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Forord 

Bogen ”Sjælen i kroppen” er mit bud på, hvordan sjæl og 

krop hænger sammen. Jeg er kristen og kommer i den 

danske folkekirke. Jeg har skrevet bogen for at fortælle 

om ”spirituelle oplevelser” set fra et kristent synspunkt. 

Jeg taler udelukkende ud fra mit syn på mennesket og 

den trosretning, jeg har. Andre mennesker har måske en 

anden tro. Denne bog handler om min. Jeg er ikke særligt 

uddannet f.eks. præst eller vejleder, men har et ganske 

almindeligt job, hvor jeg arbejder med udviklingshæm-

mede unge.  

Der er mange mennesker, der har spirituelle oplevelser 

eller oplevelser, der er svære at forklare rent fysisk. Op-

levelser, hvor der fremkommer indre billeder, synsople-



 

10 

velser, lyde eller lignende, der ikke umiddelbart er fysisk 

forklarlige. Oplevelserne går også under ”indre” eller 

”esoteriske” oplevelser. Det skjulte. Mennesker, der har 

disse oplevelser, forsøger ofte at få disse oplevelser for-

klaret ved at søge videnskaben om hjælp eller gå til en 

præst eller en anden form for vejleder alt efter, hvilken 

tro og hvilket menneskesyn, man har. Uanset, hvem det 

enkelte menneske søger, er det godt, der reageres på op-

levelserne. For det er ikke hensigtsmæssigt at gå alene 

med dem.  

Det kan medføre uro i ens indre at have spirituelle ople-

velser, man ikke helt forstår. Oplevelser, der kan være 

vanskelige at forbinde med den almindelige fysiske hver-

dag. Uroen kan også komme, fordi oplevelserne kan være 

fantastisk smukke eller det modsatte - meget ubehageli-

ge, og når den spirituelle oplevelse er ovre, skal man igen 

ud i den almindelige hverdag. Ud i samfundet, hvor der 

er fokus på helt andre fysiske oplevelser og situationer. 

Det kan ske, at et menneske hellere vil være i de spiritu-

elle oplevelser og ikke vil ud af en sådan oplevelse igen. 

Her er der risiko for at miste jordforbindelsen (det bety-
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der, at det kan være svært at have kontakt til mennesker i 

det fysiske liv og svært at holde fast i arbejde, udføre ar-

bejde mm.). Andre gange kan et menneske forsøge at 

undgå oplevelserne og udelukkende befinde sig i den fy-

siske hverdag, hvor det så kan medføre kraftigere ople-

velser, idet spirituelle oplevelser ikke kan holdes tilbage. 

Sådan havde jeg det flere gange. For jeg ville gerne und-

gå eller måske nærmere flygte fra oplevelserne, så i ste-

det for at acceptere oplevelserne kom, levede jeg mere 

intenst i det fysiske liv. For mig medførte det blot, at op-

levelserne kom kraftigere. Denne bog er for mennesker, 

der har sådanne spirituelle oplevelser og har brug for en 

forklaring og et syn på, hvordan man kan forholde sig til 

disse. Det er ikke alle, der har sådanne oplevelser og hel-

ler ikke alle, der er interesserede i dem; men der er flere 

forskellige typer mennesker, der har oplevelserne. Der er 

både børn, kvinder og mænd, der kan fortælle, de har op-

levet noget særligt. Også mennesker med forskellig tros-

retning og menneskesyn. Så det betyder ikke, at for at 

have disse oplevelser, skal man også have en bestemt tro. 

Oplevelserne kan forekomme uanset, hvilken tro man 

har. Der er heller ingen religion, der kan gøre krav på op-
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levelserne som ”deres ejendom”. Oplevelserne er noget 

almindeligt forekommende og kræver ikke en særlig ud-

dannelse, særlige holdninger og lignende. 

For at forstå, hvad ”spirituelle oplevelser” kan være, vil 

jeg forklare nogle af de oplevelser, jeg selv har haft. De 

er igen set ud fra den måde, jeg betragter verden på. En 

læge, præst, psykolog eller videnskabsmand ville måske 

se oplevelserne fra en anden vinkel. 

Alle forklaringerne i dette hæfte udelukker IKKE læge-

besøg eller anden hjælp. Jeg opfordrer derimod til at søge 

støtte hos en læge, en præst, en psykolog el. lign. hvis 

man har disse oplevelser – aldrig at stå alene med nogen 

af oplevelserne overhovedet. 

Det er også af stor vigtighed kun at sætte sig ind i dette 

materiale, hvis man selv har sådanne eller lignende ople-

velser. Ellers er det langt bedre at gå ud i den fysiske 

verden og tage del der. Jeg synes ikke, man skal søge op-

levelserne, hvis man ikke har dem spontant; fordi der er 

risiko for, man åbner op for noget, der ikke kan kontrol-
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leres, men de der har dem, skal have mulighed for at fin-

de støtte, hvor der er mulighed for det. 

Jeg vil i denne bog bl.a. lægge vægt på sjælen i kroppen 

og ud af kroppen oplevelser, fordi de er en del af mit liv. 

Flere af navnene og stednavnene i oplevelserne er om-

skrevet for at beskytte de forskellige personer. 
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Sjælen i kroppen 

En nat – eller rettere en tidlig morgen ligger jeg i min 

seng. Min krop snurrer, og langsomt begynder min sjæl 

at løsrive sig fra kroppen. Hvordan jeg ved, at min sjæl 

løsrives, kan jeg kun forklare ved, at min krop bliver til-

bage i min seng, mens mine følelser og tanker bevæger 

sig ud. Det føles som om, mine følelser og tanker er i en 

anden form for ”krop” - altså sammenhængende, men 

mere ubegrænset end min fysiske krop almindeligvis er. 

Min krop bevæger sig først ud gennem væggen i huset. 

Jeg kan mærke fastheden i væggen. Dernæst svæver jeg 

ud i universet. Ud forbi månen og ud mod Saturn. Jeg 

mærker nattens kølige luft og duggen på mine kinder. Da 

jeg begynder at tænke på, om jeg kan nå helt ud til Sa-
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turn, trækkes jeg tilbage til min krop i sengen og jeg er 

med ét lysvågen og igen aktiv i min krop. 

I begyndelsen, da jeg fik disse oplevelser, var jeg meget 

utryg. Talte jeg med nogle af de mennesker, jeg var tæt 

på, vidste de ikke, hvad det handlede om og udtrykte ty-

deligt deres utryghed. Jeg var også selv meget utryg ved 

oplevelserne, for jeg havde aldrig hørt om disse før og 

mine var ikke kun fantastisk smukke med ture ud i ver-

densrummet. Det var også oplevelser, der inkluderede 

mindre gode sjæle og oplevelser – men de inspirerede 

også disse ture. F.eks. gav turene til andre steder i verden 

mig nogle smukke oplevelser og fyldte mig samtidig og-

så med nysgerrighed for, om det nu også så sådan ud dér, 

hvor jeg havde været med min sjæl. 

En anden oplevelse skete også en tidlig morgen – jeg var 

vel omkring de 17 år. Jeg lå i min seng. Kroppen begynd-

te igen at snurre, men denne gang var det ikke en ud af 

kroppen oplevelse, der kom. Jeg blev liggende i min 

seng. Med et sad der et lysvæsen i fodenden af sengen. 

Grunden til jeg siger lysvæsen er fordi, sjælen ikke var 

hvid og skinnende klar, men mere neutral i sin udstråling. 
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Ikke mørk og uhyggelig. Dette lysvæsen sad blot helt 

stille og jeg var ikke bange. Jeg følte en stor tryghed ved 

dette lysvæsen. Dette varede kun et minut eller sådan no-

get, så forsvandt det, og jeg var igen alene. Det var først, 

da jeg stod op og tænkte over, hvad det var, der var fore-

gået, jeg blev utryg. 

Der er nu gået ca. 25 år siden den oplevelse, og jeg hu-

sker den stadig, som var det i går. Det havde stor betyd-

ning for mig, at jeg følte denne tryghed, mens lysvæsnet 

var der.  

Jeg har efterhånden prøvet mange af disse oplevelser og 

jeg har hele tiden stillet spørgsmål til, hvad der sker. I ti-

dens løb har jeg talt med forskellige mennesker og jeg er 

ved at lære, at jeg skal finde balancen selv, fordi der altid 

er flere synsvinkler på sådanne oplevelser, men jeg har 

stadig et dybt behov for at tale om dem. 

Mine overvejelser har bl.a. gået på, om jeg forestiller mig 

disse oplevelser, har en fejl i hjernen eller er normal med 

forunderlige oplevelser, og om der er en verden bag vo-

res synlige verden. Ofte går mine overvejelser også på, 
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om jeg måske kunne finde et svar i videnskaben. For jeg 

er som sagt et af de mennesker, der gerne vil have alting 

forklaret og ikke forstår, førend jeg er nået til bunds i en 

sag. Det er bare ikke så let i denne forbindelse. Viden-

skaben har længe lavet undersøgelser omkring f.eks. ”ud 

af kroppen” undersøgelser. Det vil jeg fortælle lidt om i 

næste afsnit. 
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Hvad siger videnskaben 

Videnskaben har selvfølgelig også været omkring arbej-

det med disse former for oplevelser. Jeg vil nævne ”nar-

kolepsi” herunder ”katapleksi”, ”hypnagoge hallucinatio-

ner” og ”søvnlammelse”, en undersøgelse af ”ud af krop-

pen oplevelser i forbindelse med epilepsi”, og hvordan 

”hjernen vil bedrages”. 

Narkolepsi: 
På Narkolepsiforeningens hjemmeside er forklaret, at 

narkolepsi er en sygdom, hvor man får en pludselig trang 

til at sove. Alle muskler slappes, så man kan falde sam-

men (katapleksi). Denne ”muskellammel-

se/søvnlammelse (søvnparalyse)” kan også forekomme 
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ved overgangen mellem vågen og sovende tilstand. Her 

kan opstå hallucinationer, f.eks. at der er nogen i rummet, 

eller man kan høre stemmer. Mange har oplevet denne 

søvnlammelse og bliver ofte meget bange under selve op-

levelsen. Tænker man videnskabeligt, kunne min ople-

velse som 17 årig, hvor jeg var i tilstanden mellem vågen 

og sovende og hvor der sad et lysvæsen for enden af min 

seng, godt forklares ved begrebet søvnlammelse - ikke li-

gefrem som en sygdom, hvor denne pludselige trang til at 

sove kommer, for det har jeg nu ikke haft. Men lige netop 

den oplevelse som 17 årig kunne godt forklares ud fra 

dette begreb. Man behøver ikke have alle symptomer på 

narkolepsi. Man kan f.eks. kun have søvnlammelserne. 

Ud af kroppen undersøgelsen: 
I bladet ”Illustreret videnskab” nr. 04/2003 og nr. 

13/2011 var der artikler af Gorm Palmgren. I forbindelse 

med epilepsiundersøgelser, var der foretaget undersøgel-

ser af et menneskes ”ud af kroppen oplevelser”. For at få 

forsøget til at fungere, skulle der sættes elektroder ind i 

hjernen. Disse elektroder målte reaktioner i hjernen og 

gav også elektriske impulser, så videnskabsmændene 
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kunne eksperimentere med, hvornår og om ”ud af krop-

pen oplevelserne” kom. En ud af kroppen oplevelse vil 

fremover i teksten blive forkortet til UKO. En kvinde, der 

deltog i undersøgelsen, kunne mærke en reaktion i dele af 

kroppen og mærkede et ”skyggejeg”, der gjorde det 

samme som hende selv, andre epilepsipatienter oplevede 

enkelte UKO’er, hvor de kunne se sig selv fra oven, når 

videnskabsmændene tilførte hjernen svag elektrisk strøm. 

Videnskabsmændene måtte også erkende, at der ikke 

fandtes så mange mennesker, der frivilligt ville have 100 

elektroder sat ind i hjernen for at lave et forsøg. Så forsø-

get endte ud i, at meget endnu stod hen i det uvisse. 

Hjernen vil bedrages: 
I bogen: ”Hjernen vil bedrages” af Michael Binzer m.fl. 

forklares forskellige hallucinationer og sansebedrag. For-

fatterne beskriver forskellige måder, hvorpå hjernen kan 

bedrages og opøve falske erindringer. På den ene side, 

synes jeg, at har man disse UKO oplevelser eller andre 

lignende oplevelser, da skal man være opmærksom på, 

om det er ens hjerne, der bedrager en – måske lidt lige-

som et synsbedrag, når man kører bil og ser ”vand” på 
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vejbanen længere henne, men det er ikke vand, det er so-

len og ens syn, der får en til at se det. Det kender vi nok 

alle. Vi skal være opmærksomme og bevidste om, at det 

kan være hjernen, der bedrager. 

På den anden side, hvis man har disse spirituelle oplevel-

ser, kender man en helt anden verden, der kan være for-

bundet med andre menneskers oplevelser f.eks. den om 

fiskerne i næste afsnit. De findes, disse oplevelser. Det 

kunne blot være spændende at kunne kortlægge dem.  
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Fiskerne i Ohio 

Jeg ved, mange mennesker vil blive oprørte over, at jeg 

taler om, at sjælen kan forlade kroppen. Der er mange, 

der mener det modsatte. Uanset andres holdning er jeg et 

sted, hvor jeg må forholde mig til mine oplevelser. Jeg 

kan vælge mellem at tro på videnskabens forklaringer om 

hjernens aktivitet eller forklaringen om, at sjælen kan for-

lade kroppen for kortere perioder. Den sidste forklaring 

virker god for mig. Så jeg vælger at forholde mig positivt 

til tanken om, at sjælen kan forlade kroppen. At det ikke 

kun er noget, der foregår i hjernen.  

Der findes oplevelser, der kommer på et tidspunkt, men 

først kan forklares senere, altså dage, uger eller måneder 

senere: F.eks. oplevede jeg på et tidspunkt, mens jeg lå 
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og sov, at flere råbte på hjælp og jeg hørte isflager knæk-

ke og brage. Jeg vågnede kort efter og var urolig. Jeg no-

terede oplevelsen, bad for de mennesker, jeg hørte og 

glemte det derefter. 3 dage senere kunne jeg læse i avi-

sen, at en del fiskere var strandet på en ø i Ohio pga. is-

flager, der havde revet sig løs. Måske ville nogle menne-

sker sige, at det blot var et pudsigt sammentræf. Jeg lag-

de mine oplevelser over i Guds hånd. 

Indtil jeg så artiklen i avisen, var jeg selv i tvivl om, hvad 

det var, der var sket, da jeg sov. Jeg har normalt mange 

drømme, så jeg er ofte meget opmærksom, men følte ik-

ke, dette her var særlig tydeligt og hvilken rolle jeg skulle 

spille i det, der foregik. Denne gang bad jeg. Andre gan-

ge kunne jeg handle på oplevelsen, men ofte var det ”for-

tællinger” om noget, der ville dukke op i mit liv et stykke 

tid efter. Og hvor var jeg egentlig, når jeg drømte disse 

drømme? Var jeg hos fiskerne i Ohio, eller kunne jeg blot 

”høre” deres råb? At vi mennesker på en eller anden må-

de er indbyrdes forbundne. Svaret er ikke tydeligt. Selv-

følgelig kan en videnskabsmand begynde at lave under-

søgelser om, hvor ofte dette sker i forhold til hele befolk-

ningen, men jeg må konstatere, at nogle gange ER det ba-
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re sådan. Nogle gange oplever, ser og hører man bare 

mere end den fysiske verden kan forklare. Når jeg tænker 

tilbage på oplevelsen med fiskerne i Ohio, kan jeg kun 

sige tak for oplevelsen og bede for de mennesker, der var 

til stede. Bede Gud om at være til stede hos dem, jeg hør-

te eller så i selve ”oplevelsen”. 

Måske kunne oplevelsen forklares en smule ved at nævne 

Jungs ”kollektive ubevidste”. At vi har et fælles ubevid-

ste, som vi drager erfaringer ud fra. Måske kunne vi også 

have en fælles tankeverden? – Dette vil jeg ikke forklare, 

blot stille som et åbent spørgsmål. 

Under disse oplevelser kommer Gud ind i det. At søge 

Gud, når noget er uforklarligt, eller man ikke ved hvilken 

retning, man skal gå. At Gud er den største kraft og 

rummer større kræfter, end vi kan fatte. At Gud er mere 

end den fysiske verden og kan agere kraftigere og på an-

dre måder end vi fysiske mennesker. Vi kan vende os til 

Gud. Det kan man gøre i det daglige liv, når man er glad, 

når man er ked af det, i sorg, så hvorfor ikke også her, 

hvor man står uforstående overfor en oplevelse? Gud må 
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kunne give vished om, hvad vi kan bruge oplevelserne til, 

og hvad oplevelserne kan bruge os til, men ikke mindst 

hvad Gud kan bruge os til, når vi har disse oplevelser. 

Uanset hvilken trosretning jeg har, eller om jeg er viden-

skabsmand, er oplevelserne ofte så kraftige, at jeg bliver 

nødt til at forholde mig til dem. Jeg kan ikke blot sige, 

det er en drøm eller elektriske impulser i hjernen, for op-

levelserne er meget kraftige - og skulle disse oplevelser 

være hjernefænomener, er jeg ved at have lært, at min 

hjerne så kan vise mig oplevelser, der sker uafhængigt af 

mit liv mellem 1 dag og ½ år efter. Det er da noget af en 

hjerne. Det er derfor, jeg tror på noget større er blandet 

ind i det: GUD!  
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Kristendommen var den stærkeste 

Jeg er en ganske almindelig kristen. Vokset op med den 

danske folkekirke med alt, hvad det indebærer. Min fami-

lie er kristne, og de gav mig den tilknytning til kristen-

dommen, der byggede på kærlighed, tryghed og håb. På 

grund af de for mig specielle spirituelle oplevelser søgte 

jeg en periode til nogle mennesker, der udtrykte dem ty-

deligst på skrift. Det var indenfor teosofien. Særligt C.W. 

Leadbeater tiltrak min opmærksomhed. Han havde om-

kring 1900 tallet beskrevet flere lignende oplevelser, som 

jeg også havde haft. Han beskrev farver, UKO'er, snur-

ren, engle osv. så tydeligt. Jeg troede dengang, at ople-

velser og tro hørte sammen. Hans tro var anderledes end 

min og det var dét, der gjorde, jeg ikke kunne kombinere 




