
Varför använda hallucinogener för att utvidga sitt medvetande 
när vi kan göra det utan droger i Den Nya Tiden? 

 
Många önskar att bli klokare på sig själva och sin värld, men till vilket pris? Människor har använt 
hallucinogena växter sedan urminnes tider. Från Europeisk medeltid känner vi bolmört, spikklubba 
och strandvindel. I Mellanamerika och Mexico har svampar och kaktusen Peyote en lång och 
färgrik historia som ett led i religiösa och sprirtuella ritualer som fortsatt är i bruk i dag. 
 
Förr i tiden var brukandet av droger en av de snabbaste, mest effektiva och mest använda metoder 
man hade för att uppnå större insikt i förhållande till den medvetandeutvidgande effekten som 
drogerna hade, men i dag finns nya möjligheter. Inströmningen av Den Nya Tidens energi till 
Jorden gör det nämligen möjligt för människor att uppnå insikt utan bruk av hallucinogener och att 
bli mycket mera medvetna än någonsin förut. 
 
Med AuraTransformation™, som såg dagens ljus 1996 och som är en permanent expansion av 
medvetandet, blir det möjligt att kunna inneha den nya medvetandemässiga insikten i sitt system 
på ett balanserat sätt, samtidigt som frekvensen i kroppen höjs. 
Intressant nog verkar rusmedel olika på människor beroende på deras energistruktur, och deras 
syn på rusmedel är tillsvarande olikt. 
 
Till exempel så verkar cannabis enormt obalanserade på en människa med indigoaura, då 
indigoauran redan gett personen god balans, fokuseringsförmåga och handlingskraft. Cannabis 
motverkar nämligen dessa egenskaper så personen i stället blir ofokuserad och 
handlingsförlamad. Se illustrationen nedanför: 
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Jag växte upp i en miljö där det inte var onormalt med bruk av diverse droger och rusmedel. Det 
var allmänt känt att hallucinogener i kemisk eller naturlig form var medvetandeexpanderande, och 
folk berättade om hur de plötsligt förstod en massa som de inte hade tänkt på eller förstått förut. 
Personligen var jag inte stor tillhängare av hallucinogener för jag visste hur stor skada de kunde 
göra på kroppen och sinnet, och dessutom hade jag hört historier om folk som kom på 
”evighetstrip” och aldrig blev helt sig själv mera efteråt. 

 
 
Rent vetenskapligt sker detta på grund av för stor ackumulering av THC(tetra-hydro-
cannabinol.) Det uppstår rätt och slätt ett kroniskt rus som gör det svårt att fasthålla idéer 
och mål som man har, och nedsätter förmågor som koncentration, korttidsminne, 
orienteringsförmåga, reflexer etc. 
 

När man är kroniskt påverkad är det fara för att man isolerar sig eller bara är tillsammans 
med andra som är och gör likadant som en själv. Det gäller bland annat för droger som 
LSD(Lysergic-acid-diethylamideketamin) som skapar störningar och direkta fysiska skador 
i nervsystemet, och GHB(fantasy), meskalin och psilocybin etc. 
 

Ett samlingsnamn på dessa olika stofferna är hallucinogener eller psykodelica. 
 

 
Under mina studier av örternas medicinska påverkan på kroppen såg jag också på rusmedlens 
effekt på kroppen och hur de påverkar nervsystemet. Hasch, marijuana(Pot), skunk och hascholja 
är rusmedel som kommer från hampväxten Cannabis Sativa, och kallas med ett samlingsnamn för 
Cannabis. Det här är droger som försenar nervimpulserna mellan nervcellerna, och påverkar starkt 
den maskulina/feminina balansen i en person genom att vara extremt feminint i sin grundstruktur.  
Därför är det oftast personer med för mycket maskulin energi som tycker om effekten av cannabis, 
då de uppnår en falsk balans genom att tillföra det feminina ämnet som utjämnar deras övervikt av 
maskulin energi.  
En feminin person får däremot en dubbel feminin effekt och blir altför passiv. Personen får som en 
bubbla runt om kring sig som gör vidkommande inåtvänd och avskärmad från den verkliga världen 
samtidigt som personen riskerar att bli neurotisk och få förföljelsemani .   
Jag har lyckligtvis aldrig varit tillhängare av cannabis, och jag kunde inte tåla det i min kropp, så 
tidigare har jag nog haft övervikt av feminin energi. Cannabis innehåller THC liksom 
hallucinogenerna. 
 
Den dagen jag upptäckte att större insikt och medvetandeexpansion hade blivit tillgängligt för alla 
människor utan att behöva använda droger, var en stor dag för mig. Jag blev rent ut jublande glad. 
 
Orsaken till att jag i dag skriver den här artikeln om medvetandeutvidgande droger versus Den Nya 
Tidens energi, är at jag genom åren har sätt att flera av de människorna som i dag söker insikt har 
förut använt droger i sitt sökande efter visdom och insikt. Deras sökande var baserat på föråldrade 
ritualer och berättelser om insikt genom euforiserande droger.  
Jag hoppas att denna artikel kan bidra till att flera ser att värden är i ständig förändring och att man 
inte kan använda föråldrade metoder och förvänta att de fungerar optimalt i dag. Det var en helt 
annan tid förut, och människors medvetande var också annorlunda.  
 
Euforiserande droger är inte längre medvetandeutvidgande, utan i stället skadliga och skapar 
obalans i kroppen och sinnet med risk för att uppleva verkligheten på ett konstigt overkligt sätt . 
Faktiskt är detta relaterat till inströmmandet av Den Nya Tidens energi och Jordens utveckling och 
till den enskilda människas utveckling. För ju större balans och medvetande människor får, ju mera 
verkar rusmedel till att skapa obalans i systemet, och ju mera tid behövs för att rena obalanserna 
ut ur sitt energisystem och att bygga upp balansen igen. 
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