
Hvorfor benytte hallucinogener for at få en 
bevidsthedsudvidende effekt når vi kan uden i Den Nye Tid 

 
 

Hvem ønsker ikke at blive klogere på sig selv og sin omverden, men for hvilken pris? 
 
Mennesker har anvendt hallucinogene planter siden oldtiden. Fra europæisk middelalder kendes 
bulmeurt, pigæble og snerle. I Mellemamerika og Mexico har svampe og kaktussen peyote en lang 
og farverig historie som led i religiøse og spirituelle ritualer, som stadig finder sted den dag i dag. 
 
Før i tiden var brug af stoffer en af de hurtigste, mest effektive og anvendte metoder, man havde 
for at opnå større indsigt ifm. den bevidsthedsudvidende effekt, som stofferne havde, men i dag er 
der nye boller på suppen. Indstrømningen af Den Nye Tids energi til Jorden gør det nemlig muligt 
for mennesker at opnå indsigt uden brug af hallucinogener og blive meget mere bevidste end 
nogen sinde før. Med en AuraTransformation™, som så dagens lys i 1996, og som er en varig 
bevidsthedsudvidelse, bliver det muligt at kunne rumme denne nye bevidsthedsmæssige indsigt i 
sit system på en balanceret måde, samtidig med at kropsfrekvensen hæves. 
 
Interessant nok indvirker rusmidler forskelligt på mennesker afhængigt af deres energistruktur, og 
deres syn på rusmidler er tilsvarende forskelligt. For eksempel vil cannabis virke enormt 
ubalancerende på et menneske med indigoaura, da indigoauraen giver personen god balance, 
fokuseringsevne og handlekraft. Cannabis modvirker nemlig disse egenskaber, så personen i 
stedet bliver ufokuseret og handlingslammet. Se nedenstående illustration: 

 
 
  

Cannabis 
 

 
Alkohol 

 
Hallucinogen 

 
Sjælsmenneske 

 
Kan virke positivt 
beroligende på nogen 
og negativt på andre. 

 
Positivt og negativt.  
Kan hjælpe folk til at 
komme ud af deres 
skal og turde springe 
ud i noget nyt. Store 
mængder alkohol kan 
ødelægge den fysiske 
krop og sindet. 
 

 
Bevidsthedsudviden-
de eller psykosefrem-
kaldende og belasten-
de for kroppen. 

 
Indigomenneske 

 
Meget ubalancerende 
på alle planer og spe- 
cielt ift. de maskuline 
og feminine energier. 
Undergraver fokuse-
ringsevnen og 
handle-kraften. 
 

 
Mindsker og forstyr-
rer klarheden og ba-
lancen. Kan virke 
enormt forstyrrende 
ind på personens 
udvikling af indre og 
ydre balance. 

 
Er meget hårdt for 
kroppen og specielt 
for nervesystemet og 
leveren. Kan give 
psykoser eller lav-
frekvente ubehageli-
ge oplevelser, eller 
ingenting. 
 

 
Krystalmenneske 

 

 
Uacceptabelt. 

 
En sjælden gang 
imellem for at få lidt 
adspredelse. 
 

 
Virker udelukkende 
skadeligt. 

 



Jeg voksede op i et miljø, hvor det bestemt ikke var unormalt med brug af diverse stoffer og 
rusmidler. Når det kommer til hallucinogene stoffer i kemisk eller naturlig form, så var det 
almindeligt kendt, at disse var bevidsthedsudvidende, og folk kunne berette om, hvordan de 
pludselig forstod en masse, som de ikke havde tænkt på eller forstået før. Personligt var jeg ikke 
særlig stor tilhænger af hallucinogener og vidste, hvor stor skade de kunne gøre på kroppen og 
sindet, foruden de historier jeg hørte, om folk der kom på evighedstrip og aldrig blev helt sig selv 
igen bagefter. 

 
 
Videnskabeligt sker dette på grund af for stor ophobning af THC, som er en forkortelse af 
tetrahydrocannabinol. Der opstår simpelthen en kronisk rus, som gør det svært at 
fastholde ideer og mål, man har sat sig, ligesom det vil nedsætte evner som koncentration, 
korttidshukommelse, orientering, refleksion m.v. 
 

Når man er kronisk påvirket, er der fare for, at man isolerer sig socialt og kun er sammen 
med dem, der er og gør som en selv. Det gælder blandt andet for stoffer som LSD, der står 
for lysergic acid diethylamide; ketamin, som laver forstyrrelser og direkte fysiske 
ødelægger i nervesystemet, GHB (fantasy), meskalin og psilocybin etc. 
 

Hallucinogener eller psykodelika er et fælles udtryk for disse forskellige stoffer. 
 

 
Under mine studier af urters medicinske virkning på kroppen studerede jeg også rusmidlers effekt 
på kroppen, og hvordan disse påvirkede nervesystemet. F.eks. er hash, marihuana (pot), skunk og 
hash-olie rusmidler, der stammer fra hampeplanten cannabis sativa, og går under det fælles navn 
cannabis, et stof, der forsinker nerveforbindelserne og indvirker stærkt på den maskuline og 
feminine balance ved at være ekstremt feminint i sin grundstruktur. Derfor er det oftest personer 
med for meget maskulin energi, der falder for virkningen af cannabis, da de opnår en falsk balance 
ved at tilføre det feminine stof, der udligner deres overvægt af maskulin energi. 
En person med overvægt af feminin energi vil derimod få en dobbelt feminin effekt og bliver derfor 
alt for passiv. Personen får en bobleagtig effekt rundt om sig, der gør vedkommende indadvendt 
og afskærmet fra den virkelige verden, samtidig med at vedkommende risikerer at blive neurotisk 
med oplevelser af forfølgelsesvanvid efter indtagelsen. 
 
Jeg har heldigvis aldrig været tilhænger af cannabis, og jeg har aldrig kunnet tåle det i min krop, så 
tilbage i tiden havde jeg nok en god overvægt af feminin energi. Cannabis indeholder THC ligesom 
hallucinogener. 
 
Den dag jeg opdagede, at større indsigt og bevidsthedsudvidelse var blevet tilgængelig for 
mennesker i almindelighed og uden indtagelse af stoffer, var en stor dag for mig. Jeg blev rent ud 
sagt jublende glad. 
Grunden til, at jeg i dag vælger at skrive denne artikel om bevidsthedsudvidende stoffer versus 
Den Nye Tids energi, er, at jeg gennem årene har konstateret, at flere af de mennesker, der i dag 
søger indsigt, tidligere har prøvet sig med stoffer i deres søgen efter viden og indsigt baseret på 
fortidens forældede ritualer og fortællinger om indsigt gennem euforiserende stoffer. Jeg håber 
med denne artikel at kunne bidrage til, at flere finder ud af, at verden er i stadig forandring, og at 
man ikke kan benytte sig af forældede metoder og forvente, at de virker optimalt i dag. Det var en 
helt anden tid tilbage i tiden, og folks bevidsthed var også et andet sted. 
 
Euforiserende stoffer er ikke længere bevidsthedsudvidende, men i stedet skadelige og 
ubalancerende for kroppen og sindet med risiko for at opleve virkeligheden på en mærkelig 
uvirkelig måde. Faktisk er dette igen relateret til indstrømningen af Den Nye Tids energi og 
Jordens udvikling samt til det enkelte menneskes udvikling, for jo større balance og bevidsthed 
mennesker får, jo mere medvirker rusmidler til at skabe ubalance i systemet, og jo mere tid skal 
menneskene bruge på at rense ubalancerne ud af systemet og genopbygge deres balance igen. 
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