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Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må 

reproduceres, henlægges i automatiske informationssystemer 

eller udsendes i nogen form eller nogen teknik, det være sig 

elektronisk, mekanisk, gennem fotokopiering, indspilning 

eller andet uden forudgående tilladelse fra 

copyrightindehaveren.. 

Denne publikation er udgivet med den udtrykte forståelse, at 

forfatteren og udgiveren ikke er engageret i at yde retslig, 

psykologisk eller anden professionel råd. Hvis retslige, 

psykologiske eller andre professionelle råd eller anden 

ekspertbistand er krævet, så bedes der søges kompetent 

professionelle serviceydelser. Hverken forfatteren eller 

udgiveren giver nogen som helst garanti af nogen som helst 

art med hensyn til informationen indeholdt i denne bog og 

intet ansvar vil blive accepteret for nogen handling, som 

bliver foretaget direkte eller indirekte fra at bruge 

informationen i denne bog. 
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Forord 

Jeg takker hermed alle, som har været medvirkende til at 

denne bog kunne blive udgivet. Især vil jeg takke min familie 

for at have tålmodighed med, at jeg bruger så meget tid foran 

computeren for at skrive denne historie. 

Inspirationen til ”Forsvind for at blive fri” er kommet fra 

mange kilder. Jeg har lyttet indad. Jeg har lyttet udad. Jeg har 

været i stille meditation. Jeg har været i handling. Jeg har 

kigget på himmelen. Jeg har været i stilheden. Jeg har været 

til internet sat sangs med forskellige mestre og især vil jeg 

takke Anthony Paul Moo-Young (Mooji) og Burt Harding for 

inspiration og til deres fælles vejleder og guru, Bhagavan Sri 

Ramana Maharshi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduktion 

Dette er en historie om Sophia Starseekers fortsatte vej til 

glæde og kærlighed. 

Det er en historie om en spirituel sti og en spirituel rejse for 

at finde tilbage til helheden.  

En vej vi alle har mulighed for at betræde, bare vi er klar 

over, at vi hele tiden har vejen foran os. Det er en historie om 

at ville glæden og at byde glæden velkommen i sit liv.  

Det er en historie om nondualitet og at vi alle er forbundne i 

en helhed uden en personlig identitet. Det er en historie om at 

finde tilbage til helheden og den helhed, som aldrig har 

forladt os. Det er en historie om kærlighed og glæde. 

Vi rejser med vores krops tempel med dynamiske 

udladninger som brændstof bestående af tanker, 

overbevisninger, følelser og fysiske fornemmelser for at 

vende tilbage til udgangspunktet for vores rejse. Det 

uendelige, ikke navngivne som aldrig har bevæget sig nogen 

steder. 

Undervejs er vejen til glæden dog belagt med mange 

forhindringer. Det er vores opgave at blive bevidst om, at 

forhindringerne er der. Det er vores opgave at blive bevidst 

om, at forhindringer skal være der, for at vi kan have en 

oplevelse af glæden.  

Det er vores opgave at se bag forhænget til glædens ophav og 

opdage, at den aldrig er væk. Den er altid til stede. Den har 

altid været der. Den vil altid være der.  



 

 

Det er vores opgave at lukke op for glæden. Det er vores 

opgave at finde vores sti til glæden. Det er vores opgave 

aldrig at lukke ned for glæden. Det er vores opgave at finde 

ind til glæden og lade den strømme frit uden forhindringer.  

Det er vores mission i universet at opdage os selv som 

værende universets værktøj til glæden. Det er vores opgave at 

finde tilbage til os selv som den ene. Den ene, som ikke har 

noget navn, som ikke er født og aldrig dør. Denne ene, som 

altid er nær, fordi vi er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 

Sophia 

Sophia Starseeker slappede af i den varme sommersol ude på 

sin terrasse under vinrankernes skyggefulde kølighed. 

Vindruerne havde allerede sat et utal af ranker, som hang ned 

fra terrassens overbygning. Vinden suste svagt i bladene og 

istemte en lille melodi af sommerglæde og berørte hende 

blidt og kærligt.  

Duften af de blå lavendler var med til at give Sophia en 

hukommelse af en stemning af Sydfrankrig og Spanien, hvor 

hun ofte havde holdt ferie. Hun elskede at opdage nye steder 

oppe i den friske bjergluft. Den næsten skyfri blå himmel var 

med til at give hende indtrykket af at være et helt andet sted. 

Sophias arbejdsdag var startet kl. 6.30 på det nærliggende 

hospital og da hun kom hjem tidligt på eftermiddagen, blev 

hun mødt velkommen med en velkendt, tilfreds lyd fra 

hendes kat, Majestic. Hun strøg katten over dens silkebløde, 

hvide og sorte pels. Sophia glædede sig også meget til at 

komme hjem denne dag, da det var nu, at hendes lange 

sommerferie på mere end 3 måneder begyndte. 

Majestic havde fået sit navn efter den måde den gik rundt på 

allerede fra starten af sit liv. Den havde en uovertruffen rank 

holdning og gik med rolige og uimponerede skridt. Det 

afspejlede sig både i kattens krop og sind, syntes Sophia.  

Den havde dybgrønne ædelstensagtige øjne, som havde en 

visdom i glimtet, så man blev helt forbavset over, at det 

kunne komme fra et dyr. Den havde fine hvide poter og en 



 

 

hvid tegning omkring brystet, som lignede en butterfly til en 

smoking. Det var medvirkende til, at den altid var klædt i 

festtøj og det var som om den vidste, at det var sådan og at 

det kom til udtryk i den måde, den opførte sig på. 

Sophia gik ud i køkkenet for at lave sig en kop the og vendte 

derefter tilbage til sin bænk på terrassen for at nyde 

øjeblikket. Høre summen af bier, som var travlt beskæftiget i 

lavendlerne, fuglenes sang og mærke vindens kærtegn. Tid til 

afslapning efter en anstrengende vagt på hospitalet. 

Hun døsede hen i den varme sommersol. Hun havde ingen 

planer for resten af dagen. Dog kom hun til at tænke på sin 

nye ven Jack, som havde lovet at give lyd fra sig mindst en 

gang om dagen under sin sejltur til Middelhavet. Det var 

spændende at høre, hvor langt han var kommet på sin sejltur. 

Det var meningen, at de skulle mødes, når Sophias 

sommerferie startede. 

Sophia havde mødt Jack for nogle måneder siden i foråret. De 

havde været en gruppe på otte personer, som havde haft nogle 

uforglemmelige både personlige samt fælles oplevelser i 

løbet af de otte dage, som de havde været sammen i The Lake 

District. 

Sophia strakte sig endnu engang på bænken og slappede 

fuldstændig af. Hun var god til at slippe alle tidligere ting, 

som havde optaget hende i løbet af denne dag.  

Lyden fra en banken på hendes hoveddør vækkede Sophia.  



 

 

Hun gik ud til døren og udenfor stod postbuddet med et 

anbefalet brev. Hvem sender mig et anbefalet brev, tænkte 

Sophia og skyndte sig at tage imod brevet.  

Der var ingen afsender på brevet, men Sophia lagde mærke 

til, at der på brevet sad to ens franske frimærker med hovedet 

af en ung kvinde med langt, bølgende, udslået hår og med 

store, romantiske dådyrøjne tegnet med en gul streg. 

Frimærkerne var sat således, at det ene frimærke var sat på 

hovedet ovenover det andet frimærke. 

Sophia tænkte, hvem mon der sendte hende et brev fra 

Frankrig? Jack skulle jo starte med at sejle til Spanien og det 

var der, de skulle mødes. Det var først nu, at hun begyndte at 

se nærmere på skriften og hun syntes, at hun kunne genkende 

Jacks skrift. Hun tog en køkkenkniv og åbnede brevet og 

ganske rigtig, det var fra Jack. 

”Kære Sophia, 

Jeg er ankommet til Palma, Mallorca og længes efter at se dig 

her. 30 grader og fint vejr (kun små bølger). Hvornår kan du 

være i Palma? 

Kærlig hilsen Jack.  

PS 1000 kkk 

Husk: Jeg har fået et ekstra telefonnr. – men bruger det kun i 

yderste nødstilfælde. 

PPS RSO kommer også og hold øje med den røde farve”. 



 

 

Sophia havde ventet på denne besked og var glad for, at Jack 

informerede hende om, at der kun var små bølger, da hun 

ikke var ret glad for at sejle i vejr med store bølger.  Jack var 

glad for at finde på nye forkortelser. Hun kendte kkk, men 

hun kendte ikke hans nyeste påfund RSO? Hun kunne i hvert 

fald ikke huske, at han havde skrevet eller nævnt denne 

forkortelse for hende tidligere.   

Hvad mente han med, at hun skulle være opmærksom på den 

røde farve? Hun måtte huske, at spørge ham om, hvad det 

betød. Hvorfor var han i Frankrig? Hvorfor sendte han hende 

ikke bare en sms på telefonen?  

Det var lidt mange spørgsmål, som opslugte Sophias 

opmærksomhed. På den anden side var hun glad for at have 

fået en besked fra Jack og at de nu igen snart skulle mødes. 

Sophia gik i gang med at undersøge flymulighederne og 

inden for kort tid kunne hun på en sms til hans nye 

telefonnummer bekræfte til Jack, at hun ville ankomme til 

Palma lufthavn næste dag kl. 15.50. 

Nu fik hun travlt med at pakke sin zebrastribede kuffert, selv 

om hun havde besluttet, at hun ikke ville tage ret meget med 

til turen, da hun lokalt kunne købe nogle af de ting, som hun 

eventuelt kom til at mangle under turen. 

Sophia havde forventet, at Jack ville hente hende i 

lufthavnen, da hun næste dag var landet i Palma og kiggede 

rundt i ankomsthallen. Hun mærkede, at den varme og lidt 

fugtige luft i ankomsthallen, gjorde hende lidt døsig. Til 



 

 

gengæld var larmen i ankomsthallen med til at holde hende 

vågen. 

Der var så mange mennesker i hallen, at hun i første omgang 

ikke kunne skabe sig et overblik over, om hun havde overset 

ham et eller andet sted. Hun gik en ekstra runde for at 

forsikre sig, at hun ikke havde overset ham. Men nej. Hun 

kunne ikke se, at han var inde i ankomsthallen nogen steder.   

Det syntes Sophia var mærkeligt. Det lignede ikke Jack. Det 

lignede ham heller ikke, at give besked om, at han eventuelt 

var blevet forhindret eller forsinket. Hun tjekkede sin telefon 

endnu engang. Der var etableret forbindelse til den spanske 

telefon operatør, men der var ikke noget livstegn fra Jack.  

Hun blev en smule skuffet, men hun følte også, at hun blev 

en smule ængstelig. Men hun blev bevidst om, at den følelse 

af skuffelse og ængstelse var kommet op i hende og ved at 

være bevidst om, at den var kommet op, holdt den også op og 

forsvandt og hun genfandt sin glæde i at være her og nu. 

Dermed genfandt hun også sin bevidsthedskraft, og hun 

kunne beslutte sig til, hvordan hun ville forholde sig til 

situationen. 

Hun gik ind i en kiosk og købte sig en mineralvand. På vej ud 

af kiosken var hun ved at støde ind i en kvinde iført en 

lyserød sportsdragt og med store solbriller og med en til 

sættet passende sportshue på hovedet.  

I en brøkdel af et sekund, kom den tanke op i hende, at hun 

kendte kvinden. Hun følte i det splitsekund, at hun genkendte 



 

 

ikke blot skikkelsen, men også energifeltet og duften fra 

personen.   

En ældre mand var også på vej ind i kiosken med en gøende, 

lysebrun gravhund og lyden fra hundens gøen, var med til at 

afbryde hendes tankerække om den lyserød klædte kvinde og 

hun var igen tilbage i hendes tankerækker om, hvorfor Jack 

ikke var kommet for at modtage hende i lufthavnen. 

Hun orienterede sig endnu en gang i ankomsthallen og 

sikrede sig, at hun ikke havde overset Jack og gik derefter ud 

af ankomsthallen til holdepladsen for taxierne. Hun havde 

besluttet sig til at tage ned til havnen og finde Jacks båd i 

lystbådehavnen.  

Hun gav taxichaufføren besked om, hvor hun ville hen og 

slappede derefter af og nød fornemmelsen af at have ferie og 

have fri. Hun glædede sig over den blå, skyfri himmel og 

glædede sig til at gense Jack. Hun havde affundet sig med, at 

hun ikke var blevet hentet i lufthavnen og at der ikke havde 

været nogen besked til hende. 

Der var naturligvis en forklaring og hun håbede, at hun fik 

forklaringen, når hun kom ned til sejlbåden.  

Taxien var ikke længe om komme ned til havnen og til 

Marina Port de Mallorca. Sophia gik til havnekontoret og fik 

at vide, hvor gæstebådene var placeret i havnen og hvor Jacks 

båd lå.  

Der var mange både. De fleste hvide og den lette brise lod 

sejlbådenes mastewirer frembringe velkendte, klokkeagtige 



 

 

lyde. Sophia holdt udkig efter Union Jack flaget på bådene. 

Der var Jacks båd ”Angel of Ocean”.  

Foran båden på broen stod en højst ejendommelig 

affaldscontainer med en gul tragtformet åbning. Den lignede 

en højtaler eller en af de store udluftningsåbninger på gamle 

dampskibe. Sophia tænkte på, hvordan den mon ville lyde, 

når der rigtig var gang i vinden?  

Båden var ikke låst, så Sophia kunne komme under dæk. Da 

hun kom ind, kunne hun mærke duften af Jack og hun kunne 

mærke et sug i maven og samtidig bemærkede hun, at hun fik 

gåsehud på armen.  

Der var ikke noget tegn på, at Jack havde lagt en besked til 

hende i båden. Men på bordet lå der en snorkel, dykkerbriller, 

svømmefødder samt en vandtæt pose. Hun kendte Jacks trang 

til orden og perfektion, så hun vidste, at det ikke var en 

tilfældighed, at disse ting lå på bordet.  

Tingene på bordet var en besked til hende. Det var hun helt 

overbevidst om. Men hvorfor havde han ikke lagt en besked 

samtidigt? 

Sophia kendte et hemmeligt sted på båden, hvor Jack plejede 

at opbevare ting af værdi, når han var på tur. Jack vidste, at 

hun kendte til stedet. Hun trak en skuffe helt ud og lagde den 

på bordet. Derefter tog hun et stykke af bagpartiet af. Det var 

her, at hun fandt beskeden fra Jack.  

”Kære Sophia, 



 

 

Undskyld, at jeg ikke kunne komme og hente dig i 

lufthavnen. Jeg har mine grunde, men jeg kan ikke afsløre 

grundene lige nu. 

Jeg beder dig om at komme til et specielt sted her på øen, 

hvor vi kan mødes. Bag på sedlen står en adresse og en 

beskrivelse af, hvordan du finder stedet. 

KKK 

Jack” 

Sophia kunne se af skriften, at det var en besked, som var 

blevet skrevet i stor hast og derfor var der heller ikke skrevet 

ret meget. Sophia vendte sedlen om for at se, hvad der stod 

på bagsiden af den røde seddel. 

 

”Tag til den by, som jeg har indtegnet på kortet. Der ligger en 

drypstenshule. 

Du skal ikke gå ind i hulen, som ligger ved byen. Men du 

skal fortsætte ad den sti, som jeg har tegnet nedenfor. Jeg 

lægger nogle røde sedler på strategiske steder på ruten, så du 

hele tiden ved, at du er på rette spor.  

Når du kommer i nærheden af vandet, skal du være ekstra 

opmærksom på et klippefremspring, som ligner en delfin. Du 

kan kun se det fra vandsiden og derfor skal du ud i vandet for 

at se delfinklippen. 

Gå ind til klippen og dyk under klippen. Du vil finde en skjult 

åbning. Derfor skal du tage snorklen, dykkerbrillerne, 



 

 

svømmefødderne, lommelygten og den vandtætte pose til dit 

tøj med, som ligger her på bordet. 

PS: Jeg har reserveret en bil til dig. Henvend dig til 

havnekontoret”. 

 

Sophia vidste ikke rigtigt, hvad hun skulle mene om alt dette 

her. Hvad var det, som Jack havde gang i? Var det en spøg? 

Eller var der en mere alvorlig baggrund for hans kryptiske 

beskeder? Hvorfor kunne han ikke komme med en ligefrem 

forklaring? 

Sophia var på den ene side foruroliget, men på den anden 

side var hun også spændt på, hvad der ville ske og hvad hun 

ville opdage, når hun kom frem til det sted, som hun lige 

havde læst om på sedlen. 

Var det en del af Jacks planer for ferien? 

Sophia besluttede sig til at tage det fra den lyse side og 

glædede sig til at se, hvad det ville bringe med sig af 

oplevelser. 

Sophia vidste, at Jack elskede at være på sin båd for alt i 

verden og derfor måtte der være en vægtig grund til, at han 

ikke var på sin båd på dette skønne sted. 

Hun gik tilbage til havnekontoret for at få mere at vide om 

den leasing bil, som var klar til hende. Det tog ikke mange 

minutter, så var alt papirarbejde ordnet. Hun gik ud til den 



 

 

anviste parkeringsplads og fandt en rød Seat Leon, som 

ventede på hende.  

Sophia indgav sin destination på den indbyggede GPS i bilen, 

tændte for radioen og begav sig ud i trafikken. 

Hun var spændt på at komme hen til drypstenshulen. Men før 

hun kørte ud af byen, holdt hun foran et supermarked for at 

købe noget at drikke samt brød, frugt og nogle ekstra batterier 

til lommelygten, som hun havde fundet i den vandtætte pose.    

Sophia glædede sig til at komme frem til hulen og glædede 

sig også til at få en frisk dukkert i havet og til at finde 

delfinklippen. Radioen spillede en sang, som hun kendte og 

hun begyndte at nynne med på sangen.  

Hun mærkede både glæden og spændingen være aktiv i 

hende. Hun fulgte trafikken ud af byen og snart var hun stort 

set alene på vejen. Hun nød at køre bil og se nye omgivelser. 

Hun nød også duften af en ny bil, følelsen af læderratet og 

lyden af den spindende motor, som mindede hende om 

hendes kat Majestic derhjemme.   

Hun var tilfreds og glad med tilværelsen som den var lige nu 

og lod ikke tankerne om, hvorfor Jack ikke var kommet og 

hente hende eller hvorfor hun skulle tage ud til et sted, som 

hun ikke kendte, forstyrre hende. 

Der var nogle høje blågrå bjerge i horisonten.  Efter 

anvisningen på kortet i bilen, var det i den retning, at hun 

skulle køre for at finde hulen. Efter et kvarters tid skulle hun 

dreje til venstre væk fra hovedvejen.  



 

 

Der var også andre biler bagved hende, der skulle samme vej. 

Men hun lagde ikke mærke til, at der også var en rød åben 

sportsvogn, som drejede til venstre. 

Vejen var blevet smallere og Sophia tilpassede hastigheden 

og kørte relativt langsomt for at betragte det smukke 

landskab. GPS’en fortalte hende, at der var omtrent 30 

minutter tilbage til ankomst. 

Sophia kørte igennem den lille by, som Jack havde indtegnet 

på kortet og kunne se, at hun nærmede sig havet. Hun kunne 

se lidt længere fremme, at der var en parkeringsplads og der 

var en del biler, som holdt langs vejsiden. Der var et 

kæmpeskilt med tegninger af forskellige grøntsager og 

frugter og en pil viste, at der om 250 m var mulighed for at 

parkere.  

Det var her ankomststedet var. Sophia parkerede bilen under 

nogle skyggende fyrretræer og tog Jacks røde seddel frem for 

at finde stien, som han havde beskrevet. Stien lå 100 m 

længere fremme efter frugt- og grøntboden. Hun gik langs 

parkeringspladsen og holdt udkig efter en rød seddel. Der var 

en rød seddel på et af træerne, kunne hun nu se og der var 

stien. 

Det varede ikke længe, så var hun ude af den lille skov og 

kunne se vandet, men der var nok stadigvæk en 2 eller 3 

kilometer før hun var fremme. Det duftede af blomster, 

timian, merian og en hel del andre vilde urter og der lød en 

svirren og brummen fra bier og insekter på vej ned til vandet. 

Inde imellem bakkerne var der ikke en vind, som rørte sig, 

men så snart som hun nærmede sig vandet, kunne hun mærke 



 

 

en sagte brise og varmen var til at holde ud og føltes 

behagelig. Nu kunne hun også høre bølgerne.  

Stien delte sig i to. Men lige inden den delte sig kunne hun 

se, at der stod resterne af et gammelt egetræ og også en rød 

seddel. Hun var på rette vej. Snart kunne hun også høre 

bølgerne og stenene, som raslede frem og tilbage med 

bølgegangen.  

Der var en lille tange ud i havet og Sophia fulgte den helt ud 

til spidsen, sådan som Jack havde indtegnet det på den røde 

seddel. Hun fik hurtig taget snorkel, svømmefødder og 

dykkerbrillerne på og kunne næste ikke vente med at komme 

ud i vandet for at få vasket sveden af efter gåturen og for at se 

klippedelfinen. 

Vandet var varmt, men alligevel forfriskende. Sophia tog 

nogle hurtige svømmetag og var snart helt ude ved spidsen af 

tangen. Nu kunne hun se omridset af delfinen. Den var helt 

skjult af den overliggende klippe.  

Hun fyldte lungerne med så meget ilt, som hun kunne og 

dykkede ned under klippedelfinen med sin vandtætte pose på 

ryggen og lommelygten i hånden.  

Hun tændte lommelygten og ganske få meter fra hende kunne 

hun se, at der var en åbning i klippen. Svømmefødderne 

gjorde, at hun hurtigt kom hen til åbningen og et øjeblik efter 

var hun indeni åbningen. Der svømmede en lang række af 

småfisk lige ved åbningen og hilste hende velkommen.  

Vandet havde i tidens løb blødgjort klippen, så den var blevet 

slebet helt glat. Det var dog ikke svært for Sophia at komme 



 

 

op og ind i hulen og et øjeblik efter var hun i gang med at 

finde tøj og sko frem fra den blå vandtætte pose. 

Nu var hun klar til at gå på opdagelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. 

Hulen 

Det første, som Sophia lagde mærke til, da hun gik længere 

ind i hulen, var, at lyden af havet og bølgernes bevægelse 

frem og tilbage ved åbningen blev mindre og mindre og 

pludselig var der helt, helt stille.  

Hun begyndte at lægge mærke til lyden af sit eget åndedræt 

og sine skos afsæt. Det gøs lidt i hende. Hun rettede 

lommelygten mod loftet. Hun troede, at loftet var lige 

ovenover hende. Men der tog hun fejl.  Rummet var meget 

større end hun havde forventet. Rummet føltes som at komme 

ind i en kæmpestor katedral. 

Pludselig blev hun stoppet af to store stensøjler. 

Længere fremme kunne hun se endnu flere stalakitter. 

Stalakitter er almindelige drypsten, som vender nedad. Der 

var også nogle opadvoksende drypstenssøjler, som kaldes 

stalagmitter og over tid ville stalaktitten og stalagmitten blive 

forenet og danne en søjle fra gulv til loft. 

Sophia var klar over, at de store stalakitter og stalagmitter var 

et udtryk for mange tusinder års udvikling eller snarere 

millioner års udvikling afhængig af, hvor store de var.  

Hun kom til at tænke på, at disse stensøjler repræsenterede 

noget i hendes liv. Hun havde i sit liv forsøgt at forene 

forskellige modsatrettede kræfter.  Nogle gange havde hun 

den opfattelse, at hun ikke både kunne være det ene sted og 

det andet sted.  



 

 

Nogle gange kunne hun sige til sig selv, at der allerede var 

skrevet et manuskript, som hun skulle følge i dette liv og 

andre gange kunne hun føle, at det hun tænkte og følte, var 

det som hun manifesterede, medens hun følte og tænkte det.  

Begge dele var sande på samme tid, var hun kommet frem til, 

hvis man kunne sige, at der fandtes en tid, som kunne 

forbinde begge dele.  

Det var et paradoks, som hun ikke kunne fatte med sin 

normale dagsbevidsthed, men som hun intuitivt vidste, at 

sådan måtte det være. Der kunne både være noget, som 

allerede var skrevet og som skulle udforskes og samtidig var 

der noget, som først manifesterede sig medens hun gik frem i 

sit liv med sine tanker og følelser. 

Der var en kraft, som kom nedefra og der var en kraft som 

kom oppefra. Begge mødtes til sidst og dannede et hele. 

Stensøjlen repræsenterede det hele og var en metafor for 

livets udvikling. 

Sophia var så optaget af at udforske hulen, at hun ikke lagde 

mærke til en skygge højere oppe i hulen, som bevægede sig 

og pludselig var væk lige så hurtigt, som den var kommet.  

Hun havde næsten glemt, hvorfor hun befandt sig her i hulen 

og hvem hun forventede at møde i hulen.  

Hun kunne nu mærke anstrengelserne ved at kravle rundt i 

hulen i benene og hun blev klar over, at nogle af hendes 

energidepoter var ved at være godt nedslidte. Derfor satte hun 

sig med ryggen mod de to stensøjler og fandt sin proviant 

frem og satte lommelygten sådan, at hun kunne beundre det 



 

 

fantastiske loft med de mange stalakitter, medens hun spiste 

og drak noget af sin forplejning.  

Der gik mange tanker igennem hendes hoved om dagens 

oplevelser, mens hun langsomt spiste et rødt æble, hvor den 

lidt syrlige saft nærmest sprøjtede ud af den saftspændte 

frugt, når hun bed i det. 

Hun kom til at tænke på, hvorfor hun endnu ikke havde set et 

livstegn fra Jack og hvorfor han havde gemt beskeden til 

hende i båden. Hvad var meningen med, at han ikke 

kommunikerede med hende på telefon, men i stedet skrev 

små beskeder, som ikke gav nogen forklaring? 

Hvorfor var han ikke inde i hulen? Det havde hun forventet.  

Hvorfor havde hun ikke fundet noget tegn i hulen?  

Pludselig blev hun grebet af en fornemmelse af både frygt og 

vrede. Hun var klar over, at denne kraft pludselig havde tag i 

hende og hun vidste også, hvordan hun skulle håndtere den, 

når den kom op. 

Hun var færdig med at spise og derfor satte hun sig godt til 

rette for at meditere. Det ville give hende adgang til fornyet 

energi og måske give hende et fingerpeg om, hvad hun skulle 

gøre, som det næste skridt. 

Først tog hun dog fat i fornemmelsen af frygt og vrede i 

hende.  

Hun fokuserede på fornemmelsen og så den som en indre, 

mørk sky, som dækkede for hendes normalt lette og glade 



 

 

sind. I stedet for at fornægte eksistensen af frygt og vrede, så 

bad hun frygten og vreden om at komme frem og denne gang 

manifesterede frygten og vreden sig igen som en mørk sky 

inden i hende. 

Derefter gik hun ind i selve den mørke sky, selv om noget i 

hende ikke ønskede at nærme sig skyen. Men hun vidste, at 

hun også skulle sige velkommen til den mørke sky i hendes 

sind med hele sit hjerte. Hun sagde til den mørke sky, at hun 

også elskede den.  

Der skete nemlig noget meget uventet, når hun gik ind i 

skyen med kærlighedens kraft.  

Den energi, der før var bundet i frygt og vrede blev 

forvandlet til en positiv, fremadskridende energi, når hun 

kom ud af skyen. Hun kunne nu se, at den mørke sky i sidste 

ende var en illusion. Det var en illusion skabt af hendes 

egosind og dets tro på, at det var virkeligt. 

Frygten var en illusion, fordi der ikke var noget som var 

virkeligt, som kunne være truende.  

Kun noget, der er virkeligt, er sandt og kan ikke være truende 

og intet uvirkeligt er eksisterende.  

Når hun gik til sin inderste essens af, hvad hun var, så kunne 

hun se, at det forholdt sig sådan. 

Hun havde prøvet denne øvelse mange gange før og hun 

vidste også, at hun i sit liv fremover mange gange ville gøre 

samme øvelse igen, fordi hun kun ville vokse spirituelt her i 



 

 

livet, hvis hun kunne overkomme forhindringerne, som lå på 

hendes vej.  

Hun vidste også, at det i øjeblikket ikke altid kunne ses af 

hendes normale dagsbevidsthed, at det forholdt sig sådan. 

Hun vidste også, at hun først efter en begivenhed kunne se, 

hvad den betød for hendes udvikling.  

Det var som, når man sejlede en båd. Man kunne først se 

bådens spor i vandet, når man kiggede sig tilbage. Sådan var 

det også med hendes liv, at hun først forstod meningen med 

det, der var hændt hende, efter at hændelsen var sket. 

For at kunne se bjergets fulde størrelse, måtte man stå nede i 

dalen. Hun skulle være helt nede i bunden for at have det 

fulde indblik i bjergets omrids. Hun skulle være helt nede i 

dalen, før hun kunne vide sig sikker på, at hun nu gik opad 

igen. 

Ved at gå igennem frygten, vreden og smerten med 

kærlighed, så kom hun stærkere ud på den anden side. 

I universet findes ikke noget, som er dårligt. Der er en kraft, 

som altid er i fremgang. Kraften går aldrig tilbage. Energien 

er altid i bevægelse og intet er statisk i dualiteternes verden.  

Ved at se det fra den rene bevidsthed, kunne hun se, at alt 

var, som det skulle være. Dog havde hun som medspiller i 

livet både en pligt og en mulighed for at være, skuespiller, 

iscenesætter og iagttager i sit liv. Det var ikke sådan, at det 

var ligegyldigt, hvad hun foretog sig. 



 

 

Livets mening var, at hun deltog i livets evige 

fremadskridende udvikling og var med til at lege med i 

universets spil, som blev iagttaget af den rene, højere 

absolutte bevidsthed. 

Sophia kom langsom ud af sin meditation. Der var en hel 

særlig fornemmelse at sidde inde i hulen og være under 

jorden. Hun havde en meget kraftig fornemmelse af at være i 

en meget tæt forbindelse med jorden og jordens kraft ved at 

sidde inde i denne hule.  

Hun følte, at det var en slags jordens urkraft, som hun kom i 

forbindelse med og som steg op i hende og aktiverede alle 

hendes celler med fornyet energi. En kraft, som var mange 

gange større her end alle andre steder, hvor hun havde 

mediteret.  

Sophia rejste sig og tog lommelygten for at se, om der ikke 

var et nyt tegn fra Jack. Hun gik mere systematisk til værks, 

for at se på alle kroge i hulen.  

Hun gik nu meget langsomt rund i hulen og kravlede op på en 

forhøjning, hvorfra hun ville have et endnu bedre udsyn over 

hele hulen. Da hun tog det sidste skridt op til forhøjningen og 

oplyste væggen, mødte hendes blik et virvar af streger på 

væggen.  

Da hun kom helt op, blev stregernes virvar dog til billeder af 

mennesker med fiskeredskaber samt forskellige jagtscener og 

fisketegninger. Hun var ikke det første menneske, som havde 

besøgt hulen, kunne hun regne ud. Hun opdagede også et 

gammel bålsted bestående af en kreds af sten.  



 

 

Tegningerne måtte være meget gamle, fordi der var en 

afbildning af hulens indgang og med en afbildning af 

delfinklippen, hvor vandstanden var under nederste kant af 

hulen. Vandet måtte siden hen have hævet sig.  

Lidt længere væk fra bålstedet i en niche, fandt hun resterne 

af en masse knogler. Hun kunne mærke gåsehuden kom frem 

på hendes arme og de små hår i nakken rejste sig. 

Sophia kom til at tænke på, hvor hun selv ville efterlade en 

besked inde hulen, hvis hun skulle kommunikere med andre. 

Hun ville ikke have efterladt noget i starten af hulen, fordi 

hun her var alt for optaget af bare at komme videre ind i 

hulen. Hun ville efterlade en besked et sted, hvor hun var 

sikker på, at alle ville standse op eller ved et sted, som var 

meget indlysende, at de ville se. 

Hvor var det, at hun var standset op? De to søjler! Sophia gik 

tilbage til de to søjler og undersøgte dem nærmere.  

Søjlerne stod meget tæt på hinanden, men de rørte ikke 

hinanden. Der var et mellemrum i mellem søjlerne.  

Sophia lod lommelygtens lys vandre op og ned af søjlerne og 

til sidst også i mellemrummet mellem søjlerne. Der var et 

eller andet som lyste op. Hun rettede lyset direkte mod stedet. 

Der lå en rød seddel omgivet af ring med en lille diamant. 

Det var diamanten, som lyste op. Til ringen var fastgjort en 

nøgle. Hun satte ringen på sin finger. 

Sophia grinede, så ekkoet gav genlyd i hele hulen og da hun 

hørte sit eget ekko komme frem, begyndte hun at grine endnu 

mere. Herligt! Det var bare dejligt, at være til. 



 

 

Hun tog sedlen ud af ringen og kunne straks se, at det var 

Jacks håndskrift. Derefter puttede hun nøglen i sin rygsæks 

indre lomme og lynede den. 

 

”Kære Sophia, 

Når du læser denne besked, vil jeg være på den franske side 

af Pyrenæerne. Jeg beder dig om, at du opbevarer denne 

nøgle på et sikkert sted, da du vil få brug for den senere hen.  

Jeg kan ikke afsløre meget mere på nuværende tidspunkt, 

hvorfor jeg ikke selv er her på stedet og hvorfor vi ikke kan 

mødes endnu. Jeg kan bare sige så meget, at jeg har lavet en 

opdagelse af umådelig betydning og at jeg er nødt til at tage 

en masse sikkerhedsforanstaltninger for at sikre opdagelsen 

ikke kommer i de forkerte hænder. 

Jeg beder dig om at tage til en lille by, Le Petit Montreau, i 

nærheden af Perpignan og booke dig ind i det eneste 

pensionat i byen. Pensionatet ledes af et ældre 

fransk/hollandsk ægtepar, Marie og Jan, som jeg har 

underrettet om din ankomst og bedt om at reserve et værelse 

til dig. 

Jeg har nedenfor lavet en lille skitse af, hvor du vil kunne 

finde byen. 

Der vil ligge en ny besked fra mig. Lad være med at gøre dig 

nogen bekymringer. Jeg kommer med en forklaring. 

kkk 



 

 

Jack” 

 

Sophia lagde ikke mærke til, at der var en skygge, som 

bevægede sig oppe på den afsats, hvorfra hun lige var 

kommet og havde fundet hulemalerierne, medens hun var 

begyndt at læse beskeden fra Jack. 

Sophia kunne ikke lade være med at føle sig en smule trist til 

mode, da hun havde læst beskeden. Hun havde sådan glædet 

sig til at mødes med Jack igen og nu var det anden gang i 

hendes ferie, at han ikke var, hvor hun havde forventet, at han 

ville være. 

Hvad mente han med, at han havde gjort en stor opdagelse af 

umådelig betydning? 

Hvorfor var han nødt til at lave sikkerhedsforanstaltninger? 

Hvorfor kunne han ikke bare fortælle hende, hvad det var, at 

han havde opdaget? 

Hvorfor kunne han ikke bare være her og fortælle hende det? 

Hvorfor skulle hun rejse til et nyt sted og nu til Frankrig? 

Sophia begyndte, at stille flere og flere spørgsmål og blev 

mere og mere frustreret over, at hun ikke kunne finde svar på 

nogen af spørgsmålene. 

Hun stoppede sig selv i hendes fortsatte opremsning af 

spørgsmål. Hun var blevet bevidst om, at hendes spørgsmål 




