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alle former for tro på mere 
end den materielle verden 
og tro på, at mennesket er 
noget mere end den fysiske 
krop. Så egentlig er alle reli-
gioner spiritualistiske.

Spiritismen er også spiritu-
alistisk, men den betegner en 
mere specifik filosofi og 
praksis, som blev skabt af 
franskmanden Allan Kardec 
i 1800-tallet.

Spiritismen studerer for-
holdet mellem det fysiske og 
det åndelige. Den baserer sig 

drei Moreira var sidste år i 
Oslo for at fortælle om det 
mere end 30-årige samarbej-
de mellem medicin, viden-
skab og spiritisme i Brasilien. 
Han arbejder som læge og 
medium på det offentlige 
spiritistiske psykiatriske ho-
spital André Luiz i byen Belo 
Horizonte. (Mød ham i Dan-
mark, se s. 7).

Moreira begyndte sit fore-
drag med at forklare forskel-
len på spiritisme og spiritua-
lisme: Spiritualisme omfatter 

ling som supplement til kon-
ventionel behandling. Det er 
frivilligt og gratis for patien-
terne.

Der findes ca. 55 medi-
cinsk-spiritistiske foreninger 
- Associação Médico-Espírita, 
AME - i Brasilien, som sam-
arbejder med hospitaler og 
læger. Næsten 700 læger er 
tilknyttet disse foreninger. 
Der findes også mere end 50 
spiritistiske psykiatriske ho-
spitaler.

Den brasilianske læge An-

På hospitaler i Brasilien er 
det normalt at tilbyde pa-
tienter clairvoyant (spiriti-
stisk) vejledning og behand-

Spar tid - ”læs” Nyt Aspekt med ørerne!
Har du svært ved at nå at læse alt det, du gerne vil? Så kan 
du nu spare tid ved at lytte til Nyt Aspekt! Vi oplæser ar-
tiklerne, så du kan få spirituel inspiration i bilen, i bussen/
toget, på gåturen - kort sagt lige når og hvor det passer 
dig! Du kan streame til din mobil, tablet eller computer.

Allerede nu kan du lytte til to artikler fra dette nummer 
(se nederst på siden):
• Læger og clairvoyante samarbejder på hospitaler  

       i Brasilien
• Starten er gået … målet er VERDENSSTATEN

Fremover får du den bonus, at du som medlem af Forenin-
gen Nyt Aspekt kan podcaste flere udvalgte artikler.

Udvid din horisont
Artikler af blivende værdi - lyder det ikke godt? Nyt Aspekt 
har trykt en hel del af den slags i årenes løb, og vi vil gerne 
dele det med dig!

Snart kan du derfor - som endnu en bonus - finde inte-
ressante, dybdegående og inspirerende artikler på www.
nyt aspekt.dk - og du kan en ten lytte til dem eller læse dem 
på din mobil, tablet eller computer.

af Elisabeth H. Reynolds, 
redaktør

Læger og  
clairvoyante  
samarbejder
• Healing 

• Energivand

• Reinkarnationsforståelse 

• Nyt livssyn

• Kontakt til afdøde

• Støtte til familien
- og derudover almindelig medicinsk behandling.

Hospitaler i Brasilien:

Mød lægen Andrei Moreira, som er en af de mange,  
der arbejder gratis som medium på de medicinsk- 
spiritistiske hospitaler i Brasilien.

Andrei Moreira, Brasilien, er læge, medium, 
homøopat, familieopstiller samt forfatter til 
fire bøger. Han er præsident for den 
medicinsk-spiritistiske forening i delstaten 
Minas Gerais (AMEMG).

Lyt & Læs

Beviser, tak!
- OK, siger videnskabsmanden dr. Robert Lanza. Han 

har for nylig lavet ravage på internettet med sine teorier 
om, at livet ikke slutter, når kroppen dør, og at livet kan 
vare evigt.

Denne Robert Lanza er ikke en hr.-hvem-som-helst! 
Han er ekspert i regenerativ medicin og direktør for Ad-
vanced Cell Technology Company, USA, og han er af 
New York Times vurderet som den tredjevigtigste nule-
vende videnskabsmand.

Biocentrisme er Lanzas ord for forståelsen af, at liv og 
bevidsthed er grundlæggende for universet - liv kom-
mer først og skaber dernæst den fysiske verden, som li-
vet leves i.

Universet synes skabt til liv, mener han, og tid og rum 
er ikke objekter, men snarere redskaber for vores forstå-
else af at være fysiske væsener. Disse tanker får flere vi-
denskabsmænd til at nikke og folk på nettet til at tænke 
nye tanker.

Du siger måske ”Nå … det er da ikke nyt”, men det 

Ånd før stof …

Værsgo … spirituelt guf til ørerne!

nye er, at det er kvanteteoretikerne og videnskaben, der 
drager disse konklusioner. For en gangs skyld er det vi-
denskaben, som slår benene væk under materialismen, 
ateismen og andre ikkespirituelle, verdslige holdninger. 
Først og fremmest fordi den med aner-
kendte redskaber og metoder kom-
mer til de samme resultater, som 
vise mænd og kvinder, ånds-
videnskab og spirituelle kos-
mologier har oplyst søgen-
de mennesker om i årtu-
sinder.

Kærlig hilsen

Steen Landsy
Ansvh.red.

Du får mere ud af Nyt Aspekt!

Sådan  
gør du

Du får adgang til de  
oplæste artikler fra  
dette nummer via  

www.nytaspekt.dk/podcast

Redaktionen
Rectangle



NYT ASPEKT & GUIDEN april-juni 2017 NYT ASPEKT & GUIDEN april-juni 20176 7

på tankerne om reinkarnati-
on, menneskets ånd som en 
guddommelig skabning 
samt mediumitet, dvs. kom-
munikation mellem forskel-
lige virkelighedsplaner. Alt-
så en del af det, vi i Danmark 
med en bred betegnelse kal-
der clairvoyance.

Mediumitet er blevet prak-
tiseret indenfor mange for-
skellige religioner og filoso-
fier i menneskehedens histo-
rie. Og ikke alle spiritistiske 
retninger tror på reinkarna-
tion.

- Mediumitet er en men-
neskelig sensitivitet. Det er 
en evne, som i spiritismen 
tjener til forståelse af gud-
dommelige love, og en prak-
sis, som tjener menneskehe-
dens udvikling og frem-
skridt, siger Moreira.

Sjælens forhistorie
- Spiritismen forklarer de ik-
kefysiske væsener som gud-
dommelige skabninger, der 
gennem mange inkarnatio-
ner udvikler sig fra enkle og 
uvidende tilstande til stor 
perfektion. Vi forstår menne-
sket som en udødelig ånd, 
der er ansvarlig for sin egen 
skæbne, siger Moreira.

- Vi ser den udødelige 
sjæls udtryk i kroppen. Vi ta-
ger hensyn til alle de fysiske 
aspekter, men vi må også 

medtage de spirituelle 
aspekter. Hvert menneske er 
herre over sin egen historie 
og kan skabe sin egen sund-
hed og sygdom. Vores tanker 
kontrollerer kroppens pro-
cesser, de aktiverer og deak-
tiverer gener.

- Når den biologiske krop 
dør, tager det åndelige lege-
me en optegnelse over den 
inkarnation med sig videre. 
Den åndelige krop bliver en 
slags støbeform for kroppen 
i den næste inkarnation, 
hvilket gør, at alle inkarnati-
oner er forbundet med hin-
anden.

- Den inkarnerede ånd le-
ver efter effekten af det, den 
har skabt i sig selv siden 
fødslen. Man inkarnerer 
med sygdomsprocesser som 
en konsekvens af den ånde-
lige forhistorie, som en nød-
vendig læring eller prøvelse 
for at udvikle sig videre, for-
klarer Moreira.

Det medicinsk-spiritistiske 
paradigme tolker sygdom 
som et signal fra kroppen, 
der beder os om at genopret-
te ligevægt - ligevægt i vores 
adfærd, i moralske afgørel-
ser og følelser.

- Vi tuner os ind på den 
guddommelige verden, som 
kan opsummeres i kærlighe-
dens lov. Derfor vil en pro-
fessionel AME-behandler 

tage vare på alle disse aspek-
ter, siger Moreira.

Behandlingsgrupper
Den AME-forening, som 
Moreira er leder af, blev star-
tet som nr. to i Brasilien og 
havde for nylig 30-års jubi-
læum. De har aktiviteter 
hver eneste dag. Om manda-
gen er emnet fertilitetspro-
blemer, tirsdag: kræft, ons-
dag: psykiatri, torsdag: en 
intern studiegruppe, fredag: 
narkomani og andre typer 
afhængighed.

Om lørdagen er der kur-
sus i de basale principper, og 
to lørdage om måneden til-
bydes åndelig behandling. 
Desuden har de åbne møder 
med foredrag og behandlin-
ger.

Hver behandlingsgruppe 
varer 1-1½ år. Under de 
ugentlige møder er patien-
terne i ét rum og de pårøren-
de i et andet.

- Når patienterne er gået, 
diskuterer behandlerne syg-
domstilfældene. Vi afslutter 
med at give opmærksomhed 
til de ånder, der er involveret 
i hver patient.

Medierne nedskriver be-
skeder fra ånderne og udfor-
mer en form for energiover-
førsel specielt tilpasset hver 
enkelt patient. Informatio-
nen er fortrolig og opbevares 

i en spiritistisk journal, som 
patientens læge har adgang 
til.

- Hver patient tilbydes 
også en-til-en-konsultationer 
hos psykolog og psykiater en 
gang om ugen. Alt dette ar-
bejde er gratis, understreger 
Moreira.

Mentalhygiejne
Et vigtigt element i behand-
lingen er mentalhygiejne. 
Det går ud på at hjælpe pa-
tienterne til at se livet fra et 
andet perspektiv og forny 
tro og forestillinger. Fast 
tema for alle grupperne er 
moral og opførsel.

- Vi hjælper med at ændre 
sygdomsskabende adfærd til 
mønstre, som skaber sund-
hed. Det er ikke vores mål at 
forandre patientens tro eller 
religion. Det handler om at 
hjælpe patienten til at få en 
ny filosofisk indstilling til li-
vet - med religiøse konse-
kvenser.

- Vi arbejder med de dybe-
re følelser, ikke religion. Vi 
forstår mennesket som en 
guddommelig skabning. 
Mennesker, som er knyttet 
sammen i kærlighed, er me-
get mere religiøse end religi-
øse personer, der har mistet 
kontakten til kærlighed. Vi 
fornyer mennesker og skaber 
ligevægt i tanke, tale og fø-

lelser - det er det, som resul-
terer i sundhed, forklarer 
Moreira.

Healing og energivand
Patienterne får hver uge 
energioverførsler, dvs. be-
handlinger, hvor energi 
overføres fra en person til en 
anden. Vi ville kalde det hea-
ling.

- Vi forbinder vores energi 
med åndernes energi. Ån-
derne er overalt, og de inter-
agerer med os hvert eneste 
øjeblik. Gennem bøn vil vi 
tiltrække ånderne og udvikle 
vores natur. De, der er dedi-
keret til menneskehedens 
bedste, vil forbinde sig med 
os for at heale individet, for-
klarer Moreira.

Behandlerne overfører 
også energier til vand, som 
patienten drikker efter hea-
lingen eller tager med hjem 
for at drikke i løbet af ugen.

- Det er en utrolig god me-
dicin. Resultatet af denne 
energetiske fornyelse er en 

dyb ro, en større forbindelse 
til sig selv med bedre re-
spons på den medicinske be-
handling, større åbenhed for 
intuitionen og større livs-
kraft.

Familien bag
- Både i foreningen og på ho-
spitalet er familien vigtig. 
Familien har også brug for at 
helbrede sig selv. Alle i fami-
lien har brug for at åbne de-
res bevidsthed og forståelse 
for situationen, siger Morei-
ra. Han er selv uddannet fa-
milieopstiller fra Bert Hellin-
ger instituttet i Brasilien.

Ingen familier er tilfældigt 
sammensat, for familier sam-
ler ånder, der tiltrækkes af 
hinanden. Både antipatier og 
sympatier fra tidligere liv 
kan skabe tiltrækning med 
behov for fælles arbejde i 
denne inkarnation.

- I en familie, hvor der er et 
medlem, som er sygt fra 
fødslen, forstår vi, at famili-
en er medansvarlig. De er 

Mød Andrei Moreira
Andrei Moreira holder ofte foredrag i Brasilien, 
USA og Europa. Onsdag 5. april holder han fore-
drag i Unitarernes Hus i København, info og til-
melding: Associacao Espirita Allan Kardec Dan-
mark, tlf. 20 95 24 37, aeallankardec@gmail.com. 
Moreira kommer også til Danmark i april 2018.

Den medicinsk-spiritistisk forening i Brasilien 
(AMEBrasil) afholder kongres i Rio de Janeiro 
14.-17. juni 2017.

AMEInternacional omfatter foreninger i Brasili-
en, Argentina, Colombia, Guatemala, Cuba, 
USA, Schweiz og Portugal. I oktober 2016 afhold-
tes en international kongres i Washington.

www.amebrasil.org.br, www.ameinternational.
org, www.sma-us.org

Det offentlige spiritistiske psykiatriske hospital André Luiz i Belo Horizonte, som er hovedstaden  
i delstaten Minas Gerais i Brasilien. Andrei Moreira arbejder her som læge og medium.

Mediumitet - at tage kontakt til ikkefysiske væsener - er en evne, som tjener til forståelse af guddommelige love, og en praksis, 
som tjener menneskehedens udvikling og fremskridt, siger Andrei Moreira.
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integreret i en proces af fæl-
les regeneration, som gør, at 
vi nærmer os både individet 
og familien og støtter en in-
dre genuddannelse, siger 
Moreira. Han understreger, 
at dette giver en unik mulig-
hed for åndelig vækst.

Ofre fra tidligere liv?
Et af formålene med at tage 
kontakt til de ikkefysiske 
væsener er at hjælpe de ån-
der, der er ”tilknyttet” pa-
tienterne.

- Ånderne bliver orienteret 
og vejledt. Når det er muligt, 
vil de meget ofte opløse bin-
dingen og slippe patienten.

- Mange af de ånder, som 
er knyttet til os, kan tidligere 
have været vores ofre, og nu 
er de her for at kræve det til-
bage, som vi gjorde mod 
dem. Derfor kommer vi dem 
i møde og viser dem, at in-

gen behøver at gøre sig til 
dommer. Retfærdighedens 
lov er klar - de, som skylder, 
må tage ansvar for det, de 
har gjort. Og de, som fortje-
ner det, modtager.

Hvis et åndeligt væsen 
fortsætter med at dømme en 
person, vil det blive som at 
leve i et fængsel og forlænge 
sine egne lidelser. Derfor vej-
ledes de åndelige væsener i 
en ny retning.

- Det har stor effekt. For 
når det lykkes at opløse disse 
bindinger, bliver personen 
friere i følelse, tanke og 
handling. Personen får mu-
lighed for at forbedre sit hel-
bred.

- Men hvis en ånd er fjer-
net fra en person, som ikke 
vil forny sig, vil personen til-

trække andre ånder. For vo-
res tanker og følelser er som 
antenner, der sender og 
modtager bølger hele tiden.

- Formålet med denne be-
handling er mere at behand-
le ånderne end selve perso-
nen. Personerne behandles 
gennem den moralske forny-
else, forklarer Moreira.

Spiritister tror ikke, at no-
gen åndelige væsener er 
dømt til evig ondskab som 
dæmoner i kristne traditio-
ner.

- Vi forstår, at der er ånder, 
som forbigående er knyttet 
til det onde, fx pga. smerteli-
ge oplevelser. Men alle er 
Guds børn. De er med i de 
samme guddommelige mål 
som alle os andre. De fortje-
ner opmærksomhed akkurat 
som os, siger Moreira.

Positive resultater
Resultaterne af den medi-
cinsk-spiritistiske praksis er 
ifølge Moreira overvejende 
positive, både ved psykiske 
og fysiske sygdomstilstande.

- Patienterne kommer hur-
tigere ud af kriser. Indlæg-
gelser forkortes. Der er færre 
tilbagefald. De får betydelig 
bedre bevidsthed om proces-
serne bag deres sygdom.

- De begynder at reagere 
på deres medicin. Der er en 
betydelig bedring i livskvali-
tet og velvære. Man opnår en 
mere fundamental og vedva-
rende sundhed. Mange får 
en radikalt ny retning i livet. 
Det ser vi i alle grupperne.

Den største gruppe, af-
hængighedsgruppen, har 70 
patienter hver uge. De har 
opnået store forbedringer 
mht. tvangstanker og tvangs-
handlinger.

- Kræftpatienterne får sig-
nifikant færre bivirkninger 
ved kemo og stråling. De tå-
ler behandlingen med meget 
større balance, fortæller Mo-
reira.

Den psykiske gruppe har 
personer med psykoser og 
skizofreni. Her forventede 
behandlerne ikke en stor 
bedring.

- Men vi tog fejl. Dette var 
en af de grupper, som blev 
betydeligt bedre. Vi blev  

Franskmanden Allan Kardec (1804-1869). 
Efter at have oplevet borddans og 
automatskrift begyndte han systematisk at 
studere det materiale, der blev kommunikeret 
fra de åndelige væsener. Hans bøger udgør 
spiritismens filosofiske, videnskabelige og 
moralske basis.

særdeles overraskede.
Et smukt eksempel er en 

ung mand med alvorlig ski-
zofreni. Han var apatisk og 
kommunikerede ikke med 
gruppen. Alligevel accepte-
rede han at deltage.

- Ingen er tvunget til at 
deltage. Vi arbejder kun med 
dem, som selv ønsker det. At 
ønske at blive behandlet er 
det første skridt til helbre-
delse, siger Moreira.

Den unge mand deltog i 
behandlingen i 1½ år.

- Vi mødte mange, mange 
ånder, der var tilknyttet ham. 
De var forbundet til en fortid 
med kollektive kriminelle 
handlinger. Der var mange 
ofre og et stort nag.

Hver uge fik han healing 
og energibehandlet vand. 
Lidt efter lidt fik han det 
bedre. Da de afsluttede grup-
pen, bad han om at få ordet: 
”Tusind tak. Nu har jeg en 
mening med mit liv. Nu har 

jeg lært, at jeg er i stand til at 
have en retning for mine an-
strengelser.”

- I dag komponerer han 
musik, han er meget intelli-
gent og har vundet priser i 
matematik. Han ser os i øj-
nene, smiler. En enorm bed-
ring af livskvalitet og inter-
aktion med andre menne-
sker.

- Det er vores formål - at 
patienterne bliver mere be-
vidste om sig selv, bliver 
mere autonome, mere vågne 
åndeligt set og friere til at 
tage deres egne beslutninger 
med bevidsthed og ansvar. I 
alle grupperne ser vi dette, 
slutter Andrei Moreira.        r

Gengivet fra det norske maga-
sin Medium, www.mittmedium.
no, hvor Elisabeth Reynolds er 
redaktør.

Læs også Fra ånder til åndelig-
hed i NA 4/89 eller via www.nyt 
aspekt.dk/april2017gl

”Patienterne  

bliver mere vågne 

åndeligt set.”

Læs også …
Har du lagt mærke til, at der efter 

nogle af vores artikler og korte  
nyheder står en henvisning til  
artikler med lignende emner i  

tidligere udgaver af Nyt Aspekt?  
”Jeg har ikke de gamle blade”,  

vil du måske sige, men det er ikke 
noget problem: vi har lagt  

artiklerne på  
www.nytaspekt.dk - i dette blad 

hedder linket  
www.nytaspekt.dk/april2017gl

NB: Dette er en service for jer  
læsere! Artiklerne er ikke tilgænge-
lige for andre besøgende på vores 
hjemmeside. Du finder dem kun via  

ovenstående link.
Kærlig hilsen Redaktionen

Nul affald!
Bæredygtige restauranter spirer frem 
mange steder, og et af de seneste skud 
på stammen er i London, hvor restauran-
ten Tiny Leaf i over et år har efterlevet et 
nul-affald-princip.

Allerede i 2014 fik England sin første 
bæredygtige restaurant: Silo i Brighton. 
Silo dyrker sine egne afgrøder, møblerne 
er af genbrugsmaterialer, emballage og 
plastik er strengt forbudt, og i løbet af 24 
timer forvandles køkkenaffaldet i et stort 
kompostanlæg til 640 kg organisk materi-
ale. På menuen er der mad med god 
samvittighed!
Kilde: Visionen

Den kære blindtarm
Eller hvad? Er den til besvær eller til gavn? Her er et nyt bidrag 
til den debat:

Igennem de sidste 11 millioner år har mennesket og andre 
pattedyr skiftevis udviklet og ”afviklet” blindtarmen. Men orga-
net har udviklet sig mindst 29 gange - måske hele 41 gange, 
mens det kun er gået tabt maks. 12 gange, har forskere fra 
Midwestern University påvist. At blindtarmen således har over-
levet i millioner af år peger på, at den har en værdi.

Den førende hypotese er, at den huser et mylder af gode 
tarmbakterier. En undersøgelse fra 2012 viste, at personer 
uden blindtarm fire gange så ofte fik en bakterieinfektion med 
diarré osv.
Kilde: Naturli

Kan telepati måles?
Det spørgsmål stillede nogle parapsykologiske forske-
re ved universitetet i Edinburgh for nylig sig selv. De 
anbragte to forsøgspersoner i hvert sit isolerede rum 
og udstyrede dem med høretelefoner, specialbriller og 
udstyr, som måler hjernebølger (EEG).

Den ene person fik briller med lysdioder, som på et 
tidspunkt gav et stærkt lysblink. EEG-målingerne viste 
som forventet udslag hos denne person.

- Men det interessante var, at vi også målte markan-
te udslag hos den anden person, som ikke så lysblin-
ket, fortæller ph.d. Marios Kittenis. Dette viser en form 
for telepatisk kontakt, mener han. Men der skete også 
noget endnu mere interessant:

- Det viste sig, at reaktionen hos den person, som 
ikke så lysglimtet, kom før selve glimtet! Jeg kan ikke 
forklare, hvordan det kan lade sig gøre, men det var 
det, vi målte. Og man arbejder i parapsykologien med 
det, som kaldes forudanelser, siger Kittenis.
Kilde: Visjon

Har bevidstheden 
grænser?
Norsk Parapsykologisk Selskap bliver 100 år i år. 9-11/6 arran-
gerer de en stor jubilæumskonference i Oslo: Har bevisstheten 
grenser? Parapsykologiens bidrag til en utvidet forståelse.

Dette er en god lejlighed til at få opdateret sin viden om al-
mene, men kontroversielle fænomener - telepati, klarsyn, 
drømme, forudviden (prækognition), healing, liv efter døden 
o.a. Videnskabelig viden vil blive fremlagt på en forståelig 
måde for både lægfolk og lærde. Med bidrag fra mange aner-
kendte udenlandske forskere.

Program, info og tilmelding: www.parapsykologi.no

Krarup
Rectangle
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