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Test af Jarle Tamsen, Hjørring, Hjemmeside: www.jamur.dk, Mobil: 2095 4699
Coronavirussen har været i naturen hele tiden, idet den er at finde hos dyrearter verden over. Smittekilden til den nye
coronavirus, er endnu ikke fastlagt, men man formoder, at de første syge med denne virus er blevet smittet efter nær
kontakt med inficerede dyr.
Videnskabens Teori om corona-virus er, at mennesker er blevet smittet af dyr. Flagermus mistænkes.
Dette er den videnskabelige tilgang til sygdommen. Jeg vil i denne artikel forsøge at sætte sygdommen i et andet
perspektiv, at søge den højere mening med at denne sygdom kommer netop nu.
Sygdommen kan overføres fra menneske til menneske med slim, men den er ikke luftbåren med mindre der er en
væske med smittekim. Samtidig overføres sygdommen også gennem æterlegemet, den finere substans, der ikke er
fysisk. Dette legeme deler vi med alle mennesker på et ikke fysisk plan. Dvs. koden til sygdommen findes ikke kun i
den fysiske verden. Men de helt dybe årsager må vi søge på i det menneskelig tankelegeme og i menneskets sjæl, som
er en finere substans af mennesket.

Alle sygdomme har en kode – også Corona Virus
Alle sygdomme – også Influenza og virus-sygdomme har en kode, som findes i vores energifelt. Men det er vigtigt at
forstå, at vi alle kan smittes – men ikke alle mennesker udvikler sygdommen fysisk. Disse mennesker er immune, de
ikke er disponeret for sygdommen, hvilket betyder, at de allerede har den psykiske kode udviklet i deres sind, og det
er det, der beskytter dem.
Således kan vi kun blive syge, når vi mangler den erfaring/bevidsthed i vores energifelt, som corona-sygdommen
bringer med sig. Vi skal forstå, at den psykiske kode for denne virus har med tanker og sjælen at gøre. Og det er den,
jeg vil belyse i denne artikel.

Alle sygdomme har en psykisk kode / Dr. Hamer er grundlæggeren af metamedicin
Mange kender sikkert Louise Hay, Bruce Lipton og mange andre, som i de sidste 30 år har forsket i ”Energimedicin”,
som bygger på det grundlag, at det er menneskets overbevisninger, der styrer vores krop og sind og dermed også det,
der styrer om sygdomme skal udvikles i os (citat fra bogen ”Intelligente Celler” af ”Bruce Lipton).
Den tyske læge Dr. Hamer grundlagt ”Metamedicinen”. Hamers teorier, der var baseret på personlige erfaringer. Han
søn blev skudt og døde i et attentat og i den anledning pådrog både hans kone og han selv sig kræftsygdomme. Seks
måneder efter sønnens død fik Dr. Hamer testikelkræft. Han var klar sammenhængen og begyndte at undersøge, om
andre kræftpatienter havde haft en chokerende oplevelse, inden de fik kræft. Han startede med at interviewe kvinder
med æggestokkræft. Han valgte kvinder, fordi de var mere sensitive over for de følelsesmæssige lag i bevidstheden,
som han havde brug for at få frem for at kunne studere sine egne indre tilstand. Han fandt, at alle kvinderne uventet
havde mistet en nærtstående inden for de sidste 2 år. Siden har han undersøgt fakta hos over ca. 31.000 patienter og
konstateret, at alle svære sygdomme starter med et helt uventet konfliktchok, som han kalder et traume og det det
indeholder de undertrykte følelser fra chokket. Kroppen bærer herefter et stress i sig, som fremkalder fysiske
symptomer hver gang personen oplever følelsen igen gennem omgivelserne. Når mennesker ikke får healet deres
traumer, så vil heales sygdommen samtidigt. Dr. Hamers teorier er nye og ikke accepterede inden for den traditionelle
videnskab, og han har endda oplevet at være blevet forfulgt og fængslet for sine synspunkter.
Alle sygdomme har en kode. Når du bryder koden og healer traumet, så forsvinder sygdommen.
Og næste spørgsmål må derfor lyde: ”Hvad er koden for menneskehedens kollektive traume ift. sygdommen covid 19.
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Årsag - Baggrund for koden til dette virus?
Den dybere mening med Corona-sygdommen er at skabe betingelserne for en åndelig opvågningsproces for
menneskeheden. Sygdommen medvirker til at hæve energifeltet på Jorden. Det betyder at der bliver plads til nye
højtudviklede sjæle på Jorden, der vil arbejde for at skabe en ny menneskehed, der skal åndeliggøre Jorden. Samtidig
betyder det også at de sjæle, der ikke kan følge udviklingen kan ikke længere inkarnere på Jorden. Disse bevidstheder
ville spilde deres tid og deres energi her på Jorden – og på en måde vil de forstyrre den nye udvikling. Alt vil blive gjort
for at beskytte den nye menneskeheds udvikling, der nu er igangsat og ikke må stoppes. År 2012 har været
vendepunktet for den nye tidsalder.
År 2022
Ud fra mine test ser det ud til, at der i 2022 vil komme en lignende virus, og dens styrke og omfang vil afhænge af,
hvor meget menneskeheden har lært i mellemtiden ift. at passe på kloden, at udvikle det empatiske aspekt og at
erkende sine tankers skaberkraft på den måde, at en tanke er en handling (det du har tænkt, har du allerede gjort).
NYT UDVIKLINGSTRIN

NYT BEVIDSTHEDSOMRÅDE

ØVRE GRÆNSE NU

NY NEDRE GRÆNSE
DET DER FORLADER SYSTEMET

OMRÅDE, DER FORSVINDER

På tegningen vises, hvordan udviklingen kun kan løftes ved at hele systemet opgraderes, men det kan kun ske ved at
systemet må kaste det tungeste bevidsthedsstof væk, for at resten skal kunne udvikle sig videre. Den bevidsthed, som
skal udstødes vil finde nye egnede universer, hvor deres udvikling vil kunne blive tilgodeset.
Corona sygdommen er egentlig skabt for at ”opgradere” menneskeheden energetisk og bevidsthedsmæssigt til at
kunne håndtere den nye verdensimpuls. Hvis der ikke var kommet et energiløft ville mennesker vokse ind i sig selv, og
ikke forblive åbne og modtagelige over for den ydre verdens impulser. De enkelte mennesker ville ikke kunne mærke
hinanden, de ville kunne ikke mærke hinandens behov og vil ikke kunne mærke følelser. Det ville betyde, at
mennesker med stærkere egoer ville kunne undertrykke /overbeskytte andre og svagere egoer.
Man ville kunne holde smerten tilbage ift. andre mennesker i misforstået godhed.
Mennesker, både de stærke og de svage egoer ville da ikke kunne udvikle sig, når de ikke kan mærke tilbageslaget af
den smerte, som de ubevidst giver andre. Det karmiske princip ville blive sat ud af kraft. Muligheden for at forstå
andre – muligheden for at få den rette smerte/lykke ift. ens handlinger udebliver, når man ikke kan mærke andre.
Mennesker ville miste muligheden for at forstå hinanden og dermed også miste muligheden for udvikling.
De kollektive aspekter ville ikke kunne stimulere mennesker - jegkraften ville have domineret i stedet for, at den nu
kan leve sig ud gennem den højere bevidsthed, der findes i hjertet. Det menneskelige og det kollektive fællesskab
opstår ud fra den større følsomhed for hinanden.
I dette ligger ca. 98% af årsagerne til at corona-virusset netop nu cirkulerer i menneskeheden.
Dette er baggrunden for den nye sygdom, som er blevet døbt corona-virus.
Udfordring i dag for menneskeheden
Mennesker kan kun udvikle sig ved det modspil, som vi møder i livet gennem mødet med andre. Der er 3 muligheder:
1. Er modspillet for kraftigt så tilpasser vi os andre eller lukker i og/eller vi bliver stædige og vil ikke forandre os,
for så mister vi os selv og vores egen identitet. Vi mister læring, når vi ikke får det rette modspil. Altså ingen
læreproces og dermed skabes der ikke ny bevidsthed.
2.

Er modspillet for svagt vil vores jeg-kraft vende sig for meget udad og dominere andre - vi ville tromle andre
og ikke kunne hjælpe andre til at lære det, de har brug for. Vi ville miste evnen til at give andre det rette
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modspil pga. manglende empati og manglende forståelse for andre. Vi ville ikke have nogen læremestre.
Udviklingen ville være ikke-eksisterende.
3. Kun, når vi kan mærke andre mennesker (væsner) inde i os selv, vil vi kunne give andre det, de har brug for i
deres læreproces – og omvendt kan vi selv få en læreproces gennem andre, når de kan mærke os inde i sig
selv. Hvornår er det tilfældet? Det er det kun, når vi mærker vore følelser og tolker deres spejlvirkning som
andres virkelighed i os. Kun sådan kan vi opleve andres behov og virkelighed. Hvornår er vi i den stilstand at
kunne mærke andre? Det er vi, når vi oplever empati – som er evnen til at mærke følelser og samtidig være
bevidst om, at følelsen er et spejl på andres virkelighed. Altså - min følelse er ikke min egen tilstand – det er
andre virkelighed, som spejles ind i mig. Og det samme sker omvendt, når andre er empatiske over for os.
Kun herved opstår den optimale udviklingsproces.
Udfordring for menneskeheden generelt
Udfordringen generelt for menneskeheden i dag er at de fleste mennesker generelt lever for meget i hovedet og er
relativt ubevidste om deres følelsesliv. Selv om vi oplever vrede, angst, bekymring, sorg, så er de kun vores reaktioner
på de følelser, som ligger nedenunder, som vi undertrykker. Resultatet heraf er, at vi ikke oplever de dybere følelsers
spejlende virkning. Herved kan vi ikke identificere os gennem følelsen med vore medmennesker og derved ikke forstå
deres smerte, deres udfordring. Vi vil ikke kunne forstå deres egentlige virkelighed, fordi vi reagerer automatisk og
ubevidst på følelsen, hvorved vi ubevidst overtager andres virkelighed.
Det resulterer i at vi ikke kommer til at leve vores eget liv – vi mister os selv og vi forhindrer samtidig andre i, at de kan
leve deres liv. Andre ville gøre det samme over for os.
Reaktion på andre
Hvis vi reagerer automatisk på vore følelser og bliver emotionelle, så mister vi vores neutralitet. Hermed bliver vi
styret af følelsen og reagerer automatisk ved enten at vende sig:
1. indad ved at blive ked af det eller ligeglad.
eller
2. udad ved af blive irriteret, vred eller aggressiv.
Ved at være emotionel overtager vi andres følelser ubevidst og lever ubevidst følelsen for dem. På en måde lever vi
derved andres liv. Tænk på en situation: Hvis en person giver dig en kritik og du reagerer med vrede og begynder at
forsvare dig, så hører du ikke budskabet, men er gået ind i en retssal, hvor du kan dømme og anklage den anden, eller
du kan forsvare dig. Der er startet et spil hvor man overtager hinandens følelser og lever dem ud gennem roller.
Ved at være emotionel holder du dig selv i en loop. Du har givet din kraft til noget uden for dig selv og du er nu
kontrolleret af andre – først når de forandrer sig, kan dit liv blive bedre. Du har givet din magt til noget udenfor dig
selv. Du lever i en illusion.
Ved neutralitet tager du din kraft hjem til dig selv. Du styres ikke længere af noget uden for dig selv, men handler ud
fra dit indre, din intuition, ud fra noget højere i dig selv. Du har fundet ud af, at det eneste du kan kontrollere er din
måde at reagere på en ydre begivenhed. Du vil på denne måde ikke kontrollere andre direkte, men du kontrollerer, at
andre ikke får din energi – så du fodrer det negative.
Når vi ikke er bevidste nok om følelserne, bliver vi bærere af hinandens følelser/sindstilstande og lever mere eller
mindre andres liv. Vi har givet andre kontrollen over vores lykke. Og vi mister både forståelsen for os selv, og vi mister
den dybere forståelse for andre mennesker. På denne måde mister vi muligheden for at udvikle empatiens evne,
evnen til at mærke andres smerte bag deres ydre facade.
Når menneskeheden generelt er blevet for mental og lever for meget i hovedet – så lytter vi ikke til os selv og dermed
kan vi heller ikke lytte og mærke, hvad andre mennesker egentlig har på hjerte. Vi lytter til ordene, men ikke følelsen
bag ordene. Vi mister det egentlige budskab fra andre mennesker. Og dermed mister vi også selv vores egen udvikling,
fordi vi ikke forstår andres modspil ift. os. Og den anden mister muligheden for at udvikle sig ved vores
modspil/medspil.
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En del af den nye bevidsthedsproces handler om, at vi nu må erkende, at vi alle udgør en helhed . Vi må leve
sandheden om, at vi alle er forbundet med hinanden, og at vi på alle planer griber ind i hinandens liv både dyr,
planter og mennesker. Vi må erkende nu, at vi alle er har et medansvar for hinanden. Vi er på en måde alle
forbundet. Det er som Martin Luther King i 1960’erne prøvede at fortælle os det, der sker i dag når han sagde:
”I have a dream”.
Citat af Martin Luther King: PÅ EN MEGET VIRKELIG MÅDE ER ALT LIV FORBUNDET. ALLE MENNESKER ER FANGET I
ET NETVÆRK AF GENSIDIGHED, SOM IKKE KAN UNDSLIPPES, OG ER FORBUNDET I SKÆBNENS SAMMENHÆNGENDE
VÆV. HVAD DER PÅVIRKER DEN ENE DIRKETE, PÅVIRKER ALLE INDIREKTE. JEG KAN ALDRIG BLIVE DET, JEG BURDE
VÆRE, FØR DU ER, HVAD DU BØR VÆRE – OG DU KAN ALDRIG BLIVE, HVAD DU BURDE VÆRE, FØR JEG ER, HVAD
JEG BØR VÆRE. DETTE ER VIRKELIGHEDENS INDBYRDES FORBUNDNE STRUKTUR.” (MARTIN LUTHER KING)
Når vi ikke udvikler den dybere kontakt til vores følelser, så reagerer vi for automatisk på andre med vrede, irritation,
angst bekymring eller ked af det-hed. Så mister vi følelsernes spejlende budskab og dermed mister vi også evnen til at
forstå, hvad andre mennesker egentlig har på hjerte. Tænk på, når du bliver rørt - i denne situation bliver du
medlevende og deler oplevelsen i situationen med det andet menneske. Du oplever empati/medfølelse. Du får del i
andres virkelighed. Du deler smerten, følelsen, lykken med andre i din krop. Du er nu i stand til at give den anden
person forståelse, medfølelse og modspil/medspil, som den anden kan udvikle sig ved.
Du er ved følelsernes hjælp blevet i stand til at se bag om virkeligheden og forstå det ydre på et dybere plan. Den kritik
du først hørte i den andens ord kan du neutralisere ved at mærke følelsen under reaktionsfølelsen – som kan være
”irettesat”.
Følelsen irettesat er spejlbilledet af den anden persons virkelighed in i dig – FØLELSEN IRETTESAT ER SPEJLINGEN AF
DEN ANDENS VIRKELIGHED IND I DIG. Og den har ikke noget med dig at gøre. Det er den andens virkelighed og
opfattelse af livet, du netop har modtaget. Så når du at mærke efter og du ikke reagerer automatisk – så har du
mulighed for at forstå andres liv og hjælpe dem med et udviklende modspil.
Vi kan i følelsernes spejlende verden ikke lyve for andre mennesker, idet vi altid i mødet med andre vil spejle vores
egen virkelighed ind i andre som en følelse og vi vil omvendt kunne modtage og opleve andres virkelighed som en
følelse i vores egen krop.
Følelser kan ikke lyve, men det handler dybest set om at kunne skelne mellem REAKTIONSFØLELSER (dine egen
overlevelsesstrategi) og DE EGENTLIGE FØLELSER (den tilstand, som du modtager fra andre).

Corona virus handler om tanken og sjælen og om empati
Som jeg tester det, så ligger den overordnede årsag til den nye virus i sjælelegemet og i den mentale bevidsthed.
Jordens åndeliggørelse kan kun ske ved at sjælene trænger dybere ind i den fysiske verden – altså sjælen skal
gennemtrænge tanken og kroppen. Det betyder, at vi skal udvikle en åndelig tænkning, som derefter skal handles ud
ift. andre mennesker og hele jordkloden.
I tankens verden skaber vi vores egen forståelse /vores egen sandhed) ud fra det vi oplever og sanser i den ydre
verden, i virkelighedens verden. I tanken skaber vi med vores egen forståelse vore egne fortolkninger af virkeligheden.
I denne verden findes der lige så mange virkeligheder som der findes mennesker, idet den personlige virkelighed er
skabt ud fra vores egoer. Denne virkelighed er vores erfaringer, vores sanseindtryk, som er præget af de omgivelser og
de forhold, som vi voksede op under. Vores virkelighed/sandhed er præget af de mennesker, vi var afhængige af, da vi
var magtesløse, og vi var børn.
Alligevel må vi henad vejen i livet stadig være parat til at ændre vores mest faste antagelser – lige fra at indrømme at
jorden er rund, selv vi før troede den var flad. Vi må være parat til at slippe de mest faste antagelser, når virkeligheden
udfordrer os med sine dilemmaer. To modsatrettede sandheder kan ikke være sande samtidigt – eller også kan de, når
vi accepterer forskellige bevidsthedstilstande / virkeligheder.
Vi møder disse dilemmaer dagligt og vi må respektere, at de er der. Dilemmaer går fra den videnskabelige verdens
fakta til det at tro på, at der findes andet end det, vi kan se, måle og veje – med andre ord til en åndelig realitet, som i
den sidste ende styrer denne verden.
Den åndelige verden er lige så virkelig og mangfoldig som den jordiske verden, og de to verdener er inderligt
forbundet. Ingen af de to parter kan undvære hinanden – de er vokset ind i hinanden og har gensidigt brug for
hinanden. Forskellen er, at verdenerne eksisterer i forskellige frekvenser. Den jordiske verdens frekvens er lav set i
forhold til den åndelige verdens højere frekvenser og hurtigere vibrationer.
Den ene beriger den anden. Ånden kan ikke undvære modstanden i det fysiske – ingen modstand - ingen udvikling og
ingen bevidsthed. Og jorden vil ikke kunne beriges og løftes til et nyt udviklingstrin uden sjælenes bevidste
åndeliggørelse.
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Åndelige aspekter ved corona-virus
Men vi skal ikke tro, at der kun er konsekvenser ved dette virus på det fysiske plan – der vil være virkninger på livets
indre planer og der vil være virkninger for fremtidens væsner på jorden.
For at en sjæl kan inkarnere på det fysiske plan, skal det være muligt at skabe kontakt til en fysisk krop. Nogle af
sjælene vil fremover ikke kunne opnå at skabe kontakt til en fysisk krop – og der vil være andre opgaver, de skal løse i
deres udviklingsproces.
Mulighed 1:
Fra 2022 vil lignende virussygdomme gøre det umuligt for visse sjæle at inkarnere i en fysisk krop, selv om de har både
tankelegeme, følelseslegeme og æterisk legeme. De vil På disse indre planer kunne løse andre opgaver, som vil give
dem den udvikling, de har brug for.
Nogle sjæle vil i denne anledning forlade det jordiske systemet og blive ført til de sfærer, hvor der findes
udviklingsmuligheder for dem.
Mulighed 2:
I den nye tidsalder opstår der et fremmedgørende og adskillende aspekt, der også vil give udvikling, men mere i
retning af at komme til at savne noget eller ønsket om at ville adskille sig fra noget – og det vil skabe frigørelse og
frihed.
Disse 2 aspekter, fremmedgørelse og adskillelse, vil være nødvendig for de sjæle, der ikke længere skal følge den nye
udvikling. De skal færdiggøre den gamle solar-plexus-udvikling i en race, der vil leve parallelt med den nye race på den
fysiske jord for at kunne færdiggøre det personlige viljesaspekt, der indeholder læring ift. at tage det personlige
ansvar.
Mulighed 3:
En tredje udviklingslinie på fremtidens jordklode vil blive en race, der ligger mellem dyreriget og racen for adskillelse.
De skal så at sige træne en gruppe-ansvarlighed, der kan udvikle en samvittighedens stemme i disse væsner. Dette vil
gøre dem modne til nye udviklingsmuligheder, som vil være mere kollektive.
Mulighed 4 - Menneskehedens Empatisk udvikling
Når vi udvikler empati, så udvikler også hjerteenergien, vi udvikler evnen til at være kollektivt bevidste, idet vi ser og
forstår det, der ligger bag den ydre verdens fremtoning. Vi søger at forstå de dybere sammenhænge i det ser og hører,
og det vi oplever. Vi bliver i stand til at se livet og verden gennem andre menneskers øjne, vi mærker andre væsners
smerte og vi mærker smerter og behov for planter, dyr, medmennesker og for planeten.
Menneskeheden vil gennem denne læring blive kosmisk bevidst.
Empati ift. andre mennesker:
Det kim, som Kristus lagde ind i menneskeheden for ca. 2000 år siden, var medfølelse, empati, offervilje. Dette kim
skal nu bevidstgøres for menneskeheden. Vi skal lære at forstå andre ud fra deres verden. Vi bliver nu givet evnen til
at mærke andres smerte og dermed også evnen til at kunne medvirke til at heale andre mennesker og hjælpe dem til
det, de ikke selv er i stand til at nå frem til. Vi skal kunne mærke, hvad andre har brug for og blive i stand til at give
dem det som en læreproces – at med større medfølelse følger også større skaberkraft.
Vi skal kunne gennemskue andre, deres rollespil og forstå deres virkelighed. Vi skal kunne forstå de nødvendige
begrænsninger, som et menneske har måttet pålægge sig selv for at overleve og for at udvikle sig. Og vi skal kunne
deltage i andres ”skuespil”, når de har lukket af for deres følelser og har undertrykt sig selv og fået skabt et traume. Vi
skal kunne forstå og hjælpe andre mennesker, der har svært ved at forstå livet og som har været nødt til at
undertrykke sig selv og deres følelser. Vi må kunne dele hinandens lidelse, når vi er kommet ud af livets strøm.
Vi har sikkert alle måttet undertrykke noget, som blev gemt væk i os til den dag, hvor der opstår en situation med
empatisk forståelse. Først da fik vi muligheden for at slippe ”mørket” eller det undertrykte, det ubevidste i os selv.
Med empati bliver det forbudte og farlige pludselig tilladt at vise, så vi kan få hjælp til at bearbejde det. Med empati
vinder vi evnen til at forstå det uforståelige – det undertrykte kan nu blive til det redskab, der kan forstå andre med
samme problem og at kunne hjælpe dem med det problem. Det som før skabte modstand, bliver nu til det redskab i
vores bevidsthed, der kan hjælpe andre med det samme problem. Med empati sker tingene, når tiden er moden og
mennesker er klar.
Med empati fremkalder vi det ubevidste i andre mennesker, fordi de kan mærke muligheden for at blive hjulpet fri af
noget tungt og ubevidst.
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Nøgleord for den nye udvikling:
Det onde er ubevidsthed – ubevidsthed om konsekvenserne af vore handlinger. Den kirke og religion, som bygger på
kristendommen var den selv samme kirke, der i misforstået kærlighed straffede de ”skyldige” og fordømte de
”uretfærdige” – selv om troen prædikede tilgivelse, tilgivelse og atter tilgivelse som den eneste vej til frelse. Og
kirkens mænd har været tilbageholdende med at sprede viden og sandhed pga. magtbegær.
Undertrykkelse af ”det onde”, af den frie vilje og det egoistiske i mennesket er blevet praktiseret af kirken og andre
autoriteter i århundreder – og man kan sige, at nu vendes alt på hovedet, så vi nu skal til at omgås ”det onde”, at lære
at bruge ”det onde” i det godes tjeneste, at lade ”det onde” ske og lade lidelsen gøre sit arbejde – så mennesket til
sidst kan udvikle det selvbevidste kærlighedsaspekt, der indeholder fri vilje med kærlighed uden at krænke andres
frihed.
Energien løftes i disse tider nu endeligt fra solar plexus chakra (jeg-bevidstheden) til hjerte chakra (kærlighed) – men
det sker ikke ved udryddelse af noget ond eller ukærligt ……..det sker ved at bevare egoet, at bevare ondskaben – der
er intet der skal bekæmpes.
Tværtimod skal det elskes og tages ind i vore hjerter ……med andre ord skal vi lære at sætte jeg-kraften (egoet) i
helhedens og kærlighedens tjeneste.
For mennesker der ikke følger denne vej, vil det betyde, at livet bliver tungt, og man føler modstand i livet, når jegkraften (egoet) ikke bruges i hjertets tjeneste. Man må med andre ord bære enhver smerte selv, som man skaber i
andre. Men har muligheden for at slippe fri af dette helvede vil altid lige foran dig - Tilgiv andre for de vidste ikke hvad
de gjorde og, de forstod ikke de fulde konsekvenser af deres handlinger. De forstod ikke, at alt hvad de gør imod
andre, vil altid blive gjort imod dig selv.
Med andre ord gælder et om at få sine lavere impulser som behov, følelser og egoisme til at tjene højere formål, når
de udleves. Altså ikke undertrykke noget og ikke afskaffe noget, som kirken og visse ideologier har praktiseret og
stadig gør det. Det handler om at bruge alt i en højere sags tjeneste – det handler om at skabe den modstand/smerte i
andres liv, der kan lære dem at bruge den frie vilje uden at krænke andres frie vilje. Mennesket skal på en måde lære
at anvende både lysets og mørkets kræfter. Mørket er her forstået som at skabe en læringsproces med modstand for
andre og give den nødvendige smerte, når folk er klar.
Årsagen til at mørkets kræfter deltager i den jordiske proces er, at det dels speeder udviklingen enormt op (mere end
300 gange) og at kærlighedsaspektet får en ny dimension vha. mørket og modstanden, idet der udvikles et dybere
kærlighedsaspekt – en selvbevidsthed kærlighed, der indeholder mørke og jegagtighed, som alligevel tjener lyset.
Så vidt vides findes denne udvikling ingen steder i universet undtagen på Jorden.

Egoet og sjælen
Vi lever i en tidsalder, hvor energien nu skal løftes fra solar plexus til hjerte. Det betyder, at hvert enkelt menneske går
fra at skulle være kanal for en individuel kraft til at skulle være kanal for hele menneskehedens kraft.
Eller sagt på en anden måde, så skal sjælenes energi nu manifestere sig i det enkelte menneske, og det kræver helt
nye spilleregler, som sikrer at dem, der er klar også får adgang til den højere energi – og dem der ikke er klar.
Derfor ser vi nu sygdommen corona-virus i menneskehedens genetiske koder. Sygdommen vil gøre det enkelte
menneskes immunsystem stærkere eller svagere, alt efter om man bruger energien til at gavne sig selv, andre og
fællesskabet på en balanceret måde eller man bruger energien egoistisk, der vil svække immunsystemet og gøre
mennesker mere sårbare for sygdomme. Dette er ikke en straf, men en beskyttelse af andre og en selv.
Egoet vil søge tilfredsstillelse gennem andres anerkendelse, og egoet vil prøve at manipulere andre til at give os det vi
gerne vil have. Netop derved lader vi os også selv manipulere til at gøre ting, der er umoralske for at få det, som egoet
kræver. Ved sjælens dybere indtrængen i os, så er det vigtigere at spørge sit hjerte om råd end det er at tilfredsstille
sine behov eller at få sin vilje.
I stedet for at søge efter at blive bekræftet udefra og hente vores værdi gennem andres anerkendelse, så må du gøre
det, du finder rigtigt, når du spørger dit hjerte – og du må leve det i dine handlinger. Herved glemmer vi ikke os selv,
men vi tilfredsstiller os selv ved at lade et lavere behov leve sig ud, når højere motiver samtidigt kan udleves til glæde
for sjælene og for Jordens udvikling og for en selv. Med andre ord gælder det om at opnå det vi gerne vil på en måde,
der ikke krænker andres frie vilje, der tilgodeser de universelle spilleregler og som skaber kærlighed/udvikling.
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Specifikke aspekter ift. Corona-virus
Sygdommen går især ind og rammer lever-meridianen, som er forbundet med følgende livsaspekter:
1. MOTTO: DEN DER SER VIRKELIGHEDEN BAG DET YDRE KAN FORSTÅ VERDEN OG VÆRE EMPATISK
2. KUNNE INDLEVE SIG I ANDRES SITUATION UDEN AT MISTE MIG SELV (EMPATI).
3. AT TILPASSE SIG OMVERDENEN UDEN AT MISTE SIN IDENTITET ELLER SIG SELV.
4. UNDGÅ AT TAGE ET ANSVAR FOR ANDRES BEHOV OG FØLELSER JEG EGENTLIG IKKE HAR.
5. PRAKTISERE LYDIGHED OVER FOR SJÆLENS STEMME (AT HANDLE UD FRA HELHEDEN/FÆLLESSKABET).
6. IKKE UNDGÅ EGOET ELLER UNDERTRYKKE EGOET MEN LEVE JEG-KRÆFTERNE UD GENNEM HJERTET.
7. SKABE UDVIKLING VED AT SYNLIGGØRE DET SKJULTE (DET UBEVIDSTE) PÅ EN MÅDE, DER SKABER
FORSTÅELSE.
Sygdommen depression er ca. 90% forbundet med manglende empati i opdragelse og opvækst. Når vi ikke kunne blive
forstået, og vores følelser og behov ikke blev mødt, så blev vi tvunget til at gå op i hovedet og finde på nye strategier
for at regne den ud og for ikke at mærke og ikke at føle smerten. Vi mistede åbenheden over for livet selv, vi lukkede
af for vore følelser.
Man kan kalde empati for ”Herren for ligevægt”. Når empatien vises, så får mennesker muligheden for at give slip på
en indre byrde og i stedet genvinde en indre ligevægt.
Tjek dig selv på denne liste, her finder du faldgruberne for at corona virus kan gå i udbrud.
ÅRSAGS-ASPEKTER TIL CORONA-VIRUS GÅR I UDBRUD:
1. MAN SER IKKE DET KOLLEKTIVE SOM UDVIKLINGSMULIGHED.
2. EGOISMEN TAGER OVER OG MAN TILFREDSSTILLER SIG SELV OG SINE EGNE BEHOV UDEN AT TÆNKE PÅ
PRISEN OG PÅ ANDRE.
3. STOLTHED – MAN VIL IKKE BEDE NOGEN OM NOGET OG ER MÅSKE ANGST FOR AT BLIVE AFHÆNGIG AF
ANDRE.
4. UBEVIDST OM MØRKE KRÆFTER (LØGNEN) I ANDRE OG I SIG SELV.
5. IKKE PRØVE AT FORSTÅ ANDRE MENNESKER UD FRA DERES VERDEN, DERES VIRKELIGHED.
6. AT DØMME NOGET OG IKKE SØGE MENINGEN I DET, DER SKER.
7. PSYKISK ANGREB - AT ØNSKE NOGET FOR ANDRE I SINE TANKER – HAVE FORESTILLINGER OM HVAD ANDRE
BURDE GØRE.
8. GØRE SIG TIL AUTORITET I ANDRES LIV ELLER AT GØRE ANDRE TIL AUTORITET I SIT EGET LIV (IKKE TAGE
ANSVAR ELLER VÆRE OVERANSVARLIG).
9. IKKE GIVE SIG SELV ELLER ANDRE MULIGHED FOR AT LÆRE GENNEM SMERTE.
10. IKKE LADE SIG INSPIRERE AF ANDRE.
11. SELVKÆRLIGHED BLIVER TIL EGOISME.

MEDITATION TIL AT FORANDRE NEGATIVE TANKER
JEG KAN IKKE FORHINDRE EN TANKE I AT KOMME TIL MIG, JEG KAN IKKE FORHINDRE AT ANDRE LÆGGER EN TANKE
IND I MIG (VED PROJEKTION), MEN JEG KAN FORHINDRE KONSEKVENSERNE AF NEGATIVE TANKER VED AT
FORANDRE MINE TANKER TIL NOGET POSITIVT OG ”BRUGE DE NEGATIVE TANKER SOM BRÆNDSTOF TIL NYE
POSITIVE TANKER.
HJÆLP MIG TIL AT SE, AT ALT ER GODT LIGE NU – OG ALT ER SOM DET SKAL VÆRE LIGE NU IFØLGE EN HØJERE
ORDEN, JEG IKKE FORSTÅR LIGE NU. HJÆLP MIG TIL AT FORSTÅ, AT VI ALLE LAVER FEJL, MEN KUN FORDI, VI ØVER
OS I AT BLIVE MENNESKER. SÅ DERFOR HAR VI ALLE GJORT VORES BEDSTE PÅ ETHVERT TIDSPUNKT.
HJÆLP MIG TIL AT GØRE MOD ANDRE, - IKKE DET SOM JEG GERNE VIL HAVE, AT DE GØR MOD MIG – MEN MERE AT
GIVE ANDRE DET DE HAR BRUG I DERES LÆREPROCES OG HVAD DER ER BEDST FOR HELHEDEN.
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EKSEMPLER PÅ REAKTIONER PÅ NEGATIVE TANKER:
1. DER FINDES INGEN IDIOTER DERUDE, DET ER BARE MENNESKER PÅ ET ANDET UDVIKLINGSTRIN ELLER FRA
EN ANDEN PLANET.
2. INDRE FRED BEGYNDER I DET ØJEBLIK, DU VÆLGER IKKE AT TILLADE EN ANDEN PERSONS HANDLINGER AT
KONTROLLERE DINE FØLELSER, MEN AT DU I STEDET TAGER ANSVAR FOR AT FORSTÅ FØLELSEN INDEN I
DIG SOM SPEJLET PÅ ANDRES VIRKELIGHED.
3. ANDRE HAR ALTID GJORT DERES BEDSTE UD FRA DE VILKÅR SOM DER VAR, PÅ DET GIVNE TIDSPUNKT.
4. TILGIV DEM FOR DE VED IKKE HVAD DE GØR.
5. BRUG UNDSKYLD – TILGIV MIG – JEG ELSKER DIG –TAK!
6. SIG ”PYT”.
7. JEG RESPEKTERER ANDRES FRIE VILJE I TANKER, I ORD OG I HANDLING.
8. ANDRE SKYLDER IKKE MIG NOGET - JEG SKYLDER IKKE ANDRE NOGET. DEN ENESTE JEG SKYLDER NOGET ER
MIG SELV OG FOR ØVRIGT FINDES ER INGEN SKYLD.
9. JEG KENDER IKKE ANDRES REJSE HER I LIVET. JEG VÆLGER NU AT SLIPPE KONTROLLEN OVERFOR LIVET OG
ANDRE MENNESKER – OG LADE DET SKE, SOM SKAL SKE.
10. JEG RET TIL AT NÆGTE AT TAGE ANSVARET FOR ANDRES PROBLEMER OG DET HAR ANDRE OGSÅ FOR
MINE. VI KAN ALLIGEVEL IKKE LØSE DEM FOR ANDRE, MEN VI KAN GIVE/TAGE IMOD MODSPIL OG
MEDSPIL.
11. TÆNK OM ANDRES PROBLEMER: ”DET ER IKKE MIT CIRKUS – OG DET ER IKKE MINE ABER. MEN HVIS JEG
IKKE PRØVER AT HJÆPE DEM MED AT BLIVE KLOGERE PÅ SIG SELV, SÅ KAN DET BLIVE MIT PROBLEM.”

OM METAMEDICIN
Når vi ser dybere ind i mennesket, så er vi lavet af stof og stoffet består af atomer, og disse består igen af energikvanter. Så egentlig er vi energivæsner, og består af energi – selv om det ser fysisk ud for os, at vi har en krop.
Vi antager her, at alt er energi.
Når vi opfatter alt som energi, så ser sygdomme anderledes ud. De er også energi. Når vi kender energi-koden til
sygdommen - så kender vi årsagen til sygdommen - og så kan vi dels heale sygdomme, dels forebygge, at vi får
sygdomme. Inden for metamedicin, som er grundlagt af den tyske læge Dr. Hamer tolker man sygdomme således:
Metamedicinen hjælper med at oversætte tanker og følelser til cellebiologi og koncentrerer sig om at finde årsagerne
til sygdomme i menneskets bevidsthed. Ifølge Hamer er der altid forud for en fysisk sygdom opstået et traumechok,
som lammer nervesystemet og medfører stress-symptomer. Der er ved konfliktchok tale om noget uventet, dramatisk
og isolerende, hvor man ikke kan finde ud af, hvad man kan gøre – vi har nul strategi. Men kender vi traumet, så
kender vi også koden til sygdommen – som herefter kan heales.

Uddrag fra bogen ”the eyes of darkness” af Dean Koontz
Det ser ud til at forfatteren Dean Koontz har haft clairvoyante evner, da han skrev sin novelle ”the eyes of darkness” i
1981. Her er et uddrag fra side 312:
”In around 2020 a severe pneumonia-like ilness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial
tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself wille be the fact that it will
suddenly vanish as quickly as it arrived. Attack again ten years later and then disappear completely.”
Oversættelse:
”I omkring 2020 vil en alvorlig lungebetændelseslignende sygdom spredes over hele kloden, den vil angribe lungerne
og bronchialrørene og den vil kunne modstå alle kendte behandlingsformer. Næsten mere forvirrende end selve
sygdommen vil være det faktum, at den pludselig forsvinder lige så hurtigt, som den opstod. Der vil finde et angreb
sted igen ti år senere og derefter forsvinder sygdommen helt.”
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BEHANDLING med kinesiologi

Hvad indeholder en test?
En behandling varer i ca. 2 timer.
Vi anvender den metamedicinske tilgang til at forstå årsagen til din smerte.
Vi finder frem til den primære årsag til din smerte/sygdom.
Du bliver testet med kinesiologi for ubalancer i energisystemet.
Dine meridianbaner korrigeres med det program som du får med hjem.
Du får et handlingsprogram, et healingsprogram der består af meditationer, kosttilskud, massagepunkter,
som skal anvendes dagligt mellem behandlingerne.

·
·
·
·
·
·

Hvis det er svært for dig at komme fysisk til stede kan jeg tilbyde test over telefonen.

Jeg anvender følgende teknikker i mine behandlinger:

Kinesiologi
Kosttilskud og homøopati
Samtaleterapi
Regressionsterapi
Akupunktur
Sted:
Hjørring: Haugesundvej 6
Horsens: Boligselskabet 38

LÆR KINESIOLOGI I NORDJYLLAND
Vi starter et basiskursus i kinesiologi i Nordjylland efter sommerferien. Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig på:
mail: jarlegm@gmail.com
eller
Telefon : 2095 4699.

Afholder kurser i:
·
·
·
·
·

Kinesiologi / Touch for Health – de 4 grundkurser
Stress og Personlighedsmønstre
EFT og Tankefelt terapi
Biokinesiologi
Homøopati
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