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Mystikkens vej blev min vej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplevelser kommer og går 
bevidsthed består 

 

Da jeg var 13 år gammel, i 1958, fandt jeg en dag bogen "Fra D-dag til 
Danmark" på mine forældres reol. Den så spændende ud, og jeg gik straks 
i gang med at læse den. Bogen handlede om de allieredes dramatiske og 
blodige vej fra landgangen på Normandiets kyst til Tysklands kapitulation.  

I bogens slutning berettede forfatteren, krigskorrespondent Richard 
McMillan, om befrielsen af kz-lejren Bergen-Belsen syd for Hamburg 
foråret 1945.  

McMillan kørte ind i lejren sammen med de første tropper. Der mødte de et 
gruopvækkende helvede på jord, en stinkende pøl af menneskelig 
fornedrelse og død, som forfatteren beskrev detaljeret og uddybede med 
frygtelige fotos. 

Og så, mens jeg læste om Bergen-Belsen, steg denne tanke eller besked 
pludselig af sig selv op i min bevidsthed: 

 

 Der har du selv været. Deres smerte er også din. 

 

Det var en simpel konstatering, en nøgen vished. Ikke til at komme 
udenom. 

Det gjorde meget ondt i mig, da jeg læste om rædslerne, men det var jo en 
mærkelig besked at få. Hvordan kunne smerten i Bergen-Belsen også 
være min? Koncentrationslejren blev jo desuden befriet og lukket i 1945 - 
det år jeg blev født. 

Længere nåede jeg næppe i overvejelserne, og oplevelsen gled i 
baggrunden. Levede et almindeligt udadvendt drengeliv, dog fra min tidlige 
barndom præget af tilbagevendende, daglange anfald af frygtelige, 
uforståelige hovedsmerter og opkastninger og mange natlige mareridt. 

 

En halv snes år senere, modtog jeg endnu et spontant, indre budskab, og 
også denne gang var det en bog, som åbnede døren.  

Den lokale boghandler havde udsalg. En titel fangede min 
opmærksomhed: "Mystik og mystikere". Jeg kendte kun tillægsordet 
"mystisk", så titlen så spændende ud. Jeg købte bogen. 



2 

Det viste sig, at den rummede en kommenteret samling af citater fra gamle 
og nyere mystikertekster. Litteratur, jeg aldrig havde set eller hørt om før. 

Da jeg læste disse citater, oplevede jeg det som en hidtil ukendt streng af 
glæde og skønhed blev anslået i mit indre, som et nyt indre sprog vågnede 
- et poetisk, ikke-intellektuelt og ikke-emotionelt sprog. 

På et tidspunkt dukkede så denne tanke eller besked spontant op i min 
bevidsthed: 

 

 Det du læser bor også i dig selv, alt sammen. 

 

Det var atter en sprogligt formuleret vished, ikke en stemme der kunne 
høres.  

Det var en mærkelig oplevelse ligesom "Bergen-Belsen budskabet", men 
denne gang var følelsestonen let og glædesfyldt. Så jeg læste roligt bogen 
færdig og forfra endnu en gang. 

Gjorde mig ingen nærmere forestillinger om "afsenderen" af budskabet 
eller dets betydning. Havde opmærksomheden i den ydre verden. 

 

I de følgende år modtog jeg flere budskaber af lignende art. Oplevede 
desuden nogle tilfælde af "usædvanlige bevidsthedstilstande", bl.a. ved en 
nærdrukning. Men disse oplevelser gled også i baggrunden. Mit liv var 
stadig udadvendt. 

Da jeg nåede 40- års alderen i 1985 var mit helbred og personlige liv 
imidlertid af flere grunde blevet så smertefuldt, at det blev nødvendigt at 
vende blikket indad.  

Jeg fandt en rummelig og kærlig samtalepartner, opsøgte en "åben 
sorggruppe", startede i jungiansk drømmeanalyse og begyndte fra 1986 at 
deltage i meditationskurser. 

Det udløste en tsunami af indre oplevelser, som skyllede ind over mig de 
næste adskillige år, derefter i roligere tempo. 

Nogle af oplevelserne var højintensive, fyldt med lysende skønhed af en 
anden verden. Andre var præget af smerte og rædsel. Stadig flere 
rummede visdomspræget vejledning. De fleste var dog nok mere 
"almindelige". 

 

Fra 1991 begyndte jeg at modtage spontane intuitive visdomsdigte og -

prosatekster. Har indtil nu nedskrevet omkring 250. De er alle formuleret, 
så de både har en udadvendt, almen side og en indadvendt, personlig 
side. 

De fleste er kommet om natten. Jeg vågner og er i en tilstand af indre 
stilhed og klarhed, en form for indre "tomhed". En tilstand, der hviler i sig 
selv.  

Og så, før eller siden, dukker pludselig tre, fire eller måske fem ord op i 
min bevidsthed - out of nowhere - ledsaget af en forventning om at blive 
nedskrevet. Det gør jeg uden at reflektere over situationen eller ordene.  

Nogle sekunder senere følger de næste tre, fire, fem ord og så fremdeles i 
måske 15-20 minutter, undertiden i en times tid eller længere. Om 
morgenen taster jeg det nedskrevne ind i pc'en. Prøver aldrig at forbedre 
indholdet eller udtryksformen. 

"Diktaterne" kan også komme om dagen, når jeg ikke er optaget af andre 
aktiviteter. 

 

Oplevelserne, både de visuelle og sprogligt formulerede, rummede fra 
starten mængder af klassisk religiøs og spirituel symbolik fra øst, vest, 
nord og syd: Jesus, Helligånden, Maria, Buddha, Tara, Kali, Shiva, 
sufisme, taoisme, shamanisme, nordisk og græsk mytologi og så videre - 
samt besøg af diverse mystikere. Det var meget uventet og overraskende. 

Samtidig fremgik igen og igen, at jeg blev ført af kræfter hinsides min 
forstand, og at jeg ikke havde mulighed for at "stå af". Processen var 
autonom, modstand ville blot gøre den mere smertefuld. 

Jeg oplevede også tidligt det meget forunderlige, at mange af de indre 
oplevelser åbenlyst varslede, udtrykte, forklarede og kommenterede 
forandringerne i sind og krop.  

 

Efter få år fremgik, at jeg skulle forlade enhver ydre vejleder. Jesus og 
Buddha var herefter de faste holdepunkter. Mange år senere fremgik, at 
religiøse og spirituelle symboler nu havde udspillet deres vejledende og 
støttende rolle i mit liv. 

 

Symbolernes tid er forbi, 
der er ikke noget tilbage at symbolisere. 
Kun Det er, 
lyset som også er mørke. 
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Sammenfattende kan jeg sige, at forløbet har udslettet den verden, jeg 
kendte. Det gav mig i stedet en ny, der fylder min dagligdag med stadig 
mere frihed, skønhed og glæde. Og rejsen fortsætter. 

 

Her er en af de nyere, spontane intuitive tekster: 

 

Et liv i frihed 

Frihed er det bedste guld, og sølv er det også. Indre frihed, og ydre. 

Friheden frisætter bundne kræfter i sind og krop. Det, som er ubevidst, 
vågner op fra glemslens mørke. Det skjulte åbenbares på godt og ondt. 
Heling muliggøres med passende ydre og indre hjælp. 

Uanede kræfter og uanede evner kan derpå gradvis realiseres. 
Individualitetens dybde kan udfoldes og udtrykkes i det eller de sprog, som 
blev individet givet. Konkrete og symbolske sprog, formet af det liv og de 
vilkår, individet fik. 

Kærligheden, den kærlighed, som også er frihed og skønhed, er 
omdrejningspunktet for det hele, årsag og virkning. 

Den kærlighed vil sig selv, er naturens dybeste drivkraft og energi, en 
iboende tendens til nyskabende, kreativ udfoldelse på alle niveauer og i 
alle retninger. 

En vældig, dynamisk proces, som på ét niveau skaber megen smerte og 
på et andet hviler i fuldstændig ro, naturens og naturkræfternes dybe, dybe 
ro hinsides livets smerter. 

Den ro, som antydes i menneskets nonduale bevidsthedstilstand. Den ro, 
som ikke kan beskrives - og derved begrænses - i ord, men som 
undertiden kaldes Det eller Tao. Den ro, som derfor også kan kaldes ikke-
ro. 


