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Et par ord fra oversætterne 

Den bog du skal til at læse nu, har vi valgt at oversætte fordi vi mener at den er meget vigtig at få ud 
til så mange mennesker som overhovedet muligt. Det er vigtigt for os at videreformidle Bruce 
Moens budskab: Du behøver ikke nøjes med at tro – du kan vide hvad der sker efter den fysiske 
død. Du kan erfare det selv mens du endnu er fysisk i live.  

Det har været et spændende arbejde at oversætte Rejser ind i det Ukendte, men også svært til tider 
da mange ikkefysiske fænomener ikke så let lader sig udtrykke i ord. Derfor har det i høj grad været 
en kreativ proces som har stillet store krav til vores opfindsomhed. Vi er meget taknemmelige for 
den hjælp vi har fået, og der skal især lyde en stor tak til: 

• Lisbeth Andersen og Jonna Lysholm for at læse hvert et ord, strege under, undre sig og komme 
med opmuntring og begejstrede tilbagemeldinger. 

• Christel Pierson for at have taget sig tid til at læse de første spæde kapitler og komme med 
konstruktiv kritik. 

• Johnny Jensen for at have hjulpet os med at oversætte de for os helt ukendte pilot-udtryk som 
forfatteren har brugt. 

• Andre oversættere på proz.com som slet ikke ved hvad de har hjulpet os med, men som har 
reddet os når vi var helt på bar bund. 

Vi håber at bogen vil få lige så stor betydning for dig, kære læser, som den har for os. Ønsker du at 
fordybe dig endnu mere i emnet, er der inspiration at hente på vores hjemmeside efterlivet.dk. 

Kærlig hilsen – og god læselyst! 
Gunther Strube og Anja Lysholm 



  

Tilegnet 
 

Den Mystiske Lærer som ønsker at forblive anonym (her kaldt Rebecca), uden hvis Kærlighed, 
Forståelse og Støtte intet af dette ville have været muligt; 

Robert A. Monroe hvis mod og teknologi skabte vejen og værktøjerne; 
Personalet på Monroe Instituttet hvis Vejledning og Undervisning 
lærte mig at udforske Efterlivet; 
Min familie hvis Kærlighed og Tålmodighed har været med mig fra 
begyndelsen; 
Min kone, Pharon, hvis Kærlighed og Mod var med til at skabe dette; 
Mine venner, fysiske og ikkefysiske, som har hjulpet mig med at lære 
at udforske. 



  

Prolog 

Jeg er bare et almindeligt menneske hvis nysgerrighed efter at vide noget om den menneskelige 
eksistens efter døden har ført mig til usædvanlige oplevelser. Jeg har aldrig haft en 
nærdødsoplevelse. Ingen overnaturlig oplevelse har forandret mig. Jeg er ikke født med særlige 
psykiske evner eller talenter. Hvis der er nogen forskel på dig og mig, er det kun den at min 
nysgerrighed allerede har ført mig til at udforske og vide hvad der kommer efter døden i Efterlivet. 

I århundreder har man fortalt os at viden om Efterlivet er uopnåelig. Min erfaring har 
overbevist mig om at ethvert almindeligt, nysgerrigt menneske kan lære at udforske menneskelig 
eksistens hinsides døden. 

For ikke så mange år siden troede næsten alle at jorden var flad. Ingen med den 
overbevisning vovede sig for langt ud på havet af frygt for at sejle ud over kanten og falde ned i 
dødens dybe afgrund. Jordens sande natur var ukendt. Nogle forestillede sig en virkelighed hvor 
jorden ikke var flad, men rund som en bold. Men de fleste, uvidende om hvad der fandtes på den 
anden side af horisonten, levede deres liv begrænset af deres accept af de overbevisninger som de 
fleste havde i den tids kultur.  

Nogle få ønskede at kende sandheden. Nysgerrighed drev dem ud over horisonten, langt ud 
over de tryghedsgrænser deres overbevisninger havde skabt. 

Fra nutidens perspektiv kan vi grine af uvidenheden hos de stakkels sjæle hvis liv var 
begrænset til at sejle tæt ved kysten. Vi ved nu at den kant de frygtede at sejle ud over, kun 
eksisterede i deres overbevisninger. Vi kan sejle ud over horisonten uden frygt for hvad der findes 
på den anden side. Viden om jordens sande natur gav os den frihed. 

Dog frygter de fleste i vores kultur stadig at sejle hinsides livets grænse, fra denne fysiske 
verden ind i døden. Alligevel kan ingen af os blive Her for evigt. Vi sejler alle – de fleste med 
usikkerhed og frygt – uundgåeligt hen imod den grænse af livet som vi kalder døden. Uden at kende 
sandheden lever de der holder fast i de ”moderne” overbevisninger, stadig i frygt for døden. 

Men nogle hævder at have sejlet ud over grænsen af dette liv og være kommet tilbage. 
Synske, medier og dem som har haft en nærdødsoplevelse, siger at de har krydset grænsen med vilje 
eller ved et tilfælde. De vender tilbage med beretning om en fremmedartet Ny Verden og 
fremmedartede nye mennesker. Folk synes for det meste at de er tossede. Jeg er sikker på at 
fremtidige kulturer vil se tilbage på os og le af den uvidenhed som tvang os til at leve i frygt for 
døden. 

Jeg håber at denne bog vil være med til at afmystificere det emne der vedrører menneskelig 
oplevelse hinsides døden i Efterlivet. Drevet af nysgerrighed har jeg sejlet ud og hjem mange gange. 
Hver gang er jeg vendt tilbage med mere viden gennem min egen direkte erfaring. Jeg har opdaget 
at døden ikke er noget at være bange for. 

Forhåbentlig vil det at læse denne bog få dig til at indse at du ikke kun behøver vælge 
mellem andres overbevisninger og skildringer. Du kan lære at sejle sikkert ud over dette livs 
grænse, udforske Der og vende tilbage. Du kan tage din egen førstehåndsviden om den Nye Verden 
der ligger på den anden side af det ocean vi kalder livet, med dig tilbage. Af nysgerrighed var det 
sådan jeg gjorde, og det kan enhver gøre – også dig. 



  

Denne bog er ikke specielt møntet på at lære nogen hvordan de skal udforske Efterlivet, 
selv om Appendiks C indeholder nogle retningslinier for dem der har interesse for det. Skoler som 
Monroe Instituttet i Faber, Virginia, kan lære dig at sejle. Den er nærmere en logbog over mine 
rejser og de kort jeg har tegnet. Den kan give kompasretninger, kortkoordinater og landkendinger 
som du måske vil genkende på din egen rejse. Nogle af jer vil måske opdage at I har været på denne 
rejse på jeres egen måde uden at vide det. For andre er den måske bare en sørøverhistorie. For alle, 
håber jeg, vil den i en vis udstrækning erstatte den frygt for døden som så mange af os gemmer på. 

Denne historie er, efter min bedste evne, en sand redegørelse for min oplevelse, med nogle 
ændringer af navne og steder for at sikre anonymitet for dem som ønsker det. Du behøver ikke 
godtage dette som sandheden. Du kan lære at udforske og opdage sandheden selv. Jeg håber at du 
som begiver dig ud på denne rejse, i det mindste finder små bidder her som lyder rigtigt ud fra din 
egen erfaring, og at disse små bidder vil opmuntre dig til at fortsætte. 

Den bestemte vej jeg har rejst, er selvfølgelig enestående for mig. Den har været farvet af 
alle de overbevisninger og fordomme om Efterlivet jeg har taget fra min egen kultur, religion og 
mange andre kilder. Udforskning af Efterlivet-serien optegner mine egne oplevelser og opdagelser. 
Jeg fraråder dig på det kraftigste at stole på noget af dette her. Sejl dit eget skib, og udforsk selv. 
Når du kommer tilbage, så del det du har fundet ud af, med enhver der er interesseret. Jeg føler at 
det er meget vigtigt at mange flere af os tilegner os viden om Efterlivet og videregiver til andre 
hvad vi opdager om hvem og hvad vi i virkeligheden er. Jeg føler også at det er vigtigt for mange 
flere af os at vide hvordan vores oplevelse af Efterlivet bliver påvirket af vores overbevisninger og 
den måde vi lever vores liv her i den fysiske verden på. Jeg tror på at efterhånden som flere af os 
kender sandheden, bliver både denne verden og Efterlivet bedre steder at leve i. 

Jeg begyndte at skrive Udforskning af Efterlivet-serien længe før jeg vidste at jeg ville 
blive forfatter, eller at det nogensinde ville blive til en bog. Jeg begyndte en måned efter at en ven 
og lærer ved navn Robert Monroe døde. Bob skrev tre bøger der havde indflydelse på mit liv – 
Journeys Out of the Body, Far Journeys1 og Ultimate Journey – og grundlagde Monroe Instituttet, 
hvor jeg lærte at udforske Efterlivet. 

Det var i april 1995, lige efter bombningen i Oklahoma City, jeg begyndte at skrive. Jeg 
var ikkefysisk taget hen til eksplosionsstedet den dag det skete, for at gøre hvad jeg kunne for at 
hjælpe dem der var blevet dræbt af eksplosionen og dens eftervirkninger. Senere var jeg nødt til at 
finde en måde at udtrykke og forløse de følelsesmæssige energier jeg havde opfanget, på. Den 
metode til følelsesmæssig forløsning jeg valgte, var at skrive om oplevelsen. Omkring halvvejs i 
denne proces kontaktede Bob Monroe mig fra Efterlivet for at tale om hvad jeg var ved at skrive. 

”Nå, Bruce,” følte jeg Bob sige, ”jeg ser du skriver om Oklahoma City.” 
”Ja, det lader til at være en måde at forløse noget på som jeg opfangede der,” tænkte jeg 

tilbage til ham. 
”Jeg er glad for at du skriver, Bruce. Jeg vil gerne have at du bliver ved med at skrive. Hvis 

du nedfælder tilstrækkeligt på papir, skal jeg gøre hvad jeg kan fra min side for at få det udgivet 
som en bog.” 

Jeg lovede ikke noget. Jeg arbejdede på fuld tid som maskiningeniør, og det eneste 
tidspunkt jeg havde at skrive i, var fra jeg kom hjem fra arbejde kl. 17.30 til jeg gik i seng. Men jeg 
skrev når jeg kunne finde tiden til det, og denne bog og dem som følger efter, er resultatet. 

Når jeg starter med min oplevelse med bombningen i Oklahoma City, springer jeg meget 
langt hen over det du behøver at vide for at forstå det hele, men så går vi tilbage, og historien vil 
blive til at forstå. 

                                                 
1 Udkommet på dansk med titlen Fjerne Mål på Borgens Forlag i 1987. 



  

Som jeg fortalte i begyndelsen, er jeg bare et almindeligt menneske. Hvis der er nogen 
forskel på dig og mig, er det kun den at min nysgerrighed allerede har ført til at jeg ved hvad der 
kommer efter døden i Efterlivet. Følg din nysgerrighed, og den kan føre dig til din egen viden om 
Efterlivet. Så vil du også vide det. 



  

I. Oklahoma City, 19. april 1995 

Igennem flere år havde jeg sejlet frem og tilbage mellem denne verden og Efterlivet. I land på 
mange ikke kortlagte øer havde jeg søgt efter ”skjulte skatte”, som jeg kalder den viden min 
udforskning giver. På nogle af dem viste mine opdagelser at der var meget mere at lære. 
Terrorbombningen i Oklahoma den 19. april 1995 viste sig at være netop sådan en ø. 

Jeg arbejdede som ingeniør på kontrakt i Colorado. Nyheden om bombningen begyndte at 
brede sig på kontoret først på formiddagen. De første nyheder fortalte at mange mennesker var 
blevet dræbt, men ingen af os kendte til blodbadets omfang. 

At lære at hjælpe andre som for nylig er afgået ved døden, var den måde jeg begyndte at 
lære at udforske Efterlivet på, så jeg havde kortvarige tanker om at der kunne være én eller anden 
måde hvorpå jeg kunne være til hjælp for dem som var blevet slået ihjel. Jeg besluttede mig til at 
gøre noget ved det når jeg kom hjem fra arbejde. 

Da jeg var på vej hjem ad motorvejen den aften, oplyste de nationale radionyheder flere 
detaljer om bombningen. På det tidspunkt hvor jeg tændte for tv’et for at se nyhederne, alene i min 
lejlighed, fremgik det tydeligt at mange, mange mennesker var blevet dræbt. Efterhånden som 
mørket sænkede sig, begyndte jeg at mærke en rastløs, irritabel, nervøs energi som syntes at fylde 
luften omkring mig. En stærk trang til at være sammen med andre mennesker trak mig ud til en 
nærtliggende Bennigan's-restaurant for at spise aftensmad. Der matchede den høje musik og 
larmende, overfyldte atmosfære i det mindste den energi jeg havde følt mig så omsluttet af alene 
derhjemme.  

Jeg sad ved et lille bord for mig selv og havde lige bestilt en skaldyrsplatte, da jeg kom i 
tanker om mine tidligere overvejelser om at prøve at hjælpe ofre for bombningen. Imens jeg stadig 
tænkte på at det var noget jeg faktisk ville gøre senere, sad jeg på en stol på Bennigan's og udtrykte 
stille min villighed til at yde assistance. Sådan begynder det altid. Jeg udtrykker kun hensigten om 
at fortsætte. Jeg troede jeg havde masser af tid til at spise færdigt, gå hjem, lægge mig ned, og så 
begynde at udføre min hensigt om at assistere. Jeg har gjort lignende ting før, og det har altid virket 
ganske fint. Men en skjult skat er noget der let kan narre. Man er aldrig sikker på hvad man finder. 
Få øjeblikke efter at have udtrykt mit ønske om at hjælpe, følte jeg Træners stemme, en ikkefysisk 
ven som du vil lære at kende senere. Jeg fokuserede på Træners stemme igennem den overdrevent 
høje musik og de mange menneskers stemmer. 

”Okay, Bruce,” følte jeg ham sige, ”de kan godt bruge en hjælpende hånd.” 
I det næste øjeblik, mens jeg sad på en høj stol hos Bennigan's og stadig var bevidst om 

disse omgivelser, fór jeg også pludselig igennem sortheden hen imod tre spædbørn som var blevet 
slået ihjel af eksplosionen. 

Mens jeg nærmede mig, kunne jeg se dem sidde tæt sammen, tilsyneladende uskadte og 
måske en smule omtumlede. Jeg havde aldrig før fremdraget mere end én person ad gangen, men 
dette så ikke ud til at være ret meget anderledes. Desuden var det her spædbørn, og jeg kunne 
sagtens holde alle tre samlet i min favn. Jeg snuppede dem op i mine arme og snurrede rundt mens 
jeg sansede efter retningen af Modtagelsescentret. 

Modtagelsescentret er en indgangsport for de nyligt afdøde i Efterlivet. Uanset hvad de har 
behov for, vil det blive stillet til rådighed for dem i dette rolige miljø med en velkendt fremtoning af 



  

den fysiske verden. For nogle der ankommer her, vil disse behov omfatte en beroligelse af 
dødsoplevelsens traume. Det er Hjælperne i Modtagelsescentret gode til. De får masser af øvelse. 

Modtagelsescentret i Efterlivets Fokus 27-område ligner den fysiske verden ganske meget. 
I Parken derinde er der græs, træer, stier, bænke og blomsterhaver. Som på alle foregående 
udflugter dertil vidste jeg at der ventede mennesker på mig når jeg ankom. De ville modtage disse 
spædbørn, og derefter påbegynde processen med at tilpasse dem til deres nye liv i deres Nye 
Verden. 

Efterhånden som Modtagelsescentret tonede frem, kunne jeg se menneskene stå og vente 
på græsset i Parken. Af ren og skær vane med altid at indsamle bevismateriale prøvede jeg at finde 
ud af hvem de mennesker der ventede nede på græsset, var. Jeg fornemmede tanter, onkler og ikke-
relaterede frivillige Hjælpere tage spædbørnene ud af mine arme. Jeg holdt et kort øjebliks pause, 
igen af ren og skær vane, for at indprente mig de indtryk i hukommelsen som jeg havde modtaget 
fra dem som havde ventet på os. Så vendte jeg mig om, fokuserede på eksplosionsstedet og 
accelererede ind i sortheden igen. I de få sekunder før jeg ankom, undersøgte og bemærkede jeg at 
jeg følte en svag sindsbevægelse som et resultat af det jeg lige havde gjort. Der var nogle følelser af 
tristhed over at spædbørnene så tidligt havde mistet livet, men heller ikke meget mere. 

Mange flere hurtigtgående ture fulgte, hvor jeg tog frem og tilbage mellem 
eksplosionsstedet og Modtagelsescentret. De første par ture var med børn i omkring to- til otte-års-
alderen. Af vane fortsatte jeg med at indsamle og gemme indtryk i hukommelsen som senere kunne 
være nyttige til at bekræfte det jeg troede jeg gjorde. Allerede tidligt i min træning var det vigtigt 
for mig at indsamle beviselige oplysninger: Jeg havde brug for beviser på at jeg ikke fandt på det 
hele selv. Jeg havde fået fat i det bevis så mange gange nu at der reelt ikke var behov for at fortsætte 
med at indsamle data, men nogle gamle vaner bliver så indgroede at man fortætter med at udføre 
dem uden at tænke nærmere over det.  

Så materialiserede en kvinde ved navn Charlotte sig i sortheden foran mig. Hun virkede 
omtumlet og i chok. Hun blev klar over min tilstedeværelse næsten med det samme og kiggede på 
mig med et granatchok-lignende ansigt og brustne øjne. Jeg forklarede at jeg var blevet sendt hertil 
for at bringe hende hjem. Jeg fornemmede at der et eller andet sted i hendes religiøse opdragelse var 
noget der sagde hende at når hun døde, var det meningen at nogen skulle komme og hente hende. I 
hendes fortumlede tilstand af chok var hun villig til tage med mig uanset hvorhen jeg ville bringe 
hende. Jeg rakte ud efter hende og tog hende ved hånden. Så lettede vi og fløj væk i retning af 
Parken. Da vi ankom, prøvede jeg, igen af ren og skær vane, at få et indtryk af navnet på den person 
som modtog hende der. Derefter vendte jeg om imod eksplosionsstedet. 

Der var adskillige voksne hurtigt efter hinanden. En mand ved navn Ralph eller Rob eller 
sådan noget var den sidste jeg følte jeg havde tid til at identificere. Jeg begyndte at føle mig en 
smule overvældet af det massive antal mennesker jeg kom i kontakt med. Sædvanligvis laver jeg 
den her type arbejde på én person ad gangen, og der kan gå flere dage eller uger imellem sådanne 
udflugter. Mens jeg bevægede mig frem og tilbage mellem eksplosionsstedet og Parken, begyndte 
folks navne og ansigter at løbe sammen i min hukommelse.  

Somme tider kom jeg tilbage mere bevidst om mine kraftigt støjende omgivelser her hvor 
jeg sad på stolen på Bennigan's. Bevidstheden om mine aktiviteter i Oklahoma City ville tone en 
smule bort, og jeg ville blot sidde og spise min aftensmad eller nippe lidt til min øl. Derefter ville 
synene og lydene begynde at tone bort, og jeg ville igen bevæge mig igennem sortheden. 

Halvandet år før Oklahoma City havde jeg mødt en speciel gruppe Hjælpere – mennesker 
som havde levet længe nok i Efterlivet til at forstå hvordan man assisterer de nyankomne med de 
specielle behov de har – mens de hjalp til efter et jordskælv i Indien hvor omkring 68.000 
mennesker døde. Jeg var på det tidspunkt deltager i en forskningsgruppe på Monroe Instituttet hvor 
man forskede i hvorledes man kunne hjælpe de afdøde efter en kæmpemæssig naturkatastrofe, og 



  

jordskælvet som lige netop var hændt et par dage før vores regelmæssigt planlagte udforsknings-
session, var en oplagt mulighed for at indsamle oplysninger. Jeg lærte meget om de bagvedliggende 
teknikker til at hjælpe større grupper af nyligt afdøde mennesker derude. 

Som jeg stod nu ved eksplosionsstedet i Oklahoma City og spejdede ind i sortheden, i gang 
med at finde endnu et offer, mærkede jeg en af de Hjælpere nærme sig bagfra og genkendte hans 
”stemme” (jeg har aldrig set denne mand). Han foreslog at jeg holdt op med at udføre disse 
udflugter frem og tilbage til Modtagelsescentret alene. 

”Bruce, bare få deres opmærksomhed. Få dem til at gå hen imod dig,” følte jeg ham sige. 
”Mens de bevæger sig tættere på dig, vil en Hjælper træde frem bag dig for at modtage dem. Lad 
Hjælperen transportere dem til Modtagelsescentret. Der er ingen mening i at bruge din værdifulde 
tid på at tage alle de ture frem og tilbage. Du er alligevel bedre til at få deres opmærksomhed end vi 
er. Husker du hvordan du anvendte den egenskab til at assistere os i Indien? Bare bring dem tæt ind 
til dig, og lad os klare resten.” 

”Okay,” sagde jeg. 
Yderligere to Hjælpere fra den foregående oplevelse kom til syne og så ud som meget, 

meget klare lys; så klart strålende at det næsten var blændende for øjet. De tog plads på hver sin 
side af mig, og sammen illuminerede de sortheden som to gigantiske projektører der gjorde det 
nemmere at finde ofrene for eksplosionen. Vi begyndte derefter at bevæge os sammen fremad og 
trængte dybere ind på området. 

Jeg tabte hurtigt fornemmelsen for antal eller navne eller noget som helst vedrørende de 
mennesker vi fandt som var blevet dræbt af eksplosionen. Jeg var så overvældet af antallet at jeg 
opgav min gamle vane med at indsamle beviselige oplysninger. De kom til syne, jeg fik deres 
opmærksomhed, og de bevægede sig hen imod os. Idet de kom hen imod os, kunne jeg mærke en 
Hjælper der stod tæt bagved mig, træde frem. Personen ville blive taget ved hånden, tiltalt med blid 
stemme, og sammen ville de dreje sig roligt hen imod Modtagelsescentret. Derefter ville de 
langsomt tage af sted sammen, og forsvinde ind i sortheden. 

Imens jeg fortsatte med afsøgningen efter flere mennesker, kom Rebecca, min mest 
elskede og værdsatte ven i den fysiske verden, til syne. Hun er et af de mest kærlige mennesker jeg 
kender i denne eller nogen som helst anden verden. Rebecca havde også deltaget i øvelsen med 
jordskælvet i Indien. Nu, i Oklahoma City, gjorde hun det samme. Stående med stort smil og 
armene spredt ud i kærlighed skabte hun en portal der drænede frygtens følelsesmæssige sorthed. 
Ved at sende sin Kærlighed ud til eksplosionsstedet lindrede hun det følelsesmæssige tryk og 
kastede lys ud i mørket. Vi besvarede hinandens hilsen med smil hvorefter jeg fortsatte, stadig med 
de to klart lysende Hjælpere ved min side. 

Mens vi fortsatte eftersøgningen, blev jeg klar over noget meget overvældende. I starten 
var det blot en svag antydning af en følelse. Jeg blev klar over at den havde været der hele tiden, 
men at jeg havde været i stand til at ignorere den indtil nu. Det må være noget lignende det en 
brandmand oplever når han går igennem en brændende bygning for at redde en kammerat. I 
begyndelsen er han så travlt optaget af at lokalisere og redde sin ven at han knapt nok ænser den 
omkringliggende malstrøm. Hvis han stopper op for at tænke over sine omgivelser, kan han lige 
pludselig se flammerne og mærke den intense hede. Brandmænd ved sandsynligvis bedre end at 
stoppe op og gøre den slags. Jeg er ikke brandmand. Jeg vidste det ikke. 

Jeg standsede op et øjeblik, åbnede naivt min bevidsthed for den nu stærke følelse jeg kun 
svagt havde været bevidst om i baggrunden. Jeg blev med det samme klar over at det var 
følelsesmæssig energi af utrolig styrke. Så lige pludselig: mand… hvor… kunne… jeg… mærke… 
den… intense… hede! Disse følelsesmæssige energiers brændende, sviende kraft og intensitet var 
utrolig. Sorg og forvirring var så stærke da de først ramte mig, at jeg følte min bevidsthed begynde 



  

at skælve, vaklende mod bevidstløshed. Ufatteligt horrible mængder af sorg, frygt, vrede, 
frustrationer og raseri brusede igennem mig. 

Denne del af den skjulte skat var jeg ikke det mindste forberedt på. Øjeblikke passerede 
forbi som år imens jeg kæmpede for at lukke min bevidstheds dør for det enorme tryk af disse 
følelser! Endelig, efter at jeg var i stand til at flytte min opmærksomhed væk fra de følelsesmæssige 
energier fra eksplosionsstedet, kunne jeg stoppe op og få pusten.  

Det tog mig lang tid at genvinde min sindsligevægt. Imens jeg svævede i sortheden og 
hvilede mig et stykke tid, tænkte jeg på hvad der lige var sket, og blev klar over at de mægtige 
følelsesmæssige energier jeg havde lukket mig op overfor, ikke kom fra de mennesker jeg var i 
gang med at hjælpe, men fra fysisk levende mennesker i området og fra hele landet. Bombningen 
havde fokuseret millioner af menneskers følelsesmæssige energi på eksplosionsstedet. 
Redningsfolk, ofrenes familiemedlemmer og mennesker rundt omkring i verden følte alle 
frustration, vrede, sorg og mere til imens de arbejdede, ventede og betragtede stedet. Disse følelser 
blev projiceret ind i området omkring eksplosionsstedet fordi folks opmærksomhed var fokuseret 
der mens de følte dem. 

Efter at have hvilet mig et øjeblik mere kølede jeg ned og følte mig lidt bedre tilpas. Så 
bevægede de klart lysende Hjælpere og jeg os tilbage i sortheden igen. 

Min bevidsthed blev forstyrret af en følelse af nogen nede til højre for mig et eller andet 
sted i den forvredne bunke af stål og sønderknust beton der engang havde været sikkerhedspolitiets 
bygning. Dem vi indtil nu havde fundet, havde ligesom været ude i det fri, nemme at finde og 
nemme at flytte. Vi mærkede hvor hun var, og vendte om imod bunken af murbrokker. Jeg 
bevægede mig helt tæt op imod den til jeg kunne mærke dens masse yde modstand mod videre 
fremfærd. Ved at anvende en anelse fremadrettet tryk kunne jeg overvinde modstanden hvorefter vi 
pressede os ind i murbrokkerne. Ved langsomt at bevæge mig igennem afsøgte jeg området foran 
mig for at finde frem til hvem det end måtte være jeg kunne mærke. Det tog ikke lang tid. Et par 
sekunder efter at vi havde bevæget os ind i bunken af murbrokker, fandt vi hende, udstrakt med 
ansigtet vendt nedad, omgivet og tildækket af smadrede dele af bygningen. Vi stoppede omkring tre 
meter fra hende, og jeg kaldte for at få hendes opmærksomhed. Hun kunne bevæge sit hoved og 
løftede det mens hun kiggede i retning af mig. Hun kiggede på mig og skreg: 

”Hjælp mig! Få mig ud herfra! Et eller andet er faldet ned over mine ben. Jeg er naglet fast, 
mine ben er låst, og jeg kan ikke komme fri.” 

Hun var meget forskræmt, nærmest hysterisk. Med den logiske og taktløse fremgangsmåde 
jeg anvendte på det tidspunkt, prøvede jeg at forklare hende at der var sprunget en bombe, og at hun 
døde af eksplosionen. Jeg kunne se på hende at hun troede jeg var skør. For hende at se var der 
faldet noget tungt ovenpå hende, og hun sad fast. Intet jeg kunne sige, ville overbevise hende om 
andet. Jeg anede overhovedet ikke hvad jeg skulle gøre for at hjælpe hende, før en eller anden 
foreslog mig at bruge en teknik jeg havde lært på tidligere ture, kaldet ”se det ikke være der”. 

”Se det ikke være der” – jeg kan virkelig godt lide lyden af det. Der er en hårfin forskel, 
men at se det ikke være der er ikke det samme som at få noget til at forsvinde. Rebecca havde lært 
mig det. 

Jeg koncentrerede min opmærksomhed om bunken af murbrokker der omsluttede kvinden, 
og begyndte at se den – ikke være der. En sfærisk boble, måske to gange hendes kropslængde i 
diameter, begyndte at danne sig omkring hende. Denne boble erstattede brokkerne med et dæmpet, 
hvidligt gråt lys. Efter nogle få øjeblikke svævede hun frit inde i boblen. Som hun svævede der, var 
det en enkel sag for hende at bevæge sig hen imod mig. Hun blev mødt af en Hjælper som trådte 
frem bag ved mig. Med et noget forvirret udtryk i ansigtet tog hun af sted med Hjælperen i retning 
af Modtagelsescentret. Stadig med de klart lysende folk der oplyste sortheden, svævende på begge 
sider af mig, begyndte vi at bevæge os hurtigt gennem bunken af murbrokker for at scanne efter 



  

andre indespærrede ofre for eksplosionen. Den samme se det ikke være der-teknik virkede gentagne 
gange for hver person vi fandt. Jeg kan ikke huske hvor mange mennesker vi bjærgede på denne 
måde. På det tidspunkt havde jeg mistet enhver interesse for at tælle eller identificere dem. 

Imens jeg stadig søgte med de klart lysende Hjælpere, spiste jeg min skaldyrsplatte færdigt 
i noget jeg er sikker på må have lignet en omtåget tilstand for folk omkring mig. Igennem hele 
denne oplevelse havde jeg været bevidst om mine omgivelser på Bennigan's samtidigt med mine 
aktiviteter i Oklahoma City. Somme tider ville det ene eller andet område tone ned, dog aldrig 
fuldstændigt. Jeg betalte min regning og efterlod en halvt tømt fadøl på bordet, gik direkte ud til 
min jeep og kørte hjem til min lejlighed. 

Kort efter at jeg var kommet hjem, begyndte jeg at have det som når jeg har været for 
længe ude i solen. Det føltes som strålingsforbrændinger efter at være blevet udsat for de 
følelsesmæssige energier fra eksplosionsstedet. Disse forbrændinger var ikke synlige på ydersiden. 
Det var følelsesmæssige forbrændinger på indersiden. Ligesom solskoldning brændte de mere og 
mere efterhånden som tiden gik. Sorg, raseri og vrede opslugte mig. Ængstelse, tungsind og 
frustration skyllede over mig som seks meter høje bølger der slår imod strandbredden under et 
stormvejr. Jeg ringede til Rebecca for at fortælle hende om hvad der var sket og for at sammenligne 
noter. Min gamle vane med verifikation var blevet vækket. Jeg ønskede også hendes råd omkring de 
følelsesmæssige energiforbrændinger jeg havde fået, og specielt hvordan de kunne undgås i 
fremtiden. Ved engang imellem at tale om de skjulte skatte med nogen som tidligere har fundet 
dem, kan man lære en hel del hurtigere. 

Hendes første ord var ”åh Bruce, spædbørnene.” Jeg følte en bølge af sorg rejse sig og så 
styrte ned igennem mig. 

Mens vi snakkede, ændrede min oplevelse af de følelsesmæssige bølger sig. De var ikke 
længere bølger fra en gigantisk brænding der hamrer løs på stranden. I stedet blev de mere som 
gigantiske dønninger ude på havet med stigende bølgetoppe og faldende bølgedale af intensitet. Jeg 
mærkede vrede, raseri eller frustration under mig stige med stor kraft. En bølge af sindsbevægelse 
brusede op gennem min krop til jeg var fuldstændig oversvømmet og overvældet af følelsen. Dette 
var ikke nogen behagelig oplevelse! På intensitetens højdepunkt, med bølgetoppen højt hævet over 
mit hoved, mistede jeg næsten al følelsesmæssig kontrol. Sorg og vrede, de mest fremtrædende, var 
de stærkeste og sværeste at have med at gøre. Gennem min frustration og desorientering fortsatte 
Rebecca og jeg med at tale om vores oplevelser. Efter ti minutter eller deromkring faldt der lidt 
mere ro over mig, og jeg begyndte at føle mig fysisk udmattet. Efter at have lagt røret på brugte jeg 
femten minutter på at udøve Tai Chi. Det gav mig en smule energi tilbage hvorefter jeg kollapsede i 
sengen for at hvile mig. 

Imens jeg lå der, mærkede jeg de konstante stigninger og fald af de stærke sindsbevægelser 
jeg havde følt på eksplosionsstedet i Oklahoma City. Disse energier havde klistret sig til min 
ikkefysiske krop som brændende varm, sort tjære, og jeg havde taget dem med ind i min fysiske 
verdens bevidsthed. En for stærk dosis af det stads som får lov at sidde for længe, kan gøre en 
person fysisk syg. Heldigvis havde jeg forudgående erfaringer med denne varme, sorte tjære, og jeg 
vidste hvordan jeg kunne fjerne det. 

Jeg slappede af til jeg var i Fokus 10, en særlig bevidsthedstilstand jeg havde lært at 
komme ind i under mit tidligere kursus på Monroe Instituttet. Derefter forestillede jeg mig mange 
små, hule bolde i luften over min krop. Mentalt dirigerede jeg alt inden for mit energifelt der ikke 
var mit, ind i en passende bold. Da det føltes som om alt var blevet overført fra mit felt ind i 
boldene, sendte jeg hver enkelt tilbage til deres retmæssige ejer. Jeg følte stor lettelse af trykket fra 
al den følelsesmæssige energi efterhånden som de imaginære bolde bar den væk. Bølger af følelser 
der bevægede sig igennem mig efter dette, var stadig kraftige, men overkommelige. Jeg var ikke 



  

længere i fare for fuldstændigt at miste min følelsesmæssige kontrol. Inden for 10 minutter havde 
jeg det en smule bedre, så jeg kontaktede Træner for at tilbyde yderligere hjælp i Oklahoma City. 

”Jeg tror du har fået nok for denne gang,” var hans svar. Med det faldt jeg stille og roligt i 
søvn. 

Det meste af torsdag, fredag og dele af lørdag var følelsesmæssigt barsk søgang. Bølger af 
sorg gav mig tårer i øjnene. Under bølgerne af vrede stampede jeg rundt i min lejlighed og ønskede 
at slå ud efter og smadre de svin som havde sprængt bomben. I løbet af de tre dage kom der gradvis 
færre bølger og med større intervaller. Det blev søndag før deres intensitet begyndte at formindskes.  

Min eksponering i Oklahoma City havde rodet op i al min egen uløste følelsesmæssige 
bagage. Det var alt hvad der var tilbage at gøre op med, efter at jeg havde sendt de energier jeg 
havde samlet op, tilbage til deres retmæssige ejere. For at løsne op for det som de havde rodet op i 
hos mig, var det nødvendigt for mig at byde mine følelser indenfor og give udtryk for dem. Mens 
jeg græd og rasede og talte og klynkede, dalede styrken af bølgerne gradvist. 

Jeg vågnede mandag morgen til et forslag fra Træner om at danne en REBAL 
(resonansenergiballon) før jeg stod op. Det er en energiopladningsteknik som jeg også lærte under 
kurset på Monroe Instituttet. Se det som at visualisere en stor ballon af energi der omslutter hele din 
krop. Inden for denne ballon visualiseres strømme af energi der passerer igennem din krop, som 
renser og genoplader det energifelt som er rundt om dig og gennemtrænger dig. Denne bestemte 
REBAL viste sig at have en ret indviklet fremtoning. Den havde et par modsat roterende spiraler. 
Den ene bar energien fra nede under mine fødder, op igennem min krop til over mit hoved. Den 
anden spiralform roterede i den anden retning uden for min krop. Den bar energien fra oven over 
mit hoved tilbage ned under mine fødder. Hver spiral gav næring til den anden ved at cirkulere 
frisk, ren, klar energi gennem hele min krop. Mens jeg lå der i min seng med øjnene lukkede, 
betragtede jeg REBAL’en gøre sit arbejde. Inden for tre-fire minutter blev det sidste af den 
følelsesmæssige snask som jeg havde fået raget til mig i Oklahoma City, ryddet af vejen. Efter 35 
minutters Tai Chi følte jeg mig fuldt energiopladet og var tilbage i min egen normale tilstand. 
Mandag var den første dag hvor jeg virkelig følte mig godt tilpas igen. 

Min mor brugte altid et ordsprog over for mig da jeg var dreng, om at erfaring både var 
den bedste lærer og en hård mester. Oklahoma City gav hende ret igen. Der var meget at lære af 
erfaringen fra denne rejse ind i Efterlivet. 

Af min veninde Rebecca lærte jeg hvordan man forbereder sig på sådanne følelsesladede 
sammenstød i fremtiden. Hendes teknik kommer fra Et kursus i mirakler som fortæller at ethvert 
forsvar kun inviterer til angreb. At lukke min bevidstheds dør mod trykket af disse følelser, havde 
været en fejltagelse. Mine forberedelser til udflugtsmål som Oklahoma City begynder nu altid med 
hendes erklæring: ”Alle mine energikanaler er rene, klare, åbne og fungerer perfekt. Enhver energi 
jeg møder, passerer let igennem mig uden at påvirke mig”. Jeg prøver at huske at bruge den hver 
gang. 

At begynde at yde hjælp siddende på et travlt, støjende sted som Bennigan's restaurant 
havde heller ikke været en klog beslutning. Det kan have været den højrøstede atmosfære der trak 
mig dertil. Hele oplevelsen ville have været bedre udført i stilhed og uforstyrrethed i min lejlighed. 
En endnu bedre mulighed havde været et samarbejde med en person som havde erfaring med det. 
Jeg havde grebet det alt for letsindigt an uden respekt for den mulige virkning som oplevelsen 
kunne have på mig. 

Dette var min første oplevelse hvori jeg blev klar over at tidligere kontakt med en 
organiseret gruppe Hjælpere kunne føre til at jeg fik deres assistance hvis behovet skulle opstå. 
Gruppen af Hjælpere som jeg havde mødt for halvandet år siden ved jordskælvet i Indien, kom for 
at hjælpe mig uden at jeg havde husket på eller spurgt dem. De havde sørget for forsyningsmæssig 
støtte og vejledning til mig, en nybegynder der var sprunget ud hvor han ikke kunne bunde. Jeg er 



  

taknemmelig for den assistance som de og andre som dem har givet mig. Denne oplevelse lærte mig 
at du kan få venner i Efterlivets Nye Verden som du kan stole på. 

 Folk har spurgt om jeg nogensinde ville turde forsøge sådan noget igen. Selvfølgelig vil 
jeg det. Jeg lærte en masse om hvordan man skal bære sig ad, ved hjælp af de fejltagelser jeg begik. 
Jeg vil bedre vide hvordan man griber sådan en oplevelse an i fremtiden. Desuden lærer jeg hver 
gang jeg tager en udflugt til Efterlivet på denne måde, mere om det jeg er mest nysgerrig efter: Jeg 
lærer mere om hvad det vil sige at være menneske. 



  

II. Indledende strejftog 

En barndomsdagdrøm 

Jeg har altid haft stor nysgerrighed omkring mine Tre Store Spørgsmål: Hvor kom jeg fra før jeg 
blev født? Hvad er det jeg skal mens jeg lever her? Hvor kommer jeg hen når jeg dør? At finde svar 
på de spørgsmål er en rejse jeg ved jeg begav mig ud på engang i fortiden. Det har altid været svært 
for mig at præcisere nøjagtigt hvor eller hvornår. Alle begivenhederne i mit liv synes så 
sammenvævede og indbyrdes forbundne at det nærmeste jeg nogensinde har kunnet komme det, har 
været at huske landmærker hen ad vejen. 

Et af de landmærker er en dagdrøm der gentog sig en eller to gange om ugen gennem 
mange måneder da jeg var fem-seks år gammel i 1953 og boede i Alaska. 

Den begyndte altid med den samme åbningsscene: Mens jeg var midt i et eller andet, blev 
det pludselig mørkt. Jeg stod ved det bageste hjørne af et hus og kiggede op på stjernerne på en klar, 
skyfri nat. Jeg befandt mig i en lille by eller landsby uden gadebelysning til at sløre alle disse klare 
stjerner. Huset, som strakte sig fra min højre side ud mod gaden foran, var hvidpudset. Bag ved mig 
var der et andet hus i samme stil og konstruktion, ikke mere end 2 meter væk. Til venstre havde en 
mørk, grusbelagt smøge fungeret som en vej ad hvilken jeg kunne bevæge mig uset om til bagsiden 
af huset. Foran mig førte en trætrappe op bag i huset til en afsats med en dør der gav adgang til 
anden sal. Jeg rakte ud efter gelænderet mens jeg stille begyndte at gå op ad disse knirkende trætrin 
på vej mod afsatsen og døren til anden sal. På afsatsen drejede jeg til højre og stod med ansigt mod 
døren. Jeg rakte ud efter håndtaget, åbnede døren og gik ind i værelset på anden sal. Det var et svagt 
belyst værelse. Jeg kunne se at loftet var undersiden af taget, med kippen løbende langs huset fra 
forsiden til bagsiden. I venstre side af værelset har der måske været en kommode med et tændt 
stearinlys som gav en dæmpet belysning af resten af værelset. På væggen længst væk kunne jeg se 
et hvidt bomuldsgardin bevæge sig langsomt, blafrende i en meget let brise. Vinduet bag ved 
gardinet må have været åbent, eller også var der ingen rude i. I højre side af værelset, halvt nede på 
væggen, var der en stor messingseng. På den side af sengen der vendte ud mod mig, gjorde en 
kvinde tegn til at jeg skulle komme over og lægge mig hos hende. Jeg gik helt ind i værelset og 
lukkede døren bag mig. Mens jeg gik om på den anden side af sengen, kan jeg huske at jeg kiggede 
på kvinden som løftede tæppet mens jeg ivrigt kravlede ned i sengen til hende. Som en fem-seks-
årig dreng forstod jeg aldrig helt hvad det var vi lavede i den seng. Jeg mærkede kun den muntre 
atmosfære, lystfølelse og en masse hoppen og bevægelse. Hvad det end var, nød jeg det indtil jeg 
hørte disse fodtrin – tunge fodtrin der kom op ad de trapper jeg var kommet op ad kort tid før. 
Tunge fodtrin som indgød sådan en frygt i mig at noget i mit bryst hoppede op i halsen på mig. Jeg 
følte en rædsel ud over alle grænser. Jeg rullede ned af kvinden, om på den side af sengen nærmest 
vinduet. Mit blik var naglet til døren. I et øjeblik, mens jeg lå på ryggen og min kropsvægt hvilede 
på mine albuer, var jeg lammet af skræk. Jeg blev ved med at stirre på den dør. Da døren fløj op, 
kunne jeg se en enorm mand stå i døråbningen aftegnet mod nattehimlen. Han havde en 
bredskygget, flad hat på som næsten rørte ved dørkarmen over hans hoved. Hans drøjde fyldte hele 
døråbningen. Jeg vidste i det øjeblik at hvis han fik fat i mig, ville jeg være død eller det der var 
værre. Som fem-seks-årig forstod jeg aldrig hvorfor manden ville slå mig ihjel. I den dagdrøm var 
der kun tid til at handle, ikke stille spørgsmål. I én bevægelse løftede jeg det lette, tykke tæppe med 



  

min venstre hånd, rullede ud af sengen og løb nøgen over mod vinduet. Jeg husker at jeg satte 
hænderne foran mig som en udspringer mens jeg sprang hen mod det hvide bomuldsgardin. Jeg var 
grænseløst rædselsslagen da jeg sprang. Lige før mine fingre rørte ved gardinet, sluttede 
dagdrømmen altid. Og der sad jeg så igen i dagslyset og legede med mine lastbiler i støvet, mens 
mit hjerte stadig hamrede af skræk. 

Som fem-seks-årig tænkte jeg aldrig ret meget over hvad det betød eller hvorfor det skete. 
For mig var det bare endnu en drøm. Alle børn har drømme de kan huske, hele tiden. Det virkede 
ikke usædvanligt på mig at det skete mens jeg var lysvågen i løbet af dagen og legede udenfor. Det 
var bare endnu en drøm – en jeg havde mindst en gang om ugen i flere måneder i træk. 

Senere i livet begyndte jeg at spekulere: Hvor mon den dagdrøm var kommet fra? Hvordan 
kunne jeg som lille dreng have nogen viden om messingsenge, sex eller en anden mands jalousi som 
var så stærk at han ville slå mig ihjel? Og de følelser der fulgte med oplevelsen: Hvor var de 
kommet fra? Den nydelse, glæde og munterhed jeg følte med kvinden. Den lammende rædsel jeg 
følte da jeg vidste at jeg ville blive slået ihjel eller det der var værre hvis manden i døråbningen 
fangede mig. Hvor kom de følelser fra? 

Da jeg var nået op først i tyverne, stod det klart for mig at jeg ikke havde nogen fornuftig, 
logisk forklaring på at en fem-seks-årig dreng kunne have sådan en dagdrøm. Forældre tog ikke 
deres børn med i biografen dengang, og sådan en historie ville ikke være blevet vist på tv i 1953. 

Efter mange år måtte jeg indse det eneste mulige svar: reinkarnation. Jeg havde levet i en 
anden tid, på et andet sted, i en anden krop, under andre omstændigheder. På en eller anden måde 
havde jeg som barn husket detaljer om mine sidste minutter i live i det liv. Mindet blev så levende 
skildret i den barndomsdagdrøm, følelserne var så ægte, at jeg stadig husker hver eneste detalje i 
dag, 42 år efter. 

Som nogen fortalte mig for længe siden: Hvis du udelukker alle andre muligheder, så må 
det der er tilbage, uanset hvor fornuftstridigt det end måtte virke, være svaret. For mig er 
reinkarnation det svar. 

(En bemærkning mere: Tit når jeg har fortalt andre om min tilbagevendende 
barndomsdrøm, har deres reaktion været at relatere det til en tilbagevendende barndomsdrøm de 
selv har haft. Sådan nogle drømme synes at sidde fast i folks hukommelse i evigheder. De detaljer 
de er tilbøjelige til at huske 30-40 år senere, er faktisk temmelig overraskende når man tænker på 
hvor lang tid der er gået.) 

Carl Jung, en af den moderne psykologis fædre, sagde at den tidligste drøm et menneske 
kan huske, tit slår tonen an og fastsætter formålet med hele ens liv. I mit tilfælde er den dagdrøm 
den eneste drøm jeg kan huske fra den periode af mit liv. Og for mig havde Carl Jung ret: Dens 
indhold, og min undren over dens oprindelse og betydning, gjorde den til et landmærke på min 
rejse. Det har slået tonen an og givet mit liv mening. 

Hvem er du? 

Da jeg var nået op midt i tyverne, havde min nysgerrighed fået mig til at læse alt hvad jeg kunne 
finde, som havde med mine Tre Store Spørgsmål at gøre. Jeg havde læst Biblen, bøger om 
automatskrift, reinkarnation, astrologi, numerologi, hypnose, drømme og mange andre som havde 
med det overnaturlige at gøre. Jeg legede med Ouijabræt. Jeg hørte bånd som efter sigende skulle 
indeholde information fra det ukendte kanaliseret gennem medier. Endelig følte jeg at jeg havde en 
temmelig god grundidé om hvor vi kom fra før vi blev født. Min nysgerrighed begyndte så at 
fokusere på hvor jeg kom hen når jeg døde. 



  

Jeg slugte enhver kilde til information jeg kunne finde. Jeg læste bøger om Edgar Cayce, 
og andre af forfattere som Ruth Montgomery, Judy Boss og mange flere. Jeg læste The Search for 
Bridey Murphy, en historie om at gå tilbage til tidligere liv ved hjælp af hypnose, og hypnose blev 
endnu en hobby. 

Meget af det jeg læste, indikerede at der hvor vi kommer hen når vi dør, måske er 
forbundet med den verden vi drømmer i. Jeg besluttede mig til at finde en måde at gå bevidst ind i 
drømmenes verden på. Da jeg stødte på Carlos Castenadas materiale, fik jeg mine første virkelige 
fingerpeg om hvordan jeg bevidst kunne gøre det. 

Castenada, en antropologistuderende, skrev en række bøger om sine studier af troldmænd 
og shamaners rolle i den Yaqui-indianske kultur i Mexico. I en af bøgerne beskrev han hvordan 
hans lærer, en mand han kaldte don Juan Matus, havde instrueret ham i at finde sine hænder mens 
han drømte. Hans hænder ville fungere som et referencepunkt der skulle hjælpe ham til at blive 
”vågen” og således være i stand til bevidst at udforske drømmeverdenen. 

Endelig var jeg stødt på en metode jeg kunne bruge til at blive bevidst i drømmenes 
verden. Når jeg engang nåede der til, var jeg sikker på at jeg ville kunne udforske de steder vi 
kommer til når vi dør. Som sædvanlig besat af at nå mit mål, begyndte jeg med det samme at gøre 
en kæmpe indsats for at praktisere don Juans instrukser til Castenada om at tænke på at finde sine 
hænder mange gange i løbet af sine vågne timer som en måde at tilskynde den handling under sine 
drømme på. Så mange gange om dagen som jeg huskede at gøre det, kiggede jeg ned på mine 
hænder og sagde til mig selv: Jeg vil kigge ned mens jeg drømmer i nat, og se mine hænder i mine 
drømme. Hver nat lagde jeg mig til at sove og tænkte på at finde mine hænder. I over en måned 
vågnede jeg hver morgen skuffet over ikke at have opnået det jeg havde sat mig for. 

Så en nat skete det! Mens jeg sov, opdagede jeg pludselig at jeg kiggede ned på mine 
hænder! Jeg havde fundet dem, og jeg vidste at jeg sov og drømte. Jeg kiggede grundigt på dem: 
Jep, det er sørme mine hænder. Så… hvad skal jeg nu? Jeg havde været så besat af ideen om at 
finde mine hænder at jeg ikke havde brugt tid på at tænke fremad og planlægge hvad jeg så ville 
gøre! Jeg huskede en af don Juans instrukser. Hmmm, nå, men jeg kan da kigge mig lidt omkring. 

Okay... så jeg kiggede op igen og så at jeg stod i gangen på anden sal i et gammelt hus. Jeg 
kunne se et par døre langs gangen på venstre side og en tom væg til højre. Gangen strakte sig måske 
seks meter foran mig og endte i en tom væg. Hvor kedeligt, tænkte jeg ved mig selv, jeg står i en 
gang i et hus, og hvad så? Der må være noget mere interessant at lave end at stå her og kigge på en 
gang i et gammelt hus! 

   Kraftspring! Hele mit liv har jeg aldrig været stærk nok eller haft tilstrækkelige 
motoriske evner til at lave kraftspring – det er det jeg vil gøre. Det vil være nemt her – jeg har ikke 
en tung krop at flytte rundt på. Det her bliver godt! Jeg tænkte så højt at jeg er sikker på at enhver i 
eller i nærheden af huset må have grinet. Jeg sprang fremad, landede på mine hænder og sprang 
videre til mine fødder. To-tre gange mere lavede jeg jublende disse kraftspring ned ad gangen på 
anden sal. Jeg stoppede brat. Tilsyneladende uden grund vendte jeg mig om for at se på gangens 
tomme væg på min højre side. Mens jeg gjorde det, begyndte et vindue at tage form i væggen foran 
mig. Et gammeldags dobbelt hejsevindue med træramme materialiserede sig i væggen lige foran 
mig. Den nederste halvdel af vinduet åbnede sig, og jeg kiggede ud i det fjerne på en mand. 

Det var en stor fyr! Jeg vidste at han måtte være stor, for vi kiggede direkte ind i hinandens 
øjne. Jeg stod på gulvet på anden sal i et hus. Han stod på jorden. Jeg kunne ikke være sikker på at 
han stod på jorden, eftersom hans fødder var skjult af den glatte, grålige, hvide kappe han havde på. 
Den hang løst fra hans skuldre to etager ned til jorden. Hans fødder rørte måske i virkeligheden ikke 
jorden, men det betød ikke noget på dette tidspunkt. Jeg kiggede på en meget stor fyr. 

Mens jeg kiggede på hans ansigt, forsøgte jeg at bestemme hans nationalitet. Af en eller 
anden grund syntes jeg den var meget ejendommelig. Hans hud så mørk ud, mere asiat end neger, 



  

men hans ansigtstræk var små og mere karakteristisk for nordeuropæere. Der var noget meget 
underligt og skævt ved hans øjne, ikke skrå som hos en asiat, men alligevel var der noget ved dem 
der fangede min opmærksomhed. Mens jeg fortsatte med at kigge på ham, besluttede jeg at han 
måtte være norsk orientaler. Det lyder ret fjollet nu, men det var den eneste kombination der tog 
højde for alle de særlige kendetegn ved hans fremtoning. 

”Hvem er du?” råbte jeg til ham i et uformelt, henkastet toneleje. 
Han bevægede ikke en muskel, men begyndte langsomt at komme imod mig. Udtrykket i 

hans ansigt ændrede sig aldrig mens jeg kiggede på ham. Han havde et af de der fuldstændig ikke-
truende jeg-ved-noget-du-ikke-ved-smil på læberne hele tiden. Jeg blev urolig over at han kom 
tættere på mig. 

”Hvem er du?” spurgte jeg med lidt mere kraft i stemmen denne gang. 
Intet i hans ansigt eller bevægelser tilkendegav at han havde hørt mit spørgsmål. Han blev 

bare ved med langsomt at komme endnu tættere på hvor jeg stod i gangen. Da han var nået rigtig 
tæt på, havde frygten fået overtaget, og jeg skreg ”HVEM ER DU?” af fuld hals. 

Netop som jeg følte at jeg var fortabt, lukkede vinduet sig og forsvandt igen ind i den 
tomme, glatte væg. Jeg lavede kraftspring ned ad gangen igen som om intet var sket. Frygten var 
væk, og jeg var glad igen. Jubiii, se på mig, jeg laver kraftspring ned ad gangen. Det begyndte ret 
hurtigt at kede mig at lave kraftspring. Det var ikke rigtig en udfordring mere. Hvad skulle jeg så? 

Jeg kunne godt tænke mig at springe gennem væggen og lande et eller andet sted væk fra 
denne her kedelige gang, kunne jeg høre mig selv tænke. Klart nok, næste gang mine hænder ramte 
gulvet, hoppede jeg forlæns med fødderne først og mærkede mig selv flyve ud gennem væggen. Jeg 
kom ind i en mærkelig sorthed jeg aldrig før havde set. Jeg kunne mærke at jeg bevægede mig 
nedad med fødderne først, efter at være kommet ud af gangen på anden sal gennem væggen. Jeg 
kunne også se at jeg bevægede mig. Jeg var i en slags grovkornet, ensartet område af sorthed som 
var af tredimensional karakter. Det var en sorthed med dybde. Da jeg kiggede ind i det, kunne jeg se 
det flyve forbi i en forrygende fart, og det gav mig en fornemmelse af bevægelse. Jeg kunne ikke 
mærke denne sorthed som man måske mærker luft, men jeg kunne se dens grovkornede struktur. 
Den var mere flydende end fast som jeg faldt gennem den på vej mod hvor jeg nu skulle hen. 

Okay, sagde jeg til mig selv, hvor skal jeg lande? Jeg kom til at tænke på billedet af en 
smuk, solbeskinnet mark. Efter et øjeblik eller to landede jeg med fødderne først på en temmelig 
slidt jordsti som bugtede sig gennem græsset mod horisonten. Terrænet var bakket, græsset 
grønnere end jeg husker at have set noget sted på jorden. Der var træer, lave og høje, sparsomt 
spredt rundt i landskabet. Stien jeg var landet på, bugtede sig hen over en græseng og drejede så 
mod venstre op ad en lav bakke i det fjerne. Jeg fulgte stien med øjnene fra hvor jeg stod til hvor 
den forsvandt over bakken. I det fjerne, på bakkekammen, kunne jeg se nogle mennesker, fem-seks 
stykker, komme gående ned ad stien imod mig. De var stadig et godt stykke væk og udgjorde ingen 
fare, og alligevel var det mest fornuftige der faldt mig ind, at angribe dem. Mens jeg løb mod dem 
så hurtigt jeg kunne, pløjede jeg mig ind i dem med armene svingende omkring mig. Mens jeg 
havde nærmet mig dem, virkede de glade for at se mig, næsten som om de kendte mig. Det føltes 
som om de havde ventet at jeg skulle komme og møde dem. Jeg angreb dem alligevel med alt det 
raseri jeg kunne mønstre. Jeg stod midt iblandt dem og fægtede med armene i et forsøg på at gøre så 
meget skade på dem som muligt. Disse uskyldige mennesker behandlede mig godt i betragtning af 
mine aggressive handlinger. De omringede mig og skubbede mig blidt ned mod jorden ved at lægge 
deres hænder og arme over mig. Jeg kunne mærke at de ikke ville mig noget ondt da de holdt mig 
nede. Det var mere som om de troede de var stødt på en sindssyg mand og bare holdt ham fast. Jeg 
kæmpede for at komme fri og fortsætte mit angreb da jeg gradvist begyndte at miste bevidstheden. 
Det næste jeg blev bevidst om, var at jeg vågnede i min seng i Minnesota, i et hus jeg var ved at 
bygge ved en sø. 



  

Jeg huskede det! Det var lykkedes mig at finde mine hænder i mine drømme. Jeg var 
blevet ”vågen”, og jeg huskede også alt hvad der skete efter det. Jeg undrede mig over hvem han 
var, den store fyr jeg var blevet så bange for da jeg kiggede ud ad vinduet. Jeg undrede mig over 
den underlige sorthed jeg var faldet igennem efter at have forladt huset gennem væggen. Hvor var 
det sted med stien, solbeskinnet og så smukt? Jeg følte mig lidt fåret over at have angrebet de rare 
mennesker som var kommet gående imod mig på stien. Hvem var de mennesker i det hele taget? De 
havde virket som om de vidste at jeg kom og ventede på mig. Jeg følte det som om de kom ned ad 
den sti for at møde mig. De ville sikkert fortælle mig en eller anden stor hemmelighed som jeg bare 
ville brænde efter at høre, og i stedet for at lytte, gik jeg hen og prøvede at banke dem sønder og 
sammen. Jeg følte mig så dum og skamfuld. Jeg tænkte på hvad alle de ting mon havde betydet, 
som jeg havde set og gjort i min første vågne drøm. Jeg lagde mig til at sove med en masse 
spørgsmål på sinde den nat. 

En chokerende, larmende opvågning 

Morgenen efter vågnede jeg i mit soveværelse, eller det troede jeg i hvert fald jeg gjorde. Det 
lignede fuldstændig mit soveværelse, men det var fyldt med et underligt gylden-gult lys. Lyset som 
fyldte mit værelse, var så underligt at jeg i starten bare prøvede at finde ud af hvordan sådan noget 
kunne være muligt. Endelig ræsonnerede jeg mig frem til at den underlige værelsesbelysning bare 
måtte være skæret fra en diset solopgang der kom ind gennem vinduet. (Utroligt som vi afviser ting 
vi ikke kan forklare, og så undlader at undersøge det nærmere. Nogle timer senere gik det op for 
mig at det underlige gylden-gule lys ikke kunne have været sollys: Det eneste vindue i det 
soveværelse vender mod vest.) 

Så fangede en svagt summende, vibrerende lyd i mit hoved min opmærksomhed og bredte 
sig hurtigt ud i hele min krop. Den blev forstærket til et meget ubehageligt niveau og føltes som en 
meget stærk, rå, lavfrekvent strøm der løb igennem hele min krop. Den følelse af at få elektrochok 
som denne strøm gav mig, mindede mig om scener fra gamle film hvor skurken kommer i den 
elektriske stol. De summende, rystende stød det gav, var fuldstændig overvældende. Lyden der 
ledsagede denne følelse, var som hvis jeg havde haft hovedet inde i en jetmotor på fuld kraft. Det 
øredøvende brøl der fyldte mit hoved, udelukkede enhver mulighed for tankevirksomhed, med 
undtagelse af den rene og skære rædsel som fyldte hele mit væsen. Jeg kunne ikke bevæge en eneste 
muskel. Jeg var sikker på at jeg var i kløerne på en eller anden voldsomt stærk, elektrisk, 
dødbringende kraft som var i færd med at gøre en ende på mit liv. 

Jeg kæmpede som en gal for at bevæge min krop og komme ud af det greb som den kraft 
holdt mig fast i. Der var intet der virkede. Mine øjne syntes stadig at være åbne eftersom jeg 
tydeligt kunne se soveværelset omkring mig, men jeg kunne ikke engang bevæge en finger. Min 
krop føltes død bortset fra den stærke, rædselsvækkende, elektriske, brølende, summende 
fornemmelse der bølgede igennem mig. Jeg koncentrerede mig om at prøve at bevæge mine ben og 
tænkte: De er de største, stærkeste muskler i min krop. Hvis jeg kunne bevæge noget som helst 
overhovedet, ville det være mine ben. Jeg var i panik. Sanseløst kæmpede jeg for at bevæge noget – 
hvad som helst. Så mærkede jeg en lille bitte muskel bag mit venstre knæ spjætte bare en smule. 
Den summende, brølende, dødbringende strøms kraft aftog, dirrede, og døde så hen. 

Værelset blev sort et øjeblik, og så åbnede jeg øjnene. Jeg var stadig i mit soveværelse, 
men det sælsomme gullige lys var væk. Min krop bevægede sig nemt op i siddende stilling og ud af 
sengen. Den forfærdelige summen var væk, og alting virkede normalt igen. Jeg havde ingen anelse 
om hvad det var, hvor det kom fra eller hvad der havde fået det til at ske. Jeg tænkte at jeg enten 



  

havde været i nærkontakt med døden, eller også var jeg ved at blive vanvittig. Jeg vidste at jeg ikke 
havde lyst til en gentagelse af det, hvad det så end var. 

I løbet af de næste to uger gentog den summende, brølende, vibrerende, 
henrettelseslignende oplevelse sig flere gange. Nogle gange fik jeg en omgang magen til den første 
når jeg vågnede om morgenen. Andre gange mærkede jeg det begynde netop som jeg var ved at 
falde i søvn; først blødt og så meget hurtigt intensiverende til et rædselsvækkende, tænderskærende 
niveau. Rystelsen skræmte mig altid; Jeg vågnede brat for at undgå fornemmelsen. 

I løbet af de to uger besluttede jeg mig efterhånden til at hvad det end var, ville det ikke slå 
mig ihjel, i hvert fald ikke lige med det samme. Jeg opdagede også at hvis jeg virkelig 
koncentrerede mig, kunne jeg få en eller anden legemsdel til at bevæge sig. At bevæge noget, 
uanset hvor lille en bevægelse det var, ville løsrive mig fra den brølende, summende rædsels greb. 
Det blev et irritationsmoment som kom bag på mig mens jeg var ved at falde i søvn eller vågne, 
men jeg frygtede det kun mens det foregik. Ellers tænkte jeg at det var noget underligt noget der 
sikkert ville gå over af sig selv, så jeg holdt det for mig selv. 

Næsten to uger efter hvem er du-drømmen, besluttede jeg mig til at gå på biblioteket for at 
finde en bog om hypnose. Hypnose var stadig en af mine hobbyer på det tidspunkt, og jeg havde 
ikke læst en ny bog om emnet i et godt stykke tid. Så det var i hvert fald derfor jeg troede jeg tog 
derhen. Jeg gik hen og kiggede i kartoteket, skrev et par klassemærker ned og gik tilbage mod 
boghylderne. Det tog ikke lang tid før jeg fik øje på den første bog på min liste på øverste hylde, lidt 
over øjenhøjde. Jeg kastede et flygtigt blik op på bogen mens jeg rakte op efter den, satte fingeren 
op på den øverste kant og hev den ud og ned af hylden. Mens jeg trak bogen til mig, åbnede jeg den 
uopmærksomt og begyndte at læse halvt nede på venstre side. Der stod: 

”En høj, temmelig mørkhudet kvinde i en lang, glat kjole eller kappe 
stod næsten ved siden af mig. Mit første indtryk var at hun var neger 
med små og jævne træk, mørkt, glat hår og lige pandehår. (Ved 
nærmere eftertanke indså jeg at ud fra beskrivelsen kunne hun have 
været mellemøstlig eller Ægypter, men ikke orientaler, for så ville jeg 
have lagt mærke til øjnenes form).” 

Noget ved de linier virkede underligt bekendt, og jeg kunne mærke at det ”noget” pressede sig frem 
i min bevidsthed. Det kom meget hurtigt med stigende pres, og så eksploderede det i tanker som jeg 
kunne genkende. 

   Øjeblik! Den beskrivelse passer på den person jeg skreg til i den hvem er du-drøm jeg 
lige havde for et par uger siden! tænkte jeg ved mig selv. Jeg lukkede bogen og læste på omslaget. 
Journeys Out of the Body af Robert A. Monroe. Det her er ikke den bog jeg rakte ud efter! Jeg var 
slet ikke klar over hvordan jeg ved et uheld havde fået fat i denne bog, men det virkede som en af 
de tilfældigheder man ikke spøger med. Jeg havde trods alt skreget ”hvem er du?” til en i min første 
vågne drøm for to uger siden, og bogen i min hånd lod til at være den som svarede tilbage. 

Jeg begyndte at tænke på tilfældigheden i det. For at komme til biblioteket havde jeg kørt 
omkring 23 kilometer. Der lå mindst tre andre biblioteker tættere på hvor jeg boede som jeg kunne 
have kørt ind til i stedet for. Der var adskillige andre hypnosebøger på min liste. Jeg kunne have 
rakt ud efter hvilken som helst af disse andre bøger først. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på 
hvor stor sandsynligheden egentlig var for at jeg tilfældigvis fik fat i denne forkerte bog? Endvidere, 
hvor stor var sandsynligheden for at jeg ville åbne denne forkerte bog et ”tilfældigt” sted og læse 
svaret på et spørgsmål jeg skreg i den drøm to uger før? Jeg besluttede at sandsynlighed ikke havde 
noget med det at gøre. Jeg lod hypnosebogen blive på hylden og tog Journeys Out of the Body med 
hjem. 



  

Da jeg var kommet hjem, begyndte jeg at læse Monroes bog. Monroe hævdede at han 
spontant var begyndt at rejse ikkefysisk ved fuld bevidsthed flere år før han skrev den. Den passage 
jeg var stødt på på biblioteket, henviste til væsner han kaldte Hjælpere. På hans ud af kroppen-rejser 
ydede disse Hjælpere tit assistance. Jeg fandt også en forklaring på det summende, brølende, 
elektrochok jeg havde oplevet dagen efter min hvem er du-drøm. Monroe fortalte i sit første kapitel 
om en stærk vibration som, med hans ord, holdt ham ”som i en skruestik”. Han kaldte det 
”vibrationstilstanden” og forklarede at det var et forstadium til en ud af kroppen-tilstand. Han 
skitserede teknikker som kunne bruges til at lette fremkaldelsen af denne vibrationstilstand og bruge 
den til at gå bevidst ud af sin krop. Dette lød meget bedre end bare at have vågne drømme! Han 
skrev om at kunne tage hen hvor som helst i den fysiske eller ikkefysiske verden i denne ud af 
kroppen-tilstand, bevidst! 

Efter at have læst hans bog fra ende til anden, begyndte jeg entusiastisk at praktisere de 
teknikker han beskrev. Hans vejledning virkede en smule uklar idet den henviste til mange ting jeg 
ikke forstod. Men jeg gjorde mit bedste for at bruge hans teknikker til at indlede sin 
vibrationstilstand, øge frekvensen af vibrationerne til en høj, jævn fornemmelse og så gå ud af 
kroppen. Jeg lagde al min energi i at opnå det mål. Jeg øvede mig når som helst jeg havde chancen. 
Det varede ikke længe før jeg begyndte at se resultater, men jeg havde stadig et problem med 
frygten. Mens jeg var ved at falde i søvn, ville jeg begynde at bruge teknikken og tit pludselig 
opdage at jeg var fanget i den summende, brølende tilstands greb. Min første reaktion var altid 
hurtigt at trække mig tilbage i frygt, efterfulgt af en afsky for at jeg havde fået vibrationstilstanden 
startet og så trukket mig ud af det jeg var så desperat for at opnå. Jeg kan ikke sige at jeg 
nogensinde fik ordentlig kontrol over Monroes vibrationstilstandsteknik. Jeg blev aldrig i stand til 
at fremkalde den når jeg ville. 

Det var imidlertid i den periode jeg havde min første beviselige ud af kroppen-oplevelse. 
Det var sikkert et resultat af at have kæmpet så hårdt for at få det til at ske og så skrue helt ned for 
anstrengelserne. Jeg havde lagt mig ned for at tage en eftermiddagslur. Jeg var træt og faldt hurtigt i 
søvn. Lidt senere vågnede jeg, eller rettere sagt blev klar over hvad det var jeg temmelig 
åndsfraværende var i gang med. Jeg satte mig op i sengen, svingede benene ud over kanten og rejste 
mig op med ansigtet mod døråbningen. Jeg gik hen til døråbningen, drejede til højre og fortsatte ned 
ad gangen i retning mod min dagligstue. Alt hvad jeg så, var præcis som i mit hus i den fysiske 
verden. Jeg stoppede ved en kort trappeopgang som førte op til et loft, drejede til venstre mod 
trapperne og begyndte at gå hen imod dem. I stedet for at gå op ad trapperne, rakte jeg min højre 
hånd ud og pressede den igennem dem. Idet resten af min krop gik igennem trapperne, bevægede 
jeg mig ind i den samme tredimensionale sorthed jeg havde set i hvem er du-drømmen. Da jeg kom 
ud af sortheden, var jeg oppe nær ved loftet i hjørnet af et værelse og kiggede ned på et stort, mørkt, 
rundt bord. Alt var i sort, hvidt og gråtoner. Der sad to mennesker ved bordet med små krukker 
foran sig. De tog krukkerne, gned deres fingre på noget i dem og gned sig så i ansigtet. Det 
skiftedes de til, og så kiggede de på hinanden og brød ud i en skraldlatter. Jeg betragtede denne 
scene i flere minutter intetanende om hvad der foregik, og på et tidspunkt mistede jeg så 
bevidstheden om det. Senere vågnede jeg igen, denne gang fysisk, og stod op. 

”Becky, jeg havde den underligste drøm mens jeg tog mig en lur,” sagde jeg da jeg nåede 
dagligstuen hvor hun havde siddet da jeg gik ind for at sove. 

Becky og jeg delte hus, og hun kendte godt til mine anstrengelser for at lære dette her ud af 
kroppen-halløj. Da jeg fortalte hende alle detaljer, fik hun et af de der åh Gud-udtryk i ansigtet. Hun 
fortalte mig at efter at jeg havde lagt mig, var hun gået over for at besøge sin veninde Debby på den 
anden side af gaden. Debby var vores genbo hvis mor var Mary Kay-kosmetiksælger. Debbys mor 
havde afleveret en pose vareprøver med creme og makeup. Becky og Debby havde siddet ved 




