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Generationstraumer - Genetiske koder
”En traumatiserende oplevelse er ofte en personlig ting, men stressniveauet fra oplevelsen kan påvirke den næste 
generation.” Sådan skriver det videnskabelige tidsskrift Nature Neuroscience.
Uddrag af artiklen: ”I et nyt studie har forskere fundet ud af, at stress forandrer produktionen af de såkaldte microRNAer i sæden 
hos mus. Forskerne  tog en mor-mus væk fra sine unger og udsatte hende for stress for eksempel ved at putte hende i koldt vand.
Moren blev adskilt fra sine mus hver dag, så hun ikke kunne passe ordentligt på dem, og netop denne oplevelse har stresset de baby-
musene. De små han-mus udviste ifølge forskerne en depressiv adfærd, og forskerne fandt en unormal høj mængde af fem 
microRNAer i deres sæd. For at undersøge musenes sæd nærmere, befrugtede de æg fra en ikke-traumatiseret mus. Det viste sig, at 
de nye mus også havde depressiv adfærd. Den traumatiserende oplevelse blev altså givet videre til næste generation.”
(Mikro-RNA er et forstadie af individuelle gener, opstået f.eks. ved erfaringer og traumer).

Bruce Lipton – det nye paradigme om genetik
Især Bruce Liptons forskning har medvirket til at forklare disse fænomener. Hans resultater fortæller, at vi ikke er ofre 
for vore gener, idet 95% af os fødes med sunde gener. Det betyder, at det er stress, der forvandler vore gener til syge 
gener. Det betyder også, at vores cellebiologi  kontrolleres af omgivelserne, eller de tanker og overbevisninger, der 
bestemmer, hvordan vi reagerer på omgivelserne. 
Lipton taler om den sunde og den usunde stress. Han definerer den sunde stress om den, der redder fra den glubske 
tiger, mens den usunde stress er den, der udløses hele tiden af situationer, hvor vi ikke er i umiddelbar fysisk fare. Når 
vi alligevel reagerer med stress, er energien spildt. Herved tærer vi først på energiressourcerne til immunsystemet, da 
de livsvigtige funktioner som åndedræt og fordøjelse først og fremmest skal fungere.
Det nye paradigme om genetik fortæller, at kroppen er en energimæssig virkelighed, som er udformet gennem 
bevidsthedens kraftfelt. 
Lipton gør samtidig opmærksom på, at den tidligere opfattelse i lægelige kredse af, at man er styret af sine gener, er 
med til at sunde kvinder tilbydes at få fjernet deres sunde bryster, fordi nogen i deres familie har brystkræft. En 
skræmmende form for lemlæstelse.

Generationstraume
Traumer, som involverer hele familier kan gå fra generation til generation, og de kaldes generationstraumer. At være 
såret og ramt i sjælen, er de oprindelige folkeslags måde at beskrive traumatiske oplevelser, som ikke blot påvirker hele 
familien, men også trækker spor gennem generationer. Symptomerne og prægningerne genudspiller sig generation 
efter generation. 

Denne type af traumer er karakteriseret ved deres vedholdende og stærkt begrænsende temaer i livet. Eksempler kan 
være voldsmønstre, misbrugsproblemer og fobier. Traumet fremkalder en personlig meget stærk sandhed, som føles 
som sandheden om, hvordan det har været, hvordan du er nu og altid vil være fremover. De vil ikke slippe, de er 
irrationelle og giver oftest ikke mening i den aktuelle livssituation. De mønstre og oplevelser - der stammer fra alvorlige 
traumatiske oplevelser, som ikke er blevet set på, forholdt sig til eller healet - kan være ulykke, dødsfald, overgreb, tab, 
krig, forbrydelser, etc. De kan ligge helt op til 10 generationer tilbage. Familien er med andre ord traumatiseret, og det 
gives videre til næste generation og næste generation , osv.

Børnene, der fødes i sådanne familier mister deres egentlige identitet meget tidligt i barndommen og udsætter sig for 
en programmering, ikke kun i den fysiske opdragelse, men der sker også en ubevidst overførsel af forfædres tanker og 
følelser for at forstærke oplevelsen af problemet hos de involverede sjæle. Kommende generationer må således sige ja 
til at gøre andres projekt til deres eget. Grundoplevelsen på programmeringstidspunktet er, at individet lærer at tage 
noget for givet uden at stille spørgsmål. 
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Hvordan opdages disse traumer og hvordan kan de stoppes?
Vi har arvet gener og anlæg fra vore forældre og bliver bærer af menneskehedens samlede erfaringer på godt on ondt. 
Vi har arvet forfædrenes dyder og synder i vores genmateriale. Hos det enkelte menneske er nogle sider aktiveret, 
mens andre aldrig bliver det. 
Når vi pludselig står i problemer, kan det være en oldemors traume, der er reaktiveret - vi er bærer af. Vi er ”offer” for 
problemer, vi ikke selv har skabt. Generationstraumer gør os på en måde til en del af en større helhed, hvor vi alle deler 
den viden og erfaring, som det enkelte væsen udvikler. Når tiden er moden bliver nogle af erfaringerne (skelner ikke 
mellem gode eller dårlige) stillet til rådighed for dig og for andre, der nu enten lider under samme problem eller nyder 
glæde af et allerede udviklet talent. På en forunderlig måde samarbejder vi ubevidst med hinanden, stiller os til 
rådighed for hinanden og spiller de roller for hinanden, der kan aktivere de traumer/erfaringer, der er nødvendige for 
en bestemt udviklingsproces.

Hvad betyder det for vores behandlinger?
Ofte er generationstraumer årsagen til, at vi som behandlere kører fast ift. en klient. Et nedarvet traume kan vise sig 
ved, at healingsprocessen går i stå. De involverede personer får svært ved at udvikle sig, hvis de overhovedet kan. I 
sessionen ender det ofte med, at klienten sidder fast, klienten lever i fortiden og kan ikke være i nuet. 
Når der er tale om et generationstraume, så tjek om der kun er en person af slagsen eller en hel række af dem, som 
udgør en gruppe med samme fællesnævner, ligesom en stamme. 
Vigtigt: Når en person har forstået mønstret og frigjort sig fra det, så vil det smitte af på alle sjæle, som er underlagt 
samme generationstraume. De får ad denne vej hjælp til at komme videre.

En udvidet form for generationstraumer kan være et menneske, som påtager sig at ”opdrage” en større del af 
menneskeheden end en familie. De gør det ved at påtage sig smerten for en større befolkningsgruppe, f.eks. ved at 
påtage sig et fysisk/psykisk handicap, hvor man viser andre mennesker, at en sådan forhindring kan overvindes indefra 
ved at ændre sit syn på livet. Ved deres positive livsholdning til trods for mange uforståelig smerter – så løfter de andre 
mennesker ud over sig selv. På en måde ønsker disse mennesker at vise en højere virkelighed, som er uforklarlig set ud 
fra en fysisk verden. De gør det muligt for andre at se virkeligheden på en ny måde. 

Dr. Hamers forskning
Ifølge Dr. Hamer er bestemte sygdomme forbundet med specifikke traumer, som han kalder konfliktchok. Det er 
situationen, hvor sygdomme opstår – en fase hvor personen føler sig ensom og isoleret og ikke kunne se nogen vej ud 
af problemet. Hamer har påvist ved CT-scanninger, at der efterlades et ar i hjernen efter et traume, som viser hen til 
det sted i kroppen, som en sygdom vil opstå, som følge af traumet. Senere vil det skabe stress i de situationer, der 
ligner traumeøjeblikket og som indeholde de samme følelser.

Ifølge Hamer er det nødvendigt at finde frem til traumet og forstå, hvad der skete. Det er ikke altid en betingelse for at 
blive helbredt, at man finder ud af årsagen til en sygdom. Lignende situationer som indeholder de samme følelser og 
negative overbevisninger som dengang, kan bearbejdes. Man kan altså komme i forbindelse med et dybere traume ud 
fra de situationer i bardommen, som triggede de genetiske koder. Når traumet er forløst forvinder ”arret” i hjernen og 
helbredelsen sker, symptomerne forsvinder.

Undersøgelse og test
Test:
«Der er balance i Generationstraumer?» - test IM, og gå videre, hvis IM slår fra.
«Der er balance på fars side / på mors side?» – test IM.
Test : / Hvilken tid traumet stammer fra (barndom eller en tidligere forfader) / Omstændigheder hvorunder det opstod 
/ involverede personer / suppler med nøgleord fra 5 elementer eller andre kilder /
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Eksempel på spørgsmål:
”Vi har 100%  Viden”
”Vi har 100% Forståelse”
”Der er 100% Erkendelse ”

Generelle sætninger, som klienten slår fra på, når de er styret ubevidst af overførte traumer:
1. ”Jeg er opmærksom på, hvor andre står bevidsthedsmæssigt og tager hensyn til det i min kommunikation?”
2. ”Jeg mærker følelser, rummer dem, står i dem, mens jeg kan arbejde med, hvor de kommer fra?”
3. ”Jeg er nærværende ift. til det, der sker mellem mennesker?”
4. ”Jeg slipper kontrollen over andres reaktion?”
5. ”Jeg prøver at forstå andres tanker og motiver?”

Afbalancering 1:
Traumet kan heales ved at smelte sammen med en forfader så langt tilbage som mønstret stammer. Du behøver ikke 
en stamtavle. Forestil dig, at du bliver denne person. Dit sind er hans/hendes sind. Dit hjerte er hans/hendes hjerte. 
Du kan heale andre ved at heale deres problem i dig selv. Brug f.eks. ELSK DIG SELV teknikken (se nedenfor).

Afbalancering 2:
Omprogrammering af mønstre ved Healing code. Download artikel om healing code  fra www.jamur.dk.

Eksempel 
En forbandelse på 2% hviler over en familie, som opstår 7 generationer tilbage hos en forfader, der har en gave til 
menneskeheden. Han prøver at fremlægge sin ide på måder, der ikke tager hensyn til andres verden, så han oplever 
fordømmelse og udelukkelse af samfundet i stedet for. Han rammes af ensomhed og sorg over mangel på 
anerkendelse. Og må også bære andres fordømmelse i form af en forbandelse. Farfar i familien ender de sidste 10 år af 
sit liv ved at sidde uden kontakt med mennesker i sit køkken, faderen i familien udelukker sin egen søn fra sit følelsesliv 
og påfører derved sønnen familiens traume. Sønnen oplever i dag udelukkelse af samfundets sociale system, har mest 
lyst til at trække sig tilbage på en ødegård – og får netop herved muligheden for at forstå familiens generationstraume. 
Han er ved at løse det og ca. 600 sjæle i familien vil så lettere kunne komme videre.

ELSK DIG SELV

1 Tænk på noget, der er let for dig at elske – det kan være et familiemedlem, en ven, et kæledyr, et landskab, en 
plante etc.

2 Luk øjnene og tænk på det, der er let at elske – bliv ved indtil du føler, at kærligheden strømmer.
3 Vend noget af kærligheden mod dig selv og mærk, hvordan det føles i din krop, når du elsker dig selv.

Eller
1 Forestil dig et billede i dit hjerte af det, der er let at elske. Elsk det inde i dit hjerte, indtil følelsen er stærk og 

stabil. 
2 Lad så billedet opløses, mens du bevarer følelsen af kærlighed.

Elsk dig selv mens du har det forfærdeligt:
1 Tænk på noget, du ikke har lyst til at tænke på. 
2 Bliv i kroppen og mærk, hvordan det føles.
3 Elsk nu dig selv, mens du har den forfærdelige følelse. Elsk dig selv – ikke på trods af følelsen, men på grund af 

den. Elsk ikke den forfærdelige følelse, men dig selv i den pågældende situation.
4 Elsk dig selv præcis som du er uden nogen dagsorden om at ændre noget.
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