
q

Én gang læge, altid læge. 

Også efter døden? 

Ja, man finder ”bare” et sensitivt 

menneske at arbejde igennem.

Serie: 

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

Spirituel viden
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gen”. Men deres helbreden-
de energi kan ikke altid ”nå” 
os fysiske mennesker, så ofte 
må de nøjes med at hjælpe 
andre afdøde. Det kan for 
eksempel være væsener, 
som endnu ikke har forstået, 
at de i den åndelige verden 

AUSTRALIEN 
Stop for forurening fra kulminer
Prismodtager: Wendy Bowman

Wendy Bowman, 83 år, havde længe 
indsamlet data om sundhedsfarer og 
forurening pga. den tiltagende kulmi-
nedrift i regionen Hunter Valley i New 
South Wales, Australien. I 2010 opdage-
de hun, at det kinesisk ejede minefirma 
Yancoal var interesseret i at udvide en af 
deres miner ind på hendes farms områ-
de. Den øgede minedrift havde siden 
1980 drevet landmænd fra området, og 
Bowman var fast besluttet på at forhin-
dre Yancoal i at købe hendes grund og 
udvinde kul i regionen.

 Hun samarbejdede med miljøgrup-
per, anlagde sager og spredte oplysning 
om risikoen for mennesker og miljø, alt 
imens hun fortsat nægtede at sælge. I 
2014 gav den australske ret Yancoal lov 
til at fortsætte på betingelse af, at de 
købte Bowmans grund. Hun afviste. 
Yancoal appellerede i 2016, retten holdt 
med Bowman. Yancol har gentagne 
gange appelleret, men indtil videre har 
Bowman egenhændigt forhindret ud-
vinding af 16,5 mio. tons kul fra miner i 
Hunter Valley.  

USA 
Oprensning efter blyforurening
Prismodtager: mark! Lopez

I 2000 overtog Exide, et georgisk firma, 
en gammel fabrik til genbrug af batteri-
er i Los Angeles og øgede produktio-
nen. Udledningen af bly - en kraftig ner-
vegift, der kan give indlæringsproble-
mer selv ved meget lave doser - steg 
voldsomt. Efter en officiel undersøgelse 
accepterede Exide at lukke fabrikken, 
men de bidrog ikke ret meget til at fjer-
ne forureningen udenfor.

 mark! Lopez, en ung miljøaktivist i 
Los Angeles og direktør for en lokal 
miljøgruppe (EYCEJ), gik fra dør til dør 
for at oplyse lokalsamfundet om farerne 
ved blyforurening. De lagde pres på sta-
tens giftkontrol for at få testet boligerne 
tæt på fabrikken. Da undersøgelserne 
viste, at de fleste boliger var forurenede 
og krævede rensning, fik Lopez den ca-
liforniske regering til at give 176,6 mio. 
dollars dertil.

 Da dette beløb kun dækker en brøk-
del af behovet, har Lopez medvirket til 
en lov om afgift på batterier for at skaffe 
flere penge til hjælp for Los Angeles og 
andre byer i Californien, som er berørt 
af nedlagte batterifabrikker.

GUATEMALA 
Nej til minedrift på de indfødtes 
jord
Prismodtager: Rodrigo Tot

Q’eqchierne er efterkommere af maya-
erne i Østguatemala. Deres leder Rodri-
go Tot har længe kæmpet for sit folks 
rettigheder. I 2006 opdagede han, at et 
canadisk firma planlagde at genåbne 
nikkelminer i området. Firmaet be-
gyndte fysisk at tvinge folk fra deres 
boliger i q’eqchi-landsbyen i Agua Cali-
ente - i strid med internationale trakta-
ter.

 Tot vidste, at han ejede grunde i om-
rådet, men da han opsøgte det nationale 
register, opdagede han, at nogle havde 
revet de sider ud, der beviste hans ejer-
skab. I tre år kæmpede han ihærdigt 
mod minedriften, og - med hjælp fra 
Indian Law Resource Center i USA og 
menneskerettighedsorganisationen De-
fensoria Q’eqchi - kørte han i 2009 en 
sag, der afslørede korruption i regerin-
gen. Regeringen blev dømt til at genop-
rette landområderne og de manglende 
sider i registret.

 Men den juridiske sejr havde enorme 
omkostninger for Tot. En af hans sønner 
blev skudt og dræbt, en anden blev så-
ret. Dommen lød på røveri, men Tot og 
andre er overbeviste om, at det var et 
politisk snigmord.

 Regeringen i Guatemala nægter at 
følge domstolens afgørelse, og sagen 
ligger nu i Inter-American Commission 
on Human Rights.

Goldman-prisens logo er en stiliseret udgave af Ouroboros, den mytiske slange, der 
bider sig selv i halen. Det skal ses som et symbol på naturens evne til at regenerere.

Gengivet fra magasinet Share International, 
www.share-international.org

Lægerne

Hvad er du virkelig god til? 
Det vil du – efter døden - ud-
øve i en periode i den ånde-
lige verden. Vil du fx gerne 
hjælpe andre, og er du god 
til det? Så er der stor sand-
synlighed for, at du bliver 
guide - dvs. hjælper for et fy-

sisk menneske eller for en 
afdød - i den åndelige ver-
den. For dér oplever vi det, 
vi indeholder!

 Der findes derfor læger, 
som fortsætter med at udøve 
deres lægegerning, når de 
bliver åndelige væsener. En-

kelte af dem forsøger gen-
nem sensitive, mediale og 
clairvoyante mennesker her 
på jorden at helbrede os fysi-
ske mennesker.

 Årsagen til disse afdødes 
fortsatte lægegerning er, at 
de har et enormt ”hjælpe-

af Steen Landsy, 
redaktør og 
kursusleder

i den 
åndelige verdenGiv dine venner et fantastisk
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ill. Lykke Bianca Petersen

Healingsguider
Healingsguider er normalt en helt anden type helbre-
dere! De er energiformidlere og knytter sig til folk, som 
laver healing. De skaber forbindelse mellem healeren 
og healingsenergierne. De støtter healeren og arbejder 
også tit med dennes personlige udvikling ved at give 
gode råd, øvelser og træning af energimæssig karak-
ter.

Disse healingsguider, som overhovedet ikke behøver 
at være læger, har et særligt ønske om at bringe energi 
både til patientens krop, energilegeme og sind (tanker 
og følelser).

De findes i utallige typer med vidt forskellige motiver, 
spirituelle kvaliteter og evner. Det er væsentligt at hu-
ske, at man som healer altid på et dybere plan er i fuld 
samklang med sin guide og dennes evner og udtryk, 
fordi loven om ”lige tiltrækker lige” absolut også gælder 
i denne forbindelse.
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min kontakt med den ånde-
lige læge. En kvinde fortalte, 
at hun var multiallergiker og 
så at sige intet tålte at spise. 
Hun fik en kur med minera-
ler og andre kosttilskud. Den 
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 klap-
pe 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 men-
neskelige bevidsthed, og her 

smøre taffelsennep på et 
vanskeligt skinnebenssår. 
Og det hjalp! Hvor fik jeg det 
fra? Fra en åndelig læge, som 
gennem flere årtier har hjul-
pet mange af med forskellige 
problemer via mine clairvo-
yancer.

 I lang tid gav jeg mine kur-
sister ”opskrifter” på, hvor-
dan de kunne løse deres fysi-
ske problemer. Ikke alvorlige 
problemer, men dog noget, 
som virkelig generede dem i 
hverdagen.

 En aften holdt jeg foredrag 
i Skjern om den åndelige ver-
den, og jeg demonstrerede 

studier af den åndelige ver-
dens opbygning. Derigen-
nem havde han nemlig plud-
selig 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 kli-
ent, at vedkommende skulle 

selv skaber deres oplevelser.
 Et eksempel: I en clairvo-

yance havde jeg engang for-
bindelse 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 halte-
de?”, 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 

mødte jeg damen igen. Jeg 
må indrømme, at jeg var 
glad for at se hende rask og i 
live.

 Hun havde fulgt det om-
fattende råd 100 %. Det hav-
de været hårdt, men i dag 
kunne hun spise alt. Hun 
strålede som en sol. Dette og 

utallige andre gode resulta-
ter 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 kunnet 
få noget navn frem. Men en 
dag sagde en kursist til ved-

kommende, at hun ikke ville 
have et råd fra en, hvis navn 
hun ikke kendte. Så fik hun 
det!

 Han oplyste, at han hed 
dr. Lee og var en amerikansk 
sydstatslæge fra landet. For 
mig forklarede det de til ti-
der højst aparte recepter - ti-
miansalve til kronisk øjenbe-
tændelse, bær smurt ud på 
ryggen osv.

1) RÅDGIVNING
Der findes tre slags afdøde 
læger, som på hver deres 
måde arbejder fra den ånde-
lige verden ind i vores. Men 
alle tre arbejder via clairvo-
yante eller andre sensitive 
personer, som således bliver 
deres hjælpere og ”fysiske 
arbejdsredskaber”.

 Den ene slags åndelige læ-
ger giver informationer, råd 
og vejledning eller direkte 
henvisning til en behand-
lingsform. Denne type ikke-
fysiske læger er der flere af, 
end man umiddelbart skulle 
tro.

 Mange sensitive har kon-
takt med et åndeligt væsen, 
som hjælper dem med at 
give gode råd til deres klien-
ter. Måske modtages infor-

mationen via klarhørelse. El-
ler måske fornemmer den 
sensitive ikke ligefrem ”læ-
gen”, men modtager og vi-
deregiver blot den konkrete 
vejledning.

 Eksemplet med dr. Lee er 
typisk for denne første grup-
pe af åndelige læger, som 
rådgiver en klient gennem 
en sensitiv/clairvoyant.

 Et andet eksempel er den 
skotske healer Chris Ratter. 
Han beskriver sin forbindel-
se med de åndelige helbre-
dere og læger som et skift i 
energier, hvor han i en let el-
ler dybere trancetilstand di-
rigeres af de åndelige væse-
ner til at udføre kirurgi i kli-
entens æterlegeme.

 ”Jeg blander mig ikke”, si-
ger han. Det er nærmest, 
som om ”jeg står dér bag 
mine øjne og betragter det, 
som sker”. Seks til otte for-
skellige åndelige væsener 
inspirerer ham på skift, og 
hans klienter har givet ud-
tryk for, at de kan mærke et 
skift undervejs i behandlin-
gen.

 Chris Ratter er ligeglad 
med sine hjælperes navne. 
Det er resultaterne, der tæl-
ler, som han siger. Men én 

Chris Ratter, Edinburgh, rejser over hele Europa med workshops og healing.  
Hans spirituelle hjælpere kalder ham ”psykisk kirurg”.
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menneske skal selvfølgelig 
ikke bruge den åndelige ver-
den på denne lidt primitive 
måde. Men det fungerer her 
og nu, fordi vi mere end på 
noget andet tidspunkt i vo-
res evige rejse i udviklingen 
har brug for hjælp, lys og 
forbindelse til evige tanker 
og åndelige energier.

 Selvom de åndelige læger 
er et kapitel for sig selv, er 
dét at have forbindelse til 
healingsenergier mere og 
mere udbredt i dag. I fremti-
den vil kontakt til healings-
energier, ”hvid magi” og 
bøn blive så almindeligt 
brugt af alle mennesker, at 
man vil undre sig over, at vi 
så længe var så stædige og 
materialistiske, at vi ikke 
rakte ud efter denne hjæl-
pende hånd fra Forsynet.  q

det hele er gratis. Se det på 
YouTube.

 Selv siger han, at op til 30 
åndelige læger og hjælpere 
giver ham mulighed for at 
gøre det, han gør. Han giver 
Gud kredit for sine evner - 
og lader sig i øvrigt sjældent 
interviewe.

 En af John of Gods kendte 
klienter var den spirituelle 
lærer og forfatter Wayne 
Dyer, som for nogle år siden 
fik alvorlig leukæmi. Han 
modtog en fjernoperation og 
fik også tilsendt velsignet 
vand og urter. Efter en nøje 
plan med søvn, vand og ur-
ter fik han at vide, at ”stin-
gene” fra den åndelige ope-
ration ville blive taget på et 
bestemt tidspunkt.

 Wayne Dyer fulgte alle rå-
dene og gennemgik en lys-
oplevelse og helbredelse. 
Han fornemmede, at det 
rum, han opholdt sig i, blev 
fyldt med åndelige hjælpere 
og smuk energi.

 Oplevelsen fik ham til at 
gå ud og give alle tiggere i sit 
område 50-100 dollars hver, 
og han omfavnede alle i glæ-
de og kærlighed. Han fik så-
ledes en dyb spirituel gave 
gennem fjernhealingen fra 
John of God og de åndelige 
læger og hjælpere.

Trance eller ej?
Som eksemplerne i denne ar-
tikel viser, kan samarbejdet 

med svindlerne, men vi må 
nok erkende, at der ikke er 
set så mange ægte.

 Det skyldes også menne-
skets generelle udvikling. Vi 
udvikler os rigtig hurtigt nu. 
Vi ændrer os bl.a. ved, at vi 
omformer vores æteriske 
energier til at arbejde mere 
med de højere energier og 
chakraer (hjerte-, hals- og 
pandecentrene). Derfor ”mi-
ster” vi de mere robuste æte-
riske energier, hvilket gør 
det sværere og sværere at 
gribe ind i det fysiske fra den 
åndelige verden.

 John of God. Verdens-
kendt brasiliansk medie, 
som siden 1965 har healet og 
opereret tusindvis af menne-
sker. Når han udfører fysiske 
operationer, er han i trance, 
og han husker intet bagefter.

 Han bruger knive og læge-
udstyr til at ”hive” svulster 
og andet væv ud af patien-
terne. Blodet flyder til tider, 
men folk mærker sjældent 
noget. Utallige forskere har 
undersøgt John of God. Bl.a. 
har vævsprøver bekræftet, at 
det er menneskeligt væv, 
han fjerner.

 John of God er en af de 
meget sjældne psykiske ki-

rurger, som arbejder direkte 
i den fysiske krop. Han får 
også folk til at smide deres 
krykker. Samtidig giver han 
folk håb og fremhæver kær-
lighed og Jesus Kristus. Og 

 De åndelige læger, som ar-
bejder i det æteriske, kan så-
ledes skabe helhed, balance 
og helbredelse på det niveau, 
de fleste sygdomme stam-
mer fra. Men som sagt skal 
de bruge den sensitives solar 
plexus-energi til at omsætte 
deres egne åndelige energier 
til æteriske energier, som 
kan gavne patienten.

 Det engelske medie og hea-
ler George Chapman døde 
ganske vist i 2006, men han 
er nok den kendteste psyki-
ske kirurg i verden. Hans 
utrolige forbindelse til den 
åndelige læge dr. Lang satte 
ham i stand til gennem et 
langt liv at helbrede og hjæl-
pe tusindvis af mennesker.

 Chapman ”opererede” i 
trance op til seks timer om 
dagen i næsten mørke og 
anede ikke, hvad han lavede. 
Det var dr. Lang, som fra 
”den anden side” reparerede 
patientens energilegeme, og 
folk blev for det meste raske.

 Dr. William Lang (1852-
1937) var en kendt øjenki-
rurg i London. Fra den ånde-
lige side arbejdede han ikke 
alene. Blandt andet samar-
bejdede han med sin afdøde 
søn Basil Lang (1880-1928), 
som da han levede her på 
jorden også var øjenlæge.

patientens fysiske eller bare 
æteriske plan.

 Her er det måske på sin 
plads lige at forklare, at hver 
eneste celle i kroppen omgi-
ves og gennemstråles af en 
aura. Den mest fysiske del af 
auraen er æterlegemet, også 
kaldet sundhedslegemet, 
pranalegemet, energilege-

met eller den fysiske dublet. 
Kært barn har mange navne.

 Æterlegemet påvirkes 
både af vores tanker og følel-
ser og af ernæring og moti-
on. Kvaliteten af alle disse 
faktorer spiller en afgør- 
ende rolle. En sygdom op-
står ofte først i æterlegemet, 
før den manifesteres i den 
fysiske krop.

vil han gerne fortælle om: 
Harry Edwards, en af ver-
dens mest berømte engelske 
healere (1893-1976). Gennem 
årtier helbredte han mange, 
ofte i løbet af blot et til to mi-
nutter. Edwards fortalte selv, 
at han blot var kanal for ån-
delige væsener - bl.a. var en 
af hans hjælpere en læge.

2) ÆTERISKE INDGREB
Den anden type af læger, 
som arbejder fra den åndeli-
ge verden, findes der ikke så 
mange af. De opsøger særligt 
sensitive mennesker med en 
masse psykisk/fysisk energi i 
deres æteriske solar plexus-
center. Den energi er der 
nemlig brug for, hvis læger-
ne skal kunne række ind på 

 George Chapman arbejde-
de i sin healing fuldstændigt 
som en læge med sine hæn-
der. Udførte operationslig-
nende bevægelser - hentede 
ikkeeksisterende instrumen-
ter bag sig. Kort sagt: han lig-
nede en kirurg. Set med pla-
cebo-øjne kan det meget vel 
have været et ekstra plus for 
klienterne, som jo overvære-
de denne til tider lidt spøjse 
”forestilling”.

 Lang og Chapman havde 
aldrig kendt hinanden. Da 
Chapman begyndte som me-
die, og Lang kom igennem 
som ånd, talte han gennem 
Chapman med et charme-
rende, gentlemanagtigt og 
gammeldags sprog. De kli-
enter, der havde kendt Lang, 
genkendte ham øjeblikkeligt. 
Snart efter begyndte samar-
bejdet omkring de æteriske 
operationer.

 I dag er der utroligt nok 
fortsat et Chapman-Lang-
partnerskab! George Chap-
mans søn Michael Chapman 
er healer, og han assisteres 
fra åndelig side af Basil Lang.

3) FYSISKE INDGREB
Den tredje slags åndelige læ-
ger arbejder et stykke længe-
re ”nede” i den fysiske ver-
den. De får deres sensitive 
hjælpere til kirurgisk at ar-
bejde i kød og blod og fjerne 
fx svulster og andet sygt 
væv. Dem ser vi ikke så 
mange af, men de findes - og 
nogle af dem er oven i købet 
ægte.

Det lyder måske lidt ned-
ladende, men rigtig mange 
af denne type ”kirurger” er 
grebet i fusk og ren og skær 
svindel med brug af kyllin-
geblod, grisesvulster og an-
det dyrevæv. En overgang i 
1980’erne kunne man dårligt 
sætte sig ind i en taxa i Phi-
lippinernes hovedstad Ma-
nila, før chaufføren spurgte: 
”You want psychic surge-
ry?”. Der var store penge i 
denne omfattende svindel.

 Flere nægtede at lade sig 
kontrollere i form af under-
søgelser af fx udtaget væv, 
hvilket jo efterlader os stærkt 
tvivlende. De ægte bliver na-
turligvis tit slået i hartkorn 

George Chapman (t.v.) var healer og samarbejdede 
med en kendt afdød øjenlæge. 

Hans søn Michael Chapman (t.h.) er også healer og 
samarbejder også med en afdød læge.

John of God - João de 
Deus - er verdensberømt 
for sine helbredelser.

Fra Anthony William 
var fire år gammmel, 
har hans ikkefysiske 

vejleder fortalt ham alt 
om folks sygdomme og 
veje til helbredelse. Han 

har hjulpet utallige, og 
hans bøger har gjort 
ham verdensberømt.

mellem en sensitiv person og 
en åndelig læge fungere på 
mange måder.

 De fleste sensitive er fuldt 
bevidste, når de modtager og 
videregiver informationer. 
Der er således ikke tale om 
nogen form for trancetil-
stand.

 Andre sensitive er også 
fuldt vågne og bevidste, men 
er påvirket af en samklang 
med den åndelige læge. Via 
stærke impulser ”fører” læ-
gen den sensitives hænder, 
tanker og energier.

 Nogle sensitive går et 
skridt videre i partnerskabet 
og lader sig kraftigere over-
skygge, dvs. er i semitrance. 
Den sensitive er mere eller 
mindre ”ude af billedet”, er 
kun halvt bevidst og husker 
sjældent noget bagefter. Læ-
gen har overtaget.

 Sensitive under fuld tran-
ce er en saga blot. Mennesket 
er i dag mere og mere be-
vidst i sin udvikling, også 
hvad angår samarbejde med 
ikkefysiske væsener. 

 Undersøgelser af de for-
skellige typer af samarbejde/
overtagelse viser, at semi-
trance generelt giver de al-
lerbedste resultater. Men 
også den bliver mere og 
mere usædvanlig. Derfor 
møder vi efterhånden flere 
tilfælde af de fuldt bevidst 
sensitive.

 Det fremtidige bevidste 

William Lang (1852-1937) var en 
kendt øjenkirurg. Efter sin død 
fortsatte han med at helbrede 
gennem George Chapman, 
men det var primært for 
at bevise livet efter døden,
sagde han.

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

Læs også Da Eva mødte João 
(om John of God) i NA 2/09 og 
Paracelsus arbejder stadig i NA 
8/01 eller via www.nytaspekt.dk/
jan2018gl

www.chrisratterpsychicsurgeon.
com 
www.michael-chapman.co.uk 
www.johnofgod.com


