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Du rummer langt, langt mere end du tror
Er der en del af dig, der har dybere viden om, hvem du er og hvor du
skal hen i livet? En essens eller et autentisk jeg, der venter på sin fulde
udfoldelse?
Hvordan får vi kontakt med sjælens livgivende aspekter?
Hvordan overvinder vi frygt? Hvad kan vi selv gøre, og hvornår skal vi
have en førerhund til de blinde pletter?
Kend din sjæl beskriver en personlig udviklingsvej, samt nye og tidløse
redskaber, som kan hjælpe mennesker til at få kontakt med deres kreative potentiale og højere livgivende aspekter.
•

Tidløse visdomstraditioner – sjælens katedral

•

Ny spirituel astrologi – et enestående kort over vort indre landskab

•

Ny forskning om hjernens og kroppens funktioner – tankesindets
automatpilot

•

Børn og spiritualitet – børneopdragelse med sund fornuft og holistiske redskaber

•

Masser af casehistorier og personlige fortællinger – vor indre helt og
den vanskelige livsopgave

”Jeg elsker at høre eller at læse andre menneskers livshistorie. Især
hvis den er fortalt på en sådan måde, at den har noget at sige os alle
på et højere spirituelt plan. Det har Nina Bentzon-Ehlers livskloge
bog, der udover at indeholder et væld af visdom også er velskrevet
og spændende. Jeg anbefaler den hermed på det varmeste.”
- Lars Muhl, forfatter til bl.a. Seeren fra Andalusien og Maria
Magdalena.

”Vi er børn af en højere kærlig intelligens og skal bare udfolde vores skønhed: Du er elsket og værdsat –Du har intet at frygte -Der er intet, du kan gøre
galt. Kan man indoptage de tre sætninger, er man særdeles godt rustet. Nina
Bentzon-Ehlers´ egen udvikling er bogens ramme. Den fangede mig, hvor hun
fortæller om sin depression, indlæggelse, de elendige forhold på psykiatrisk afdeling og endelig, hvordan hun slap ud. Hun er et stærkt, begavet og handlekraftigt menneske, optaget af det spirituelle og af at anvende sin viden praktisk i sin
families dagligdag. Usædvanligt er der et helt kapitel om at opdrage tre drenge
på en spirituel basis. Bogen er både personlig og nøgtern, den væver spiritualitet, sjæl og hverdag sammen på en ikke-tung måde og har mange eksempler.
Kan nok give en astrologisk begynder blod på tanden.”

- Jesper Ovesen, Nyt Aspekt oktober 2015

Udtalelser
”KEND DIN SJÆL - find livet i dig selv af Nina Bentzon-Ehlers er en fantastisk klog, velskrevet og unik bog der bygger bro mellem den holistiske og den videnskabelige verden.
Jeg er blevet et rigere menneske efter at have læst den og vil vende tilbage til bogen igen
og igen - man bliver nemlig aldrig helt færdig med at læse i den.”
- Pernille Brahe, sygeplejerske.
”Jeg har for længst læst din bog - nej slugt den, er vist mere korrekt. Den er smuk. Enkel
og autentisk og meget, meget relevant på sin egen særlige måde. Faldt i staver hver gang
jeg havde læst i den - så mange ting at reflektere over og skønne sætninger jeg har lyst til
at læse igen og igen. Der er virkelig noget til alle i din bog. Så mange beretninger hvor jeg
kunne kende fraktioner, enten fra egne eller klienters oplevelser og udfordringer. Det er
en bog til at blive klogere af. På sig selv. På menneskeheden og på det storslåede i os alle.
Og en bog til fred. Jeg faldt til ro i mødet med dine ord og fortællinger, og der er meget livsenergi at hente. Kunne kun komme i tanke om en eneste fejl - den er alt for hurtig slut.”
- Anja Mia Haas, eventchef.
”KEND DIN SJÆL er så godt skrevet, indeholder så mange informationer, man kan
bruge, og der står så meget mellem linjerne. En af de bøger der gør meget svært stof let
tilgængeligt. Jeg kan rigtig godt lide din blanding af teoretiske overvejelser og personlige
historier, der på bedste vis illustrerer, hvad det hele drejer sig om. Bare der var mere.”
- Bente Schiebye, arbejdsfysiolog, Ph.D.
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Til min mor, Adelaide, Thomas og mine
tre sønner. Uden jer…

¯

Forord
”Enhver rejse mod visdom starter med et knust
hjerte.”
- Leonard Cohen.

Den bog, du sidder med i hånden, handler om personlig udvikling og
kreativ livsudfoldelse. Om glæde, indre frihed og udfoldelse af dit fulde
potentiale. Forbundet med andre mennesker i stærke, kærlige relationer
og en indre kilde af kraft og styrke. Det er også en vej til sundhed.
Siden jeg skrev mine to første bøger i henholdsvis 1989 og 1993 har jeg
haft den glæde at ledsage hundredevis af mennesker gennem kraftfulde
og bevægende udviklingsforløb. Undervejs har jeg også selv oplevet dybe
transformationsprocesser med store konkrete resultater.
Min egen rejse har omfattet mange redskaber og mange dimensioner.
Jeg startede som de fleste andre af rå nødvendighed. Livet gjorde ondt.
Det, jeg fandt undervejs, rystede mig i min grundvold. Det viste sig, at vi
som mennesker indeholder langt flere dimensioner, end jeg drømte om.
Og at selvudvikling er et fag, der kan læres. Der er redskaber, der virker,
og nogle der ikke gør.
Der vil sikkert være meget i denne bog, som er nyt og mærkeligt. Det var
det også for mig. Det er derfor, jeg starter med min egen historie, og fortæller andres historier undervejs. Jeg er akademisk uddannet og opvokset i en intellektuel, ateistisk familie. Jeg har intet fået at vide om spiritualitet og selvudvikling under min egen opvækst, men har måttet gøre
mig mine egne erfaringer og studier. På denne måde blev jeg helbredt for
en spiseforstyrrelse, langvarig barnløshed og senere en alvorlig depression. Og fandt et glædesfyldt liv og et arbejde, jeg elsker af hele mit hjerte.
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Min akademiske baggrund har været en afgørende hjælp, fordi jeg har
lært at håndtere kompleks information, objektiv iagttagelse og systematisk læring. Jeg har turdet stole på det, jeg erfarede.
Til min store overraskelse opdagede jeg, at det materielle verdensbillede, jeg var vokset op med, var videnskabeligt forældet, eller i hvert fald
ufuldstændigt på afgørende punkter. Jeg havde lært noget forkert, og det
forkerte slog folk omkring mig ihjel, eller forkrøblede deres og mit eget
liv. Jeg blev nødt til at forholde mig helt åben og fordomsfri, fordi alt
andet ikke virkede.
Det samme vil jeg i al ydmyghed bede dig overveje at gøre. Måske kan du
sammen med mig opdage, at der i menneskeheden findes en tidløs visdom, som folk i mange kulturer over hele verden har kendt til i årtusinder. En visdom, som nye videnskabelige opdagelser ikke modsiger eller
afkræfter, tværtimod. Særligt hjerneforskningen går hånd i hånd med
ældgamle påstande, f.eks. om virkningen af meditation.
Selvom vi lever i en fysisk krop i en materiel verden, oplever vi livet fra et
punkt i vores bevidsthed. Så det første, vi må gøre for finde varig glæde
og indre frihed, er at rette opmærksomheden mod vores tanker og følelser og opdage, hvad de indeholder. Vi må vågne. Vi må blive bevidste om
os selv. Bevidsthed tænder lys og finder vej gennem smerte og forvirring
til fuld udfoldelse og selvrealisering. I denne bog kan du læse om redskaber til at opnå selvudvikling og højere bevidsthed, der virker.
Jeg beskriver også andre menneskers udviklingshistorier – det kan være,
at der er noget, du kan genkende og anvende i dit eget liv. Og om relationer – forholdet mellem forældre og børn, mand og kvinde, familien
og sjæleflokken. De principper, som virker i vores personlige relationer,
virker også i andre forhold mellem mennesker, for eksempel indenfor
ledelse.
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Mit redskab er først og fremmest den nye spirituelle astrologi, hvilket
du måske vil forstå, når du har læst min historie. Hvis du støder dig på
den tanke, så prøv alligevel at holde dit sind åbent. Den astrologi, jeg
fortæller om her, har stort set intet at gøre med kulørte ugeblade og
internetsider. Men er et kraftfuldt redskab til personlig vækst i samspil
med psykologi og ny forskning indenfor blandt andet kvantefysik og
cellebiologi.1).
Men dette er ikke en astrologibog. Det er en bog om at forbinde sig med
sine egne højere og livgivende aspekter. Det kaldes transpersonlig psykologi.
Efter mere end 30 års studier* er min opfattelse, at vi er børn af en højere kærlig intelligens, og det er meningen, at vi skal udfolde os ligesom
blomster, mens vi bliver klogere. Der er ingen nærmere begrundelse. Vi
skal bare blomstre og udfolde vores skønhed. For at vi kan det, skal vi
vide, hvad der kan forhindre os i at vokse og springe ud. Vi må finde ud
af at lade være med at gå i vejen for Gud. Det kan være enkelt at beskrive
forhindringerne, men svært at overvinde dem i praksis - ligesom at tabe
sig eller dyrke motion. At overvinde begrænsende forestillinger er den
største udfordring, de fleste af os kommer til at konfrontere livet igennem.
I mit daglige arbejde er fødselshoroskopet dér, hvor processen tager sin
begyndelse. Det er grundlaget. Derfra tager andre redskaber over som
coaching, visualisering og konkrete bevidsthedsøvelser. Det er mit håb,
at du i denne bog vil finde inspiration og redskaber, som vil virke for dig,
og opdage, at der altid er en vej ud af mørket. Altid.
* I resten af bogen vil jeg bruge ordet Gud, men der er mange navne - Kilden,
Kosmos, Altet, Den Universelle Intelligens, Den Store Ånd, Det Ene Bevidsthedsfelt, Lyset, OM – intet af det er dækkende, men refererer til en højere dimension af
bevidsthed. Brug den betegnelse, der giver mening for dig.
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1. Ninas historie
Jeg har haft interesse for spirituel livsforståelse, siden jeg var
14 år gammel. Måske fordi jeg blev født ind i et astrologisk
fænomen.
Mine forældre var tæt på at være astrologiske tvillinger født med få
timers mellemrum den 15. og 16. februar 1932. Begge min bedstefædre
var født den 14. februar. Min morfar og farfar var store personligheder
med mange talenter, og begge tog livet af sig på samme specielle måde
kort efter hinanden. Begge mine bedstemødre var musikpædagoger og
startede musikskoler i hver deres by. Mine forældres to yngste brødre
døde indenfor to år. Min fars ene bedstefar hed Peter Andreas og min
mors Andreas Peter.
Min farmor havde fødselsdag den 17., og jeg den 11. februar. Ved min
fødsel i februar 1962 skrev min onkel, der var doktor i musiketnologi 2),
et brev til min mor. Han fortalte, at seks ud af ti planeter på himlen stod
i det samme stjernetegn, og at det måske betød noget særligt. Det sker
kun med flere hundrede års mellemrum.
I nogle dele af verden troede man, at dommedag var nær, og munke
drog op i bjergene for at bede. Min familie registrerede nu ikke noget
særligt den morgen, ud over en aldrig før set tyfon over Holstebro.
Men russiske missiler var ved at blive opstillet på Cuba, og et halvt år
forinden var muren mellem Øst- og Vesttyskland blevet opført. Seks
måneder senere var verden tæt på at blive kastet ud i tredje verdenskrig
på grund af missilerne. I 1962 var den kolde krig på frysepunktet.
Med få undtagelser var resten af familien født i juni eller oktober. Det
gik op for mig som 14-årig, at størstedelen af familien tilhørte et af de tre
astrologiske lufttegn Vandmand, Tvilling eller Vægt.

11

I dag er 73 % af familiens medlemmer født i tegnene. Statistisk set bør
det kun være 25 %. Alene Vandmændene udgør 40 %, hvilket burde være
ca. 8 %.
Sandsynligheden for, at der tilfældigt findes 19 ud af 50 personer i en familie, der er født i samme tegn, er seks til en milliard. Sandsynligheden
for at finde 35 lufttegn ud af 50 er endnu mindre, nemlig 25 til tusind
milliarder. De tal fejer tilfældighed helt af banen.
Hele skemaet står på side 20.
Lufttegnene er mentale tegn, hvis ekspertise er intellektuel kreativitet,
bevidsthed og kommunikation. Det er også deres svaghed – man bor
oppe i hovedet.
Man kan måske sige, at astrologien mere fandt mig, end jeg fandt den.
Mit første møde med den psykologiske astrologi skete, da jeg var 20 år
gammel. På det tidspunkt levede jeg i et vanskeligt parforhold og havde
det svært. Jeg havde lidt af spiseforstyrrelsen bulimi i fem år og havde
ikke fundet megen hjælp i omgivelserne, hverken hos familie eller professionelle behandlere. For at tjene lidt penge under mit jurastudium arbejdede jeg som model på et kunstakademi. En af eleverne var en ældre
engelsk mand, som jeg hyggesnakkede med i pauserne. En dag spurgte
han mig, om han skulle lave mit horoskop. Jeg var nysgerrig, og en uge
efter kom han og fortalte mig, hvad han havde fundet frem til.
Da han begyndte at udfolde sin viden om det, han så i mit horoskop,
blev jeg fuldkommen lamslået. Han kunne beskrive fuldstændig præcist,
hvordan jeg fungerede følelsesmæssigt, hvilke talenter og interesser jeg
havde, og hvad jeg stræbte imod at vide og blive til. I det øjeblik var han
det menneske i verden, der kendte mig bedst. Nogensinde.
Jeg måtte vide mere, og vi aftalte, at jeg kunne starte med at tage private
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timer i astrologi hos ham. Først senere fandt jeg ud af, at han var ekspert
på området og havde skrevet flere bøger med udbredelse i den engelsktalende verden.
Ved at arbejde med astrologiens redskaber og forskellige former for terapi, kom jeg ud af mit smertefulde parforhold og begyndte at få styr på
de psykologiske mønstre, der skadede mit liv og min selvopfattelse. Men
det var i det første møde med mit eget horoskop, at jeg fik tændt et lys og
fik øje på det enestående strålende væsen, der bor i ethvert menneske.
Jeg begyndte at lære at se mennesker, som jeg tror, at Gud ser os. Som
vidunderlige, majestætiske og heroiske skabninger, man kun kan omfatte med den dybeste kærlighed og empati.
Min lærer var dygtig, og jeg gjorde hurtige fremskridt. Så meget, at jeg
begyndte at lægge horoskoper for familie og venner og opdagede, at det
samme skete for dem som var sket for mig: De følte sig set og vejledt på
et dybt og eksistentielt niveau.
Jeg måtte modstræbende erkende, at jeg havde dette mystiske talent, og
dermed havde fundet et redskab, der kunne gøre en stor forskel i menneskers liv. Samtidig studerede jeg jura og var fast besluttet på at arbejde
med menneskerettigheder. Jeg tog et diplomkursus ved Institut for Menneskerettigheder i Strasbourg, og arbejdede året efter hos en indiansk
menneskerettighedsadvokat i Canada.
Jeg stod i et svært dilemma: Juraen eller astrologien?
Den ene vej fuld af ydre anerkendelse og rigelige økonomiske midler
som advokat, den anden vej nedvurderet og sandsynligvis økonomisk
vanskelig.
Men under mit ophold i Canada skete der noget, der hjalp mig med at
foretage det svære valg. Gennem min arbejdsgiver mødte jeg forskellige
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spirituelle lærere og lærte om indiansk livsfilosofi og spirituel praksis.
Jeg kom til forståelse af, at livet drejer sig om at leve i balance med alt
andet levende og at blive hel som menneske ved at tage kontakt med sin
ånd. Og til Den Store Ånd og til andre levende væsners ånd.
Det helende aspekt kunne jeg ikke se, hvordan jeg kunne forene med
juraen, der overvejende er baseret på en polariseret tænkning: Dem mod
os. Mine rettigheder overfor andres rettigheder. Denne tænkning har
store omkostninger i verden generelt. Og i den konkrete situation jeg
stod i, så jeg, at dette også gjaldt min indianske chef. Selvom hun var intellektuelt dygtig og kæmpede for en retfærdig sag, var hun ikke opfyldt
af kraft, vitalitet og visdom som de indianske vismænd og kvinder, jeg
mødte.
Langsomt tippede vægtskålen væk fra juraen over mod astrologien. Gennem den spirituelle astrologi kunne jeg medvirke til at øge menneskers
bevidsthed, støtte en positiv selvudvikling og hjælpe dem med at udfolde
deres potentiale og leve livet i balance med andet levende.
Jeg gjorde mit jurastudium færdigt med en bachelorgrad i 1987 og gik i
gang med at skrive flere bøger om astrologi, samtidig med at jeg havde
klienter. Jeg tog min efteruddannelse i Oxford i psykologisk astrologi og
counselling ved The Astrologers´ Association i London. Over de næste
ti år gik jeg i egenterapi hos en bodynamicterapeut og en dybdepsykolog
og tog diverse kurser i psykoterapi. Jeg medvirkede i radio- og TV-udsendelser, holdt foredrag, underviste og skrev artikler. Og oversatte flere
bøger om astrologi og andre holistiske emner fra engelsk.
I 1985 mødte jeg min kommende mand, der også er jurist. Vi blev gift i
1986 og begyndte året efter at tænke på at få børn. Men der skete intet.
Jeg kendte min cyklus, og vi gjorde hvad vi skulle måned efter måned.
I 1992 var der gået fem år, og vi besluttede at indlede lægelige undersø-
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gelser. Samtidig begyndte vi at meditere og lægge om til vegetarisk og
økologisk kost. Vi var ikke vilde med tanken om kemi og kunstig befrugtning. Jeg er ud af lægefamilie og havde måske derfor en mere realistisk
forståelse af lægevidenskabens begrænsninger, og den risiko, man ikke
altid bliver oplyst om. Barnløsheden måtte have en årsag.
Men så skete der noget: Jeg fandt det overraskende let at meditere,
og næsten omgående begyndte jeg at modtage klare budskaber i mine
meditationer. Jeg fik at vide, at der ikke var nogen fysisk årsag til vores
barnløshed, men at min energi blev drænet i forholdet til et af mine
familiemedlemmer. Jeg fik også at vide, at der var en sjæl på vej til os, en
lille pige, der hed Clara, og at hun ville komme for at bringe vores udvikling videre. Hun skulle ikke være så længe på jorden.
Jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med disse budskaber. Så jeg
skrev dem ned som en god videnskabsmand. Så måtte tiden jo vise, om
de holdt vand.
Det var en stærkt bevægende tid, mens vi gik til undersøgelser på sygehuset. Efter en kikkertundersøgelse kom resultatet: De kunne ikke finde
nogen fysisk årsag til vores barnløshed. Alt var i skønneste orden hos os
begge to.
Nu begyndte jeg at høre bedre efter den indre stemme. Jeg holdt en pause i forhold til det familiemedlem, jeg åbenbart afleverede min livsenergi
til. Vi besluttede at flytte lidt væk fra familien. I samme måned som
beslutningen var taget, blev jeg gravid. Efter seks års barnløshed.
Den 3. oktober 1994 blev jeg kørt på sygehuset med meget smertefulde
veer. Ved ankomsten blev der straks lagt en epiduralblokade for at lette
mine smerter. Både det ufødte barn og jeg blev undersøgt med scanner
og hjertelydsmonitor, men alt var som det skulle være.
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To timer senere konstaterede jordmoderen chokeret, at barnets hjerte
var holdt op med at slå.
Vi græd og græd. Jeg skulle føde et dødt barn. Men selv i denne ubærlige
smerte sansede jeg at fortælle jordmoderen, at det var en lille pige, der
hed Clara, og at de ikke ville finde nogen ydre årsag til hendes død. Det
var en åndelig begivenhed. Jordmoderen kiggede medlidende på mig, og
lægerne flygtede uden et ord. Men det var en lille fuldbåren pige, og den
senere obduktion viste, at der ikke var nogen fysisk årsag til hendes død.
Der var ingen forklaring.
Før Clara skulle bisættes, lå hendes lille krop i en vugge i kapellet i 11
dage. Vi havde lagt blomster rundt om vuggen og på hendes bryst. I denne periode besøgte vi hende hver dag for at tage afsked. Sorgen var tung
som bly, og alting blev meget uvirkeligt. Det hjalp at se hende og græde.
Den tredje dag, vi var hos hende, fik jeg pludselig et syn:
Jeg så en smuk ung pige med gylden hud og langt kastanjebrunt hår,
der faldt i kaskader over skuldrene. Hun smilede et indtagende smil og
talte til mig. ”Mor, husk, at jeg ikke er der i vuggen, men her. I må ikke
græde for meget. Der er flere børn på vej til jer – David kommer.” Og
jeg så nu, at der stod to små børn foran hende – en lille dreng og en lille
pige. Bedårende børn. ”Mor, jeg vil gerne have, at I giver alle mine ting
til David, og fortæller ham, at det er fra mig. Det varer ikke længe.” Clara
var ledsaget af to væsner, som forekom at være meget kraftfulde engle.
Jeg kunne næsten ikke holde ud at se på dem. Da hun havde talt færdig,
vendte hun sig om og forsvandt væk, opad, med de to engle. Jeg kunne
mærke, at jeg ikke kunne følge hende der, hvor hun gik hen. Der var for
megen kraft. Jeg var næsten ved at falde om af bevægelse, men da vi
udmattede var nået hjem, skrev jeg igen det hele ned, for jeg anede ikke,
om det kunne være sandt.
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På dagen for Claras bisættelse fortalte kapelassistenten forundret, at
hendes krop stort set ikke var forfaldet i den tid, hun havde været der.
Og de blomster, der lå på hendes bryst, var ikke visnet. Det var kun
blomsterne udenom vuggen. De kom fra samme buket af blå iris.
To år senere, 3 dage før Claras fødselsdag, blev David født. Han fik alle
Claras ting – den nye barnevogn, tøjet, sutteflasken, det hele.
I dag er David en ung mand. Han ligner fuldstændig den pige, jeg så i
synet. Den samme gyldenbrune hud og kastanjebrune hår med glimt af
guld. Han er meget smuk.
Da David var født, turde vi forsigtigt håbe på, at der også kom en lille
pige. En dag kom børnenes far hjem fra en vandretur i skoven og fortalte, at vi skulle have et tredje barn, der skulle hedde Johannes. Uvant for
ham, havde han pludselig mærket en meget lys sjæl melde sig, der åbenbart hed Johannes og som forekom at være meget ren, og helt frygtløs.
Jeg lo lidt af ham og gjorde ham opmærksom på, at vi ikke engang havde
undfanget barn nummer to. Men han var helt sikker.
En morgen blev vi begge to vækket med den følelse, at vi skulle elske, så
det gjorde vi.
Nogle uger senere kunne jeg mærke, at jeg var gravid. Vi regnede med, at
det var den lille pige. Selvom vi var øre af glæde, blev jeg ved med at fornemme det lille barn i min mave som vred. En vred lille pige. Det forstod
jeg ikke, og undrede mig lidt bekymret.
På grund af en flytning kom jeg først til scanning midt i graviditeten. Det
var en dag, vi aldrig glemmer. Jeg lagde mig op på briksen og lægen kørte længe rundt på min mave med ultralydsscanneren uden at sige noget.
Så smilede han stort og sagde: ”Der er to. Og de har det fint.” Vi ventede
tvillinger. Efter mange års barnløshed var det en fuldstændigt overvæl-
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dende nyhed. Jeg kunne faktisk ikke sige noget i flere minutter. Det sker
ellers ikke så ofte.
På min fødselsdag den 11. februar 1998 blev tvillingerne født. Det var to
drenge. Johannes blev født som den sidste, og var således nummer tre.
Der var ingen vred pige, men to drenge. Jeg havde fortolket den maskuline energi som vrede. Daniel og Johannes er lyse med blå øjne.
I 1998 havde jeg født 4 børn på 4 år og hele mit verdensbillede var som
forvandlet. Clara indledte i sandhed en proces, der satte gang i vores
begges udvikling. Jeg ved stadig ikke, hvorfor vi ikke fik en lille pige,
men to drenge. Planen må være blevet ændret af en eller anden grund
– muligvis havde vi forandret os så meget undervejs, at der skulle ske
noget andet.
Denne periode af vores liv har forankret mig i en fuldkommen vished
om eksistensen af et spirituelt plan, hvorfra vi kommer som sjæle. Vi er
sjæle, der har en jordisk oplevelse, ikke omvendt.
På baggrund af disse oplevelser svarer jeg altid, når folk synes, at det
spirituelle er uhåndgribeligt og tåget, at kontakten til spirituelle plan er
det, der har givet flest håndgribelige resultater i mit liv.
Denne erkendelse ligger som en dyb baggrund for mit arbejde: Man må
arbejde med at etablere kontakt til sin sjæl eller ånd, hvis man vil opnå
vedvarende fred, glæde og vitalitet.

18

DAVID
DANIEL

JOHANNES

19

9

Far

Nina
Søsters søn

Farmor

VA

N
D

M

Æ

D
N

LIN
IL
V
T

7 V Æ G TE

G ER

Ninas
tvillinger

19

Søsters
mand

Brors
datter

Mor
Farfar

Morbrors
kone

Fætters
kone

Kusines
mand

Morfars
anden
kone

Brors
datter

Mellemste
farbror

Yngste
morbrors
søn

Morfar
Plejesøster

Faster

Yngste
stedsøster

Ældste
morbror

Børns far

Brors
datters forlovede

Ældste
søn

Mellemste
farbrors
søn

Min
datter
Yngste
moster
Fasters
mand

Kusines
datter

KO
R

Fars
yngste
bror

Fars
anden
kone

Brors
kone

Mormor
Farbrors
kone

Brors
søn

Søsters
datter

Stedsøster
Fasters
ældste
søn

Fætters
ældste
datter

1 VÆDDER

4S

SE

VE
LØ

Bror

3 KREB

4 SKY
TT
ER

1

SK
2 FI

Ældste
morbrors
datter
Yngste
morbror

Fasters
datter

R
NE
O
PI

Mellemste
farbrors
kone

Yngste
morbror

Fætters
søn

Søster

1 ST E
N

Yngste
morbrors
ældste søn

20

K
BU

Mellemste
farbrors
datter

Fætter

Der findes 12 stjernetegn samlet i 4 grupper af tegn
– vand, luft, jord, ild
Vand:

Luft:

Jord:

Ild:

Krebs
Skorpion
Fisk

Tvilling
Vægt
Vandmand

Tyr
Jomfru
Stenbuk

Skytten
Løven
Vædderen

Nærmeste familie i alt 50 personer.
Heraf 19 personer eller 40 % født i Vandmandens tegn. Efter
normalfordelingen burde det være 4 personer eller 8 %.
Lufttegn 35 personer eller 73 %. Burde være 12 personer eller
25 %.
Sandsynligheden for at der tilfældigt findes 19 ud af 50 i en familie, der er født i samme tegn, er seks til en milliard.
Sandsynligheden for at finde 35 lufttegn ud af 50 er endnu mindre, nemlig 25 til tusind milliarder. *)
Som en ekstra krøllet detalje er, at i denne familie med en intens
koncentration af Vandmandens tegn, er jeg født i februar 1962,
hvor stjernehimlen viser en intens koncentration af himmellegemer i Vandmandens tegn. Horoskopet viser seks ud af ti i samme
tegn: Sol, Saturn, Merkur, Mars, Venus og Jupiter. Det sker kun
ca. hvert 600 år. Til overflod er også Ascendanten og den sydlige
måneknude i Vandmanden.

*Beregnet efter metode angivet i A.J. Therkelsen: ”Medicinsk statistik”.
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2. Sjælens katedral
Astrologien er over 5000 år gammel. Den er den ældste af de
få visdomstraditioner, vi har i den vestlige kulturkreds.
Den nye spirituelle astrologi er et vellykket ægteskab mellem astrologiens tidløse visdom, moderne psykologi og ny viden om hjernens og kroppens funktioner. Den er en avanceret og nuanceret vej til selvudvikling,
der tager hånd om det hele menneske. Fysisk, følelsesmæssigt, mentalt
og spirituelt.
Den hviler på menneskehedens flere tusinde år gamle viden om menneskelig udvikling i samspil med alt andet levende. 3) I dag er den en del
af den holistiske verdensanskuelse, der kaldes ”transpersonlig psykologi”.4) ”Trans” refererer til ”transcendent”, aspekter af personligheden,
der ligger højere eller hinsides den almindelige psykologi.
Vi har stadig ikke en naturvidenskabelig forklaring på, hvordan astrologien virker. Hvorfor fjerne planeter i universet kan sige noget om menneskets evner og potentiale.
Men udviklingen indenfor kvantefysik og hjerneforskning peger på eksistensen af én universel bevidsthed, der gennemstrømmer alt levende.
Det vil vi se nærmere på. For astrologien gælder det samme som elektricitet – ingen, heller ikke naturvidenskabsmænd, ved, hvad elektricitet er,
men vi anvender det alligevel alle sammen hver eneste dag.
Astrologien hører også ind under den gren af videnskaberne, der kaldes
for ”videnskab om komplekse systemer”. 5) Det vil sige alle områder,
hvor flere komponenter eller aktører spiller sammen i et samlet system
og giver løbende feedback til hinanden. Det gælder f.eks. vejrsystemer
og alle biologiske systemer som en jungle og en menneskekrop. Når flere
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end tre dele i et system interagerer med hinanden, f.eks. 3 billardkugler i
bevægelse på et bord, kan man ikke længere forudberegne præcist, hvad
der vil ske efter de mekaniske love. Huskede din fysiklærer at fortælle
dig det? Man kan kun nogenlunde forudberegne forskellige mulige udfald. Sådan er det også indenfor kvantefysikken. 6)
Og altså astrologien. Man kan fastlægge et felt af muligheder, men ikke
præcist forudsige, hvad der kommer til at ske.
Feltet af muligheder for det enkelte menneske er ret stort. Vi kan sammenligne mængden af muligheder med farver. Alle farver i verden er en
kombination af 3 grundfarver – rød, gul og blå, samt hvid og sort. I
astrologien arbejder vi med 12 kræfter i form af stjernetegn og 10 energiformer fra planeterne – det er 22 komponenter, der kan blandes
uendeligt.
Det personlige fødselshoroskop viser den særlige blanding af energier,
som hvert menneske indeholder. Det er et enestående kort over et menneskes indre landskab i mange dimensioner. Det viser ens potentiale
og samlede energistruktur af egenskaber, talenter og psykiske mønstre.
Både vores forsvarsmekanismer og vores sande eller autentiske jeg.
Nærdødsoplevelser og ny forskning i bl.a. cellebiologi peger på, at vi er et
felt af bevidsthed, der har et liv udenfor (hinsides eller transcenderende)
den fysiske krop. Vi har måske levet mange liv og har et særligt livsformål i hvert liv. Det personlige horoskop indeholder information om
denne dimension i generelle linjer.
For mig personligt er et fødselshoroskop en slags universelle noder. Når
jeg ser noderne, hører jeg hver enkelt sjæls enestående sang og ser for
mig den betagende flerdimensionelle energistruktur, som hvert menneske er. Jeg ser sjælens katedral.
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Hvordan virker det?
Fysikken fastslår, at alt levende består af atomer. Atomer består af
vibrerende energi på forskellige frekvenser. Der

findes ikke fast

materie, alt består af energi. Man kan også sige det på den

måde, at livet i sin inderste kerne er vibrationer og relationen mellem
dem. Energi og relationer.
Samspillet mellem forskellige atomer afhænger af deres frekvenser –
nogle atomer udløser en disharmonisk og kaotisk funktion hos hinanden, andre forstærker og optimerer hinanden. Det hedder dissonans og
resonans.
Fuldstændig som i samspillet mellem mennesker – og dyr.
Astrologien hævder, at hvert øjeblik indeholder et særligt energimønster.
Alt, hvad der bliver født i det øjeblik, er udtryk for denne særlige energi. Et menneske, et dyr, en idé. Planeternes stilling afspejler energien i
hvert øjeblik. Og viser, hvordan energierne interagerer med hinanden.
Deres indbyrdes relation. Men de bestemmer ikke.
Det er ikke kun indenfor astrologien, at man ser mønstre. ALT i den
naturlige skabelse er dannet i mønstre, der gentager sig og varieres i det
uendelige, hvilket er essensen af kaosteori og Mandelbrots arbejde med
fraktaler. 7)

SKABELSENS MØNSTRE
Planeterne består af de samme genbrugte atomer fra verdens skabelse,
som vi selv gør. Hvis to kvantepartikler fra et atom har hængt sammen,
vil de blive ved med at reagere sammen, også selvom de bliver adskilt.
Som et hav og de enkelte bølger. Du er en bølge.
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Alt levende ser ud til at være i indbyrdes forbindelse – vi hænger sammen i ét levende energi- eller bevidsthedsfelt. Nogle kalder det bare ”The
Field”. Feltet.8)

Kålhoved

Kulstofatom

Fraktal

Horoskop

Fraktal

Horoskop

”Quantum Physics tell us that we are beings of
Light, beaming to each other all the time.”
- Lynn McTaggert.

Har vi en fri vilje?
Der er mange kilder til at forstå spørgsmålet om forholdet mellem krop
og sjæl. Det gælder også den frie vilje. Der findes trosretninger som
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kristendom, islam og buddhisme. Der findes teologi, filosofi og forskellige naturfolks verdensopfattelse. 9). I vesten har vi blandt andet Rudolf
Steiners antroposofi, Martinus´ åndsfilosofi og Alice Baileys teosofi. Alt
det skal vi nok komme ind på. Men som jurist har jeg lyst til at starte et
andet sted. Med mennesker fra forskellige lande og kulturer, der fortæller, hvad de selv har oplevet. Vi indkalder vidnerne i retssagen om Gud,
sjælen og den frie vilje.
I takt med udviklingen af ny teknologi indenfor lægevidenskaben, er det
siden 1960´erne blevet muligt at genoplive mennesker med hjertestop
og andre fatale sygdomme. Man ved nu, at omtrent 10-15 % af mennesker, der har været klinisk døde og er blevet genoplivet, har haft noget,
man kalder en nærdødsoplevelse.
Personerne har haft omfattende spirituelle oplevelser, som gennemgribende og eksistentielt ændrer deres livsforståelse og i nogle tilfælde
sygdommens forløb. Flere af dem har under oplevelsen haft nul aktivitet i hjernen eller resten af kroppen. Alligevel kan de fortælle i detaljer
om, hvad der foregik med deres krop under genoplivningen. Hvad der
skete i rummet af aktiviteter og samtaler, samt i rummene ved siden
af - set fra et punkt i loftet(!) Nærdødsoplevelser er gjort til genstand for
intens forskning i de senere årtier, og mange af oplevelserne og deres
påvirkning på krop og sind er veldokumenterede. De finder ofte sted på
et sygehus, hvor personen er under fuld overvågning af læger og diverse
medicinske måleapparater. Nærdødsoplevelser er ikke kaotiske som ved
den syge eller stofpåvirkede hjernes febervildelse eller hallucinationer,
men oftest gennemstrømmet af klarhed, indsigt og mening. 10)
Det er et faktum, at hvis blot ét menneske på planeten har haft bevidste
oplevelser uden hjernens aktive medvirken, produceres vores overordnede bevidsthed ikke af hjernen. Og er ikke afhængig af kroppens eksistens.
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De fleste mennesker, der har haft en nærdødsoplevelse, kommer tilbage
til kroppen med en lysende klar opfattelse af, at de har vigtige opgaver
at løse i hvert liv. Både i forhold til andre mennesker, og i forhold til sig
selv.
De siger, at vi er på jorden for at skabe, elske og blive bevidste om os selv
og skabelsen.
Man tager herfra, når man er færdig. De fortæller, at vi har en sjæl og en
jordisk personlighed. Det er ikke de samme. Men de er indbyrdes forbundne. Sjælen har sin eksistens på et højere niveau af bevidsthed. Den
har mange navne, og kaldes også det højere selv, ånd, essens, det autentiske eller sande jeg. Det er vores transcendente aspekt.
Den begrænsede jordiske personlighed kaldes også egoet. Egoet er den del
af os, der er forankret i kroppen, herunder hjernen med sin strøm af tanker. Hjernens tankestrøm slører evnen til at opfatte sjælens dimension.
Sjælen har tilsyneladende en klar hensigt med hvert liv, men konkret er
der kun en løs plan eller skitse.
Det vigtigste set fra sjælens perspektiv er, at vi har en hensigt om at
opfylde formålet og arbejder i den retning. Hensigten

er alt. Hvor-

dan og præcist hvornår er ikke så vigtigt. Gud har øjensynligt sans for
humor, og ved, at ting hele tiden går galt eller i hvert fald anderledes,
end vi havde planlagt. Det er der plads til, og der er også plads til at
inddrage andres input eller ønsker. Interessant nok er det også en af
kvantefysikkens svimlende opdagelser: At en iagttagers hensigt påvirker kvantepartiklernes opførsel. Aktiviteten i vores bevidsthed påvirker
den fysiske skabelse. Som også forskeren Masuru Emoto opdagede, da
han begyndte at udtale bestemte ord til glas med vand, der derefter blev
nedfrosset. Mønstrene i vandets krystaller dannede sig efter det ord
eller den hensigt, der blev udtalt. Kærlige ord skabte smukke mønstre og
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negative ord mudrede, forvrængede former, som man kan se på side 135.
Vores kroppe består af over 80 % vand.
Når jeg selv har læst beskrivelserne af nærdødsoplevelser, kommer jeg
til at tænke på en indisk buskøreplan: Bussen går kl. 16. Måske. Det kan
også godt være, at den først går i morgen eller om en uge. Men der er en
bus, og den ankommer en dag.

”Livet er det, der sker med én, mens man går og
lægger andre planer.”
- Mark Twain.

Det ser ud som om, at vi har en fri vilje i et univers af naturlove og spirituelle love. Sjælen har lavet skitsen, og så er det op til den nedsendte
medarbejder at bygge huset. Eller lade være.11)
En menneskelig bevidsthed eller sjæl tiltrækkes øjensynligt til jorden
på netop det tidspunkt, hvor sjælens energi svinger med den energi, der
gennemstrømmer jorden – lige tiltrækker lige. Det er en slags kosmisk
kemi eller fysik. Men selvom to sjæle bliver født i samme øjeblik, er de
alligevel ikke helt ens – sjælene anvender energien forskelligt og har
forskellige oplevelser.
Den jordiske personlighed eller egoet (det er dig) kan frit vælge at arbejde sammen med sin sjæl (det er også dig) eller lukke af for den.
Hvis man lukker af for sin sjæl, taber man vitalitet, intuitiv viden, glæde,
indre fred og empati med andre. Man mister forbindelse med både sit
individuelle energifelt (bølgen) og det kollektive bevidsthedsfelt (havet).
Man bliver uforbundet og fremmed overfor sig selv og andre levende
skabninger.
De fleste af os kan ikke tåle at være uforbundet. Så går vi ind i hjernens
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tankefængsel og skaber en kaotisk verden. Det er meget almindeligt. Vi
kalder det stress, angst, depression, psykiske forstyrrelser og længere
ude på skalaen sindssygdom. Tankemylder er hjernens kaos. Når vi er
kaotiske inden i, påvirker det vores cellers funktion, og dermed vores
immunforsvar og fysiske sundhed. Kræftceller er f.eks. celler, der ingen
bremse har, kun speeder. De kan kun vokse og ekspandere. Sunde celler
regulerer deres egen vækst og har både speeder og bremse. Ellers dør
kolonien af celler, som udgør kroppen. Det er det, der sker, når kræft
breder sig.12)
Mennesker med svag forbindelse til deres ånd kan også være udad-reagerende i stedet for at gå ind i det indre fængsel. De skaber kaos i den
ydre verden. Langt ude på skalaen kalder vi dem psykopater. Du kan
læse mere udførligt om nærdødsoplevelser i kapitlet AT ELSKE SIG
SELV.

”For at realisere dine drømme, må du vågne.”
- Phil Jackson, coach for basketball- holdet Chicago Bulls. 13)

Storheden i vores eget lys
For mig personligt er astrologien en uudtømmelig kilde til begejstring og
indsigt.
Gennem mit arbejde har jeg fået lov til at kigge Gud over skulderen, at se
gennem Hans øjne på sjælenes kamp for at vågne til erkendelse af deres
eget storslåede potentiale.
Mange tror, at det sværeste er at komme til erkendelse af vores egne
mørke sider, men min erfaring er, at det vi har sværest ved at fatte, er
storheden i vores eget lys.
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Selvfølgelig er det svært at erkende vores egne svage sider, og de svigt,
som vores nærmeste måske har udsat os for, men det er intet imod vanskeligheden med at forstå, hvor uendelig langt vi har mulighed for at nå,
hvis vi tør udfolde det, der lever i os. Vi rummer langt, langt mere end vi
tror.
Det er essensen af mit arbejde. At hjælpe mennesker med at række dybt
ind i sig selv og fremdrage det lys, der bor derinde.
Mødet med sit fødselshoroskop kan være det første skridt på
en lang rejse mod erkendelse. Men et stort skridt for mange,
fordi fødselshoroskopet rent faktisk er et kort over vores egen
psyke og udviklingsmuligheder. Det eneste, der findes.
Nogle af mine klienter bliver helt lamslåede over, hvad fødselshoroskopet kan afdække. Som den unge pige på 18 år, der havde fået sin horoskoplægning i gave. Hun var skeptisk og noget forbeholden, for som de
fleste andre kendte hun kun til astrologien gennem kulørte ugeblade og
websider. Da vi var færdige, spurgte jeg hende, om hun kunne genkende
noget af det, jeg havde sagt om hendes væsen og kvaliteter. Hun sagde:
”Jeg er målløs. Jeg fatter simpelthen ikke, at du kan se alt det. Det er
rigtigt alt sammen, og jeg sidder og bliver lidt gal over, at ingen før har
fortalt mig, at det her findes.
ALLE mine venner skulle opleve det her!”
Andre sidder og nikker roligt, og giver udtryk for, at de føler sig bekræftede i alt det, de godt vidste i forvejen. De er taknemmelige over at vide,
at de er på rette vej, men også for at få mere klarhed over, hvor de skal
lægge fokus.
Jeg håber at vise, hvad den nye spirituelle astrologi kan. Alene og i kombination med andre redskaber som terapi, coaching, bevidsthedsøvelser
og meditation. Der er mange veje til indsigt og oplysning.
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Jeg føler et behov for at fortælle, hvilken vidunderlig udvikling mange
mennesker kan opnå gennem disse redskaber, og samtidig kaste et lys
over astrologiens egentlige kerne. Den spirituelle astrologi har stort set
intet at gøre med de horoskoper, man læser om i ugeblade og aviser. Og
er ikke for de skæbnetro, der mener, at de ikke har noget at sige over
deres eget liv. Hvis man forsøger at anvende astrologien til firkantede
spådomme, løber man ind i nederlag og skuffelse.
Den spirituelle astrologi er for mennesker, der med selvautoritet og ansvarsfølelse ønsker at udfolde stadigt nye muligheder på højere og højere
niveauer af kærlighed og skabelse.

Spirituel astrologi i praksis
En af de første cases, jeg arbejdede med, kommer her. Den betog mig så
dybt, at den var afgørende for mit valg af astrologien.

ANDREAS ´ HISTORIE
...
Andreas* opsøgte mig første gang, da han var 26 år gammel,
fordi han følte sig ramt af en grum skæbne.
Andreas fortalte, at han var uddannet cand.jur. og havde været færdig med sin uddannelse i et par år. Mens han havde gået
på universitetet, havde han fået job på et advokatkontor og var

* Denne og de følgende case-historier er gjort anonyme ved at ændre navne og
andre detaljer, medmindre andet er angivet i teksten.

32

med i Højesteret som den yngste assistent nogen sinde. Som kun
23-årig fik han uopfordret en skriftlig anbefaling af dommeren i
byretten til at søge job ved domstolen i EU.
Andreas beskrev sig selv som meget ansvarsbevidst, pligtopfyldende og målrettet. Og da han havde taget sin eksamen, havde
han været klar til at gå efter drømmejobbet.
Men pludselig var tingene kørt helt af sporet. På trods af fine
anbefalinger og høje karakterer fik han ingen af de jobs, han
ansøgte om.
Han kom som regel til samtale og flere gange fik han at vide af
arbejdsgiverne, at de meget gerne ville have ham. Men pludselig
var stillingen blevet nedlagt, virksomheden flyttet eller andre
usædvanlige hændelser. Andreas stod tilbage med en frustreret
følelse af, at noget særligt var på spil, men han vidste ikke hvad.
Han kunne ikke forstå meningen med det, der skete.
Jeg kiggede på Andreas´ horoskop og så en velbegavet ung mand
med lederevner, stærk i analyse, logik og økonomi. Dertil politisk
sans, god dømmekraft og fornemmelse for etiske principper. Den
fødte jurist.
Ved første blik var hans historie et mysterium. Lige indtil jeg fik
øje på placeringen af de punkter i horoskopet, vi kalder måneknuderne. Måneknuderne i horoskopet handler om livsformål.
Der er to – Sydknuden og Nordknuden. De ligger direkte overfor
hinanden. Måneknuderne er centrale for den indiske astrologi og
den nye spirituelle astrologi. 14)
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Sydknuden viser, hvilken grundholdning, man fødes ind i dette liv med. Hvis man tror på, at vi har levet
mange gange på jorden, kan man sige, at Sydknuden
viser den mentale holdning til livet, som man sluttede sit
sidste tidligere liv med, og som man bærer med sig ind i
dette.

Nordknuden viser, hvad man skal lære i dette liv set fra
et overordnet spirituelt synspunkt. Hvad man skal udvikle sig hen i mod set med sjælens eller Guds øjne, vore
livslektier og livsformål.
Studiet af måneknuderne kan derfor være en overordentlig vigtig
del af en horoskoplægning, fordi de lægger et helt andet perspektiv ind over et menneskes liv end den almindelige målestok for
succes og fiasko. Det som er en fiasko set med menneskelige øjne,
er ikke nødvendigvis en fiasko set med sjælens øjne.
Nordknuden kan oplyse en om, hvad der er meningen med de
særlige trængsler og problemer, man støder på.
Andreas havde Sydknuden liggende i det ambitiøse Stenbukkens
tegn. Det kunne betyde, at han var født ind i dette liv med den
holdning, at ydre succes og præstationer var særligt vigtige. Man
kunne forestille sig, at han i tidligere liv havde haft en høj position i samfundet og gjort meget ud af sin karriere. Hans målestok
for succes ville være, om man opnåede noget i samfundslivet og
fik respekt for sine arbejdsmæssige resultater. Et menneske, der
ville tage sig sammen, gøre sin pligt og lægge låg på sine følelser.
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Når man lægger et horoskop med denne dimension, skal man
være særligt ydmyg og varsom. Som astrologen Noel Tyel siger
om samarbejdet med klienter: ”Let us hope the two of us will be
wise.” 15)
Meningsfuld viden opstår i et forfinet felt af fælles bevidsthed.
Det er derfor, at man i buddhismen og andre spirituelle traditioner kun kan blive mesterlærer gennem personlig undervisning.
Så jeg gik forsigtigt frem og fortalte ham det, jeg så som en
mulighed. Jeg fortalte ham om betydningen af hans Nordknude
i Krebsens tegn overfor Stenbukken. Krebsens tegn symboliserer
det moderlige univers – nære, følelsesmæssige værdier, omsorgen for børn og familie, intimitet og nærhed. Det livsområde,
Nordknuden lå i, var horoskopets ottende felt, der blandt andet
handler om menneskelig dybde. Om at trænge ind i livets mysterier og få kontakt med sin egen væsenskerne, sine egne dybere
ressourcer og indre magtfuldhed.
Jeg gjorde ham opmærksom på, at det måske var det, der kunne
være årsag til hans problemer. At den Universelle intelligens eller
hans sjæl muligvis ønskede, at han i dette liv skulle forlade ydre
værdier og præstationer til fordel for indre, mere følelsesmæssigt
givende værdier. Jeg pegede på, at dørene måske lukkede for
ham i det ydre, fordi det var meningen, at de skulle lukke. Han
kunne måske vende blikket indad og lære sig selv og andre at
kende på et mere følelsesmæssigt plan og indgå i tætte relationer,
som var nærende for ham. Måske starte en familie. Jeg bad ham
overveje, om det var noget, som kunne give mening for ham.
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Svaret kom langt væk fra. Jeg kunne se, at dette var fremmed for
ham, men han fik tårer i øjnene. Tanken om, at hans nederlag
ikke skyldtes noget, han gjorde forkert, men blot var Guds måde
at lede ham i en anden retning, så ud til at berøre ham dybt. Han
var måske ikke en fiasko alligevel.
Som det ofte er tilfældet når man taler om måneknuderne, ligger
der en lang udviklingsvej mellem udgangspunktet og ankomstpunktet.
Andreas havde hørt, hvad jeg havde sagt, men var ikke uden
videre til sinds at ændre sin indstilling, så han kæmpede videre
på den gamle vej. Han søgte flere stillinger og fik flere afslag.
Dørene forekom at være helt og aldeles lukkede. Han valgte at
starte i et terapiforløb og fik indblik i sin egen sjælelige tilstand.
Han havde altid været lidt stiv og tillukket og en kort periode
kæmpet med angstanfald, som han ikke forstod årsagen til.
Terapien bragte en mængde ting op til overfladen fra en vanskelig barndom med en voldelig far og en kontrollerende mor, som
tilsammen havde afskåret ham fra hans egne ægte og autentiske
følelser. Til sin frustration var han arbejdsløs i flere år, men begyndte at værdsætte terapiens resultater. Han begyndte at kunne
mærke sine egne følelser og give udtryk for dem. Når han lejlighedsvist konsulterede mig, kunne jeg se, at han var blevet mere
levende i sin mimik og bevægelser. Efter et års tid indvilligede
han i at få børn med sin kone, selvom han stadig var skamfuld
over sin arbejdsløshed.
Børnene viste sig at blive et vendepunkt. Han og hans kone fik to i
løbet af få år, og kontakten med børnene gjorde ham endnu mere
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levende og, endelig, mere livsglad. Han opdagede, at han havde
et særligt talent for at have med børn at gøre, og besluttede sig
for at begynde at arbejde med børn.
Og pludselig sprang dørene op. I løbet af ganske kort tid havde
han fået arbejde i en børnehave og opdagede, at børnene elskede
ham. De kaldte ham ofte far, og han måtte lave et billetsystem,
så børnene på skift kunne komme til at sidde ved siden af ham
under måltiderne. En lille forsømt dreng, der stort set intet havde
sagt i årene forinden, begyndte at tale, da Andreas tog ham op
på armen.
Der gik et par år, hvor han var glad og overrasket over sit nye
liv og sine hidtil ukendte talenter. Men så begyndte der at komme
problemer igen. Han fik en arbejdsplads, hvor han mødte misundelse og fjendtlighed på grund af børnenes forkærlighed for
ham. Han skiftede arbejde igen, men problemerne gentog sig.
Mens Andreas stod i problemerne på sin tredje arbejdsplads
opsøgte han mig, og jeg spurgte ham, om han denne gang selv
havde et bud på, hvorfor dørene var begyndt at lukke igen. ”Ja”,
svarede han. ”Jeg har egentlig altid haft en drøm om at gå ind i
politik og arbejde med menneskerettigheder, men jeg har ikke følt
mig klar”. ”Tror du, at du er ved at være klar nu?”, spurgte jeg.
”Det tror jeg”, svarede han. ”Børnene har lært mig at være indfølende og have omsorg for andre levende væsner på en måde,
jeg aldrig har haft før. Jeg ved, hvad det vil sige at være far og
løse tusind problemer både praktisk og følelsesmæssigt. Jeg er
blevet ret god til at løse konflikter, og det er jo ikke en dårlig ting
i politik”.
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Jeg forklarede ham, at jeg troede, at de sidste syv år havde
skullet lære ham noget om indre værdier, således som Nordknuden i Krebsen pegede på. Men jeg fortalte ham også, at Stenbukkens værdier skulle med i billedet samtidig. Man skal ikke kaste
Sydknudens kvaliteter væk, for dem har man slidt og slæbt for
at lære. Man skal stå på dem som et grundlag, samtidig med, at
man udfolder Nordknudens kvaliteter. Så for mig at se, sagde
jeg, ville politik og arbejdet med menneskerettigheder være en
perfekt kombination af Stenbukkens og Krebsens kvaliteter: Man
er i stand til at tage et stort ansvar i den ydre verden – Stenbukkens princip - baseret på omsorg og forståelse af andre menneskers livssituation, som er Krebsens fineste kvaliteter.
Andreas gik glad hjem efter vores samtale, og efter et stykke tid
sagde han op og fandt et bedre job, hvor han kunne arbejde med
den pædagogiske retning, der hedder ”gentle teaching”, en særligt forfinet og nænsom måde at arbejde med børn. Han begyndte
sideløbende at arbejde med konfliktløsning og menneskerettigheder i et politisk virke.
I dag har Andreas let til smil, og siger, at han føler, at han får
vejledning indefra til sit nye arbejde i form af klare intuitive indfald. Livet synes at være blevet en afbalanceret helhed for ham,
og han anvender alle sine evner og talenter hele vejen rundt.
Som en uventet sidegevinst helbredte Andreas´udviklingsvej
samtidig to fysiske lidelser. Alvorlig acne, der havde arret hans
hud gennem mange år, og anfald af høfeber, der tidligere havde
krævet stærk medicin og lagt ham ned hvert forår i flere uger.
I dag har Andreas ingen symptomer og er medicinfri. Til hans
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overraskelse har ingen af hans læger ønsket at høre om disse
resultater.
Andreas er et eksempel på et menneske, for hvem det er lykkedes
at integrere Nordknudens kvaliteter i sit liv og sin personlighed.
De fleste mennesker reagerer med dyb bevægelse på at høre om
deres karmiske måneknuder, uanset om de tror på det eller ej.
Det skete så ofte i mine konsultationer, at det var afgørende for
min beslutning om at arbejde med astrologien. Det virkede som
et kraftfuldt redskab til at hele menneskers dybe følelse af skam
eller forkerthed. Som er så almindelig, og så skadelig. Følelsen
af ikke at være god nok, ikke at have værdi som menneske, er i
min erfaring den altomfattende årsag til menneskelig lidelse og
destruktiv adfærd. Deres reaktioner rørte mig dybt. Som regel
anbefaler jeg folk at søge bekræftelse andre steder fra, fordi budskabet kan have stor betydning for deres liv, hvis de tager det til
sig. 16)

”Et problem kan ikke løses på samme niveau, som
det er opstået.”
- Albert Einstein.

ASTROLOGISKE TVILLINGER
Et andet af de lange udviklingsforløb, som jeg har fået lov til at følge, er
mine forældres. Denne historie viser tydeligt, at vi har en vilje og kan
vælge vores egen vej.
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Fortællingen er bragt med min mors velsignelse. Min far døde i 2007,
og vi nåede at komme hinanden nær i sidste øjeblik. Faktisk tror jeg, at
han ville billige, at hans historie er med her af en særlig grund, som jeg
fortæller nedenfor.
Mine forældre er født henholdsvis den 15. og 16. februar 1932 med få
timers mellemrum og var næsten astrologiske tvillinger. Begge er Vandmænd med månen i Tvillingerne, men min mor har Ascendanten i Skorpionen og min far Ascendanten i Jomfruens tegn. Med flere planeter i
lufttegn vil deres personlighed være præget af åbenhed, nysgerrighed og
idealisme. Der er en udpræget mental tilgang til livet og en tendens til at
fortrænge den følelsesmæssige dimension, som er typisk for lufttegnene,
Vandmand, Tvilling og Vægt. (Andreas i case-historien ovenfor var født i
Tvillingernes tegn.)
Da de næsten er astrologiske tvillinger, har de Sydknuden stående samme sted, i Jomfruens tegn. Jomfruens tegn står i sin grundessens for en
praktisk, konkret og analytisk tilgang til tingene. Man er nøjsom og nøjeregnende, kritisk og grundig over i det perfektionistiske. Livssynet er
baseret på det, man kan tage og føle på, ikke nødvendigvis materialistisk
i betydningen grådig efter ting, men man er materielt, konkret orienteret. Mennesker påvirket af Jomfruens tegn er hjælpsomme, arbejdsomme og fornuftige med en tendens til bekymring. Der er mange læger og
sygeplejersker født i tegnet.
Nordknuden ligger overfor i Fiskenes tegn, som forbindes med den spirituelle og religiøse dimension. At åbne sig for en større, mere nuanceret
og kompleks virkelighed.
Min far uddannede sig til læge og blev senere afdelingsleder ved universitetet. Han arbejdede altid, enten med sit fag eller håndværk.
Han skabte et smukt hjem for sin familie, men hans konstante be-
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kymring og arbejdsnarkomani gjorde ham irritabel og vredladen.
Min mor var uddannet tegner og arbejdede hjemme i mange år. De
var begge idérige og idealistiske, og tog blandt andet en ung pige
ind som plejedatter, da vi børn var små. (Det viste sig at være endnu en Vandmand til samlingen. Så var vi fire i en familie på seks.)
Hjemmet var præget af intellektuelle diskussioner, mine forældre var
ateister og tog os ud af skolens religionsundervisning.
Årene gik stille og roligt. Med tiden gled min mor og far umærkeligt fra
hinanden, selvom de egentlig var gode venner og arbejdede godt sammen. De havde ikke særlig god kontakt med deres egne følelser og havde
svært ved at tale om dem. Da jeg var fem år gammel, forelskede min
far sig i en anden kvinde og ville skilles. Min mor blev dybt chokeret og
kæmpede for sit ægteskab. De prøvede at tale tingene igennem, så godt
de kunne, og min far besluttede at blive i ægteskabet. Men min mors
tryghed og tillid havde fået et uopretteligt knæk.
Nogle år senere, på sin 4o års fødselsdag i 1972, fik min far en hjerneblødning, blev lammet i venstre side og var lige ved at dø. Min mor
kunne ikke håndtere situationen følelsesmæssigt og evnede ikke at støtte
min far, selvom hun havde besluttet at blive hos ham. Dengang var det
ikke almindeligt at få psykologisk hjælp, hverken på sygehuset eller
privat.
Atmosfæren i hjemmet var præget af fortvivlelse og afstand, og jeg udviklede en spiseforstyrrelse, som ingen opdagede.
Til vemodig lettelse for min mor mødte min far tre år efter hjerneblødningen en kvinde, som han ville giftes med, og mine forældre blev skilt.
Min mor var forvirret over sin nye situation, men kastede sig modigt ud
i tingene og begyndte at engagere sig i politik og skrive børnebøger. Min
fars liv var nu roligt og lykkeligt, selvom han kæmpede meget med at
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komme sig efter lammelsen. Han kunne ikke arbejde som førhen og havde ikke den intellektuelle kapacitet, han havde før sygdommen. Min fars
nye kone var psykolog, og sammen med hende udviklede han en større
følelsesmæssig forståelse af livet. Han evnede dog hverken at få talt de
sidste mange års begivenheder igennem med sin ekskone eller sine børn,
og forholdet til os børn var ikke særlig godt.
Min mor havde et bedre forhold til sine børn, men var mest optaget af
sine egne livsprojekter. Det gik strålende med forfatterkarrieren og hendes politiske arbejde.
Efter nogle år blev min mor syg. Hun var blevet opereret flere gange for
brok i bughulen, og nu var problemet vendt tilbage. Hun blev opereret
endnu en gang. Jeg anbefalede hende at opsøge alternativ behandling
og forsøge at opnå mere harmoni i sit liv gennem terapi og healing. Min
mor opsøgte en holistisk kirurg, men var ikke meget for at gå i terapi.
Sygdommen blev hele tiden ved med at vende tilbage.
Jeg var overbevist om, at sygdommen var delvist psykosomatisk ud fra
mit indgående kendskab til min mors liv og tænkning. Jeg syntes ikke, at
hun hørte efter, hvad folk prøvede at sige til hende, og hun holdt fast i en
offerrolle. Efter flere år måtte jeg sige fra overfor min mors manglende
villighed til at arbejde med sig selv, jeg var kørt træt og havde behov for
at koncentrere mig om mit eget liv. Min mor følte sig nu pludselig helt
alene som 62-årig med en sygdom, der ikke ville gå væk. Igen og igen
blev hun opereret. I sin dybe fortvivlelse besluttede hun endelig at starte
på den terapi, jeg og andre så længe havde anbefalet. Terapien og healingen virkede godt i den forstand, at min mor blev stærk nok til at afslutte
forholdet til en mand, der havde voldt hende megen lidelse. Men sygdommen ville stadig ikke gå væk. Min mor gennemgik sin sidste operation. Hvis den ikke virkede, vil hun være invalid resten af livet. Operationen helbredte det brok, der var hovedproblemet, men der gik betændelse
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i såret, og den ville ikke forsvinde. Hun fik besked fra hospitalet om, at
lægerne måtte give op.
Samme aften bad min mor til Gud for første gang siden sin barndom og
bad om, at betændelsen måtte forsvinde. Da hun vågnede op den næste
morgen, var såret holdt op med at væske.
Denne begivenhed var et vendepunkt i min mors liv. Fra dette tidspunkt
begyndte hun at bede og meditere regelmæssigt, sygdommen blev helbredt og vendte ikke tilbage. Hun blev stærkere og stærkere for hver dag,
der gik.
Min mor har fortalt mig om sin helbredelse. ”Nu føler jeg det som om
Gud har lagt en kappe af kærlighed og tryghed om mine skuldre, og den
er der altid. Nogle gange kan jeg vågne op om natten efter en ubehagelig
drøm og så mærker jeg efter – er den der stadig? Og det er den. Det er
ganske forunderligt.”
Og hun sagde videre: ”Jeg tror godt, at jeg ved, hvad det er. Det er Guds
fred. Og det er det dejligste, jeg har oplevet. Jeg anede ikke, at man kunne have det sådan.”
Fem år efter denne begivenhed valgte min mor at blive døbt i kirken.
Hun tror ikke nødvendigvis på alt, hvad den kristne kirke står for, men
udtrykker, at hun har et behov for at takke Gud for den fred, hun har
fået, på denne smukke måde.
I mellemtiden havde min fars udvikling bevæget sig i en helt anden
retning. Han havde på intet tidspunkt været i stand til at åbne sig for en
større virkelighed, og holdt stædigt fast i sine intellektuelle og materielle
værdier. Samme måned som min mor blev døbt, kørte han ved et uheld
sin bil ind i en kirkemur, fordi han var ved at blive dement. Der skete
heldigvis ikke noget alvorligt.
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Hvor min mor var blevet stærkere og arbejdede på fuldt tryk i sin forfattervirksomhed, var min far blevet mere og mere reduceret. I en alder
af 67 år kunne han ikke længere binde sine snørebånd og forstå, hvad
klokken var. Min far mente selv, at det skyldtes hjerneblødningen 27 år
tidligere, men jeg oplevede noget andet. Min oplevelse var, at min mors
helbredelse og styrke skyldtes hendes kontakt med en spirituel kilde, der
bragte kroppen og sindet i balance, og jeg mente, at min fars forringede
tilstand skyldtes hans manglende kontakt med denne kilde.
Det var hjerteskærende komik fra skæbnens side, at min far kørte ind i
en mur rundt om en kirke og endte i en bil med hovedet nedad - i samme
måned som min mor værdigt gik ind i en kirke og modtog Guds velsignelse ved sin dåb. Når det gjaldt min far, kunne jeg ikke lade være med
at tænke på tarotkortet ”Den hængte mand” som forestiller en mand, der
hænger med hovedet nedad og viser behovet for at vende op og ned på
sin forestillingsverden for at vokse som menneske. Men jeg sagde ikke
noget. Det var desværre for sent.
Min mor blev opereret i alt 11 gange over 30 år. Der har ikke været tilbagefald i over 20 år. Hun har været den sundeste i familien i årevis, også
efter de 80 år.
Fra en astrologisk synsvinkel havde min mor med succes foretaget
vandringen fra Sydknuden i Jomfruen til sin Nordknude i Fiskenes tegn.
Det lykkedes hende at bevare Jomfruens sunde sans med hensyn til det
praktiske liv, men samtidig åbne sig for en spirituel udvikling. Modsat
min far som blev hængende i Jomfruens materielle livsindstilling.
Det er forløb som disse, der har overbevist mig om, at for den, der åbner
sig for en indre helbredende kraft kan der være glæde, fred og helbredelse. Men for den, der lukker af for denne kraft kan der være angst,
depressivitet og nedbrydning af kroppen og sindet. Det er dog vigtigt
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at gøre opmærksom på, at sygdom også kan være en del af sjælens
erfaringsvej, og at helingen ikke altid omfatter kroppen, men altid kan
omfatte sindet. Ikke al sygdom skyldes livsstil og ubalance.
Grunden til at jeg tror, at min far ville acceptere, at jeg fortalte hans
historie, kommer her:
Et par måneder efter min fars død sad jeg og mediterede som forberedelse til en workshop. Under meditationen oplevede jeg pludselig et
vidunderligt lys. Jeg så min far for mit indre blik, boblende af glæde og
begejstring – han var glad som en hundehvalp. Jeg blev meget bevæget,
men kunne ikke lade være med at drille: ”Forstår du tingene nu, kæreste
far?” Det gjorde han. Og bad mig overbringe hilsner til alle sine kære. På
dette tidspunkt var jeg ikke klar over, at en af mine elever var kommet
tidligt og sad ud i haven og ventede på en bænk. Da jeg lukkede hende
ind, spurgte hun forundret, hvad der var sket inde hos mig. For hun
havde siddet og nydt aftensolen med lukkede øjne og pludselig havde det
været som om en trykbølge af lys og varme havde fyldt hende op. ”Det
var min far”, svarede jeg. ”Det er en stor lettelse at have ham deroppe
som opsendt medarbejder. Nu forstår han endelig noget.”
Når man har fået lov til at arbejde med sit fag i så mange år, får man
mulighed for at følge menneskers liv igennem flere livsfaser. Barndommen, den sprudlende ungdom, husholderfasen med børn og arbejde, det
midaldrende liv og den allersidste tunge del af alderdommen. Tung for
nogle af os. Ikke alle.

Efter årtiers iagttagelse er mit vigtigste budskab:

Bliv

bevidst. Omfavn din egen følsomhed og lær at anvende

dine følelser og reaktioner som retningsangivere i stedet for at
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bekæmpe dig selv. Du er et avanceret radarsystem, der dybest set
ved, hvad der er godt for dig, og hvor du skal hen. Hvilken energi,
der bygger dig op, og hvilken energi, der river dig ned. Lær dig at
genkende konstruktiv energi i mennesker, relationer, situationer
og aktiviteter. Lær at genkende negativ energi og gå væk fra den,
eller konfronter den i et forsøg på at flytte på energien. Hvis det
ikke lykkes, så gå væk fra den. 17)
Bliv bevidst, find ud af, hvad du tror på ved at studere, undersøge
og eksperimentere med forskellige trosretninger, meditation og
bøn. Gå i terapi. Find en vejleder, der kan se dig med sjælens øjne.
Få lagt dit horoskop.

Vær åben og nysgerrig som

en hund. Vær positiv og gavmild over for dig selv.
Find ud af, hvad du brænder for, gør det, og lav noget frivilligt
arbejde, hvor du hjælper andre. Mennesker, der har en tro, et godt
netværk eller mindst én nær fortrolig, er kreative og har et ægte
uselvisk engagement i at hjælpe andre, har et fysisk og psykisk
immunforsvar, der er op til 800 % stærkere end andres. 18)

Min iagttagelse af menneskers liv på den lange bane har vist, at det kan
gå hjerteskærende, tragisk galt for mennesker, der ikke har afklaret deres værdier og tro. De bliver fremmede for sig selv og andre mennesker
og bliver syge, demente, deprimerede og angste, længe før de forlader
planeten. De tør ofte ikke forlade kroppen, fordi det materielle har været
deres eneste virkelighed, så kampen på dødslejet kan være lang og sindsoprivende forfærdelig. Der er intet kønt i et liv levet uden stærke, kærlige, åndelige værdier. Men det er ret almindeligt.
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”Det eneste, man virkelig skal være bange for, er et
menneske uden kontakt med sin ånd.”
- Shamanen Don Juan i Don Juans Lære.

Her er endnu et eksempel på en mand, der fandt vejen:

ET LIV MED HIV
...
37-årige Mads kom til mig, fordi han havde AIDS i udbrud og led
af en langvarig depression, som samtaler med en psykolog ikke
havde kunnet flytte på. Han var leder i en større international
virksomhed, men havde været på sygeorlov i en længere periode. Der var også problemer med hans fraskilte kone og tre børn.
Mads kunne slet ikke se vejen frem.
Mads´ horoskop var domineret af Skyttens tegn og viste en åben
og eksistentielt søgende sjæl med høj begavelse. Jeg gjorde opmærksom på, at han måske kunne bruge sin gode forstand til at
søge den viden om eksistens og spiritualitet, der findes i menneskehedens righoldige litteratur.
Jeg fortalte ham, at det er videnskabeligt dokumenteret, at
meditation, visualisering og dybdeafspænding påvirker immunsystemet på en gennemgribende gavnlig måde. 19) Udover, som
jeg selv har oplevet, at være en vej til indre fred og vejledning.
Jeg anbefalede ham at begynde at studere energiens bevægelser i
hans eget liv: Undersøge hvilke mennesker, aktiviteter og situationer, der tilførte ham energi, og hvilke der tappede ham for
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energi. Og at begynde at meditere, således at hans sind og krop
fik dyb helende ro mindst én gang om dagen.
Mads livede lidt op og fortalte, at han faktisk havde lært at meditere for nogle år siden, men var gået i stå. Vi talte længe om
de ting, han gerne ville ændre i sit liv, og han begyndte straks at
overveje, hvad der tilførte eller tappede ham for energi.
Da Mads gik, forekom det mig, at der var kommet liv og udstråling. Jeg var spændt på at høre nyt. Allerede dagen efter sendte
han mig en mail, hvor han fortalte, at han var gået lige hjem og
havde indrettet et meditationssted. Han havde straks taget det i
anvendelse og følte nu livsmod for første gang i flere år.
Der gik et halvt år. En dag mødte jeg tilfældigt hans søster, som
fortalte mig, at Mads havde tilbragt sommeren med en flere
hundrede kilometer lang vandretur i Østrig og var startet på
arbejde igen. Han var flyttet og havde indrettet et nyt dejligt
hjem. Sygdommen var på retur. Otte år senere blev jeg vejleder
for Mads´nye hustru, som fortalte, at de havde to børn sammen
og var glade for deres fælles liv.
Don Juan sagde også: Find vejen med et hjerte. En vej

uden et hjerte vil ende med at slå dig ihjel.

Frit efter Thomas-evangeliet: Det, du ikke fremdrager fra

dig selv, vil slå dig ihjel. Det kan være talenter, men også
uforløste mønstre, der skal op i lyset og helbredes. 20)
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3. At elske sig selv
Som vi tidligere har været inde på, er nærdødsoplevelser en
rig og betagende kilde til at forstå sammenhængen mellem
krop og sjæl. At få indsigt i vores mange indre dimensioner
og de store spørgsmål: meningen med livet og betydningen af
at værdsætte vort eget selv. Nærdødsoplevelser er enestående som kilde til at forstå vores transpersonlige psykologi på
grund af den omfattende forskning gennem flere årtier.
De finder ofte sted under lægelig overvågning i et kontrolleret miljø,
men dertil kommer, at nærdødsoplevelser som regel er beskrevet af
almindelige mennesker, der har haft ualmindelige oplevelser. De har
ikke noget at bevise og ingen forkromede meninger om liv og eksistens.
De er hverken magthavere, guruer eller forskere med status og levebrød
på spil. Det gør dem i min optik troværdige, særligt når man opdager de
omstændigheder, der knytter sig til oplevelserne.
For eksempel at deres kroppe under oplevelsen var stendøde, nogle både
hjerte- og hjernedøde. Og at mange af dem kan se i detaljer, hvad der
skete med deres krop under genoplivningen. Og endelig at oplevelsen i
nogle tilfælde fuldstændigt helbreder den fatale sygdom, udover en gennemgribende forvandling af livsopfattelsen. Det sidste gælder dem alle.
Vi stiller skarpt på fire store nærdødsoplevelser for at se, hvad de kan
lære os.

1 - RAMT AF LYNET
En af de første bøger, jeg opdagede og oversatte fra engelsk, var Dannion
Brinkleys Møde med Lyset, Sphinx forlag.
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