


VINDUER TIL
 EN

ANDEN 
VIRKELIGHED

Han så den, da han ikke kiggede.
 Den var der, da han holdt op med at lede.

   
                          En  livsrejse med astrologi, 

energipsykologi, kemobehandling, 
meditation og De Tre Principper.
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Virkelighed.

Ligger der et forbehold i ordet ”virkeligt”? At no-
get virker ligt, virker som om det er, som det sy-
nes at være? 

Det sansede eksisterer på grund af den, der 
sanser. Livsoplevelsen skabes i en logisk sekvens:

Vi sanser. Vi skaber. Vi fortolker. 
Vi interagerer. Vi oplever.

og er dybt personlig.

Og så sker der undertiden dét, der får os til at sæt-
te spørgsmålstegn ved det  ”virkelige”.  Vi  får  en 
gave. Der går hul i ”virkeligheden”. Alle har ople-
vet den: Tilstanden af fred, harmoni og kærlighed. 
Den opstår pludseligt ved en musisk oplevelse,  i 
nære relationer, i  naturen, når der går en engel 
gennem stuen, eller når vi bliver ramt af en ind-
sigt. Den opstår, når tankestrømmen tager en pau-
se. Når fortolkeren et kort øjeblik er faldet i søvn, 
og der opstår et intenst nærvær. Den forstærker 
sanseindtrykkene.  Man  føler  sig  levende,  vibre-
rende. Den kan kun beskrives som et ekko af det, 
den er. En lyksalighed. En sjælskontakt. En direkte 
kontakt  etableret  udenom  intellektet.  Den  er  et 
paradoks.  Den  kan  ikke  opsøges.  Den  kan  ikke 
fastholdes.  Den  er  ikke  en  fortolkning,  og  al-
ligevel er den der hele tiden som fundament og 
forudsætning for livet og livsoplevelsen. 
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Forord

Et afgørende øjeblik.

For Peter er mødet med E. Kübler-Ross en øjenåb-
ner og en åbenbaring. E. K-R. har gennem længere 
tid, i sin egenskab af psykiater, observeret patien-
ters reaktion på en terminal diagnose, på en be-
sked  om  at  lægerne  og  sundhedssystemet  ikke 
længere kan tilbyde en meningsfuld behandling, 
men henviser til det palliative personale, der yder 
tilbud om lindring og omsorg i  den sidste tid af 
livet.

Hun  sammenfatter  sine  observationer  i  et 
fem-trins forløb,  som både patient og pårørende 
synes at gennemleve ved den slags beskeder,  og 
som opstår ved et nådesløst krav om forandring. 
De fem forbogstaver i den engelske beskrivelse – 
DABDA – går hen og bliver et mantra, der er en 
konstant  påmindelse  om  det  afgørende  øjeblik, 
som betinger et bevidsthedsskift.

Kriser er sprækker i tilværelsen, som 
tillader livet at slippe ind.

DABDA. 

D for  Denial.  En  fornægtelse  af  situationen.  Et 
håb om forbytning af røntgenbilleder og forveks-
ling af cpr. numre. En overbevisning om, at der et 
eller andet sted i behandlingen af sagen er sket en 
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fejl.  Det  er  jo  set  før,  så  hvorfor  ikke  nu?  En 
kommunikationsbrist  mellem  alle  de  personer, 
der  har  været  indblandet  i  forløbet  gennem  de 
senere år. Det er jo også set før. Med de tunge ud-
sigter synes selv det mindste strå at byde på op-
drift  i  det  emotionelle  kaos,  patienten  gennem-
lever. Men nej.  Der er ikke mulighed for fejl. Si-
tuationen er som situationen er: Terminal.

 Beskeden er svær at håndtere. Den er så en-
delig, så definitiv, så umenneskelig.  Så helt uden 
lyspunkt. Uden håb. Rummeligheden er brugt op. 
Der  må findes  en  knage,  hvor  man  kan  hænge 
frustrationen og vreden over den manglende logik 
i  situationen:  ”Hvorfor  lige  mig?  Jeg  har  levet 
sundt. Passet min familie. Lavet frivilligt arbejde. 
Udvist godt naboskab. Indgydt mine børn et godt 
og kristent livssyn. Der må være sket en fejl. Jeg 
har så meget, jeg skal nå endnu. Så meget at byde 
på. Det er ikke fair.”

A for Anger.  Vreden, hvis styrke ligger hinsides 
det håndterbare, skal have et afløb. Alle mulighe-
der afsøges. Den rettes mod urimeligheden i hele 
situationen, mod det faglige personales helt øjen-
synlige manglende kompetence forskning inden-
for  det  specifikke  sygdomsområde.  Og  endelig 
mod Gud som den endeligt ansvarlige. Vrede over 
at regnskabet ikke balancerer. Vrede over svigtet. 
”Er  det  det  respons,  man  kan  forvente  efter  et 
godt og kristent liv, hvor man dog burde have en 
vis opsparing på goodwill  siden?” Eller har man 
taget helt fejl og levet på en illusion om en højere 
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retfærdighed? Er det i virkeligheden det, der en-
der med at blive konklusionen på det hele? At det 
hele er en gang blålys? At Gud i virkeligheden kun 
er opfundet som en indtægtskilde for stat og kir-
ke?

Vreden leder fortvivlet efter et ankerpunkt. 
Et sted hvor den ophobede energi kan udløses og 
skabe bare en smule fred. Men intet synes at til-
fredsstille og retfærdiggøre projektionen. Der skal 
anlægges en anden strategi.

B for Bargaining. Forhandlingsfasen starter, når 
vreden synes  omsonst.  Gud er tilbage på banen, 
dog ikke lige med det  samme.  Først  en tur til  i 
systemet. Findes der andre muligheder, nogle al-
ternative behandlingsmetoder? Herhjemme eller i 
udlandet? Alt skal undersøges. Alt som blot rum-
mer antydningen af håb.  De vigtigste lande med 
ekspertise indenfor sygdomsområdet endevendes 
med  hensyn  til  behandlingsmetoder  og  omkost-
ninger. Men terminal viser sig at være terminal, 
og så kommer Gud på banen igen. Kan man ikke få 
lov til at fungere som redskab for en udbredelse af 
de erfaringer, man har gjort under hele forløbet 
til  glæde  og  lindring  for  sine  medpatienter. 
Hvorfor lade al den viden og erfaring gå til spilde, 
når  det  formodentligt  ikke  vil  spille  den  store 
rolle i det endelige regnskab, at Gud lagde et par 
år til ens liv som en ringe modydelse for en næ-
stekærlig indsats? Intet  svar.  Intet  hørbart  svar. 
Og det er ikke fordi, man ikke har lyttet og ventet 
og ventet. Ingen notérbar reaktion.
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D for  Depression.  Depression,  magtesløshed  og 
håbløshed.  Alt  virker  nyttesløs.  Alt  synes  me-
ningsløst. Det eneste, der optager tankerne, er en 
uendelig repetition af spørgsmålet: Hvorfor?

 Trangen til forklaring er overvældende. Der 
må da være en eller  anden form for logik i  det 
hele.  Og det er der også.  Men ikke egoets logik. 
Ikke den rationelle logik, som giver et svar, der er 
tilpasset spørgeren. Men en logik, som opstår, når 
man  har  sluppet  kontrollen  og  overgivet  sig  til 
nuet. En logik som antyder, at du finder det, du 
søger, når du holder op med at lede. Når du giver 
slip. Lader dig falde og opdager friheden, der lig-
ger i  at  kunne favne livet,  når man ikke holder 
fast i det.  Depressionen er vendepunktet. Natten 
før dag. Indgangen til accepten af tilstanden, som 
baner vejen for et nyt livssyn. Vinduet.

A for Acceptance. Accepten er forløsning. Accep-
ten er en anerkendelse af det nyttesløse i at yde 
modstand mod det uundgåelige. Depressionen er 
en erkendelse af, at du er nået til enden på dine 
evners formåen. Alle udveje synes lukkede. Accep-
ten opstår i det afgørende øjeblik, hvor beslutnin-
gen om at give slip bliver taget. Det er det ven-
depunkt, der åbner for et nyt syn på tilværelsen. 
Som ser nye muligheder i en tilværelse med æn-
drede vilkår.  Accepten er  den betingelsesløse o-
vergivelse til livet. 

DABDA er et stærkt symbol på lidelse og udfrielse, 
og  Peters  valg  af  ordet  som sit  mantra  skal  ses 

9



som en påmindelse om, at der burde findes andre 
veje  til  erkendelse  af  nødvendigheden af  accept 
end en terminal diagnose, og at lidelse ikke er en 
forudsætning for at nå frem til  accept.  Men det 
direkte valg af accept kræver indsigt. Accepten er 
nøglen til  nuet. Og med Peters valg dukker Tom 
Hanks pludselig op på arenaen med sin ”Box of 
Chocolates”,  hvor  hvert  stykke  fyldt  chokolade, 
med alle dets smagsmæssige overraskelser bag det 
appetitlige ydre, fastholder nyderen i et øjebliks 
hengivelse,  som transcenderer tid.  Hvor vinduet 
til  en  anden virkelighed pludselig  åbenbarer  sig 
som  et  resultat  af  den  selvforglemmelse,  som 
hengivelsen fører med sig. 

Hermed vil vi kaste os ud i Peters rejse, der ender 
med  at  føre  frem  til  mødet  med  Sydney  Banks' 
indsigt  om  De  Tre  Principper,  som  er  det,  hele 
denne lille bog handler om.
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Vertikal udvikling.
Horisontal  udvikling  er  et  kontinuerligt  forløb, 
der  bygger  videre  på  erfaringer  og  erkendelser 
erhvervet  gennem  tiden.  Udviklingen  forløber 
udramatisk, sådan som det eksempelvis er tilfæl-
det  med  psykologiens  udviklingsforløb.  Kigger 
man på dens proces, kan stort set alle nuværende 
retninger føres tilbage til Freud. Udviklingen har 
ikke  været  præget  af  et  grundlæggende  opgør, 
således  som det er  tilfældet  med det  newtonske 
verdensbillede,  der  har  lidt  af  åndedrætsbesvær 
lige siden fremkomsten af kvantumfysikken. Man 
er stadigvæk på den samme etage og beskæftiger 
sig fortsat med tankemæssig indholdshåndtering.

Den vertikale udvikling sker i  et afgørende øje-
blik.  Smukt  formuleret  på  engelsk:  A  Definning 
Moment. Et øjeblik hvor et individ pludselig bliver 
ramt  af  en  indsigt  eller  åbenbaring  –  det  store 
AHA – der på et øjeblik forandrer den pågældende 
for  altid.  Hvor  alting  pludselig  ses  i  et  nyt  lys. 
Hvor  der  ses  sammenhænge,  som  tidligere  var 
skjulte. Hvor værdisættet smuldrer, fordi det har 
tabt sin relevans. Hvor der skabes nye relationer 
til  pårørende,  bekendtskabskredsen  og   én  selv. 
Det afgørende øjeblik opstår spontant, men er som 
regel  et  resultat  af  en  energiophobning  på  det 
indre plan, der har været under opbygning over 
længere  tid,  og  som  ikke  længere  kan  rummes. 
Man er havnet på en ny etage.

Peters  liv  er  forløbet  ganske  traditionelt.  En 
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opvækst under beskyttede forhold, uden at være 
overbeskyttet,  men  levet  på  solsiden.  Selvopfat-
telsen fejler ingenting, og at tingene så også kom-
mer let til ham er medvirkende til at svække hans 
resistens  overfor  modstand.  Skolegangen  er  ok 
men absolut præget af, at der er andre interesser 
end  lektielæsning.  Efter  endt  studentereksamen 
tilbringer han et par år i militæret, som han forla-
der  som  reserveofficer  for  at  fortsætte  med  en 
handelskarriere efter endt handelsskoleeksamen. 

Peters liv er tilrettelagt på baggrund af for-
ventninger fra hjemmefronten. Dem retter han sig 
efter. De virker fornuftige, forudsigelige og tryg-
ge. Det er først langt senere, at han skal opdage, at 
karrierevalget er ren gift for hans personlige ud-
vikling. Men alt taget i betragtning og set i bak-
spejlet alligevel en nødvendighed.

Der har været tilbud om sporskifter under-
vejs,  og det har heller ikke skortet på indre ad-
varsler i form af depressioner, men alt dette væl-
ger han at sidde overhørig, fordi det er bekvemt. 

Oprøret  mod den lagte  kurs  kommer.  Men 
oprøret er ikke affødt af et opgør med hans tanke-
gang, og tilgodeser ikke nogen indre tilskyndelse, 
men er, om man vil, et skift fra Opel til Ford med 
samme chauffør og samme selvopfattelse. At det 
må gå galt er helt klart for alle undtaget ham selv. 
Det kan kun være et spørgsmål om tid, før det hele 
vil kollapse. Og det kollapser. Også hans selvopfat-
telse.  Hele Peters verdensbillede bliver vendt på 
hovedet. Tæppet bliver revet væk, og han befinder 
sig i frit fald. Nervesystemet er rystet. Hans selv-
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tillid er væk. Fremtiden eksister ikke. Der er kun 
denne  dag.  Men  hans  fundament  er  stadigvæk 
intakt. Hans nærmeste holder fast. Og vennekred-
sen støtter. 

Han har oplevet, hvad det vil sige at foretage 
et vertikalt skift. Det er ikke umiddelbart klart for 
ham, men med tiden går det mere og mere op for 
ham, hvor umulig hans tilværelse er blevet. Hvor 
utilfredsstillende den dybest set har udviklet sig. 
Og han får skåret ud i pap, at uanset hvor håbløs 
en situation kan se ud, er den stadigvæk kun et 
øjebliksbillede  taget  med  et  kamera,  hvis  optik 
midlertidigt er ude af fokus. Men selvfølgelig går 
der  tid.  Man  skal  finde  sig  til  rette  efter  ham-
skiftet. Der skal ske en reorientering. Men én ting 
ligger helt fast.  Der er ingen vej tilbage efter et 
vertikalt skift. Etagen nedenunder eksisterer ikke 
længere.   Men det gør ingenting,  fordi  han ind-
imellem oplever  en ro  og en uforklarlig  næsten 
naturstridig følelse af, at alt dybest set er, som det 
skal være.

13




