye evner i alle mennesker hver eneste
dag.
Læs avisen, se nyhederne, tag del i
verden og forstå, at ”Egon har en

plan”!
Steen Landsy er redaktør på Nyt Aspekt
og kursusleder i Kosmos Center, tlf. 35 82
11 21, www.kosmoscenter.dk

Brug de

og få opfyldt dine ønsker.
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ill. Rick Nichols
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principper

”Det kosmiske køkken!
Hvad er det?” Den tanke
rammer mange og sikkert
også dig. Flere har endda
spurgt mig: ”Er det en kogebog?” Nej, det er ikke en traditionel kogebog med
madopskrifter. Men man
kan egentlig godt kalde det
en kogebog pga. den åndelige føde. "Det kosmiske køkken" er en måde at beskrive
universet på.
Når du gerne vil manifestere noget, sender du dit ønske ud i universet. Det er ofte
her, den første udfordring
opstår. Universet er udefinerbart og langt væk - ”Har
du tænkt dig, at min nye bil
skal falde ned fra himlen?”
Hvis du sætter lighedstegn mellem universet og et
køkken, er det måske nemmere at forstå processen.
Lad os sige, at du går på
restaurant med en ven. Du
bestiller din livret og har et
billede af, hvordan den ser
ud. Du kan allerede mærke
duften og ved, hvordan det
skal smage. Du har en forventning om, hvad du får.
Du har afgivet din bestilling,
og nu er det op til køkkenchefen at levere varen.
Rejser du dig på et tidspunkt op og lister ud i køkkenet og tjekke, om køkkenchefen nu gør det hele rigtigt? Nej vel. Du bliver pænt
siddende og venter på, at tjeneren kommer ind med din
mad.
Det er helt det samme
princip, når du vil manifestere et bedre job, et godt helbred, kærligheden osv. Du
afgiver din bestilling og forventer, at den kommer til
dig, når "den kosmiske kok"
har samlet alle ingredienserne.
Så enkelt er det. Og så
kunne artiklen jo egentlig
godt slutte her.
Men mennesket er sådan

af Gudrun Boost,
terapeut

et dejligt kompliceret væsen,
og manifestation er ikke så
ligetil for alle. Når du ønsker
dig noget, er det ofte, fordi
der er noget andet i dit liv,
du absolut ikke vil have. Og
så tænker du mere på det!
Dine tanker skaber din
virkelighed. Hvis du går og
tror, at kun ”de andre” kan
være heldige, sunde og raske
osv., så er det sådan, det er.
At tænke negativt er jo
ikke noget, du bevidst har
besluttet dig for. Det kan
skyldes en påvirkning mange steder fra: mor og far, dit
sociale miljø, skolen, en partner.
Hvis du er vokset op med,
at ”Penge gror ikke på træerne” - ”I vores familie bliver
vi syge” - ”Du bliver ikke til
noget” osv., vil sådanne
overbevisninger blokere dig
fra troen på, at også du kan
få det liv, du ønsker dig. Derfor er det en god ide at se på
dine overbevisninger.
Hvad mener du om: Penge, mænd, kvinder, børn, arbejde, familie, sex, Gud osv.?
Lav en liste, og uden at censurere dig selv skriver du ud
for hvert punkt, hvad din
holdning er til det emne. Gå
så listen igennem og spørg
dig selv: Er det virkelig det,
jeg mener?
Dette er en mental hovedrengøring. Du renser ud i
din indre køkkenhave og laver positive sætninger, der
erstatter de negative tanker,
som ikke er dine. På den
måde får du skabt mere
plads til alle dine ønsker for
et godt liv.
Der findes selvfølgelig
mange måder at lave mental
udrensning på. Vælg det, der
føles rigtigt for dig, ikke
hvad andre synes. For nu,
hvor vi bevæger os ind i ma-

NYT ASPEKT & GUIDEN januar-marts 2018

nifestationens verden, handler det om at være tro mod sig
selv.
De 8 principper er en slags huskeseddel til dig, når du bestiller fra det kosmiske køkken. De hjælper dig i gang, ligesom
en opskrift på fx ”de perfekte boller”. Det er de vigtige ingredienser, som den kosmiske kok må have for at kunne levere
det, du ønsker dig.
”Nå, kan jeg ikke bare sige, hvad jeg ønsker mig, og så er
det dét?” Jo, hvis du er en ørn til at manifestere. Men alt for
mange lader sig distrahere af alt muligt i hverdagen, surfer
hurtigt videre og glemmer alt om, hvad de egentligt ville …
De mister fokus.

1

Beslut, hvad du vil have.

2

Gør dine bestillinger positive, nutidige og personlige.

”Hvor svært kan det være?” tænker du nok. Jeg vil lige hilse
og sige, at det kan være temmelig svært. Menneskets hjerne
kan sammenlignes med den legesyge abekat, der springer fra
gren til gren. Jeg vil bo dér, nej jeg vil have en bil, nej jeg vil
rejse.
Så vil du på ferie sydpå, men det kunne også være fedt, at
stå på ski … eller bare slappe af derhjemme. Allerede her har
køkkenchefen problemer, for hvad er det, du vil have? Beslut
dig.
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Uniiverset giver dig
g deet, du
du tænker på. Så hvis du konstant

Bare rolig - du kan læse
hele artiklen på
www.nytaspekt.dk/fri7
Vi vil jo gerne vise dig mange forskellige artikler, men pladsen i dette
gratisnummer er begrænset.
Derfor får du blot smagsprøver her
- læs videre på vores hjemmeside.

Zoner der gi’r pote

VERDEN RUNDT

Plantemusik styrker dig
Har du brug for at afgifte kroppen, stresse af eller
styrke dit immunforsvar, så lyt til planterne! Et foreløbigt studie har vist, at plantemusik markant forbedrer det fysiske og følelsesmæssige energifelt
og reducerer stress i organerne.
40 års eksperimenter har desuden vist, at ikke
blot kan planternes elektriske impulser optages
som lyde, planterne lærer også at bruge udstyret
aktivt til selv at skabe melodier!
Cd'er og mp3'er med plantemusik kan købes fra
www.plantmusictherapy.com, der står bag pilotforsøget. Apparaterne til lydoptagelse er udviklet
af det spirituelle samfund Damanhur i Italien (se
forhandlere på www.musicoftheplants.com).
Læs også artiklen Planternes musik i NA 3/15 eller
via www.nytaspekt.dk/jan2019gl
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Både hunde og katte har gavn
af zoneterapi.

Virtuel
smertelindring

Zoneterapeut Vivian Birlie har som
den første kortlagt hundenes poter
og skabt en uddannelse til
hundezoneterapeut.

Kilde: ISSSEEM

Ja til alternativ behandling
Urtemedicin, akupunktur, traditionel kinesisk medicin
og homøopati er nogle af de behandlingsformer, der nu
har fået samme status og tilgængelighed som den etablerede lægevidenskab i Schweiz - efter ønske fra befolkningen.
Ved en folkeafstemning i 2009 mente to tredjedele, at
alternativ behandling skulle inkluderes i landets sundhedstilbud. I årene 2012-2017 har der været en prøveperiode, hvor man har fået dækket udgifter til de nævnte
behandlingsformer på linje med anden medicinsk behandling. Myndighederne krævede beviser for, at metoderne er egnede og effektive i forhold til omkostningerne. Det er nu opfyldt, og ordningen derfor trådt i kraft.
Kilde: Visjon

Bob's bobler
10

af Jesper Odde Madsen,
journalist

På det franske hospital Paris SaintJoseph har nyuddannede læger designet et virtuelt program, som skal
hjælpe patienterne til at slappe af og
lindre deres smerter uden medicin.
Med virtual reality-briller kigger
patienten på sneklædte landskaber
eller japanske zenhaver. De visuelle
og auditive indtryk fjerner patientens
fokus fra ubehaget, når fx en skulder
skal rykkes på plads.
Dr. Olivier Ganasia, der leder hospitalets skadestue, sammenligner
metoden med hypnose:
- Med den kan vi tilbyde patienter
at aflede deres opmærksomhed og
dæmpe deres smerter og angst, når
de behandles på skadestuen. Jeg
tror, at om ti år stiller man ikke
spørgsmålstegn ved virtual reality;
det vil blive brugt rutinemæssigt på
hospitaler.
Virtual reality anvendes også eksperimentelt hos tandlæger samt mod
fantomsmerter. Metoden vil med tiden muligvis kunne bruges til at omprogrammere nervesystemets respons på smerter generelt.
Kilde: Engadget
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Det startede med, at zoneterapeut Vivian Birlie fik mange opfordringer og forespørgsler fra både elever og
klienter om, hvad zoneterapien eventuelt kan gøre for
hunde, når de har problemer.
Det fik hende i 2015 til at
gå i gang med at lave en uddannelse i zoneterapi til hunde, og hun startede naturligvis med at søge efter noget
materiale, hun kunne bruge.
Men det viste sig at være
umuligt at finde.
- Jeg opdagede hurtigt, at
der simpelthen ikke fandtes
noget - heller ikke ude i den
store verden. Skulle jeg skrive noget om det og lave en
uddannelse, måtte jeg altså
gøre det selv, fortæller Vivian, som har haft klinik i
over 20 år og har undervist i
både akupunktur og zoneterapi.
- Men jeg kendte ikke i de-
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taljer hun
ndens anatomi og
fysiologi,
i, så jeg allierede mig
med en
n dyrlæge. Min viden
om zon
neterapi og TCM (traditione
nel kinesisk medicin)
blev så
s kombineret med hendes v
vestlige uddannelse fra
dyrl
rlægestudiet, og nu gjaldt
dett om at kortlægge hundeens anatomi på poterne.
- Vi har sammen siddet og
kortlagt hvert organ, kirtel,
k
knogle m.m. på poterne.
k
Hvordan ligger organet i selve kroppen, hvor meget fylder det? Det skulle så registre
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Øjnene og leveren
Øjn
Øj
Hunden Mickey havde problemer med øjnene, der tørrede ud og gjorde
ondt.nu?
Dyr
Hvad
Vivian Birlie er akupunktør og
zoneterapeut og har siden 1997
behandlet både mennesker og hunde.

Du kan læse hele artiklen
på www.nytaspekt.dk/fri8
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Lægerne
i den
åndelige verden
Én gang læge, altid læge.
Også efter døden?

ill. Lykke Bianca Petersen

Ja, man finder ”bare” et sensitivt
menneske at arbejde igennem.

af Steen Landsy,
redaktør og
kursusleder

Hvad er du virkelig god til?
Det vil du – efter døden - udøve i en periode i den åndelige verden. Vil du fx gerne
hjælpe andre, og er du god
til det? Så er der stor sandsynlighed for, at du bliver
guide - dvs. hjælper for et fysisk menneske eller for en
afdød - i den åndelige verden. For dér oplever vi det,
vi indeholder!
Der findes derfor læger,
som fortsætter med at udøve
deres lægegerning, når de

Serie:
Spirituel viden

bliver åndelige væsener. Enkelte af dem forsøger gennem sensitive, mediale og
clairvoyante mennesker her
på jorden at helbrede os fysiske mennesker.
Årsagen til disse afdødes
fortsatte lægegerning er, at
de har et enormt ”hjælpegen”. Men deres helbredende energi kan ikke altid ”nå”
os fysiske mennesker, så ofte
må de nøjes med at hjælpe
andre afdøde. Det kan for
eksempel være væsener,

Om livslovene og principperne
for energiernes udtryk i vores
bevidsthed og i universet.

som endnu ikke har forstået,
at de i den åndelige verden
selv skaber deres oplevelser.
Et eksempel: I en clairvoyance havde jeg engang forbindelse til en afdød. Efter
noget hovedbrud fandt min
klient og jeg ud af, at denne
afdøde have været hendes
nabo. ”Jeg skovlede sne for

dig, husker du, at jeg haltede?”, sagde han - og så faldt
tiøren.
Klienten kunne dog ikke
rigtig forstå, hvorfor han
kom for at hilse på hende, da
de ikke havde haft særlig
meget med hinanden at gøre.
Men så viste det sig, at han
ville takke hende for hendes
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studier af den åndelige verdens opbygning. Derigennem havde han nemlig pludselig forstået, at han slet ikke
behøvede at halte videre dér
i den åndelige verden. At det
var hans vanebevidsthed,
som skabte denne halten. Og
så holdt han op!
Et håndgribeligt eksempel
på, at man selv skaber sine
åndelige oplevelser ud fra
sine tanker og følelser.

Dr. Lees aparte recepter
Tænk, jeg har engang i en
clairvoyance sagt til en klient, at vedkommende skulle
smøre taffelsennep på et
vanskeligt skinnebenssår.
Og det hjalp! Hvor fik jeg det

fra? Fra en åndelig læge, som
gennem flere årtier har hjulpet mange af med forskellige
problemer via mine clairvoyancer.
I lang tid gav jeg mine kursister ”opskrifter” på, hvordan de kunne løse deres fysiske problemer. Ikke alvorlige
problemer, men dog noget,
som virkelig generede dem i
hverdagen.
En aften holdt jeg foredrag
i Skjern om den åndelige verden, og jeg demonstrerede
min kontakt med den åndelige læge. En kvinde fortalte,
at hun var multiallergiker og
så at sige intet tålte at spise.
Hun fik en kur med mineraler og andre kosttilskud. Den
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var meget omfattende og for
mig at se grænsende til farlig
for hendes helbred.
Efter ”konsultationen”
sagde jeg til hende, at jeg
syntes, hun lige skulle klappe hesten og måske gå lettere
til værks, end den åndelige
læge havde sagt.
Et år efter var jeg igen i
Skjern og tale om den menneskelige bevidsthed, og her
mødte jeg damen igen. Jeg
må indrømme, at jeg var
glad for at se hende rask og i
live.
Hun havde fulgt det omfattende råd 100 %. Det havde været hårdt, men i dag
kunne hun spise alt. Hun
strålede som en sol. Dette og

utallige andre gode resultater fik mig efterhånden til at
stole helt på ”doktormanden
fra den åndelige verden”.
Igennem en del år vidste
jeg faktisk ikke, hvem lægen
var. Jeg havde aldrig
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Nysgerrig?
Du kan læse hele
artiklen på
www.nytaspekt.dk/fri9

NYT I DANMARK:

GENNØGLERNE
ET VISDOMSSYSTEM,
DER TALER TIL DIT HØJESTE POTENTIALE.

Bogen GenNøglerne af Richard Rudd er lige udkommet på dansk (Lemuel Books). Den engelske original udkom i 2009 og blev en bestseller i
2013.
Bogen, som er på 651 sider, indeholder - udover nogle indledende afsnit - primært en detaljeret gennemgang af de 64 GenNøgler.
Eksempel: GenNøgle nr. 4 hedder Universets
mirakelkur, og den er opdelt i skyggen: intolerance, gaven: forståelse og siddhi: tilgivelse.

PÅ EN REJSE MED DINE GENNØGLER
- ÉN FOR ÉN - VIL DU KUNNE

• OMFAVNE DINE SKYGGER
- DINE UDFORDRINGER

• FORLØSE DINE GAVER
- DIT POTENTIALE

• VIRKELIGGØRE
DIN ESSENS

“Baseret på I Ching og en ny
forståelse af astrologi og genetik giver GenNøglerne dig
en personlig profil, der beskriver dit liv som et fuldt
oplyst væsen.” - Sagt af Richard Rudd, skaberen af læren om GenNøglerne.
Dette system er et af de
mest kraftfulde redskaber til
selvfordybelse og forvandling, menneskeheden har til
rådighed i disse forandringens tider. Hvis du er parat
til at forvandle dit liv, parat
til at udtrykke dit højeste po-

tentiale og til at spille en vigtig rolle i menneskehedens
forestående bevidsthedsspring, så er det meget muligt, at dette system er det
helt rigtige for dig.
GenNøglernes symbol er
guldsmeden. Dens livscyklus er en perfekt metafor for
et af GenNøglernes centrale
aspekter: begrebet kollektiv
opvågnen. I sin tilblivelse fra
larve (nymfe) til farvestrålende insekt passerer guldsmeden gennem en række
forvandlinger og bevæger

sig til sidst fra vandelementet til luftelementet.
På samme vis foregår der
usete mutationer i menneskehedens dna, hvilket medfører, at flere og flere mennesker - som forberedelse til
menneskehedens næste store
evolutionære spring - er begyndt at vågne op til en højere form for bevidsthed.

ind i mit indre og ned gennem tiderne. Fra jeg var ganske lille, har jeg haft en anelse om et højere formål og en
dyb tiltrækning til livets mystiske aspekter, men opvokset i en ateistisk familie uden
religiøse eller spirituelle retningslinjer at forholde mig til
har min indre og ydre søgen
efter en højere mening været
præget af en dybt indgroet
rationel skepsis.
Denne skepsis har vist sig i
årenes løb både at være en
praktisk støtte, der har hjulpet mig til at holde begge
ben på jorden, og en hindring i forhold til helt at kunne overgive mig til de spirituelle oplevelser, jeg gennem
livet har haft på vigtige tidspunkter.
Min længsel efter at hengive mig helt til et spirituelt
liv førte mig tidligt på en
lang rejse gennem verdens
spirituelle filosofier. Hver
enkelt gav mig et nyt glimt af
en højere sandhed, og alligevel følte jeg altid, at der
manglede noget, eller at det
hele blev lidt for ensidigt for
min mere fleksible personlighed.
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Richard Rudd er en spirituel
lærer, mystiker og poet.
Tidligt i livet oplevede han
ukendte energier strømme
gennem kroppen, og ønsket
om at forstå disse blev
starten på hans søgen.
Han har studeret hos store
mystikere fra både Østen og
Vesten. Det tog ham syv år
at skrive bogen om
GenNøglerne.

af Pia Mark, terapeut
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Du finder mange flere inspirerende
artikler på vores hjemmeside - og
du kan enten lytte til dem eller
læse dem på din mobil, tablet
eller computer.
Vælg mellem kategorierne:
PERSONLIG UDVIKLING
SPIRITUEL VIDEN
FÆNOMEN & FORKLARING
ÅND & SAMFUND
SIND & KROP
ÅND & FORSKNING
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VERDEN RUNDT

Giv Jorden rettigheder
Med en global underskriftindsamling opfordrer græsrodsbevægelsen Rights of Mother
Earth både FN og alle nationer til at udarbejde
en verdenserklæring om Moder Jords rettigheder.
Bevægelsen henviser til Bolivia, som i 2010
indførte Lov om Moder Jords Rettigheder
(skærpet i 2012). FN's Internationale Dag for
Moder Jord den 22. april blev i øvrigt indført i 2009 på opfordring fra Bolivia.
Også andre dele af verden tildeler i disse år naturen rettigheder:
Ecuador vedtog i 2008 som det første land i verden en ny forfatning, hvor naturrettigheder indtager en væsentlig plads.
New Zealand gav i 2014 nationalparken Te Urewera status af juridisk person, og
i 2017 fik landets tredjelængste flod Whanganui samme status, hvilket betyder, at
borgere kan sagsøge staten, hvis parkens eller flodens rettigheder krænkes.
Samme ret har borgerne i Indien, hvor floderne Ganges og Yamuna samt Himalayas gletsjere, floder og skove af højesteret har fået status som levende væsner.
Mange lignende initiativer ses verden over, og de oprindelige folks opfattelse
af, at dyr og andre dele af naturen har følelser, intelligens, bevidsthed og kultur
støttes endda delvis af moderne videnskab.
Du kan skrive under på www.rightsofmotherearth.com
Kilde: Politiken

Hjerte-karsygdom og
inflammation
Et forsøg på Brigham and Women's
Hospital, USA, med 10.061 patienter,
der havde haft et hjerteanfald, peger
på, at inflammation er årsag til hjertekar-sygdomme - ikke et forhøjet kolesteroltal.
Forsøget viste, at når patienterne
hver tredje måned indtog minimum
150 mg canakinumab - et nyt stof
mod betændelsestilstande - var der
efter fire år hele 37 % nedsat risiko for
igen at få en hjerte-kar-sygdom. Og
det på trods af, at canakinumab ikke
sænker kolesteroltallet.
Dette forsøg (og flere andre) sætter brugen af statiner - der normalt
gives mod forhøjet kolesteroltal under pres, også pga. et stigende antal bivirkninger af statiner. Kolesterol
ses nu mere som en del af kroppens
egen reparationsmekanisme, og
kost- og livsstilsændringer anbefales.
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Kilde: Alliance for Natural Health

Fokus på de positive nyheder
Der sker masser af begrædelige ting på denne klode.
Det er bare ikke hele sandheden om verden i dag. Mange mennesker rundt omkring
gør ekstraordinære ting, som
trækker kloden væk fra ulykkerne.
Det er baggrunden for
hjemmesiden www.positive
nyheder.dk, som Miljø- &
EnergiCentret Høje Taastrup

står bag. Formålet er at give
os et andet perspektiv på
verden og opmuntre til, at vi
hver især og sammen får
gode ideer til nye initiativer.
Centret udsender desuden
ugens ti positive nyheder på
mail. Og driver et reparationsværksted.
Miljø- & EnergiCentret
Høje Taastrup, tlf. 43 30 42
00, www.mec-ht.dk

Du får 4 magasiner
en kamp,
er kæmper
Alle du mød er noget om.
du ikke an
Vær venlig.
Altid.

(i løbet af et år)
Kun for NYE medlemmer

ams

Robin Willi

• Terapier for sind og krop
• Personlig udvikling
• Nyheder fra ind- og udland
• En hjemmeside med artikler, podcasts og aktuelle webinarer

Skolefrugt = gode vaner
Skoleelever, der tilbydes frugt og grønt 2-3
gange om ugen, spiser selvfølgelig oftere
disse, end når de ikke får et sådant tilbud.
Men det har vist sig, at de også spiser mere
frugt og grønt på de dage, hvor de ikke får
det fra skolen!
Det viser en tysk undersøgelse, som konkluderer, at en frugt- og grøntordning vil
kunne lære børn at spise sundere, fordi de
lærer forskellige frugter og grønsager at
kende.
Kilde: Vegetarforeningen
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Danmarks ældste og
største spirituelle magasin

w w w. ny t a s p e k t . d k

© iStockphoto

Når himlen tager imod

bevidnet igennem hele menneskets historie, men ikke
blot det:
Nu træder stadigt flere læger, sygeplejersker og hospiceansatte frem og fortæller
om de oplevelser ved dødslejet, som - siger de - alle, der
arbejder med døende, før eller siden er vidne til. Forfatter og efterlivsforsker Josie
Varga, USA, har i den nye

”De sidste to dage af hans liv så hans mor ham to gange rejse
sig op i sengen og løfte armene mod en usynlig skikkelse.
Han strålede og smilede.
Han døde fredfyldt dagen efter med det samme smil.”

bog Besøg fra himlen samlet
mange af deres beretninger
plus den seneste forskning.

Overraskende viden

Hallucinationer? Nej!

Besøg af afdøde eller af engle
på dødslejet er et velkendt
fænomen. En af de første til
at undersøge dette metodisk
var den britiske fysiker og
forsker i det paranormale
William Barrett (1845-1924).

Amerikanske Carla WillsBrandon, klinisk psykolog,
har forsket i disse såkaldte
afskedsvisioner i 30 år, og
hun afviser skeptikernes
teori om, at de skyldes
hallucinationer:

af Jannie Solaas, forfatter
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boratorier er vægtskålen
trukket frem til de tunge
spørgsmål: Eksisterer der en
bevidsthed uafhængigt af hjernen? Ja, det mener flere forskere, og tilslutningen vokser. Overlever denne bevidsthed, og vender den tilbage for at
besøge andre, der er på vej til at
træde over i den åndelige verden? Ja, og det har pårørende

skerne, fordi argumentet om,
at de skyldes hallucinationer, mister vægt overfor en
sådan overraskende viden
hos den døende.
En anden af disse beretninger er indsamlet af dr.
Bruce Greyson fra University of Virginia Health System.
Han har studeret nærdødsfænomener i 40 år, er en af
grundlæggerne af International Association for Near-Death Studies (IANDS) og hørte historien om niårige Eddie
Cuomo fra en læge:
Drengen havde haft høj feber i 36 timer. Da feberen
faldt, slog han øjnene op og
fortalte, at han havde været
på besøg i himlen, hvor han
havde set sin 19-årige søster
Teresa.
Faren blev bestyrtet. Datteren gik på universitetet i en
anden by, og han havde talt
med hende blot et par dage
før. Senere på dagen fik familien besked om, at Teresa
var omkommet i en bilulykke lige efter midnat.

Besøg ved dødslejet er
mere almindeligt, end de fleste måske tror. En undersøgelse udført af Society for
Psychical Research inddrog
titusindvis af disse fænomener fra USA og Indien.
Blandt alle deltagere havde
50 % oplevet et besøg ved
dødslejet, og besøgene mindede slående om hinanden
trods kulturforskellene. De
fleste af personerne gik over
indenfor 10 minutter efter
besøget.
Det anslås, at 50-60 % af
alle døende oplever et besøg
ved dødslejet, men tallet kan
være højere, fordi kun 10 %
er ved bevidsthed, når døden indtræffer. Og fordi
mange besøg aldrig rapporteres pga. frygt for latterliggørelse.

Mindst halvdelen af alle døoende får besøog f ra
det hinsidige , siger forskerne .
Og læger og plejepersonale bekræfter det nu.

Rundt om på forskningsla-

Han oplevede et sådant besøg, da hans kone Florence lå
for døden.
Hun fortalte ham om et
”dejligt lys” og ”vidunderlige væsener”, og at hendes
afdøde far var der for at hente hende. Men hun insisterede også på, at hendes søster
Vida var der. Vida var død
tre uger forinden, men ingen
havde fortalt Florence om
det. Det fangede Barretts opmærksomhed.
Han grundlagde Society
for Psychical Research og
indsamlede mange dødslejeberetninger. Bl.a. den om
veninderne Jennie og Edith,
der begge havde fået difteritis. Jennie døde, uden at nogen fortalte det til Edith. Tre
dage senere lå Edith selv for
døden, da hun pludselig sagde farvel til alle og så udbrød: ”Jamen far, jeg tager
Jennie med! Far, du har ikke
fortalt mig, at Jennie var
her.”
Oplevelser af denne art er
særligt interessante for for-

Forfatter og efterlivsforsker Josie Vargas
nye bog Besøg fra himlen (Borgen 2018)
indeholder både beretninger fra læger,
plejepersonale og pårørende og den
seneste forskning.
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- Jeg arbejder med mennesker, der pga. en sindslidelse
har hallucinationer, og de er
ikke så ensartede fra den ene
person til den anden. Tilfældige signaler i hjernens synapser skaber kaotiske syner, ikke ensartede møder
med afdøde slægtninge, forklarer hun.
- Afskedsvisionerne er
ensartede uanset sygdom, alder, køn, medicinering eller
religion. Mine bekendte på
dette felt har også opdaget
disse fællestræk og er ligeledes overbeviste om, at kontakterne er virkelige.
Melvin Morse, internationalt kendt læge og forsker,
har også undersøgt teorien
om, at nærdødsoplevelser er
hallucinationer og fremkaldt
af medicin. Han sammenlignede 26 børn, som var tæt på
at dø, med 131 børn, der fik
stærk smertestillende medicin såsom morfin, hvilket
kan udløse hallucinationer.
Hele 23 ud af de 26 døende
børn berettede om en nærdødsoplevelse; det gjorde ingen af de 131 andre børn. 
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7 former for besøg ved dødslejet
 Den visuelle form: Den døende ser afdøde slægtninge og venner eller religiøse skikkelser som engle og Jesus.

 Portåbningen: En port åbner sig for den døende, som derigennem ser glimt
af himlen eller den anden side.

 Atmosfæriske forandringer: Rummet eller temperaturen ændrer sig plud-

Morse havde selv været
skeptiker, indtil han mødte
en pige, som var druknet i et
svømmebassin og havde været uden ilt i 20 minutter. Det
var utroligt nok, at hun overlevede. Oven i det kom hun
sig helt og beskrev detaljeret
for ham, hvad der var sket
under genoplivningen. Hun
fortalte ham også, at hun
havde gået gennem en tunnel til et smukt sted, hun troede var himlen, og tilføjede:
- Bare rolig, dr. Morse. Der er
sjovt i himlen!

Nyt syn på hjernen
Stadig flere forskere mener,
at hjernen ikke er bevidstheden og heller ikke skaber den.
De henviser især til tilfælde,
hvor patienter kort før døden pludselig bliver klare og
reagerer, selvom de ellers
ikke har været mentalt sammenhængende.
Allerede i 1922 så man et
utroligt tilfælde: Anna Ka-
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tharina Ehmer var alvorligt
handicappet og boede på en
institution for sindslidende.
Hun havde aldrig talt, aldrig
reageret på omgivelserne, altid blot stirret ud i luften og
ikke haft kontrol over sin
krop, men hun chokerede
lægerne ved at synge om at
dø uafbrudt i 30 minutter før
sin død. ”Hendes ansigt var
som forvandlet og gennemlyst af ånd”, fortalte præsten.
Professor Alexander Batthyan, der har speciale i bl.a.
kognitiv psykologi, fra Universität Wien, har sat sig for
at undersøge, om også patienter med Alzheimers kan
opleve og erkende normalt.
Undersøgelserne er foreløbig
bekræftende - men det sker
kun, når patienten er tæt på
at dø.
Denne opdagelse er betydningsfuld for forskningen i
bevidsthed. Alzheimers ødelægger nemlig nerveceller og
væv i hjernen, men trods den

pludselige sammenhængende tale kan man ikke iagttage
ændringer i vedkommendes
hjerne. Det gælder også, når
patienterne har andre sindslidelser.
Med andre ord begynder
nervecellerne i den syge hjerne ikke spontant at fungere
igen, og hjernen får heller
ikke lige pludselig tilført nye
neuroner. Så hvor kommer
den døendes klarhed fra?
Et andet bemærkelsesværdigt eksempel på terminal
klarhed, som det kaldes,
kommer fra Scott Haig, en
ortopædkirurg i New York.
Hans patient David havde
kræft i hele kroppen. Hjernen var næsten helt væk, og
David havde mistet evnen til
både at tale og bevæge sig.
Ifølge Haig var der ”intet udtryk, intet respons på noget,
vi gjorde. Så vidt jeg kunne
se, var han der bare ikke”.
Dagen efter Davids bortgang fortalte sygeplejersken,
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sistensen af medfølelse, empati, altruisme og telepati,
mener han:
”Hvis bevidsthed er en
fundamental kraft eller et
felt, er den i en vis forstand
noget, vi alle er fælles om eller deltager i. Det er derfor
muligt at leve os ind i andre
mennesker (…). I en vis forstand er andre menneskers
lidelser vores egen.”

”Det var bare
dødsenglen”
Der er talrige beretninger fra
både lægefagligt personale
og pårørende, som har bevidnet besøg ved dødslejet.
For eksempel fortæller sygeplejersken Lisa fra Pennsylvania, at hun en nat gik
forbi en stue og bemærkede
en mørk skikkelse stå ved en
patients seng. Patienten var
for syg til at stå op, så Lisa
vendte straks om og gik ind
på stuen. Patienten lå i sin
seng med dynen over sig og
sov tilsyneladende. Ingen

seligt, der viser sig et klart lys, eller en tåge forlader kroppen.

 Synkronicitet: Præcis på dødstidspunktet går et ur i stå, eller en telefon
ringer.

 Drømme: En drøm giver besked om den forestående død.
 Den auditive form: Den døende hører engleagtig eller himmelsk musik.
 Den fælles oplevelse: Andre, enten i rummet eller langt borte, bevidner
besøget.

stod ved sengen.
Da hun fortalte det til en
sygeplejer, fik hun svaret:
”Nåh, du har formentlig
bare set dødsenglen.” Som
om plejeren var vant til at se
denne skikkelse. Patienten
døde dagen efter.
Traumesygeplejersken
Marisa fra Texas så under en
døende patients hjertestop
også noget forbløffende:
- Fra patientens brystområde så jeg noget stige op i
luften. Jeg kan bedst beskrive det med, at det lignede
den flimren, man kan se over
en landevej på en meget
varm sommerdag. Hvis jeg

skulle give det en farve, ville
jeg sige, at det hovedsagelig
var sølvfarvet med spredte
gnister i. Det så ud til at være
afgrænset, nærmest ovalt af
form, men jeg kunne ikke
længere se det, da det nåede
cirka en meter op over patienten.
En anden patient - John
Loranger - gjorde dybt indtryk på forskeren Barbara
Whitfield, der studerede
nærdødsoplevelser sammen
med Bruce Greyson. John
var lam og ønskede ikke længere at blive holdt kunstigt i
live. Whitfield var til stede,
da respiratoren blev slukket

© iStockphoto

”Hun fortalte om et dejligt lys og vidunderlige væsener, og at hendes afdøde far
var der for at hente hende. Hendes søster Vida var der også
- men ingen havde fortalt hende, at Vida var død.”

at David en time inden sin
død var vågnet op for at sige
farvel til sin familie. Han var
klar i hovedet og talte i fem
minutter, inden han igen mistede bevidstheden. Eftersom Davids hjerne stort set
var væk og erstattet af metastaser, mener Haig, at hjernen er noget andet end bevidstheden.
Den sydkoreanske kvantefysiker Daegene Song erklærer sig enig og hævder at
have ført matematisk bevis
for, at bevidstheden opstår
udenfor hjernen. Hjernen
har ifølge ham adgang til bevidstheden, men skaber den
ikke.
Ligeledes neurokirurgen
Eben Alexander, USA: Han
blev kendt verden over pga.
bogen Til himlen og tilbage,
hvor han beskrev sin egen
nærdødsoplevelse. I syv
dage lå han i koma - storhjernen, der styrer tanker og følelser, var helt lukket ned.
Men han var stadig bevidst
og opmærksom, og han besøgte en fredfyldt og kærlig
verden, der var ”næsten for
virkelig til at være virkelig”.
Dette havde han aldrig troet
muligt!
Det videnskabelige syn på
hjernen, som Alexander havde tilegnet sig igennem mere
end tre årtier, blev ændret på
de syv dage. ”Bevidsthed
(sjæl/ånd/guddommelighed)
skaber hjernen og hele den
fysiske virkelighed”, konkluderer han, ”det er ikke den
anden vej rundt.”
Steve Taylor, seniorlektor
ved Leeds Beckett University, er enig. Han ser også mening i de oprindelige folkeslags opfattelse: At bevidsthed er en grundlæggende
kraft i universet, som gennemtrænger virkeligheden.
Denne kraft kan forklare ek-

en dag kl. 10, hvor John også
fik en åndedrætshæmmende
indsprøjtning. Kort efter sagde han som noget af det sidste: ”De kommer efter mig
kl. 17.”
Selvom personalet havde
ventet, at det ville gå langt
hurtigere, døde han præcis
kl. 17.
I et andet tilfælde havde
en toårig dreng kræft. De
sidste to dage af hans liv oplevede hans mor og bedstemor, at han mindst to gange
tilsyneladende fik besøg fra
det hinsidige. Fra døråbningen til hans rum, hvor han
ikke kunne se dem, så de
ham rejse sig op i sengen og
løfte armene mod en usynlig
skikkelse. Begge gange strålede og smilede
han. Der var ingen i
rummet udover
drengen og hans
”engel”. Han døde
fredfyldt dagen efter
med det samme smil.
De mange beretninger om himmelske besøg ved dødslejet lader til
at have et fælles budskab:
Vi er aldrig alene i døden når tiden er inde, hentes vi
af dem, der kender os.

Ja
Jannie
Solaas er forfatter,
manuskriptkonsulent og livsma
vejleder, henv. www.solaas.
vej
dk, www.livsvej.solaas.dk
dk

Det anslås, at 50-60 % af alle døende oplever besøg ved dødslejet, men tallet kan være
højere, fordi kun 10 % er ved bevidsthed, når døden indtræffer.
Og fordi mange besøg aldrig rapporteres pga. frygt for latterliggørelse.
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Læs også artiklen Børn og
nærdødsoplevelser i NA 4/08
eller via www.nytaspekt.dk/
okt2018gl
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Genkaldelsesterapi

© Colourbox

– en kompromisløs terapiform

Udfordringen for klienten er:
Ønsker du virkelig forandring i dit liv?

Migræne
på grund af
gardiner

konsekvenspædagogik herskede dengang (og gør det
stadig): Dybt i vores ”bevidstheds-dna” har vi gennem evolutionen lært at navigere succesfuldt i livet.
Den forløsende magi ligger i, at vi gentagne gange
møder samme type oplevelse i alle mulige variationer.
Vi bliver udfordret igen og
igen - bliver ”stillet til regnskab” for vores tidligere adfærd - indtil vi behersker at
navigere i forhold til denne
specielle situation på en
mere hensigtsmæssig og livgivende måde.
Genkaldelsesterapi bygger på, at vi har observeret
denne sindets proces og taget ved lære af den for i princippet at skabe en essens af
den i det terapeutiske rum.
Men der er en (for nogle)
overraskende konklusion,
som jeg må dele med dig:
Når klienter roser terapiens
effektivitet, fortæller jeg dem
altid, at det intet har at gøre
med teknikken, men alene
skyldes deres parathed til at
forvandle udfordringen!
Mine klienter kommer
som regel for at blive bedre
til at håndtere et bestemt område i deres liv. I den indledende samtale anvender jeg
en række observationsteknikker for at komme så tæt
som muligt på kernen af det,
klienten er kommet for at få
kigget på.
I princippet er der ingen
grænser for, hvilke ubalancer der kan afhjælpes via
genkaldelse. Så længe sindet
og/eller jeget accepterer vilkårene, er det muligt at gøre
et seriøst stykke arbejde med
sig selv både fysisk og psykisk.

En mand, her kaldet Søren, opsøgte mig, fordi han hver anden eller tredje uge
havde en invaliderende migræne, hvor han måtte ligge i mørke i to til fire døgn.
Det havde stået på i en årrække.
Efter en afsøgende samtale lagde Søren sig på briksen, og jeg guidede ham
gennem den indledende procedure. Han fortalte (her stærkt forkortet):
”En dag som ca. 15-årig kommer jeg hjem fra skole. Der er ingen hjemme,
usædvanligt. Jeg leder i hele huset. Til sidst går jeg op på loftet for at se efter.
Idet jeg åbner døren, kigger jeg til højre og ser min far hængende ned fra en
loftsbjælke med et reb om halsen, død. Jeg kan ikke få vejret, alt snører sig
sammen i mig. Jeg føler, jeg skal kaste op. Jeg løber ned ad trappen og møder min
mor, som i det samme kommer hjem. Hun løber op på loftet,
og jeg kan høre hendes skrig. Hun ringer efter en ambulance,
og politiet kommer også. De udspørger mig,
ret ubehageligt. Jeg græder, og alt er stivnet i min krop.
Min far er død, han betød alt for mig.”
Jeg rundede forløbet med Søren af med en afsluttende samtale. Han tog hjem
og kunne snart konstatere, at hans migræne var ophørt. Men efter godt et halvt år
kom der tilbagefald, omend ikke så hyppigt eller intenst som før.
Dette skulle i teorien ikke kunne lade sig gøre. Hvis alt i en oplevelse er
observeret og gennemlevet, er den ”tømt” for energi.
Derfor besluttede vi at tage endnu en session.
Da Søren atter lå på briksen, bad jeg ham igen fortælle i detaljer alt, hvad han så,
hørte, følte osv. Da han kom til det øjeblik, hvor han trådte ind på loftet,
bemærkede han pludselig et vindue lige overfor døren med nogle
koboltblå gardiner. Det var nyt!
Det var ikke muligt at finde andre nye detaljer i forløbet,
og vi afsluttede terapien.
Under den afsluttende samtale fortalte Søren, at der faktisk hang koboltblå
gardiner i hans stue. Jeg kunne konstatere, at det altså var her,
restimuleringen fandt sted.
Fordi drengen Søren med synet af de koboltblå gardiner i frisk erindring havde
drejet hovedet og set sin døde far, havde chokket ramt hele hans system.
Gardinerne var blevet implementeret i oplevelsen.
Da de blå gardiner ikke indgik i første genkaldelse, lå den information stadig
uforløst i Sørens bevidsthed, koblet til smerten.
Hvilket med tiden resulterede i tilbagefaldene.
Søren tog hjem - for over de næste måneder at konstatere, at migrænen igen var
forsvundet. Helt! Tænk, et par koboltblå gardiner gjorde hele forskellen.
Dette eksempel viser, hvor vigtigt det er at være tålmodig og altid sikre sig, at
klienten genoplever så mange detaljer i hændelsen som overhovedet muligt.
En lille fodnote til historien: Søren var kunstmaler og havde altid brugt meget
koboltblå i sine malerier. Det viser sindets eget naturlige forsøg på at
forløse den indre spænding.

De to agendaer

af Steen Krarup,
genkaldelsesterapeut

Siden jeg startede med genkaldelsesterapi i 1983, er det
blevet meget mere naturligt,
at vi bevidst vælger at gå ind
i en personlig udviklingsproces i en eller anden form.
Mange vil gerne op på næste
niveau af indsigt i sig selv og
forstå, hvordan de kan navi-

gere mere succesfuldt gennem livet.
Men er det så ligetil? I dag
bugner det med teknikker,
der hver især tilbyder os
”himlen” som resultat. Så
hvad skal vi vælge?
Det er værd at bemærke,
at i årtusinder har menne-

skets bevidsthed bearbejdet
livets udfordringer uden
hjælp fra terapeuter, og det
til trods er vi nået både mentalt og følelsesmæssigt ret
langt.
Hvordan bearbejder bevidstheden smertefulde oplevelser uden hjælp? Livets
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Meget af vores adfærd bunder i, at vi har kopieret vores
forældres adfærd til mindste
detalje. Gennem livet kan vi
naturligvis justere på nogle
af disse adfærdsmønstre,
men grundlæggende bibeholder vi mange af dem,
også selvom de kan ødelægge vores liv.
Barnet observerer loyalt

måden, hvorpå forældrene
håndterer deres liv. Kort fortalt vil det sige forældrenes
syn på sig selv, på andre
mennesker og på livet som
koncept. Samt deres syn på
deres eget køn og deres
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Clairvoyan
ce

Vi har nu i flere år
læst, læst og genlæst
hvert eneste nummer af
Nyt Aspekt.”

‟

Det var en artikel i Nyt Aspekt, som
ændrede hele mit liv ved at sætte mig
i gang med et helt nyt erhverv.”

‟

Tak fordi I er til og vedbliver at være til.
Der er opstået andre magasiner gennem årene,
inspireret af jer, og de har alle deres begrundelse
og formål til også at leve videre. Den grundlæggende
substans vil jeg dog altid finde hos jer.”

‟

Healing

‟

Bladet er
virkelig godt,
og jeg ville ikke have
noget imod forhøjelse
af prisen
- det er pengene værd!"

Hjemme hos os er der kamp om, hvem
der først får øje på bladet i postkassen.
Så må den anden bare vente!”
Sagt og skrevet af vores læsere.

Nyt Aspekt, Bjelkes Allé 17 A, 1., 2200
København N, tlf. 35 86 86 70,
redaktionen@nytaspekt.dk
www.nytaspekt.dk
Find os også på Facebook
Fri-eksemplar 2019
Nyt Aspekt & Guiden udgives som medlemsblad for Foreningen Nyt Aspekt
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og alternativ levevis og tænkning. Vi er
uafhængige af spirituelle særinteresser.

Medlemskab (abonnement):
Bestil via www.nytaspekt.dk eller
tlf. 96 44 45 07.
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skriftligt opsiges ved betalingsperiodens
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nytaspekt.dk, eller ring
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BØGER - FILM - MUSIK
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m.m. med 10 % rabat via www.
nytaspekt.dk (vælg Butik).
Nye produkter og gode tilbud hver
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når du får NYT ASPEKT &
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oktober.
– Du kan også selv bruge
GUIDEN, hvis du har et bud-skab,
du gerne vil have ud – tegn en
annonce!
– BLIV GRATIS OPTAGET på
www.behandlerlisten.dk hvis
du abonnerer på Nyt Aspekt
& Guiden. Eller få en rabat på
100 kr. og en bonus-cd på den
udvidede optagelse.
Se også annoncen på side 45.
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- DYRLÆGER - DIVERSE
FENG SHUI - FERIE

Salg og distribution til
boghandlere, biblioteker osv.

Og
e-b så
øge
r

Vi vurderer ikke kun, HVAD du fejler,
men frem for alt
HVORFOR du fejler det, du fejler

Udgiv din egen bog
SIDER

EKS.

I ALT

80
200
300

50
200
300

4.993 KR.
9.388 KR.
14.482 KR.

(Format 13*20 cm, s/h m. farveomslag)

Second Opinion Clinic er en privat rådgivningsklinik for
patienter, hvor helbredelsesprocessen er gået i stå, eller
hvor medicinens bivirkninger er blevet for belastende.
“Patienten føler sig typisk afkræftet eller forgiftet”.
Vort kliniske univers, der hviler på ca. 40 års international
erfaring, er dybt fokuseret på samspillet mellem kroppens
myriader af DNA-holdige mikro-organismer og kropscellernes biokemiske evne til at kommunikere. Kroppen
må bringes tilbage til en så ren, rask og duelig stand, at
den ikke alene er i stand til at parere ordre fra sindet.
Den bør også kunne afvise parasiterende mikroorganismer, der producerer helbredsskadelige toxiner.

Forlaget Underskoven ApS
Store Kirkestræde 1
1073 København K
Tlf. 33 15 05 15
forlaget@underskoven.dk
www.underskoven.dk

Vore amerikanske aut. laboratorier hjælper os med at
identiłcere de uønskede og blokerende faktorer.
Vi får mulighed for at afsløre årsagen til den kroniske
tilstand og give forklaring på den udeblevne helbredelse.
Med en sådan biokemisk indsigt er det muligt at komme
videre med kroppens naturlige selvhelbredelses proces.

Clairvoyant Kit Liesel Dalager
• Personlig clairvoyance
• Homeparties, Foredrag
• Spøgelsesforløsning
• Klarsyn, kontakt til afdøde
• Meditationshold
• Workshops

ƚƐƉŝƌŝƚƵĞůƚŵƆĚĞƐƚĞĚ
ŝ<ƆďĞŶŚĂǀŶ
KhZKKZh^ĂĬŽůĚĞƌ
ŬůĂƌƐǇŶƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶĞƌ
ŵĞĚŵĞƌĞ͘
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Få hjælp til:
Personlig udvikling – Kærlighed
Tab – Krise
Tlf. 28 910 760

www.clairvoyancekit.dk

WƌŽŐƌĂŵƐĞƐƉĊ
&ĂĐĞďŽŽŬ
KƵƌŽďŽƌƵƐʹĞƚƐƉŝƌŝƚƵĞůƚ
ŵƆĚĞƐƚĞĚŝ<ƆďĞŶŚĂǀŶ
ĞůůĞƌǁǁǁ͘ŽƵƌŽďŽƌƵƐ͘ĚŬ

$OL\D/XFKH]DUQD\D

KƵƌŽďŽƌƵƐʹ<ƵůƚƵƌŚƵƐĞƚ
/ŶĚƌĞǇʹŶŶĞŬƐĞƚ
ŚĂƌůŽƩĞŵŵƵŶĚƐĞŶƐ
WůĂĚƐϯ͕ϭϯϱϵ<ďŚ͘<

GHQIHEUXDU
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IUD5XVODQGLQWHUQDWLRQDO
DQHUNHQGWFODLUYR\DQWRJ
PHGLXPRJHQDIYHUGHQV
PHVWSU FLVHNODUV\QHGH
HUL'DQPDUNIUD

7LOPHOGLQJVPVWOI
(PDLODOL\DGN#JPDLOFRP
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Vore analysemetoder fra US laboratorierne kan bl.a. være:
OBiokemiske

analyser af madintolerancer
via IgG/IgA/IgM antistoffer
OBiokemisk immunprołl for Candida Albicans
OFri radikal prołl (uren og belastende forbrænding)
OHormon prołl, anabolske og katabolske steroider,
som er vigtige programmerings hormoner
OUrin metabolit prołl (udstødningsstoffer i urinen),
der påviser svigt i ernærings-udnyttelsen
der påviser ubalancer i mikrobiomet (tarmens
mikroŃora)
der påviser forgiftninger og blokeringer af
neurohormoner
samt megen anden dynamisk information
OMørkefelt mikroskopi af perifert blod
(levende blod) udføres på klinikken, hvor fokus er
Ńyttet fra kvantiteten (tal) til kvaliteten.
Du kan læse nærmere ved at besøge vor hjemmeside eller
ved at melde dig til et gratis, uforpligtende og forståeligt
infoforedrag med demonstrationer på klinikken i Herlev:
kl. 13-15 den 3. lørdag i hver måned.
Husk tilmelding på tlf. 4541 4542
Second Opinion Clinic’s eftf IVS
Marielundvej 32 B, 1. sal, 2730 Herlev
Tlf.: 4541 4542. Mail: reception@SOCe.dk
www.SecondOpinionClinic.dk
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DIVERSE - ENERGIMEDICIN
- FAMILIEOPSTILLING
- FERIE - FOREDRAG - GENKALDELSESTERAPI - HEALING
COACHING
- DIVERSE - DYRLÆGER
- FENG SHUI - FERIE

&ŽĚƉĊ>ŝǀĞƚ
ͲĨƌĂ'ĞĚƐĞƌƟů^ŬĂŐĞŶ
^ĊǀĂŶĚƌĞƌǀŝŝŐĞŶ͊
<ůŝŵĂͲŶčŶƐŽŵƚͲƐƵŶĚƚ͗ͲͿ
^ƉŝƐƉůĂŶƚĞŵĂĚ
'ĊůĂŶŐƚ͕ĮŶĚƌŽ͕ŵŽƌĚŝŐ
ͲŵĞĚϭϭĂŶĚƌĞĚĞůƚĂŐĞƌĞ
ϭϳ͘ĂƵŐƵƐƚͲϭϰ͘ƐĞƉƚĞŵďĞƌ
ĂŐĂŐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŶŬĞůŽǀĞƌŶĂƚŶŝŶŐ

.RPWLOµ0DJLVNDIWHQ¶KRV

>/Z><dK>^<</Z<

.26026&(17(5

ŶƐƉŝƌŝƚƵĞůŬŝƌŬĞǀŝĞƚƟů
ǀŝƐĚŽŵŵĞŶ^ŽƉŚŝĂ

Nyt tema
hver måned

,ǀŝĚŽǀƌĞǀĞũϮϭϱ
ϮϲϱϬ,ǀŝĚŽǀƌĞ
^ĞĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌŽŐŬŽŶƚĂŬƚĞƌƉĊ
ǁǁǁ͘ůŝďĞƌĂůŬĂƚŽůƐŬŬŝƌŬĞ͘ĚŬ

7,/0(/'',*3c
ZZZNRVPRVFHQWHUGNPDJLVNDIWHQ



ǁǁǁ͘ĨŽĚƉĂĂůŝǀĞƚ͘ĚŬ
ŝƌƚŚĞ^ƚƌĂĂƌƵƉ
ϮϬϴϰϵϵϵϭ

)RUHGUDJVDIWHQHUPHGÀRZ
KYRUDOWNDQVNH
6SLULWXHOYLGHQ
&ODLUYR\DQFH) OOHVVNDE
6HGDWRRJHPQHUSn

ZZZNRVPRVFHQWHUGN

%MHONHV$OOp$.¡EHQKDYQ1
,QJHOLVHRJ6WHHQ/DQGV\

Intuitiv Helhedsbehandler
af dyr og mennesker
Kanaliseret direkte fra De Opstegne Mestre
En kanaliseret healing med
beskeder som transformerer
gammel energi.
Kontakt: Jan V. Petersen
Tlf. 20 46 80 04
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HELSEKOST- DIVERSE - DYRLÆGER - FENG SHUI - FERIE
COACHING
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HEALINGHEALINGSMASSAGE
- HEILPRAKTIK
HØJSKOLER - HÅNDLÆSNING - KOSTTILSKUD - KURSER
COACHING
- DIVERSE - DYRLÆGER
- FENG SHUI -- FERIE
& / $ , 5 9 2 <$ 1 & (  : 2 5 . 6 + 2 3
2SOHYRJWU QGLQHHYQHU

Dodo Lindemann
tilbyder:
• Håndlæsning
• Vejledning
• Foredrag
• Workshops
Kurser i Jylland,
på Fyn og Sjælland
i 2019

Individuelt tilrettelagte
kurser og workshops
Kontakt mig for
yderligere information
Til dig, der går nye veje

7U QIRUVNHOOLJHIRUPHUIRUFODLUYR\DQFH
2SOHYNRQWDNWWLOGHQLNNHI\VLVNHYHUGHQ
+¡URPIDOGJUXEHURJIDUHU
)nFODLUYR\DQWHQHUJLDÀ VQLQJ

Er du ny, så kan
du bruge evnerne, når
weekenden
er ovre!
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sfordel?

e bogkøb

Jørgen Nonnegaards Klinik Aps
v/Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard
Tysk læge exam. Naturmediciner
www.nonnegaard.dk – Tlf. 65 99 16 84
København (tors - fre)
Teglværksgade 37, 4.th.
2100 København Ø

Fyn (man - ons)
Bystævnet 25
5792 Årslev

*XGGRPPHOLJIHPLQLQHQHUJLVNDEHUIRGI VWHIRUVM OHQ

3ULVN
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V¡QGDJ
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3ULVNU

www.dodokiro.dk mob: 2364 2391

Husker du

Passer du på din krop?
Er du træt, udkørt eller er din krop i ubalance?
Prøv en anderledes behandlingsmetode som ikke blot fokuserer
på det enkelte problem men også sørger for at hele kroppen
kommer i balance.



ZZZNRVPRVFHQWHUGN$IKROGHVL.¡EHQKDYQ
ZZZ
NRVPRVFHQWHU GN

%RJRJ&'%R
%RJRJ&'%RJHQLQYLWHUHUGLJSn
HQnQGHOLJJHQI¡GVHOVUHMVHKYLV
HQnQGHOLJJHQ
IRUPnOHUDWnEQH
IRUGLWLERHQGH
K¡MHVWHSRWHQWLDOH

www.nytaspekt.dk
klik på butik

Foredrag,
workshops og
andet godt for
krop og sjæl

'HWUH&'·HUPHGKKY
JXLGHGHPHGLWDWLRQHURJ
PHGLWDWLRQVPXVLNOHGVDJHU
ERJHQVVPXNNHLQGKROG

Bog 299 kr.
CD 199 kr.

0DULDQQH0LUDYHW6RUULEHV

%HV¡J'H1L3RUWHWLOJUDWLVPHGLWDWLRQHUEORPVWHUWHUDSLRJDQGUHVS QGHQGHDNWLYLWHWHU
+HOOHUXSYHM$+HOOHUXS7OILQIR#GHQLSRUWHGN
ZZZGHQLSRUWHGNZZZIDFHERRNFRPGHQLSRUWHZZZLQVWDJUDPFRPGHQLSRUWH

69$1(&(175(76SLULWXHOW&HQWHUIRU
0HGLWDWLRQRJ8QGHUYLVQLQJ
6SLULWXHOOHXGYLNOLQJVNXUVHUSnGHQJU VNH¡3DWPRV
GDJHLMXOLVHSWHPEHURJRNWREHUL³$&RXUVHLQ0LUDFOHV´
,QGLYLGXHOOHUHWU WHRSKROGPHGUHJUHVVLRQ
cEHQW+XV0HGLWDWLRQ6LGVWHWRUVGDJLPnQHGHQ7LOPHOGLQJ
6DPWDOH0DVVDJH.UDQLR6DNUDO7HUDSL.LQHVLVN$NXSXQNWXU
*UXSSHURJLQGLYLGXHOOHVHVVLRQHU5LQJRJK¡U1\WSURJUDP

Y3HUQLOOH.RQGRZZZVYDQHFHQWUHWGN
7LVYLOGH%\JDGH7LVYLOGHOHMH
VYDQHFHQWUHW#PDLOGNHOOHU
PKYHUGDJH
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Eksamensbevis som Samtaleterapeut
(RAB godkendt behandler)

Healingsmassage og Afspænding
Den internationale Reiki uddannelse
Grundkursus i Healingsmassage
Reiki Master * Reiki-rejse til Japan 2019
Japansk Lifting og Reikihealing
Yoga og Meditation * Malerkurser
Mindfulness og YogaDance
Efteruddannelse i Stress- og Angsthåndtering
Den Lyse Klinik * Karin Midoris Velværdsmassage
Haragervej 36, 3200 Helsinge
Midoris.dk * midori@nielsen.mail.dk * Tlf. 60 92 49 25
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MESSER - PERSONLIG
REJSER
COACHING
- DIVERSE -UDVIKLING
DYRLÆGER- REGRESSION
- FENG SHUI -- FERIE

AKUPRESSUR

SEJD

ACCES BARS

SJÆLSREJSER

KROP- OG HUDPLEJE BODYREADING EFT

KROP & SJÆL
MESSEN 2019

DEEP CLEARING KARMISK KRYSTAL HEALING
SANDPLAY PSYKOTERAPI SHAMANISME

ÆTERISKE OLIER MASSAGE REIKI

ENGLE TAROT KRYSTALLER
GLASKUNST BØGER SMYKKER HÅNDLÆSNING
CITY OF LIGHT

AY U R V E D I S K YO G A

KINESIOLOGI

LY M F E D R Æ N A G E

FOREDRAG WORKSHOPS

LØRDAG 9. MARTS
& SØNDAG 10. MARTS
KL. 10-17
ENTRÉ: 25 KR.
Kulturhuset Pilegården
Brønshøjvej 17
2700 Brønshøj

CLAIRVOYANCE AFDØDEKONTAKT KAFFEGRUMSLÆSNING

KLARSYN REFLEKSTERAPI ASTROLOGI
NEMINA CRYSTALS PERSONLIGE ENGLEBILLEDER BEVIDSTHEDSMEDICIN

SIT HEALING AKUPUNKTUR ALOE VERA HOLISTIKA

Se mere på:
pilegaarden.kk.dk
chearts.dk

SYNGESKÅLE ZONETERAPI RUNEMAGI

COACHING I MESTERENS LYS

,ĞĂůĞŶĚĞ
ZĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐƚĞƌĂƉŝ
ůƚŚǀĂĚǀŝŽƉůĞǀĞƌŐĞŶŶĞŵĚĞƩĞŽŐƟĚůŝŐĞƌĞůŝǀ͕ŝŶĐů͘
ĨŽƐƚĞƌƟůƐƚĂŶĚŽŐĨƆĚƐĞů͕ŵĞůůĞŵůŝǀƐƐƚĂĚŝĞƌŵ͘ǀ͘ƐčƩĞƌ
ƐŝŶĞĂŌƌǇŬƉĊŽƐ͘EŽŐůĞĂŌƌǇŬĞƌŬčƌůŝŐĞ͕ƐƚƆƩĞŶĚĞ
ŽŐƐƚǇƌŬĞŶĚĞŽŐĂŶĚƌĞʹĨ͘ĞŬƐ͘ĨƌĂƐǀčƌĞŽŐƐŵĞƌƚĞͲ
ĨƵůĚĞƟĚĞƌƐŬĂďĞƌŽǀĞƌďĞǀŝƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵŬĂŶǀčƌĞ
ďĞŐƌčŶƐĞŶĚĞĨŽƌǀŽƌĞƐŶƵǀčƌĞŶĚĞůŝǀ͘
sŝĂƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐƚĞƌĂƉŝŬĂŶǀŝŐĊƟůďĂŐĞĞŌĞƌƌĞƐƐŽƵƌͲ
ĐĞƌ͕ƐŽŵŝŶĚƐŝŐƚ͕ƐƚǇƌŬĞŽŐĨŽƌƐƚĊĞůƐĞŽŐŚĞĂůĞŚǀŽƌ
ĚĞƌĞƌďƌƵŐĨŽƌĚĞƚ͕ƐĊǀŝŬŽŵŵĞƌĨƌŝĂĨĨŽƌƟĚĞŶƐ
ďĞŐƌčŶƐŶŝŶŐĞƌ͘
<ĂŶďů͘Ă͘ŚũčůƉĞƟůĂƚƐůŝƉƉĞĂŶŐƐƚ͕ĨŽďŝ͕ĞŬƐĂŵĞŶƐͲ
ƐŬƌčŬ͕ƉƌŽďůĞŵĞƌŝĨŽƌŚŽůĚƟů͗
WĂƌƚŶĞƌ͕ďƆƌŶĞůůĞƌĂŶĚƌĞ͕ŚĞůďƌĞĚ͕ĂƌďĞũĚĞ͕ƐĞůǀǀčƌĚ
ƐĂŵƚƐƚǇƌŬĞŽŐǀĞũůĞĚĞŝǀŝŐƟŐĞǀĂůŐƐŝƚƵĂƟŽŶĞƌ͘
,ũĞƌƚĞƚƐsĞũʹĞŶƚĞƌĨŽƌ/ŶƚƵŝƟŽŶ͕^ĞůǀƵĚǀŝŬůŝŶŐ
Θ>ŝǀƐŬƵŶƐƚǀͬŶŶĂůŝƐĞ^ƚŽƵƌƵƉĚĞDŽůĂĚĞ͕
EǇƌƵƉǀĞũϭϱ͕ϰϮϵϲEǇƌƵƉ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĞůƚ͕ƉĂƌŽŐŐƌƵƉƉĞƌŝEǇƌƵƉΘ<ƆďĞŶŚĂǀŶ͘
dŝĚƐďĞƐƟůůŝŶŐŽŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͗důĨ͘ϱϳϴϬϯϱϬϮ͘
ĂŶŶĂůŝƐĞ͘ŚũĞƌƚĞƚƐǀĞũΛƉĂƌĂĚŝƐ͘ĚŬ
ǁǁǁ͘ŚũĞƌƚĞƚƐǀĞũ͘ĚŬ
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PsykoSpirituel Vejledning
Clairvoyant Rådgivning
Life Between Life
Åndelig Husrens

Pernille Lund
mobil: 24 85 08 24
e-mail: pernilledeva@get2net.dk
www.devaspirit.dk
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www.nytaspekt.dk
NYT ASPEKT & GUIDEN fri-eksemplar 2019

Oplev den healende energi ved
Bosnien’s pyramider
Årlige ture til De Magiske Bosniske Pyramider. Se www.hjertetsvej.dk
Tag med på retræte med healing, energiarbejde og ny inspiration
Bosniens Pyramider blev skabt for ca. 20-30.000 år siden af en civilisation, der havde indsigt
i samspillet mellem sol, måne, stjerner og planeter og var i kontakt med
kollektiv bevidsthed, som muliggjorde konstruktionen af disse fantastiske bygninger med helt specielle energier.
Vi vil besøge Solpyramiden (som er højere end
Keops-pyramiden i Egypten), Månepyramiden,
Kærlighedens pyramide, Dragens pyramide,
Moder Jord Templet – meditere og arbejde med de stærke og healende
energier. Vi vil flere gange besøge Tunnel Ravne for healing og meditation. Her er målt høj koncentration af negative ioner samt en elektromagnetisk frekvens som er den optimale frekvens for menneskers sundhed.
Der er rapporteret mange eksempler på forbedring af helbredet.
Vi vil jævnligt have samlinger med meditation, drømme & procesarbejde.
Tilmelding og info: Annalise Stourup de Molade, 27 57 35 02, Benny de Molade, 60 60 62 08,
annalise.hjertetsvej@paradis.dk – www.hjertetsvej.dk
NYT ASPEKT & GUIDEN fri-eksemplar 2019
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ROSENMETODEN
- SHAMANISME
- SMYKKER
COACHING
- DIVERSE
- DYRLÆGER
- FENG- SPIRITUELLE
SHUI - FERIEVIDEOER - SYNGESKÅLE OG KLANGSKÅLE - TANKEFELTTERAPI - UDDANNELSE

UNDERVISNINGSSERIEN
Danske EFT & TFT
Terapeuter
www.DETT.dk
Tlf. 60 740 500

YOUR LIFE

Foreningen der samler
alle danske EFT & TFT terapeuter
under ét tag

Er din komputer besat af “onde ånder”?
Så ring til Kurt og få den tjekket!
Windows 7, 8 og 10
Microsoft Office og Regnskab.
Ring og lad os tale om det,
der driller dig!

Kurt Lilja
Tlf. 20 12 16 45, lilja@mail.dk

.XQ
NU

%OLYLQVSLUHUHWDI
,QJHOLVHRJ6WHHQ/DQGV\

Institut for
6HGHQ*5$7,6YLGHR³'LQVSLULWXHOOHUHMVH´

SPIRITUELLE VIDEOER

Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi
– vi går dybere
Eksamineret uddannelse til Biodynamisk Kranio-Sakral Terapeut
Kurser og uddannelse – også med særligt fokus på børn
Stort udvalg af komplementær kurser – åben for alle

www.kstinstituttet.dk

NRVPRVFHQWHUGN\RXUOLIH

Unikke håndlavede
sølvsmykker
med spirituelle motiver
fra Inkaerne.

STEINERPÆDAGOG

950 sterling sølv
med krystaller og koraller.
Egen import fra Cusco, Peru.
www.InkaDesign.net

3-årig uddannelse på
åndsvidenskabeligt
grundlag
En intellektuel, kunstnerisk
og praktisk uddannelse
Berettiger til SU

Rudolf Steiner
Børnehaveseminariet
Johannevej 20
2920 Charlottenlund
Tlf.: 39 63 21 37
www.steinerseminar.dk
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UDDANNELSE
- ZONETERAPI
COACHING
- DIVERSE
- DYRLÆGER - FENG SHUI - FERIE
KINESIOLOGIUDDANNELSE
www.kinesiologi-akademiet.dk

6LONHERUJ6WDUWRNWREHU
.¡EHQKDYQ6WDUWRNWREHU

Dit centrum for spirituel udvikling og
energimedicin

Er det tid til et karriereskift?
Hos Dig i Centrum kan du tage uddannelse til
zoneterapeut eller kranio sakral terapeut på under 2 år.

t
AB d
R en
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g

Der er plads til individuel supervision gennem uddannelsen. Du får en solid
praktisk erfaring med håndværket.
Uddannelsen er modult opdelt. Max. 8 elever på holdet. FRI parkering

Clairvoyance-uddannelse

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale.

v/clairvoyant rådgiver & medie Lone Hertz
En 1-årig uddannelse på et højt fagligt
niveau: En uddannelse der lærer dig
at kende, udvikle & bruge det psykiske
potentiale, du har med dig.
Der undervises, teoretisk & praktisk,
i forskellige former for clairvoyance.
Løbende holdstart, ring eller skriv for
uddybende brochure.

Masser af andre kurser indenfor
massage, akupunktur, cupping og japansk lifting
Kursusleder Lone Hertz

Lone Hertz

www.dig-i-centrum.dk

Clairvoyance-skole – Tlf. 2681 3427
E-mail: lone@magicinyou.dk – Web: magicinyou.dk

KOSMOS HEALING UDDANNELSE
D
Den
største llykke
k k i li
livet
i
er at kunne hjælpe andre.

Vi vil gerne uddanne dig til at beherske
en helt anderledes healingsmetode.
Bevidst healing..
Du lærer mange metoder med een
grundlæggende energi.

,QWURP¡GH
6HKMHPPHVLGH

Ny uddannelse starter
marts 2019 og februar 2020 i Kbh.

MAYA
FRIDAN’s

CLAIRVOYANCESKOLE
Den Ny Tids healerskole
Lær at heale med
Den Ny Tids healingsenergi
Et-årig uddannelse fordelt på
10 weekender
Pris kr. 20.000.
Info: dennytidshealerskole.dk
Tlf. 23 67 15 59

Lørdage og søndage kl. 10-17
9 weekender
Pris i alt: 25.000 kr. inkl. vegetarmad
Undervisere: Ingelise og Steen Landsy

NYT ASPEKT & GUIDEN fri-eksemplar 2019

Uddannelsen varer knapt
et år og foregår i et seriøst,
trygt og humoristisk
undervisningsmiljø centralt
i København.

Løbende holdstart
– ring eller skriv
efter brochure!
Tlf. 39 62 38 05
www.clairvoyanceskole.dk
info@clairvoyanceskole.dk

mail@kosmoscenter.dk www.kosmoscenter.dk/uddannelse 3582 1121
40

På uddannelsen vil jeg
sammen med et team af
dygtige gæstelærere give dig
et solidt fundament teoretisk
og praktisk, som har til formål
at styrke dig og gøre dig
fortrolig med dine evner.

NYT ASPEKT & GUIDEN fri-eksemplar 2019
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Intuitiv Life-Coaching, Healing,
Regression og Drømmeanalyse
Individuelt, par & grupper i Nyrup
& Kbh. samt tlf.-konsultation
v/Annalise Stourup de Molade
Tlf. 27 57 35 02 (fastnet)
www.hjertetsvej.dk
annalise.hjertetsvej@paradis.dk
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Du får 4 magasiner
(i løbet af et år)
Kun for NYE medlemmer

Ë Terapier for sind og krop
Ë Personlig udvikling
Ë Nyheder fra ind- og udland
ËhEn hjemmeside med artikler, podcasts og aktuelle webinarer

Klinikken
Alternativ
r
Lisa Nøh
ealing,
WEBSHOP

kira-smykkeroghelse.dk
Smykker - Engle - Krystalengle
Englehalskæder - Healende sten
Krystaller - NaturDeodoranter
Dalens Olie - Selinit tårne
LED-lys med “levende flamme”
Duftlampe i fedtsten til
fyrfadslys m.m.
mail@smykkeroghelse.dk
Tlf. 20 70 18 36

Danmarks ældste og
største spirituelle magasin

w w w. ny t a s p e k t . d k
NYT ASPEKT & GUIDEN fri-eksemplar 2019
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RUBRIKANNONCER
BEHANDLING/
TERAPI
HARTUNG-SYSTEMTERAPI. Kinesisk massør - intuition - klarsyn.
Jette Hartung, Solrød, Strandvej 116
B, 2680 Solrød Strand. Tlf. 4615 1508,
tlf.tid 9-10.
SUNDHEDS-TJEK I HILLERØD v/
Kirsten Jerding & Hansi Schiansky.
Homøopatisk test, urin- og irisanalyse. Bindevæv- & healingsmassage,
zoneterapi. Tlf. 20 78 11 43 - 21 66 09
46 - www.natur-helsecentret.dk

CLAIRVOYANT RÅDGIVNING OG
TANKEFELT-TERAPI i Haderslev og
Gram. Birthe Schrøder Hansen, tlf. 40
17 14 89. www.birtheschroeder.dk
CLAIRVOYANT RÅDGIVNING OG
KLARSYN. Ring på 28 91 07 60. Se
mere på www.clairvoyancekit.dk.
AURALÆSNING, SYMBOL OG CLAIRVOYANCE. Få en anderledes clairvoyance hos Steen Landsy, som igennem
40 år har arbejdet som clairvoyant og
auralæser. Her får du et symbol - et
auragram med i clairvoyancen, som
varer 50 minutter. Kontakt Komos
Center, så kontakter vi dig! 3582 1121,
mail@kosmoscenter.dk

CENTRE

COACHING

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN,
hvis du har brug for at stoppe op,
kigge indad, slappe af og tanke ny
energi i en hjertevarm atmosfære i
naturskønne omgivelser. Vi tilbyder
også retreat og rekreationsophold
i forbindelse med sygdom og krise.
www.solenshjerte.dk

HJÆLP TIL SELVHJÆLP: Intuitiv
Life-Coaching - Livsvejledning, når
du skal finde nye veje og muligheder, og når livet er svært med stress,
kriser, sygdom m.v. Individuelt, par og
grupper. Nyrup og Kbh. samt pr. tlf.
Annalise Stourup de Molade, tlf. 27 57
35 02. www.hjertetsvej.dk - annalise.
hjertetsvej@paradis.dk

CLAIRVOYANCE
HÅKAN STOLFER - KLARSYN. Clairvoyant rådgivning og healing. Et kort
gratis klarsyn den første gang du
ringer på tlf. 36 44 41 48. Derefter kr.
150 pr. 10 min. www.stolfer.dk
17 ÅR SOM CLAIRVOYANT / HÅNDLÆSER hos Misse fra Åndehullet i
Randers. Tlf.-clairvoyance, 30 min:
Kr. 300,-. Kontakt: 28 78 50 61. Se
mere på facebook: Åndehullet v/
Misse Jensen.
CHARLOTTENLUND. Har du brug for
et kærligt skub? Lyset er der altid, selv
når udfordringerne overskygger. Kontakt clairvoyant, medie og healer Inga
Larsen. Ring til 41 43 98 51. ingalarsen1007@hotmail.com
CLAIRVOYANCE og healing med
englene. Læs mere på www.maleneratajczak.dk el. ring på 51 52 00 20.
TLF.-CLAIRVOYANCE, 15 min., 150 kr.
v/Lisabeth Didrichsen. Tlf. 27 52 05
16, www.englestedet.dk
SPIRITUEL COACH MED KLARSYN
via tlf.
Kr. 175 pr. 15 min. Kontakt
Inge Horup Reitz. Tlf. 22 87 99 87. Se
mere på www.ingehorupreitz.dk
CLAIRVOYANCE OG HEALING.
Transformation/ændringer af blokeringer og årsags-behandling. Tlf.
60 93 78 35, ml. 10-13. Ulla Rassov,
2860 Søborg.
CLAIRVOYANCE OG SPIRITUEL VEJLEDNING PR. TLF. 230 kr. pr. 15 min.
Cand.psych. Helle Hewau. Tlf. 60 46
12 56, www.hellehewau.com
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DIVERSE
REDOX SIGNALMOLEKYLER. Det
største gennembrud indenfor sundhedsvidenskab i vores livstid. Rådgivning og salg. www.teamallover.com
NETBUTIK - www.hosbente.dk
Kinesiologi, Bars, Soulbody Fusion.
Over 1400 enheder - alt godt til
krop og sjæl.

DRØMMETYDNING
DRØMMETYDNING MED CLAIRVOYANT VEJLEDNING. Telefon-konsultation ½ time 275,- kr., foredrag, kurser og
drømmeuddannelser (SAB-certificeret).
Forfatter til bogen »Drømmenes Kraft«.
MIRZA MØLGAARD, tlf. 22 44 91 49,
www.mirza-molgaard.dk

DYRETELEPATI
DYREHVISKER BETINA SAL-KVIST.
Forstå og få hjælp til adfærd, modtag
og giv beskeder. Styrk dit bånd til din
dyreven. Ring 4229 2426 eller besøg
www.bsalkvist.dk

EFT (EMOTIONEL
FRIHEDSTEKNIK)
DETT - FORENINGEN AF DANSKE
EFT & TFT TERAPEUTER v/formand
Birthe Witt, Lærkevej 3, 4050 Skibby.
Læs mere på www.DETT.dk eller ring
på tlf. 60 740 500.

ENERGI MEDICIN
ENERGI MEDICIN, DONNA EDENS
METODER. Medicinen er din krops egen
energi - lær at bruge den til fordel for dig
selv. Fokus er ikke på symptomer eller
sygdom, fokus er på at holde kroppens
energisystem stærkt, vitalt, harmonisk
og sundt. Behandlinger og Mini-kurser.
Energi-Mediciner Marianne Jacobsen,
Certified Practitioner. www.EdenEnergiMedicin.dk

HEALING
HEARTS AND HANDS tilbyder
gratis fjernhealing hver dag - og
gratis healing hver uge i Skive,
Århus, Næstved og København.
Tjek www.heartsandhands.dk for
nærmere info.
INTUITIV HEALING. En kanaliseret
healing med beskeder som transformerer gammel energi. Jan V. Petersen, 20 46 80 04.

HOMØOPATI
KLASSISK HOMØOPATI. Plantemedicin. Meditation, kurser og behandlinger. Mette Hamann. 59 46 20 05. Rækmarken 4, Tuse Næs, 4300 Holbæk.
www.mettehamann.dk

HUSRENS
ÅNDELIG HUSRENS v/Pernille Lund.
Kontakt: Telf. 24 85 08 24. www.
devaspirit.dk

HYPNOSE
REGRESSION: Rediger din barn-dom
og få en bedre nutid og fremtid! Anders
Aagaard, Psyko- & Hypno-terapeut
MPF, København. Tlf. 60 61 11 42.
www.aagaard-psykoterapi.dk

JORD- OG
ELSTRÅLING
JORDSTRÅLING. Check, opmåling og
effektiv afdækning for jordstråling og
vandårer. Specialister m. 30 års erfaring. Også check for elektromagnetisme. 22 40 12 09, www.cellcare.dk
MOBILSTRÅLING - MÅLING OG
AFSKÆRMNING. Mobilstråling, el- og
magnetfelter, ”dirty electricity” måles
og dæmpes. El-installationer med lav
udstråling kan udføres. Huse og lejligheder skærmes mod højfrekvent
stråling. Få et tilbud. www.feltfrishop.
com - Tlf. 40 43 43 62.

JORDSTRÅLER. Vi opmåler jordstråler
og vandårer til fast pris i hele landet. Tlf.
46 78 99 89. www.jordstråler.dk

PARTERAPI

KINESIOLOGI

PARTERAPI - HYPNOSE - PSYKOTERAPI tilbydes i København. Tlf. 60
61 11 42, Psykoterapeut MPF Anders
Aagaard.
www.aagaard-psykoterapi.dk

SYBILLE SCHIØNNING: Fysisk, psykisk og åndelig kinesiologitest via tlf.:
6022 8194 - info@healdigselv.dk
LÆGE-EXAM. KINESIOLOG Jens
Arrent (udd. af Anne Straarup). Dybtgående helbredsanalyse, behandling
og vejledning. Tlf. 22 40 12 09. www.
cellcare.dk

KRANIOSAKRALTERAPI
INDRE HARMONI, kraniosakralterapi
& afspændingsmassage. Klinik i 25 år.
HELSE MASSAGE, Benny Hansen,
Solrød. Tlf. 56 14 33 69, www.helsemassage.dk
KRANIO-SAKRAL TERAPI samt
organmassage, healing v/kropsterapeut Anni Jørgensen, Klostervænget
8, 6900 Skjern, Tlf. 29 90 82 60.

KURSER
KULLERUP KURSER. Weekendkurser og grupper i Psykoterapi
(Familieopstilling, Samtale, Gestalt-,
Tankefelt-, MetaSundhed), Martinus
Kosmologi, Vegetar- og veganerkost,
Biodynamik, Cirkeldans, Mazdaznan,
Hanne og Ingolf. Kullerup Byvej 2 A,
5853 Ørbæk. Tlf. 65 31 54 31, kullerupkurser@gmail.com - www.kullerup.dk

PERSONLIG
UDVIKLING
HERE YOU WILL FIND A SELECTION
of products to further your education
of the Tan-Tri-Ahura series teachings.
www.arhayas.com

PRODUKTER
LIFEWAVE PLASTRE v/Anne Arrent.
Tlf. 2074 1323. www.cellcare.dk

REGRESSION
REGRESSIONSTERAPI: Erindringer
og healing af tidligere liv kan hjælpe
til at slippe angst, fobier, eksamensskræk, problemer i forhold til partner
eller andre, helbredsproblemer m.v.
Annalise Stourup de Molade, Kbh.
& Nyrup, 2757 3502, www.hjertetsvej.dk

REGRESSIONSTERAPI & CLAIRVOYANCE også pr. tlf. samt healing og
drømmetydning. ”Englestedet” v/
Lisabeth Didrichsen. Tlf. 2752 0516,
Frederiksværk, www.englestedet.dk

REJSER
DANMARKS STØRSTE UDVALG af
alternative og spirituelle rejser og
weekendophold: På Munonne finder
du en lang række vidt forskellige og
spændende rejser, hvor dit velvære
har højeste prioritet. 27 destinationer og 20 forskellige rejsekategorier.
Find inspiration til din næste rejse på
www.munonne.dk
SPIRITUELLE REJSER TIL LYSETS
Ø PATMOS I GRÆKENLAND med
undervisning i ”A Course in Miracles”:
TILGIVELSE - SELVTILGIVELSE.
Svanecentret i Tisvildeleje. Pernille
Kondo. Kurser i juli og september.
Tlf. mobil: +45 5134 1896, tlf.tid 8-9.
svanecentret@mail.dk - www.svanecentret.dk

RÅDGIVNING
BREGNERØD REVISION.
Administration af din virksomhed,
regnskab, selvangivelse m.m. - Godkendt revisor. Lone C. Siff Pedersen,

Høveltevej 39, 3460 Birkerød, telf.
44 95 47 74 / 20 71 12 42.

SHAMANISME
FÅ HJÆLP TIL AT SE OG LEVE UBEGRÆNSET - i kontakt med din indre
visdom, selvhelbredende og kraftfulde
oprindelige natur med Shamanistisk
Healing, Sjælehentning og Vejledning.
Annalise Stourup de Molade, Nyrup &
Kbh. samt pr. tlf, 27 57 35 02. www.
hjertetsvej.dk
TROMMEVÆRKSTEDET. Håndlavede
trommer, rasler og røgelse. Kurser i at
bygge trommer, se www.trommevaerkstedet.dk, 48 17 49 16.

SMYKKER
INKA-DESIGN. Unikke, håndlavede
smykker i 950 sterling sølv med spirituelle motiver, tilsat smukke krystaller
og koraller. Egen import fra Cusco,
Peru. www.InkaDesign.net

SPIRITUEL
UDVIKLING
UNDERVISNING I ”A COURSE IN
MIRACLES”: TILGIVELSE - SELVTILGIVELSE. Svanecentret i Tisvildeleje.

Pernille Kondo. Individuelle klienter,
kurser og rejser. svanecentret@mail.
dk - www.svanecentret.dk Tlf. - SMS:
+45 5134 1896, tlf.tid 8-9.

TAI CHI
INSTRUKTØRUDDANNELSE - TAI
CHI OG QIGONG. Modulopbygget
instruktøruddannelser. 5 weekender Start Jylland sept. og Sjælland februar.
Se info og optagelseskrav på www.
ptcc.dk - www.torbenrif.com - Sifu
Torben Rif - Mobil: 20 66 71 88.

TANKEFELTTERAPI
DETT - FORENINGEN AF DANSKE
EFT & TFT TERAPEUTER v/formand
Birthe Witt, Lærkevej 3, 4050 Skibby.
Læs mere på www.DETT.dk eller ring
på tlf. 47 52 47 10.

UDDANNELSE
ESOTERISK HEALING SKANDINAVIEN. Undervisning i esoterisk
healing, åndelige healingsuddannelser
og kursus for den nye tidsalder. www.
esoteriskhealing.net

MEDITATIONSHOLD og spirituelle workshops starter løbende nye
kurser. Se under www.clairvoyancekit.dk eller ring på tlf. 28 91 07 60.

LOKALER SØGES/
UDLEJES
NYE BEHANDLINGS-/UNDERVISNINGSLOKALER udlejes. Lokaler
ligger i rolige grønne omgivelser
med kaffe/te-stue og bemandet
reception. Du kan også leje på deltid
til favorable priser hos Få Det Bedre
ved Kolding, tlf. 22 98 38 88 - www.
fådetbedre.dk

NY
KROPSHOLDNING
FÅ GENOPRETTET KROPS-HOLDNINGEN med Ida P. Rolf Metode®.
Også hjælp ved akutte problemer.
Tina Madsen, telf. 23 49 11 49, www.
nykropsholdning.dk
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DET SKER

- oversigt i hvert
nummer over messer
og konferencer.

www.nytaspekt.dk
Artikler af blivende værdi! Nyt
Aspekt har trykt en hel del af den
slags i årenes løb. Du finder dem på
www.nytaspekt.dk - og du kan enten
lytte til dem eller læse dem på din
telefon, tablet eller computer.

SPAR 275 kr.

Få Nyt Aspekt i et helt år for

KUN 100 KR.
Se side 3

Tidligere numre
Du kan altid købe tidligere numre
af Nyt Aspekt (eller kopi af en
artikel, hvis bladet er udsolgt).
Find det emne du søger på
nytaspekt.dk, eller ring
35 86 86 70, vi hjælper dig gerne.

BØGER - FILM - MUSIK
Du kan købe bøger, film og musik
m.m. med 10 % rabat via www.
nytaspekt.dk (vælg Butik).
Nye produkter og gode tilbud hver
måned!
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