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Intro

I tidernes morgen skabte Gud manden og kvinden i sit billede
iflg. den kristne bibel, og andre religioner har en lignende 
skabelsesberetning. Da jeg er knyttet til den kristne tro, er 
Adam og Eva for mig symboler på de første mennesker. Ved 
at blive i symbolikken skabes billeder på hhv. mand og kvinde
eller på maskulin og feminin energi. Foreningen af de to giver
en helhed, som igen danner enhed med guddommeligheden. 
Altså tilbage til Gud og dermed billedet på skaberen. 

Martinus, en kendt dansk mystiker og filosof taler om en 
opadstigende spiral, et billede på genforeningen med 
guddommeligheden, når mennesket er parat til det.  En 
tilknytning, som C.G. Jung har beskrevet i sin teori om 
animus (kvindens maskuline pol), og anima (mandens 
feminine pol). Animus (det aktive) og anima (det receptive) er
den latinske betegnelse for polerne. Ordet relaterer sig til 
begrebet sjæl. I det kymiske bryllup beskrives foreningen af 
krop og sjæl, et billede på forvandling eller transformation. 
Jeg har i det efterfølgende valgt at omtale animus/anima som
et billede på sjælen, da det forekommer mest enkelt.

Når jeg vælger at tage udgangspunkt i symbolsproget, er det 
vigtigt at påpege, at symboler ikke er fysiske og ikke skal 
blive det. De er billeder på noget, der kan belyse noget fælles
eller noget almen menneskeligt, ofte af kollektiv karakter.

        



        Og da astrologien, som er en forståelsesramme, også er et
        symbolsprog, var det naturligt for mig at se på Mars og Venus
        eller Vædderens og Tyrens energier som billeder på Adam og
        Eva.

         I Bibelens skabelsesberetning forviser Gud manden og
        kvinden fra Paradisets Have, hvor slangen får rollen som
        fristeren eller Satan. Men slangen ses i andre sammenhænge
        også som symbol for seksualitet og derved som forbindelsen
        mellem mand og kvinde. 

Slangen frister med æbler fra Kundskabens Træ, og da æblet
også kan ses som en kærlighedsfrugt, er ringen sluttet. 

Adam og Eva stiger ned på det fysiske plan, bliver til 
mennesker og danner udgangspunkt for den cyklus, som 
menneskeheden siden da har været en del af. De to i 
forening skaber Kain og Abel, som symboliserer Tvillingens 
energi, eller det dobbelte menneske - en cyklus, en spiral 
tager sin begyndelse.

Hvis jeg vælger at fortsætte i Bibelens og astrologiens 
symbolsprog, bliver mennesket som følge af Kains drab på 
Abel de første billeder på kampen mellem lys og mørke. 

I mørket skabes frygten, som knytter sig til Krebsens energi, 
og bliver jeg i samme terminologi, kan jeg finde gamle 
astrologiske skrifter, der knytter Krebsens tegn til 
udgangspunktet for genfødsel. 

Død og fødsel er knyttet til frygt. Genfødslen, som jeg her 
vælger at se som reinkarnation, gør det muligt for mennesket 
at udvikle sig gennem flere liv med det formål at blive hel og 
dermed indgå i enheden med det guddommelige. 



         Alt = Et 
         
         og omvendt. Eller som Jung skrev: ”Når mennesket bliver
         helt, indgår det i enhed med guddommeligheden”

     



Mit bud på en forvandling 

På ét plan fortsætter hverdagen næsten uforandret, dvs. 
rengøring, indkøb osv., men på et andet plan – et udover det 
sædvanlige – opleves en proces, som for mit vedkommende 
blev sat i gang af et ønske om at forandre væsentlige sider af
netop mit hverdagsliv. En forvandling blev aktiveret, og 
ønsket blev opfyldt, om end på anden vis, end jeg havde 
forestillet mig.

Mit ønske blev taget alvorligt af en verden udover den 
hverdagsagtige, og ikke kun en forandring, men også en 
forvandling – kaldet en transformation – blev en del af 
hverdagen på det følelsesmæssige, mentale og spirituelle 
plan.

Som titlen indikerer, var forvandlingen forbundet med smerte.
Om andre oplever det samme, kan jeg ikke vide, men fordi 
jeg har mødt nogle få andre, der har oplevet en forvandling, 
tør jeg skrive her, at forvandling ikke er smertefri. Ikke fordi 
den er planlagt at være smertefuld, men fordi vi som 
mennesker bærer rundt på byrder af forskellig art. Byrder 
eller lig i lasten, som kan relatere sig til dette eller tidligere liv,
dvs. byrder som også skal forvandles og ændres til 
erfaringer, der kan bruges i nye eller anderledes 
sammenhænge. Altså kommer man på arbejde, kort og godt.

Og da arbejdet foregår på flere planer, ofte på én gang, kan 
hverdagen opfattes som kaotisk i begyndelsen. 



Men som så meget andet, kan selv en forvandling blive en 
vanesag, svært at forstå, men ikke desto mindre sandt. Alt 
bliver vendt og drejet, uanset om man støvsuger, ser fjernsyn
eller laver mad – eller mere præcist – en forvandling stopper 
ikke, fordi man foretager sig hverdagsagtige ting.

Om det er normalt, kan jeg ikke vide med sikkerhed, men en 
forvandling er heller ikke normal, så hvordan tro, at alt er som
det plejer? Intet er som det plejer at være, alt er under 
forvandling, selv familien bliver involveret, hvis det er en del 
af planen. 

Og én ting har jeg været sikker på det meste af tiden – der er 
en plan. En overordnet plan, der det meste af tiden opleves 
som fragmenter, der skal stykkes sammen og ses i en større 
sammenhæng. Samt en detaljerigdom af en størrelsesorden, 
der kan overvælde selv den mest pedantiske. Ikke så 
mærkeligt, at man mister overblikket af og til, ikke så 
mærkeligt, at selv støvsugning eller madlavning bliver 
detaljer, man er nødt til at forholde sig til for at bevare troen 
på, at der er en plan, som man kun i glimt kender formålet 
med.

Hvad planen indeholder, er afhængig af, hvem man er, og 
hvem man var. I tidernes morgen eller fra første inkarnation 
kom en aftale i stand imellem sjæl og åndelig vejleder, og 
uanset de menneskelige krumspring for at bevare status quo,
sætter sjælen alt ind på, at planen kommer til udførelse. I den
sammenhæng ses bort fra detaljer som et enkelt liv, hvor alt 
forbliver uforandret, men set i det store perspektiv, er sjælen 
på overarbejde for at få sit hylster – altså den menneskelige 
form – til at følge planen. Nu er det sådan, at en plan 
indeholder flere elementer, hvoraf nogle er mere essentielle 
end andre, så vælg at se det som det små i det store. 



Men hver eneste gang sjælen går i inkarnation, er der et 
formål med netop det liv, og det er sjælens indsats, der gør 
det muligt. Når det er sagt, er jeg sikker på, at rigtig mange 
ved, at egoet spiller sin helt egen rolle. Stort eller lille ego, det
er ikke så vigtigt, sjælens formål er at påvirke egoet til at 
udføre sin del af planen. Påvirkning af egoet opnås ofte via 
kontakt med andre mennesker, men også drømme fra det 
ubevidste plan samt konkrete handlinger og pludselige 
indskydelser er nogle af sjælens virkemidler. Den direkte 
kontakt er endnu ikke etableret i den form for samarbejde, og 
grunden er, at mennesket endnu ikke er parat.

Jeg tror, der er flere fremgangsmåder, idet sjælen arbejder 
på flere bevidsthedsniveauer. Ved en transformation tager 
sjælen kontakt via det mentale og følelsesmæssige plan. 
Enten via tanker eller ord. Den menneskelige hjerne udnytter 
som bekendt ikke hele sit potentiale, og reelt sker der et 
bevidsthedsløft ved sjælens medvirken, hvorefter en form for 
samarbejde tager form. Det, vi kalder aura, bliver forandret i 
processen, i takt med at den menneskelige hjerne opfatter 
tanker og ord, som igen gør mennesket i stand til at ændre 
både sine tanke- og handlemønstre. Kald det et samarbejde 
på højere plan eller et bevidsthedsløft, resultatet er en 
forvandling.

Når og hvis sjælen tager direkte kontakt, vil der oftest være 
en årsag hos mennesket. F.eks. en krise, et ønske om 
forandring eller en sjælden gang, fordi det nu er tid. Hos mig 
var alle tre faktorer til stede. 

        Min rolle i det store skuespil er at formidle eller fortælle om
        bl.a. bevidsthedsløft, og der måtte en forvandling til, før jeg
        kunne få øjnene op for den del af planen. Igen var der mange
        underliggende faktorer, men essensen var, at tiden nu var
        



         
         moden og jeg måtte enten påtage mig opgaven eller sige nej
         tak. 

Det frie valg blev respekteret, men jeg behøvede ikke mange 
overvejelser, før jeg sagde ja, om end ikke tak - endnu. Mit 
behov for forandring var stort, jeg ville noget andet med mit 
liv, men var på Herrens Mark om fremgangsmåden og 
formålet. 

Det blev imidlertid åbenbaret på flere måder. F.eks. via 
initiationsdrømme, visioner og hjælp fra andre clairvoyante. 
Og ikke mindst via den stemme, som sjælen tog i brug for 
både at berolige mig og sætte tanker i gang. Det sidste var 
mere overvældende end noget andet, og jeg var skrækslagen
de første mange gange, men som tidligere skrevet – rigtig 
meget kan blive en vane, således også en stemme, der 
kommer indefra og gør det svære muligt.

Når kontakten mellem sjæl, mentalitet og krop er etableret, 
bliver verden mindre forstået på den måde, at det store bliver 
omsat til noget personligt, som kan bruges i hverdagens liv. 
F.eks. kan en krise på Balkan relateres til en indre krise. 
Altså en form for minimering af et stort, somme tider 
verdensomspændende problem til en følelse eller et 
tankemønster i en enkelt person. Det lyder måske lidt 
prætentiøst, men vi er alle en del af noget større, og det har 
betydning, hvordan hvert enkelt menneske tænker og 
handler. Jo flere, der rydder op i tanke- og følelsesmønstre, 
jo større indflydelse. 

Mange har nok hørt om, at mennesker samles i grupper og 
healer jorden. Jo flere mennesker, gruppen består af, jo 
større virkning. Nu er det for det meste sådan, at 
gruppehealing ikke er noget, jeg tænker på i hverdagen, men 
mange kender virkningen af at ændre sit forhold til et andet 




