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FORORD

Alt starter med kærlighed og slutter med kærlighed, også 
denne bog. Bogen er en personlig historie om at lytte til sin 
intuition og følge den spirituelle vej, finde sin sjæl og dermed 
kærligheden. Jeg har fulgt vejen i en vished om og tillid til livet 
og til livets læring. Og alt er gjort i en altomfavnende kærlighed 
til mig selv og til alt andet i livet. 

 Jeg fik min spirituelle opvågning i juli 2011, da jeg var på 
kursus på den førende skole for psykisk videnskab i England. 
Kurset vendte op og ned på mit syn på verden, og min bevidst-
hed ændrede sig. Det var tid for mig til at tage ansvar på en ny 
måde, og jeg begav mig ud på en rejse. Jeg havde fået modet 
til at vælge - vælge at gøre det, jeg følte, var det rigtige at gøre. 
Jeg valgte med hjertet. Mit liv og et job som administrerende 
direktør gav ikke længere mening på samme måde som før 
kurset i England, og jeg besluttede mig derfor til at sige op og 
begive mig ud på ukendt farvand. Beslutningen var velovervejet 
og ikke vanskelig at træffe. Der skulle ske noget nyt i mit liv.
 Jeg havde lyttet til min intuition, min sjæls stemme, havde 
sat mig selv fri og havde bevæget ud i den egentlige verden, ud 
i lyset. I starten blev jeg blændet af solen, kiggede ned i stedet 
for at kigge op, så blot skyggerne og fornemmede ikke helheden. 
Men efterhånden stod solen mere og mere tydeligt frem, og jeg 
erkendte, hvordan virkeligheden reelt forholdt sig. 
 Forandringerne betød samtidig, at jeg havde truffet en 
beslutning om at følge min intuition uanset hvor megen frygt, 
det ville skabe i mig, og uanset hvor intuitionen ville føre mig 
hen. Det har givet mig et liv, jeg i dag er meget taknemmelig 
for. Et liv, der er meget spændende, afvekslende, lærerigt og 
transformerende. Jeg har sluppet kontrollen og gjort op med 
frygten - intuitivt lader jeg mig flyde med. 
 I de forgangne år har jeg mærket mig selv og min værdi fra 
et sted dybt i min kerne. Et sted, jeg har lært at kende, fordi 
jeg i stilheden har valgt at lytte til og følge min intuition, og 
fordi jeg gradvis har åbnet mere og mere for kærligheden og 
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en større forståelse af, hvem jeg er. Jeg har lært at give mig 
selv plads og lukke op for kærligheden til mig selv og alt, hvad 
jeg møder på min vej. Acceptere og rumme den, jeg er - med 
de op- og nedture, der måtte komme. Og jeg har fået vist og 
mærket kærligheden på smukkeste vis.
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ET UDVIKLENDE LIV

Mit liv havde på kort tid ændret sig på nogle meget væsentlige 
og afgørende punkter. Jeg var ikke længere administrerende 
direktør i en multinational virksomhed, og jeg havde mødt 
manden, den store kærlighed, i mit liv. Et farvel til et arbejdsliv 
med stress og jag, og uden megen glæde og livsgnist, var med 
til at bane vejen frem mod en ny og dybere virkelighed med en 
større indre kontakt og en bedre balance.  
 Mødet med kærligheden var også mødet med en ubeskrivelig 
lykkefølelse, der på alle tænkelige måder tændte min livsgnist. 
Men kærligheden var ikke bare én stor lykke. Det var også en 
udviklingsvej, der bragte mange forskellige udfordringer med 
sig. I vores møde stod jeg ansigt til ansigt med mig selv på et 
dybere plan. Jeg skulle finde ind til kærlighed i mit indre, lære 
at elske mig selv betingelsesløst, så jeg også kunne elske andre 
betingelsesløst. Elske uanset hvad, der skete, og uafhængigt af 
hvad livet bød på af udfordringer.

Mødet med kærligheden
Jeg mødte den store kærlighed - min sjæleven - på et tidspunkt 
i livet, hvor vi begge havde et ønske om at udvikle os som men-
nesker og lære os selv at kende på et dybere plan. Dette var én 
af årsagerne til, at tiltrækningen mellem os var umiddelbar. Vi 
mødtes, fordi vi på et sjæleligt plan havde behov for hinanden, 
og vores møde havde til formål at sætte en udviklingsproces i 
gang. 
 Gennem vores forhold og senere ægteskab lærte vi af hinanden, 
berigede hinanden, spejlede hinanden, og sørgede for hinandens 
vækst og udvikling. Og intet kunne hindre kærligheden i at opstå 
og udvikle sig mellem os. Sammen styrkede vi vores potentialer, 
vi mindede hinanden om det, vi var kommet til jorden for at 
lære. Sammen og hver for sig var vi igennem en udvikling med 
fokus på at blive konfronteret med os selv på et dybere plan, 
og lade kærligheden inden i hver af os og mellem os udfolde 
sig.
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 Vi var forskellige på mange punkter, men alligevel var det 
at møde ham for mig det samme som at kigge mig selv i et 
spejl - i hvert fald i begyndelsen af vores forhold. Jeg kom til 
at stå ansigt til ansigt med og forholde mig til sandheden om, 
hvordan jeg i virkeligheden er - og kom tættere og tættere på, 
hvem jeg i virkeligheden er. Det var berigende, og på mange 
måder også en hård og udfordrende proces.
 Mit liv havde drejet sig om at tage sig af andre, være der 
for andre og skabe resultater for og med andre. Sådan var det 
også i begyndelsen af vores forhold. Når det kom til mig selv, 
kom jeg altid i anden række. Jeg levede et liv og i en sindstil-
stand, hvor jeg ikke kunne mærke kærligheden til mig selv, og 
derfor ikke var i stand til at lytte til mine egne behov og min 
egen lyst. I stedet gjorde jeg alt for at opfylde hans og andres 
behov. Jeg sørgede for det praktiske, jeg lyttede og var altid 
klar med et eller flere gode råd.
 I løbet af vores forhold og ægteskab var det som om, at der 
skete en transformation indeni mig, og jeg begyndte i stigende 
grad at mærke vigtigheden af at finde en ’helhed’ i og med mig 
selv. Jeg kom mere og mere i kontakt med mit indre, mine følelser, og 
jeg begyndte at acceptere min sårbarhed. Jeg havde ikke længere 
det samme behov for og forsøgte ikke længere at gemme mine 
følelser væk, men stod ved mig selv og havde tillid til, at accepten 
af mine følelser ville gøre det nemmere for mig at komme videre, 
og få smerten til at forsvinde. Den smerte, der lå i at skulle se 
mig selv som en helhed, inklusive de sider af mig, jeg havde 
haft vanskeligt ved at forholde mig til, og ikke ønskede skulle 
være en del af mig. 

Den betingelsesløse kærlighed
Den udfordring, jeg var blevet stillet overfor sammen med min 
sjæleven, handlede for mig grundlæggende om at elske betin-
gelsesløst - først og fremmest mig selv, før det på nogen måde 
var muligt for mig at elske andre. Jeg skulle overgive mig i tillid 
og lære at elske uden krav og forventninger, og herigennem 
udfolde kærlighed.
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 Kærligheden udfoldede sig på smukkeste vis, og vi flyttede 
til et skønt hus beliggende vidunderligt ud til Søllerød Sø i Holte. 
Dette sted blev fundamentet for vores liv, og dannede også 
rammen om vores bryllup - mit tredje bryllup. 7-9-13 blev valgt 
som datoen for et fantastisk og uforglemmeligt havebryllup på 
en solskinsdag i september, hvor byens borgmester foretog vielsen 
på vores badebro - omgivet af familien og venner i perfekte 
rammer. Alt var som det skulle være.     
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KÆRLIGHEDSFELTET

I forbindelse med vores bryllup fik vi et gavekort til en ’Åben 
Healingsdag’ på et healingcenter i Jylland. Healing var ikke 
fremmed for mig - jeg havde tilbage i februar 2012 besøgt den 
brasilianske healer João Teixeira, også kaldet ’John of God’. 
João - måske en af verdens mest kraftfulde nulevende healere 
- arbejder med energier på en så forbløffende måde, at men-
nesker valfarter til hans sted Casa de Dom Inácio (Casa’en) i 
byen Abadiânia i Brasilien. Her har han i mange år behandlet 
alle former for sygdomme, både fysiske, psykiske, mentale og 
åndelige. Hans helbredende kræfter er af flere beskrevet som 
et mirakel. 
 John of God er trancemedium, og den måde, healingen på 
Casa’en foregår på, er ved at entiteter (ikke-fysiske personer, 
men høj(ere) bevidstheder fra den åndelige verden) inkorporerer 
i João, mens han er i trance - det vil sige uden bevidsthed. João 
inkorporerer mere end 30 åndelige vejledere, f.eks. læger, 
kirurger, teologer og terapeuter. Entiteterne på Casa’en arbejder 
altid med de(n) bagvedliggende årsag(er) til sygdommen, som 
kan findes i de fysiske, følelsesmæssige, mentale og/eller spiri-
tuelle lag i mennesket. Entiteterne har alle - i større eller mindre 
grad - evnen til at forbinde sig til den fysiske verden således, at 
de kan være formidlere af kærlighedsenergien - den healende 
energi.

 Hovedentiteten på Casa’en - og også på Ignatius Healing 
Center, som vi fik gavekortet til - er St. Ignatius af Loyola (24. 
december 1491 - 31. juli 1556), en spansk adelsmand og kriger. 
Ignatius blev alvorligt såret, og begyndte under et længereva-
rende sygeleje at læse om Jesus’ liv. Denne proces bragte ham 
i kontakt med sit livsformål: ’At bringe Guds kærlighed til mennesket’. 
Ignatius var i sin levetid dybt forbundet med Kristus og den 
Katolske Kirke.
 Ignatius besøgte Den Sorte Madonna (en statue af Maria 
med Jesus-barnet) på en pilgrimsrejse til Montserrat i Spanien. 
Her tog han tog sine fine klæder af og klædte sig i stedet i 
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groft lærred, hvorefter han levede i en hule i Manresa i Spanien, 
fik store indre oplevelser og nedskrev ’De Spirituelle Øvelser’. 
Øvelserne er grundlaget for Jesuiterordenen, som han senere 
stiftede og blev leder af, og som blev godkendt af Paven. Efter 
fordybelsen i hulen stillede han sig til rådighed for andre men-
nesker i deres proces mod at finde vejen til fred og kærlighed 
i livet. Efter at Ignatius fysisk har forladt jorden, er han fortsat 
som formidler af kærlighedsenergien. Ignatius har en speciel 
evne til at forbinde sig med den fysiske verden, således at han 
kan hjælpe og heale mennesker, som han gør på Casa’en og på 
Ignatius Healing Center.

 Det var blevet marts 2014, foråret var på vej, og det var blevet 
tid til at indløse vores gavekort. Vi havde fået denne specielle 
bryllupsgave, fordi en af mine veninder havde fortalt en gammel 
ven om min første bog ’Fra topdirektør til energetisk leder’, der 
udkom præcist ugen efter brylluppet. Hun var ét af de mennesker, 
der havde kendskab til bogens detaljer før udgivelsestidspunktet, da 
hun var redaktør på bogen. Hun fortalte om min tur til Brasilien, 
mødet med João og magien på Casa’en. Vennens kommentar 
var: ’Hvorfor tage helt til Brasilien, når der findes et fantastisk 
sted i Jylland, hvor Ignatius og entiteterne hjælper, og hvor der 
bliver foretaget energetiske interventioner (operationer), som 
på Casa’en i Brasilien?’. 
 Det vidste hun intet om, og jeg gjorde heller ikke. Flere af vo-
res fælles venner var også interesserede i at opleve stedet, da 
de kendte til min oplevelse i Brasilien. Vi planlagde derfor en 
weekendtur, så vi kunne få denne unikke oplevelse sammen. Vi 
havde læst på hjemmesiden, at man kunne have glæde af at 
deltage, hvis man ønskede en dybere indsigt i sit liv eller livs-
formål, eller hvis man ønskede at bearbejde og heale sin krop 
(fysiske lidelser), sind eller sjæl. 
 Vi har alle i større eller mindre grad brug for healing og for 
at komme tættere på os selv og vores indre. En del af vores liv 
som mennesker er at blive mødt med forskellige udfordringer; 
fysiske, psykiske, mentale og åndelige. Det er de udfordringer, 
der får os til at udvikle os som mennesker - samtidig er det de 
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udfordringer, der kan få os ud af balance, når vi skal lære at 
håndtere frygt, modstand, ensomhed, kontrol, hårdhed, mindreværd 
eller andre følelser, vi bliver mødt med fra vores indre. 

 Vejen op mod centeret var lang og belagt med grus. Det 
betød, at tempoet allerede sænkede sig betydeligt, inden vi 
ankom til stedet. Vi blev mødt af den smukkeste natur langt 
ude på landet i det jyske. Her skulle vi bo, spise, være sammen 
og kigge dybere i vores indre de følgende dage. 

Klædt i hvidt
Flere af de andre deltagere var allerede ankommet, og alle var i 
hvidt tøj på samme måde som på Casa’en. Årsagen hertil er, at 
entiteterne bedst arbejder gennem den hvide farve. Indenfor i 
den smukke sal, hvor vi skulle være, dannede en mængde stole 
en rundkreds midt i rummet. På væggene hang der billeder af 
John of God, Ignatius og en mand ved navn Bob Moore. Bob 
(Robert Samuel Moore, 1928 - 2008) var en dansk spirituel underviser, 
som var uddannet på Arthur Findlay College (Stansted Hall), 
skolen for psykisk videnskab i England, hvor jeg havde fået min 
spirituelle opvågning tre år tidligere. 
 Til min store forundring var der også billeder af Jesus og af 
Jomfru Maria samt en stor træfigur af Den Sorte Madonna. At 
blive mødt med disse religiøse symboler skabte nogle modsat-
rettede følelser i mig. Jeg betegnede ikke mig selv som troende, 
og som 18-årig meldte jeg mig ud af den danske folkekirke. 
Udmeldelsen skyldtes ikke, at jeg ikke ønskede at have med 
kirken at gøre, at jeg ikke ønskede at kirker skal bestå, eller fordi 
jeg ønskede at spare kirkeskatten. Det var snarere et ønske om 
at tage afstand fra de konflikter i verdenshistorien, som religiøse 
forskelle har været og stadig er årsag til. 
 Jeg måtte forholde mig til, at jeg var trådt ind i et kærlig-
hedsfelt, som ikke blot Ignatius og John of God var en del af, 
men også Jesus, Jomfru Maria og Den Sorte Madonna. Heldigvis 
var jeg både nysgerrig og havde et åbent sind, og jeg vidste, 
at der var en årsag til, at jeg var blevet vist vejen til Ignatius 
Healing Center. 
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En højere bevidsthed
Vi satte os alle til rette i den store rundkreds, der rummede 
cirka 20 personer. De åbne healingsdage, såvel som mange andre 
healingaktiviteter på centeret, bliver ledt af en ubeskrivelig og 
fantastisk kvinde. Hun er - som John of God - ikke en typisk 
healer, som helbreder ved håndspålæggelse, men samarbejder 
med entiteterne på en helt anden måde. 
 I 2006, efter et besøg på Casa’en i Brasilien, fik lederen af 
centeret forbindelse med Ignatius på en sådan måde, at hun 
vidste, at det var hendes kald i livet. Sammen med Ignatius og 
andre entiteter bliver der på centeret skabt et healingfelt på til-
svarende måde som på Casa’en i Brasilien. Et felt, hvor kærlig-
heden og dens healende kraft kan flyde ind i mennesker, således 
at det spirituelle healingarbejde kan foregå.

 Efter en introduktion med information om healingsarbejdet 
på centeret og samarbejdet med entiteterne og hvordan de 
hjælper, kanaliserede lederen af centeret en smuk besked om 
kærlighed fra Ignatius. Kanalisering betyder, at der bliver etableret 
en kontakt mellem et medie (her lederen af centeret) og en højere 
bevidsthed (her Ignatius), således at den højere bevidsthed på 
bedst mulig vis kan udtrykke sig gennem mediet. 
 Herefter var det vores tur til at fremlægge det problem eller den 
udfordring, vi var kommet til centeret for at få hjælp til, hvorefter 
lederen kanaliserede en personlig besked til den enkelte deltager 
- enten direkte fra Ignatius eller fra én af de andre tilstedeværende 
entiteter. De var der alle for os, og på et dybt personligt plan og 
på en kærlig måde støttede de op omkring hver enkelt deltagers 
proces. 
 Det kan være udfordrende at arbejde med sig selv og tage 
hul på de fysiske, følelsesmæssige, mentale og åndelige blokeringer, 
vi bærer rundt på. Det var det også for mig. Kanaliseringen fra 
Ignatius til mig handlede om min barndom, og ting, jeg med 
fordel kunne tage et dybere blik ind i for at få ryddet op. Jeg 
vidste, at der var nogle ting fra min barndom, som jeg stadig 
ikke var bevidst om - eller som jeg bevidst undveg at gå dybere 
ind i, fordi jeg vidste, at det ville gøre ondt. Jeg måtte være 
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åben overfor at konfrontere mig med de ting, jeg havde gemt 
væk, for at slippe flere af de byrder, jeg bar rundt på og for at 
lære mig selv endnu bedre at kende. 
 Det var en hjertevarm kanalisering, jeg modtog fra Ignatius, 
og det var vigtigt for at jeg kunne føle mig tryg og lukke op 
for noget så personligt dybt inde i mig, også selv om der var 
mange mennesker tilstede, jeg ikke kendte.

 Efter alle havde fået deres kanalisering, var det blevet tid til 
healingmeditation, som jeg også kendte fra Casa’en, de såkaldte 
currents. Det er en personlig proces, som foregår i stilhed, 
siddende på en stol eller liggende, hvor entiteterne healer krop 
og sind. 
 Jeg vidste, at jeg måtte slippe kontrollen, hvis jeg ville have 
hjælp. Jeg måtte forholde mig til min frygt og forsøge at lukke 
op for de ting i min barndom, jeg endnu ikke var bevidst om. 
Det var nødvendigt, at jeg havde tilliden og dermed modet til 
at overgive mig til kærlighedsenergien, for undervejs i processen 
at kunne få skabt kontakt til dybere lag i mig selv. 
 Den kærlighed, jeg blev mødt af både på Casa’en og på 
Ignatius Healing Center, er ubeskrivelig. Og den kraft, som energien 
havde på disse steder, var på alle måder transformerende for 
min personlige udviklingsproces. Den healede mig mentalt, 
følelsesmæssigt og fysisk, og hjalp mig til at løsne op i forhold 
til de udfordringer, jeg var blevet mødt med igennem livet. Og 
den hjalp mig i min spirituelle søgen, min søgen efter at forstå, 
hvem jeg er.

 Der var ingen tvivl om, at dagen på Ignatius Healing Center 
og det altomfavnende kærlighedsfelt havde skabt en ændring 
i mig. Jeg havde overvundet min frygt, og havde mødt den 
altomfavnende kærlighed med tillid. Og var oven i købet blevet 
fortrolig med de mange religiøse symboler. Dagen havde skab 
ro i mit sind. Den samme ro, jeg kunne erindre fra dagene hos 
João på Casa’en i Brasilien.  
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 Den kærlighed, jeg mødte på både Casa’en og på Ignatius 
Healing Center, var af en sådan karakter, at dens healende kraft 
var transformerende for min krop, mit sind og min sjæl. Og jeg 
vidste, at jo mere jeg arbejde med mig selv, des dybere ville 
jeg komme i min healingproces og få åbnet mit hjerte til den 
kraft, jeg kunne udfolde herfra. Healingen var vejen ind til min 
sjæl og for mig vejen til en dybere forståelse af, hvem jeg er. 
Og Ignatius havde lovet at være behjælpelig i min proces. Jeg 
kunne altid kontakte ham for at få støtte i min proces. Det var 
en fantastisk form for åndelig backup, og det gav mig en umådelig 
styrke at vide, at jeg aldrig vil være alene.  
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NYE UDFORDRINGER

Da jeg forlod jobbet som administrerende direktør, traf jeg 
samtidig en beslutning om, at jeg ville følge min intuition uanset 
hvor megen frygt, det kunne skabe inden i mig, og uanset hvor 
intuitionen ville føre mig hen i livet. Det betød, at jeg måtte 
slippe kontrollen, gøre op med frygten og gøre det, jeg i hjertet 
kunne føle, var det rigtige. Også selv om en beslutning ville 
betyde, at jeg endnu engang ville vende og op ned på mit liv. 

 Kort tid efter den inspirerende healingsdag på Ignatius Healing 
Center blev jeg ringet op af lederen af centeret. Hun spurgte 
mig, om jeg havde lyst til at være behjælpelig med den fremtidige 
strategi på stedet. Der var ikke noget, jeg hellere ville end at 
være med til at drive og udvikle et så smukt og kærligt sted. Og 
da muligheden nogle måneder senere, i sommeren 2014, bød 
sig, var jeg ikke i tvivl om, at det var det rigtige for mig at gøre. 
 Et ja til den opgave betød dog, at jeg hver anden uge skulle 
arbejde i Jylland og samtidig få min kalender og privatlivet med 
min mand og hans datter til at gå op i en højere enhed. Der var 
heldigvis forståelse for min beslutning på hjemmefronten, også 
selv om jeg havde takket ja til jobbet uden først at have talt 
med ham om det. Få dage efter havde jeg fået foretaget de 
nødvendige ændringer af aftaler, kufferten var pakket og jeg 
var på vej mod Jylland. 

 Det næste halve år var en dejlig periode arbejdsmæssigt, 
med mange udfordringer og mange ting at tage sig til på et 
sted, der står og altid vil stå mit hjerte meget nært. Det var en 
periode i mit liv, hvor jeg gav min energi til centeret, og hvor 
jeg hvert eneste sekund modtog healing og hjælp. Et sted fuld 
af kærlighed, hvor mange mennesker kommer hver uge for at 
få hjælp i deres liv. Det blev også Ignatius Healing Center, der 
skabte forbindelse til et nyt spirituelt sted, som kom til at betyde 
endnu flere ændringer i mit liv.
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Ro og fordybelse 
Et nyt spirituelt sted i Jylland, Sostrup Slot & Kloster, var undervejs til 
officielt at åbne i august 2015. Samtidig stod Ignatius Healing Center 
i en situation, der kunne betyde, at den selvejende institution skulle 
flytte til en anden adresse, så lederen af centeret havde taget kontakt 
til Sostrup Slot & Kloster for at forhøre sig om mulighederne for et 
eventuelt samarbejde. 
 Vi besøgte sammen det smukke sted på Djursland, mens jeg 
stadig arbejdede på Ignatius Healing Center, og adskillige måneder 
inden den officielle åbning. Slottet og klosteret var blevet købt af en 
dansk-amerikaner i 2014. Hun havde besøgt slottet en mørk januar 
aften et halvt år inden, hun købte stedet, og kunne kalde sig slotsejer 
og slotsfrue. Hun var solgt på stedet, og så øjeblikkelig muligheden for 
at etablere et kulturelt og holistisk center for ro og fordybelse - et sted, 
hvor mennesker uanset tro kan trække sig tilbage i ro og fordybelse.

 Slotsejeren og jeg knyttede med det samme kontakt, da vi mødte 
hinanden for første gang, og jeg var meget fascineret af denne 
modige kvinde, der også lyttede til sin intuition. Og ikke mindst havde 
modet til at følge den. Hun var bosat i Californien i USA, og et besøg 
hos sin familie i Danmark havde medført, at hun havde investeret i et 
slot, et kloster og en kirke i Danmark! 
 Jeg var fascineret over den vision, hun havde for stedet: ’Et holistisk 
center for kultur og et sted for refleksion og fordybelse i sanserne.’ Det 
var noget af det, der manglede i Danmark: Et sted, hvor mennesker - 
uafhængigt af eventuelle religiøse tilhørsforhold - kunne dyrke deres 
spiritualitet. Det var et kæmpeprojekt til gavn for mange mennesker, 
og det var lige præcis dét, der var hendes livsvision og -mission. 
 Spiritualiteten er stadig et vanskeligt emne at tale om i mange 
sammenhænge, og det var det også dengang for mig. For mig havde 
det været en udfordrende proces at skulle sætte ord på, hvad der var 
sket i mit liv i forhold til det spirituelle felt. Jeg havde accepteret, at det 
var en proces for mig at lukke mere og mere op for den del af mig, 
stå ved den og blive bedre til at tale om den. For mig var spiritualitet 
min personlige søgen efter et eksistentielt ståsted, og min personlige 
mening i og med livet.
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Spiritualitet som kunst
Det var derfor en speciel oplevelse for mig, da en veninde og 
anerkendt kunstner spurgte mig, om jeg ville deltage i et eks-
periment. Hun ville lave et kunstprojekt med det formål at forene 
kunst og spiritualitet, og lade publikum være medskabere af 
kunsten. Jeg har altid været frisk på udfordringer og syntes, at 
det kunne være spændende at se, hvordan vores fødeby i Jylland 
ville tage imod os og sådan et projekt. 
 Projektet og det performative værk fik navnet ’Opstandelse’, 
der både refererer til den religiøse opstandelse som en genfor-
ening af ånd og legeme i en fuldkommen og udødelig tilstand, 
og til opstandelse som uro, forvirring og diskussion. Udgangs-
punktet for værket var en række samtaler, jeg skulle have med 
byens borgere - samtaler, der tog udgangspunkt i det, jeg intuitivt 
fornemmede om de borgere, der havde taget plads i stolen 
foran mig i en glaskube midt på gågaden i Horsens. 
 Fordi alt var baseret på intuitionen, kunne jeg ikke forberede 
mig udover at være fysisk og mentalt på toppen. Vi vidste dog, 
at der undervejs i samtalerne, ville blive dannet nogle ord, der 
på en eller anden måde skulle samles og skabe mening på 
fire lysende ringe af forskellig størrelse, der hang midt inde 
i glaskuben.

 Jeg var en anelse nervøs, da jeg mødte op. Jeg havde aldrig 
prøvet noget lignende, og var i syv sind i forhold til, hvorvidt 
det kunne lade sig gøre at skabe et kunstværk udelukkende 
baseret på intuitionen, og med involvering af adskillige andre 
mennesker. Jeg betvivlede ikke min egen intuition og var sikker 
på, at den nok skulle vise mig vejen, og min venindes intuition 
var i særklasse med den kunst, hun lavede. Sammen, og med 
den energi, vi begge bar, skulle vi nok klare den udfordring, vi 
havde givet os selv og hinanden. 
 På forhånd havde min veninde fået udskåret alle bogstaver 
i alfabetet. De skulle laves i et specielt materiale for at kunne 
sættes op på ringene, hvilket gjorde, at de var bekostelige, og 
hun bad mig derfor om at forsøge at minimere antallet mest 
muligt. Jeg vidste intet om, hvilke og hvor mange bogstaver 
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af hver, der skulle laves, fordi jeg i bund og grund ikke vidste, 
hvordan kunstværket ville komme til at se ud. Jeg måtte derfor 
have tillid til og lytte til min intuition, da jeg intuitivt informerede 
hende om antallet af de forskellige bogstaver, jeg fornemmede, 
der skulle bruges til kunstværket.
 Samtalerne med byens borgere svarede til en session, som 
jeg normalt havde med mine klienter. Her havde jeg dog blot 
cirka 15 minutter til hver, og ikke 60-90 minutter, som jeg plejede 
at have. Jeg vidste, at jeg virkelig skulle være skarp, når jeg 
’tunede ind’ og lyttede til den information, jeg fik. Det var virkelig 
spændende at se, om det var muligt at involvere mennesker og 
frembringe et kunstværk baseret direkte på intuitionen. 
 Kunstnere er i sig selv meget intuitive, og det var også tilfældet 
med min veninde. Gennem hendes fantastiske kunstværker fik 
hendes intuition lov til at tale. Med dette kunstværk var det 
dog anderledes. Her skulle hun ikke blot stole på sin egen 
intuition, men også i væsentlig grad have tillid til min intuition 
og mine evner. Det var noget af en tillidserklæring, hun havde 
givet mig.  

 Nogle af byens borgere havde taget plads i køen uden for 
’Kuben’ på gågaden. Jeg kunne følge med, fordi ’Kuben’ var 
lavet af glas. Det betød selvfølgelig også, at alle kunne følge 
med i, hvad der skete inde i ’Kuben’. Som en abe i bur, er vist 
en meget rammende beskrivelse af den følelse, jeg havde, lige 
inden vi gik i gang. 
 Den første person satte sig i stolen overfor mig. Jeg tog en 
dyb indånding, lyttede indad og gengav i ord og billeder, hvad 
der kom til mig. Det var tydeligt at mærke, at mange af de 
deltagende borgere var overraskede over, hvad jeg kunne 
fortælle om dem, deres udfordringer i livet, eller hvad, der 
måtte være vigtigt for dem at få at vide. Samtidig gav jeg dem 
et eller flere gode råd. 
 Hver session blev afsluttet med et ord, der var rammende 
for interaktionen og for samtalen. Borgeren blev bedt om at 
give dette ord videre til min veninde ved at sige det højt til 
hende. Det var således det ord, hun skulle samle bogstaver til 
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og sætte op på én af de installerede ringe. På den måde ville 
kunstværket opstå. 

Opstandelse
Jeg havde interageret med ni af byens borgere, og ni ord var 
blevet dannet, Min veninde havde fastgjort alle bogstaverne på 
de fire ringe med den største ring nederst og den mindste ring 
øverst. Da det sidste bogstav på kunstværket var fastgjort, kiggede 
jeg på det uden at gøre mig de store tanker - jeg var træt. 
 Lyset blev tændt, jeg trådte tilbage i glaskuben og kigge-
de på kunstværket. Hvad jeg så, gav mig kuldegysninger over 
hele kroppen. Ordene, placeringen og rækkefølgen gav mening. 
Ordene gav både mening hver for sig og i en sammenhæng, og 
de dannede en opadgående spiral fra opmærksomhed, mod, til-
lid og overgivelse op mod kærligheden, troen og roen. Som en 
opstandelse.

Tro - Ro

Kærlighed

Indsigt - Tryghed

Opmærksomhed - Mod - Tillid - Overgivelse

 Vi var glade og stolte, da vi stod midt på gågaden og kig-
gede på det oplyste kunstværk i glaskuben. Det var et smukt 
syn. Og sammen havde vi vist, at det også var muligt at skabe 
intuitiv kunst gennem en interaktion med borgere fra den by, 
hvor vi begge var født og opvokset, og uden den store opstan-
delse fra de deltagende. 

 En af borgere udtalte efterfølgende, at oplevelsen havde 
været både skræmmende og meget lærerig. Jeg havde intuitivt 
påpeget nogle af de udfordringer, han havde kæmpet med et 
stykke tid. Han fik ordet mod, for det var netop det, det handlede 
om for ham. At turde at træffe de beslutninger, der var nødvendige 
og gå den vej, han inderst inde godt vidste, var den rigtige 
for ham. Han var overbevist om, at han ville følge de råd, han 
havde fået, når tid var. Og når han havde ført beslutningerne 
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ud i livet, ville det være som en genfødsel, var hans sidste ord 
til os.  

 Netop ordene skræmmende og lærerig var også de ord, jeg 
ville sætte på oplevelsen. En oplevelse, der var baseret på tillid. 
En tillid, min veninde og jeg havde til hinanden, og en tillid til 
den intuitive information, jeg modtog undervejs i processen. En 
proces, der var fyldt med kærlighed på samme måde som mit 
forhold til min mand. 
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KÆRLIGHEDEN SOM UDVIKLINGSVEJ

Mange tror - det troede jeg også - at mødet og samværet med 
en sjæleven ville være ensbetydende med ren kærlighed og en 
dans på roser. Sådan var det også til tider mellem min mand og 
jeg, men vores relation og ægteskab var også ensbetydende 
med modstand, store følelsesmæssige op- og nedture, kriser 
og hårdt arbejde. 
 Jeg tror på, at vi er her på jorden for at lære, og den eneste 
måde vi lærer og udvikler os på, er via modgang og udfordringer. 
Modstanden og udfordringerne er fyldt med energi, er foran-
dringsskabende, og som mennesker stimuleres og styrkes vi af 
forandringer. Forandringer er måske vitterligt det eneste konstante 
i vores liv, og hvis vi kan formå at forvandle udfordringerne til 
en verden af muligheder, kan forandringsprocesser skabe ny 
motivation og give masser af mening. 

Svigtende kommunikation
På mange måder var ægteskabet og dagligdagen med min 
mand det samme som at kigge mig selv i spejlet. Både hans 
gode og ’dårlige’ sider var som mine egne. Og det var til tider 
hårdt at skulle stå ansigt til ansigt med mig selv og forholde 
mig til, hvem jeg i virkeligheden er. Jeg vidste, at den udfordring, 
jeg blev stillet overfor sammen med ham, for mig grundlæggende 
handlede om at elske betingelsesløst, uden krav og forventninger. Jeg 
skulle overgive mig i tillid, lære at elske alt ved ham, og have 
kærlighed til alt det, som også var mine egne ’dårlige’ sider. Det 
krævede, at jeg turde være ærlig overfor mig selv. Jeg måtte se 
mig selv som den, jeg i virkeligheden er, og ikke være bange for, 
hvad jeg ville møde på min vej, når jeg søgte i mit indre. Det var 
vejen for mig til at elske mig selv betingelsesløst. 

 For at leve sammen og håndtere de udfordringer, vi hver 
især og sammen blev mødt af, var det nødvendigt at vi var 
åbne, direkte og ærlige med os selv og hinanden. Vi skulle have 
lyst til at blive udfordret, lukke op for hinanden og lytte til hinanden. 
Det var det, der skulle til i vores ’kamp’ for kærligheden. I de 
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forandringer, der nødvendigvis skulle ske - hvis vi håndterede 
processen med omtanke og blik for hinanden - kunne vi udfolde 
kærligheden endnu mere mellem os og sammen bevæge os 
mod en ny og meningsfuld fremtid. 
 Kærligheden mellem os var stærk, selv om alt ikke blot var 
én stor lykke. Vores fælles udviklingsvej bragte mange forskellige 
udfordringer med sig. I de daglige bestræbelser på at få det til 
at fungere opdagede jeg, hvor vigtig den daglige kommunikation 
var. Det var helt afgørende ikke at give slip på principper og 
værdier - ikke ment som faste regler, men i forhold til, hvad der 
føltes rigtigt og forkert i situationerne. Jeg måtte lære at stå 
ved mine følelser, udtrykke dem med ro i sindet, og sætte grænser 
for mig selv og andre. Ved at forstå og acceptere mine egne 
grænser, kunne jeg lære at forstå og acceptere andres grænser. 
Det var afgørende, at jeg tog ansvar for, at mine grænser ikke 
hele tiden blev overtrådt. Og efterhånden som kærligheden til 
mig selv voksede og jeg kunne mærke mig selv mere og mere, 
blev jeg i stand til at sige til og fra, hvilket skabte en forandring 
indeni mig, og en forandring, der også var synlig for min 
omverden. 

 Forandringerne resulterede i en gradvis manglende forståelse 
af hinanden og en manglende indlevelse i hinandens verden, 
og kommunikationen mellem os begyndte at svigte. Vi tog 
ikke længere vores forhold og hinanden alvorligt, og glæden, 
nærværet og det levende samvær forsvandt mere og mere. Vi 
var ikke længere i stand til at tale om, hvordan vi oplevede de 
udfordringer, vi blev mødt med i forholdet, og hvad det var, vi 
hver især havde brug for i forholdet og i vores hverdag. Vi hav-
de i en alt for lang periode levet sammen uden at have forholdt os 
til og forstået, at vi fundamentalt havde behov for hinandens 
interesse, opbakning, omsorg og den betingelsesløse kærlighed. 
Vi havde begge en dyb længsel efter at elske og blive elsket.
 Jeg måtte være ærlig overfor mig selv og se tingene, som 
de var, og ikke vende det blinde øje til i et forsøg på at und-
gå virkeligheden. Jeg var nået til et punkt i forholdet, hvor jeg 
måtte erkende, at vi ikke længere kunne hjælpe hinanden i vores 
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udvikling, at jeg havde lært det, jeg skulle lære sammen med 
ham, og at tiden var kommet til at vores veje skulle skilles.
 Jeg havde lært en vigtig lektie i livet. Jeg var kommet tættere 
på mig selv, havde fundet en større kærlighed til mig selv, og 
herigennem fundet styrken til at sige til og fra. Jeg havde lært 
at sætte grænser for mig selv og andre, og dermed opdaget, 
hvordan den betingelsesløse kærlighed til mig selv og andre 
føltes. Jeg havde lært mange flere nuancer af mig selv at kende. 
Det var blevet tid til, at vi hver især skulle bevæge os ud af en 
ny udviklingsvej.

En fortsat udvikling
Min mand og jeg mødte hinanden, fordi der var en mening og 
et formål med det som et led i den personlige udvikling her 
på jorden. Jeg vidste, at hvert eneste menneske, jeg mødte på 
min udviklingsvej, på en eller anden måde var med til at forandre, 
skubbe, rykke noget i mig og påvirke mig. Mennesker, der dukkede 
op i mit liv, var med til på deres egen unikke måde at påvirke 
mig personligt, mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt, og tilføje 
mere og mere til min forståelse af, hvem jeg er.
 Vi er alle forskellige, og vi står på forskellige udviklingstrin i 
vores liv. Alt efter hvad det er, vi har brug for, for at udvikle os, 
vil vi møde og blive præsenteret for de helt rette mennesker, 
der kan hjælpe os. Så snart vi har givet og lært hinanden det, 
der var formålet med mødet, vil vejene atter skilles og vi skal 
give slip. Jeg er evig taknemmelig for den læring, jeg er blevet 
mødt med i mit tredje ægteskab. Jeg lærte at mærke mig selv 
og elske mig selv - og det skabte en ro og tillid til, at mit liv 
udvikler sig, som det skal. Jeg var klar til at bevæge mig videre i 
livet, og jeg afsluttede læringen med min sjæleven og kommende 
eksmand med følgende ord:

 ’Som så meget andet i livet er ægteskaber til for, at vi kan 
lære. Når den aftalte læring er sket, er det tid til forandring og 
til at parterne hver især bevæger sig ud af en ny udviklingsvej. 
Jeg har nu lært det af dig i dette liv, som det var meningen, jeg 
skulle lære. Og tiden er kommet til at vores veje skilles. Jeg er 
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og vil altid være taknemmelig for den læring, jeg har fået med 
mig fra den tid, vi har kendt hinanden. Jeg bevæger mig trygt 
videre i livet i fuld tillid til den læring, som fremtiden byder.’

 Med de sætninger havde jeg både accepteret og respekteret, 
at jeg i begyndelsen af 40’erne stod i den tredje skilsmisse, og 
at det var blevet tid til at få mit fødenavn tilbage og gå fremtiden 
i møde med et åbent sind og et åbent hjerte. 

Navneændring
I forbindelse med ægteskabet havde vi valgt at kombinere vores 
navne, således at vi fik et fælles navn og et længere et af slagsen. 
Det var første gang, jeg prøvede det, og jeg havde ikke set det 
som andet end blot en navneændring. Det skulle dog vise sig, 
at der ligger meget mere i at skifte navn end blot bogstaverne. 
Bogstaverne er fyldt med energi, der har en væsentlig indflydelse 
på ens liv og livsbane. Det er der i hver fald nogle, der tror på. 
 Tanken bag numerologi er, at alle bogstaver i et navn har 
en talværdi, der modsvarer en særlig energi. I århundreder har 
det været en del af både filosofisk og religiøs mystik. Hvis man 
ønsker at leve et lykkeligt liv, skal energierne harmonere med 
tallene i ens fødselsdato. Fødselsdatoen ligger fast, så ved at 
ændre på ens navn er tanken, at man således kan skabe mere 
eller mindre balance i ens liv.
 Jeg kendte til numerologi, men havde ikke stiftet yderligere 
bekendtskab med det, og det havde på ingen måde været en 
del af overvejelserne, da jeg for første gang i mit valgte at skifte 
navn. 

 Jeg havde fulgt min intuition og var taget til Helsemesse i 
København. Det var egentlig ikke, fordi lysten var særlig stor, 
men jeg havde fornemmelsen af, at jeg skulle et eller andet 
derinde. Jeg gik rundt blandt de mange alternative behand-
lere og udstillere og vidste på ingen måde, hvorfor jeg var der. 
Af mangel på bedre fik jeg lavet et aurafoto, som er et billede 
af de energier, der omgiver os som mennesker. Min aura var i 
stor udstrækning lysegul med orange og hvid på det foto, jeg 
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fik udleveret. Den gule farve var et udtryk for intelligens og 
mental styrke, den orange kombinerer tanke, vilje og aktivitet, 
mens den hvide farve betyder fokus og koncentration. Noget, 
jeg godt kunne nikke genkendende til.  
 Jeg bevægede mig videre rundt på messeområdet og pludselig 
blev jeg tiltrukket af en kvinde, der stod på en stand et stykke 
væk fra, hvor jeg befandt mig. Jeg gik over imod hende og hørte 
mig selv sige, at jeg var kommet her for at tale med hende. Jeg 
vidste ikke, hvad hun lavede, men jeg vidste, at det var her, jeg 
skulle være, og at hun var årsagen til, at jeg var kommet på 
messen. Der var uden tvivl noget læring, jeg skulle have med 
hjem. Hun fortalte, at hun lavede numeroskoper. Jeg havde ikke 
hørt om det før, men tænkte, at det måtte have noget med 
numerologi at gøre. Hun forklarede videre, at vi alle har et 
numeroskop på samme måde som et horoskop. Det vil sige 
en unik kombination af fødselsdato og energier eller vibrationer i 
navnet, der identificerer potentielle muligheder og sætter rammen 
for erfaringer og læring i livet. Det lød for mig ret interessant, hvis 
en kombination af min fødselsdato og mit navn kunne sige noget 
om mig som person, og om min fortid, nutid og fremtid. 

 Jeg fik lavet et numeroskop med mit nuværende navn og et 
fra før, jeg blev gift og skiftede navn. Det viste sig, at navneskiftet 
havde haft en negativ indvirkning på mit liv, fordi jeg havde 
taget et navn med mindre kraft, og havde sluppet mit tidligere 
efternavn, der var med til at skabe en form for balance. Jeg 
kunne nikke genkendende til alt, hvad hun sagde - også det 
tidsmæssige i, hvordan mit liv havde ændret sig efter navne-
skiftet, og hvordan jeg på mange måder havde ændret karakter 
og følte, at min energi blev mindre og mindre for hver dag. Jeg 
havde dog på ingen måde regnet med, at min ofte manglende 
energi og udfordringer i ægteskabet havde nogen form for 
forbindelse til mit navneskift. 
 Det var en spændende oplevelse at lære noget nyt om mig 
selv gennem numeroskopet. Det var dog som om, at der var et 
eller andet, der manglede. Jeg spurgte hende, om hun havde 
mulighed for at lave et numeroskop for min kommende eksmand. 
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Jeg forstod ikke, hvad jeg skulle bruge det til og hvorfor jeg 
skulle bruge penge på det, fornemmede blot, at det var det, jeg 
skulle. Jeg lyttede til min intuition og gav hende min kommende 
eksmands fulde navn og fødselsdato. Jeg vidste, at han endnu 
ikke havde ændret sit navn til sit fødenavn. Hun gik i gang med 
den samme proces, som hun havde gjort for at få lavet mit 
numeroskop: Først det gamle navn og derefter det nye. Efter-
hånden som hun lagde flere og flere tal sammen i numeroskopet, 
lød der stadig større og større suk af forbløffelse fra hende. 
 Da hun var færdig - og havde givet endnu flere lyde af de 
højere fra sig - rejste hun sig fra det bord, vi sad ved. Hun gik 
direkte hen til den mand, hun stod på standen sammen med, 
og viste ham papirerne med vores numeroskoper. Han kiggede 
på dem med store øjne og udbrød: ’Det er umuligt. Det dér er 
simpelthen umuligt!’. Jeg vidste stadig ikke, hvad det var, der 
nu blev beskrevet som ’umuligt’. Jeg sad blot på afstand og 
observerede, at de tastede tal ind i en computer. Da de var 
færdige sagde de nærmest i kor: ’Det burde ikke kunne lade sig 
gøre.’ 
 Nu måtte jeg vide besked. Hvad var det, der skete? Hvad var 
det, der var ’umuligt’? Hvad var det, der ikke burde kunne lade 
sig gøre? De viste mig numeroskoperne for min eksmand og 
jeg, altså dem, hvor vi begge har det samme mellemnavn og 
efternavn. De var ens - fuldstændig ens. Til trods for, at vores 
fornavne er forskellige, og vores fødselsdatoer også er forskellige. 
De var lamslåede, og det var jeg også, da de fortalte, at der 
nærmest er uendelige muligheder for, hvordan et numeroskop 
ser ud. Min kommende eksmand og jeg var endt i en situation, 
hvor det ikke længere var tilfældet, og hvor vi, som hun udtrykte det, 
nærmest udslettede hinanden, og derfor ikke længere kunne 
hjælpe hinanden i vores udvikling. Min energi var stort set blevet 
opbrugt i vores relation, fordi vores numeroskoper var ens. 
 Jeg blev opfordret til hurtigst muligt at ændre mit navn ved 
Folkeregisteret for at få balanceret min energi og få min styrke 
tilbage. Allerede samme aften fik jeg sendt anmodning om 
navneændring af sted, og jeg bad min eksmand om også at få 
ændret sit navn. 
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 Det havde været en lærerig dag, og når og hvis jeg engang 
gifter mig igen eller af anden grund overvejer at skifte navn, 
vil jeg uden tvivl kontrollere energien og vibrationerne i det 
nye navn. Min opfattelse af verden og dermed min bevidsthed 
havde ændret sig i mødet med numerologien. En bevidsthed, 
der skulle blive yderligere forstærket i forbindelse med en 
forestående rejse til Indien.   
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ET STUDIE I BEVIDSTHED

Spørgsmålet om, hvad bevidsthed er, og hvad der skaber 
bevidsthed, har fascineret mig i mange år. Glæden var derfor 
stor, da jeg modtog en invitation fra en indisk professor ved 
Copenhagen Business School (CBS) til at komme til Indien som 
en del af en international projektgruppe, der skulle undersøge 
en eventuel forbindelse mellem bevidsthed og innovation.
 Jeg var blevet introduceret til professoren gennem en indisk 
ven og astrolog, som også var en del af projektgruppen. 20 
mennesker med forskellig alder, uddannelse, profession, køn og 
nationalitet var repræsenteret. Jeg var med i kraft af min man-
geårige ledelseserfaring. Projektet var blevet til i samarbejde 
mellem CBS og det indiske Meditation Research Institute of 
Swami Rama Sadhaka Grama (SRSG) beliggende i en ashram i 
Rishikesh i Indien. 
 Vores bestemmelsessted var ashramen, og dette hellige 
sted dannede i oktober 2015 rammen for ti interessante dage 
med bevidsthed og innovation på dagsordenen. Stedet har et 
åndeligt formål og bygger bro mellem gammel himalayisk 
visdom i form af yoga, meditation og videnskab. Stedet er 
opkaldt efter Sri Swami Rami (1925 - 1996), en indisk yogi, det 
vil sige en person, der udøver yoga og meditation. Han var en af 
de første yogier, som vestlige videnskabsfolk nærstuderede, fordi 
han var i stand til at kontrollere processer i kroppen, f.eks. hjer-
terytme, blodtryk og kropstemperatur, som man ellers vurderer 
er nogle af de funktioner, der virker automatisk i den menne-
skelige krop. 

Bevidsthed og innovation
Der findes mange forskellige teorier og forklaringsmodeller 
om, hvad bevidsthed er. Indenfor videnskaben er antagelsen, at 
menneskets bevidsthed er et udtryk for et komplekst samspil 
mellem forskellige dele af hjernen, det vil sige et produkt af aktivitet i 
menneskets hjerne. Det betyder med andre ord at hjernen holder 
op med at producere bevidsthed, når mennesket dør, da 
bevidsthed produceres af hjernen, og derfor ikke kan fungere 
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uafhængig af hjernen. Denne forklaringsmodel var ikke læn-
gere den, der passede ind i mit verdensbillede. Hvis man sam-
menligner en hjerne med et tv, svarer den videnskabelige teori 
og påstanden om, at hjernen skaber bevidsthed til, at det er 
tv’et, der skaber billederne og lyden. Og det er det på ingen 
måde. Et tv modtager signaler og sørger for, at de bliver omsat 
til billeder og lyd. 
 For mig er en bedre forklaringsmodel, at menneskets bevidsthed 
skabes af en indre, dybere eller højere instans - når vi så som 
mennesker er i vores fysiske kroppe, fungerer vores hjerne blot 
som en modtager af bevidsthedsimpulser, som den omsætter, 
fortolker og udtrykker som tanker og følelser. Menneskets be-
vidsthed er således et bevidsthedsudtryk på et bestemt udvik-
lings- eller bevidsthedsniveau. Og på tilsvarende måde findes 
der bevidsthed både over det menneskelige plan - som entiteterne 
på Ignatius Healing Center og Casa’en i Brasilien - og også under 
det menneskelige plan.

 I mit sind var der ingen tvivl om nødvendigheden af at bygge 
en bro mellem videnskaben og spiritualiteten, hvis man vil forsøge 
og ved fælles hjælp at få skabt en ny og samlet forklaringsmodel 
for, hvad bevidsthed kan være. Netop brobygningen var årsagen 
til, at jeg havde arrangeret fire debataftener med en fremtrædende 
historiker, en overlæge og neurolog, samt to anerkendte viden-
skabsfolk; den verdenskendte forsker Niels Bohrs barnebarn, 
Henrik Bohr, og et af verdens klogeste mennesker, Holger Bech 
Nielsen. 
 Under arrangementerne ’Videnskab, Intuition og Spiritualitet’ 
debatterede vi sjælen, bevidsthed, tankernes kraft og tiden. Det 
var på alle måder udfordrende for mig og min viden indenfor 
både videnskaben og åndsvidenskaben, og personligt skabte 
debatterne en ændring i min bevidsthed, en anden måde at 
opleve verden på. Det ved jeg, at de også gjorde for mange af 
tilhørerne.  
 Bevidsthed er den menneskelige måde at opleve verden på, 
og den ændres, efterhånden som vi udvikler os gennem vores 
livsproces. Projektet i Indien var endnu et skridt på vejen i forsøget 
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på at forene to umiddelbart uforenelige størrelser. Det krævede 
uden tvivl en fornyet og innovativ tilgangsvinkel, hvis vi skulle 
komme nærmere et svar på et af livets store spørgsmål om den 
menneskelige bevidsthed.
 På samme måde som bevidsthed har fascineret mig, har 
innovation det også. Vel og mærke innovationen forstået som 
en dyb og erfaringsbaseret praksis til forbedring af formålet 
med og processen i livet - og således ikke som et mål for livet. 
De mennesker, der innoverer på det personlige plan, det vil sige 
skaber fundamentale livsændringer, gør det, fordi de tror på et 
højere formål, og fordi de ønsker erfaring og læring undervejs 
i processen frem mod et mål. Og de gør det uden at tænke på, 
hvad de kan opnå. Det interessante i den personlige innovation 
er selve processen, og ikke det endelige mål.         
 Kombinationen af innovation og bevidsthed var meget 
interessant for mig. Tænk, hvis det var muligt at bygge bro og 
finde en sammenhæng mellem disse to umiddelbart vanskelige 
begreber? Og måske få et indblik i om det på nogen måde var 
muligt at foretage nogle videnskabelige målinger af bevidsthed, 
som selv den videnskabelige verden vil kunne acceptere?

Ro og fordybelse 
Projektet ’Bevidsthed og innovation’ rummede mange interessante 
aspekter, og for mig var også brobygningen interessant. Projektet 
var netop en undersøgelse af grænsefladen mellem moderne 
videnskabelig undersøgelse, som er objektiv og empirisk, og 
yogi videnskab, som er subjektiv og oplevelsesbaseret. CBS 
bidrag til projektet var den moderne og accepterede metode til 
videnskabelig undersøgelse, mens SRSG bidrog med traditionen 
fra Himalaya i form af yoga og den dertilhørende visdom og 
videnskab. 
 Der var lagt op til nogle meget interessante dage med et 
intenst program, der startede klokken 05:30 hver morgen og 
sluttede klokken 21:00 om aftenen, blot afbrudt af spisepauser i 
løbet af dagen. Fem-seks timer dagligt var der ro og fordybelse 
på programmet i form af meditation, yoga og åndedrætsøvelser. 
De tre discipliner sammen med sund mad tre gange om dagen, 
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var med til at skabe ro i sindet og energi i kroppen. Det var vigtigt 
for at være i stand til at holde fokus på det arbejde, vi var kommet 
til Indien for at lave.   
 
 Vi fik blandt andet foretaget elektroencefalografiske målinger 
(EEG) kort tid efter, vi var ankommet til ashramen. En sådan 
måling betød, at vi fik sat elektroder på hovedet, som kunne 
registrere hjernens elektriske aktivitet. Det skulle gerne vise 
sig, at den daglige meditation, yogaen og åndedrætsøvelserne 
havde en positiv indflydelse på aktiviteten i hjernen, der kunne 
måles på videnskabelig vis.  
 Formålet med meditation, yoga og åndedrætsøvelser er at 
øge alfa (8-12 Hz) eller gamma (30-40 Hz) aktiviteten i hjernen 
som et mål for mental ro og en skærpelse af de menneskelige 
sanser. Denne passive opmærksomhed på kroppens og under-
bevidsthedens signaler er med til at frigøre spændinger og andre 
stressrelaterede reaktioner, således at man kan restituere og 
genopbygge energi. Og det var, hvad vi oplevede i løbet af opholdet, 
og som med al tydelighed kunne ses på de målinger, alle deltagerne 
løbende fik foretaget i ashramen. 
 Alfa-aktiviteten, ’tomgangstilstanden’ eller vores evne til at 
være i nuet havde ændret sig som en indikation af, at vi havde 
en større indre opmærksomhed, og at vi kom i bedre kontakt 
med os selv, og hvilede bedre både fysisk, mentalt og følelses-
mæssigt. Samtidig var vi blevet mere vågne, det vil sige mere 
bevidste og opmærksomme, hvilket var vigtige forudsætninger 
for dybere, klarere og mere kreative indsigter, og at kunne 
tænke ud af boksen. Eller med andre ord få adgang til højere 
bevidsthedsniveauer, hvorfra det var muligt at få intuitiv inspiration 
som en kilde til innovation. 

En uventet oplevelse
Min krop og mit sind reagerede hurtigt på at være i de smukke og 
kærlige omgivelser. Jeg nød at være uden telefon og computer, 
det gav yderligere næring til kroppen og sindet og fik alt i mig 
til at falde til ro. Yoga og meditation kombineret med effektive 
åndedrætsøvelser som en del af programmet fra tidlig morgen til 
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sen aften var uden tvivl en medvirkende faktor til de ændringer i 
min krop og i mit sind, som jeg oplevede både fysisk og mentalt. 
 
 Jeg havde været oppe i den store sal i ashramen for at meditere 
en tidlig aftenstund lige inden aftensmaden, da jeg på vej tilbage 
til mit værelse mødte professoren og min indiske ven. Jeg satte 
mig ned hos dem for at tale. Hurtigt blev vi afbrudt og professoren 
rejste sig, mens vi blev siddende tilbage. Med ét kunne jeg fornemme 
energien rejse sig over mit hoved, og jeg fik en fornemmelse 
af, at jeg blev fastgjort til den bænk, vi sad på, uden mulighed 
for at rejse mig eller bevæge mig. Alt skete meget pludselig og 
uventet.
 Efter aftensmaden, da vi skulle arbejde videre med projektet, 
kunne professoren se på mig, at der var sket noget. Jeg gav 
ham en hurtig opdatering og vidste, at han med sin indsigt 
umiddelbart ville forstå uden at behøve at stille uddybende 
spørgsmål. Jeg forsøgte efter bedste evne at være fokuseret 
om aftenen, men mine tanker var mere fokuseret på oplevelsen 
tidligere på aftenen. En oplevelse, der havde sat et dybt spor i 
mig.
 
 Dagen efter sad vi og ventede på en mand, der skulle komme 
og holde foredrag. I den forbindelse spurgte professoren ud 
rummet og til alle deltagerne, om der var nogle, der havde oplevet 
noget spændende. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for ikke at møde 
professorens øjne, men lige meget hjalp det. Ingen bød ind meget 
noget, og professoren henvendte sig derfor til mig og bad mig 
om at delagtiggøre de andre i min oplevelse. 
 Jeg kunne vanskeligt få ordene ud af munden. Der er få ting, 
hvis intet, jeg ikke ønsker at fortælle, men det her var på alle 
måder grænseoverskridende - også selv om jeg var i et forum 
med mennesker, jeg umiddelbart ville anse som værende mere 
åbne overfor spirituelle oplevelser og indsigter end gennem-
snittet. Jeg tog en dyb indånding og vidste, at jeg var nødt til at 
fortælle historien om de specielle skabninger fra det ydre rum, 
jeg havde mødt dagen forinden her i ashramen i Indien. Jeg 
bad min indiske ven om at supplere undervejs, hvis det skulle 
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blive nødvendigt.
 Vi sad på bænken og energien rejste sig over mit hoved. Det 
føltes, som om min hjerneskal blev skåret op, og toppen af mit 
hoved blev åbnet. En lyskegle ramte ned oveni mit hoved oppe 
fra himlen. Jeg var ikke klar over, hvad der skete, og var overrasket 
over intensiteten. Energien pulserede i hele min krop og jeg 
kunne mærke, at mine fødder samtidig blev dybt forankret på 
jorden. Det føltes, som om jeg også blev forbundet nedenunder 
jorden på samme måde, som jeg følte en forbindelse via lyskeglen 
ovenover mit hoved. Energien samlede sig i en kugle og bevægede 
sig til min navle og maveregion og fortsatte det intense arbejde, 
mens jeg blot sad og stirrede ud i luften.
 Med ét fik jeg følelsen af at komme ’hjem’. Som om at der 
var nogle skabninger i forbindelse med lyskeglen. To gullige 
skabninger eller rumvæsener, om man vil, med store øjne kom 
til syne i min bevidsthed. Tårerne strømmede ned af min kinder. 
Lige i dette øjeblik var jeg taknemmelig for, at min indiske ven 
var ved min side og var med i min proces. Jeg var nødsaget til 
at slippe frygten, selv om det, jeg var midt i, føltes meget underligt. 
Jeg trak vejret dybt, overgav mig i tillid og fulgte med i tak-
nemmelighed og uden bekymring for, hvad der skete med mig.  
 Overgivelsen betød, at energien flyttede sig videre til mit 
hjerte, og jeg kunne umiddelbart føle den ubetingede kærlighed 
strømmende igennem mig. Det føltes, som om der opstod en 
form for klarhed i mit sind, som om livet og ’Livets bog’ åbnede 
sig for mig på en ny måde, imens jeg kunne mærke energien 
arbejde i midten af min pande mellem øjenbrynene og omkring 
mine tindinger. Jeg havde et billede i mit indre af, at jeg var 
en computer, der blev opgraderet på alle tænkelige måder. 
Jeg var klar til alle de fremtidige forandringer, som opholdet i 
ashramen måtte føre med sig.

 Jeg var overvældet af følelser, da jeg kunne mærke, at energisøjlen 
slap mig, mit hoved atter blev lukket i, og jeg i mit indre kunne 
se rumskibet forsvinde. Jeg sad som forstenet. Min ven vidste 
intuitivt, at han blot skulle lade mig sidde. Han rejste sig stille 
og sagde, at vi snart sås til aftensmaden. Jeg sundede mig i en 
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stund og begav mig ned mod spisesalen, hvor aftensmaden var 
klar. Jeg var fyldt op følelsesmæssigt, og da jeg kiggede min 
ven i øjnene vidste jeg, at det ikke var tid for mig til at spise 
endnu. Jeg gik udenfor, satte mig på en bænk og kiggede op 
imod den mørke aftenhimmel. Op på den himmel, hvor rumskibet 
med de to rumvæsener tidligere på aften havde fløjet.   
 Det næste, jeg hørte mig selv råbe, var: ’Jeg vil med hjem. 
Tag mig med mig hjem!’. Jeg græd som pisket, og råbte endnu 
engang og højere: ’Jeg vil med hjem. Tag mig med hjem!’. Bagefter 
sank jeg sammen på bænken - overrasket og chokeret over min 
reaktion, og over, hvad der var sket. Det var, som om jeg slet 
ikke havde kontrol over min krop. Alt foregik både ubevidst og 
bevidst. Jeg havde en klar fornemmelse af, at jeg kendte de to 
skabninger, som for kort tid siden havde været i ashramen. De 
kom fra et sted, jeg kendte til. Et sted, der føltes som mit hjem 
og meget mere end mit hjem her på jorden. Mit største ønske 
var, at de kunne tage mig med, og ikke efterlade mig her på 
jorden. 
 Jeg trak vejret dybt, faldt til ro og kom til mig selv igen. 
Indeni vidste jeg godt, at jeg var på jorden af en grund, og at 
jeg skulle være her så længe, jeg havde en opgave at løse. Det 
var blot overvældende for mig at møde rumvæsener fra den 
planet, jeg kom fra, her på jorden, selv om jeg på ingen måde 
var i tvivl om, at rumskibe og rumvæsener eksisterer. Jeg for-
stod nu, at det jeg havde oplevet, var den primære årsag til, at 
jeg var i netop den ashram i Indien. Her var der en portal, hvor 
skabningerne fra det ydre rum kunne komme i forbindelse med 
mennesker her på jorden.  

 Oplevelsen i Indien fik mig senere til at tænke på en oplevelse 
adskillige måneder tidligere, hvor jeg havde været ude at spise 
med en fantastisk kvinde, som også er håndlæser og synsk. Det 
vil sige, at hun, ligesom jeg, er i stand til at læse ’Livets bog’, der 
indeholder alle hændelser om fortid og fremtid for alle men-
nesker. Hun læser blot i hænderne, mens jeg modtager intuitiv 
information uden at bruge hænderne som redskab. 
 På et tidspunkt under middagen, stoppede hun med at spise 
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og kiggede intenst på og omkring mig. Hun fortalte mig, at der 
var en stor sort hund i mit energifelt. Et felt, der omgiver den 
fysiske krop, og som er skabt af menneskets aura. At der var en 
sort hund i mit energifelt betød, at den hund ville blive en del af 
mit liv på et tidspunkt. Og hun fortsatte med at fortælle, at jeg 
var et rumvæsen, som var blevet ’beamet’ ned fra det ydre rum 
for at hjælpe menneskeheden på jorden. 
 Det med hunden var en overraskelse for mig. Selv om jeg er 
rigtig glad for dyr, kunne jeg ikke forestille mig, at jeg inden for 
en overskuelig fremtid skulle have hund. Det skulle vise sig at 
være korrekt, og oven i købet en sort, halvstor og meget skøn 
hund. Mere overraskende var det, at hun sagde, at jeg var et 
rumvæsen fra planeten Sirius. Indeni grinede jeg lidt og tænkte, 
at det måske kunne forklare ret meget om mig. Efter oplevelsen 
i ashramen gav dette pludselig mening.  
 
 Sirius, vores galakses mest lysende stjerne, nævnes oftest 
som to forskellige planeter, Sirius A og Sirius B. Civilisationen 
på Sirius er meget avanceret, og planeten har haft stor betydning 
for jorden op igennem tiderne. Den egyptiske civilisation var 
meget præget af folk fra Sirius, der sandsynligvis var med til at 
bygge pyramiderne. Noget, der senere gav meget mere mening, 
da jeg valgte at forlade Danmark, flytte til Egypten og begynde 
at læse Koranen, hvor et helt kapitel omhandler ’Stjernen’, eller 
nærmere bestemt Sirius, og at ’Han (Allah) er Sirius’ herre.’  
 
 Jeg var lettet og meget bevæget, da jeg havde fortalt min 
historie. Og heldigvis havde de mennesker, jeg var omgivet af 
i ashramen en spirituel tilgang til livet. De tog pænt imod min 
fortælling uden den mindste hovedrysten, og jeg var taknemmelig. 
Det var godt for mig at slippe frygten og dele min oplevelse, og 
det gav den fornødne luft i både krop og sind, så jeg atter var i 
stand til at fokusere på det forestående arbejde med bevidsthed 
og innovation. 

 Fokus og koncentration var netop det, vi havde behov for i 
vores arbejde. Den daglige meditation, vejrtrækningsøvelserne 
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og yogaen havde givet alle deltagerne et lavere stressniveau, 
mere energi, øget opmærksomhed og større nærvær. Alt sammen 
noget, der gjorde, at vi var fokuserede og koncentrerede. Efter 
adskillige intense dages arbejde og kreative processer, kom vi 
tættere på begreberne og sammenhængen mellem bevidsthed 
og innovation. Og dermed bevidsthedens rolle i skabelsen af 
impulser, der fører til innovation. Vi nåede frem til en fælles 
konklusion om, at der er indikationer af en forbindelse mellem 
bevidsthed og innovation, som kan undersøges inden for 
videnskabelig rammer. En vigtig milepæl for at komme tættere 
på kilden til innovation. Og et vigtigt skridt i et større, fremtidigt 
forskningsprojekt om bevidsthed og innovation med det formål 
at få kortlagt et af livets store mysterier. 

 Efter ti intense dage var det blevet tid til, at vi skulle spredes 
for alle vinde i den store verden. Jeg var klar til at rejse hjem til 
Danmark med en indre ro og en dybere indsigt i, hvem jeg er, 
og med en fornyet viden om bevidsthedens rolle i skabelsen af 
de impulser, der fører til innovation.
 Den ene rejse overtog den anden, og kort tid efter hjem-
komsten fra Indien fortsatte jeg den indre rejse med fokus på ro 
og fordybelse - i ydre omgivelser i Brasilien. Jeg var på vej til et 
sted fyldt med kærlighed, hvor jeg havde været nogle år tidligere, 
med oplevelser, der stod meget skarpt i mine erindringer. 
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STILHEDEN SÆNKER SIG

Da jeg i februar 2012 tog afsked med John of God, Casa’en, 
Abadiânia og Brasilien, havde jeg en stærk fornemmelse af, at 
jeg på et tidspunkt ville vende tilbage. Der skulle gå næsten 
tre år inden det igen blev tid til at pakke en kuffert med hvidt 
tøj og returnere til det fantastiske sted fyldt med kærlighed og 
healende energi. Denne gang skulle jeg oven i købet fejre nytår 
der i stilhed.
 Jeg glædede mig meget til at have adskillige dage alene i 
stilhed med rig mulighed for at kigge indad og arbejde endnu 
mere med mig selv. Jeg havde siden det seneste besøg på 
Casa’en kigget dybere i mit indre og på mange følelsesmæssige 
ting, og på den måde fået sluppet en del af det, jeg ikke behøvede 
at slæbe rundt på. Energien flød uden tvivl meget lettere i min 
krop nu, end da jeg som administrerende direktør var præget 
af stress og ofte følte mig syg. Dengang var jeg et forjaget 
menneske, som aldrig helt var til stede. Set i bakspejlet var det 
utilfredsstillende både for mig selv og for min omverden. Jeg 
havde mistet nærværet og sansen for at nyde livet.  
 Jeg var kommet tilbage på sporet og havde også fået omlagt 
mine kostvaner og spiste nu sund mad. Jeg undgik fuldstændigt 
hvidt sukker og alkohol, og spiste minimalt med brød, pasta, ris 
og lignende. Det havde uden tvivl også været med til at skabe 
en større balance i min krop og i mit sind, således at det nu var 
ro, glæde og harmoni, der herskede i mit liv.  

 Efterhånden som jeg havde lært mig selv bedre og bedre at 
kende, og ved at tage ansvar for min krop, havde jeg skabt en 
helt anden balance i livet. Det var en vigtig læring for mig, og 
jeg var interesseret i at fortsætte det indre arbejde og komme 
i endnu dybere kontakt med mig selv, og herigennem finde ind 
til sårbarheden og min indre styrke. Jeg vidste, at roen og 
healingen på Casa’en kunne hjælpe mig yderligere på vej i den 
proces. 
 Stilheden var en måde, hvorpå jeg kunne fordybe mig, og 
det skabte glæde i mit liv. Det var nødvendigt for mig at trække 
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mig tilbage, være mig selv, reflektere og samtidig forny min 
energi, så jeg kunne være der for mig selv og andre mennesker. 
Tilbagetrækningen og stilheden var en måde at bevare jordfor-
bindelsen til mig selv og til verden på, og det, der skulle til for 
at jeg kunne træffe de rigtige beslutninger i livet. 

Energetisk intervention
Alt var som jeg huskede det, og fra første sekund havde stedet 
den samme positive effekt på mig, som jeg huskede fra tidligere. Jeg 
havde, som jeg også havde gjort i forbindelse med det seneste 
besøg, skrevet ned på et stykke papir, hvad jeg ønskede hjælp 
til. Denne gang var det ikke balance i mit liv, men derimod min 
spirituelle udvikling og større hjertekontakt. Spørgsmålet blev 
oversat til spansk, og jeg satte mig sammen med de andre 
mennesker i det store udendørs, overdækkede venteværelse. 
Her sad vi alle i stilhed og mediterede, indtil vi i grupper blev 
kaldt ind på række til João. 
 Det var blevet min tur, og jeg stillede mig i køen og bevæ-
gede mig i langsomt tempo frem mod en af verdens bedste 
healere i fuld tillid til, at der var en årsag til, at jeg igen var rejst 
hele vejen til Brasilien. Som sidst stod jeg foran ham i hvad, 
der føltes som mindre end to sekunder, før diagnosen var stillet 
og behandlingen var ordineret. Denne gang skulle jeg have en 
energetisk intervention (operation). Det var ikke som tre år forinden, 
hvor jeg fik ordineret urtepiller. Nu skulle jeg være klar til operation 
allerede om eftermiddagen den samme dag. Heller ikke denne 
gang havde jeg en idé om, hvad jeg fejlede og hvorfor jeg skulle 
opereres, men jeg vidste, at det var rigtigt for mig, og havde 
tillid til processen.  

 Siden jeg var i Brasilien første gang havde jeg også fået 
foretaget spirituelle interventioner på Ignatius Healing Center, 
så jeg vidste, hvordan min krop reagerede, og hvor vigtigt det 
var at overholde alle reglerne efter en intervention. Det vil sige 
at holde sig i ro 24 timer efter interventionen, og tage det med 
ro i de efterfølgende ti dage, indtil stingene var taget. Alle disse 
forholdsregler er vigtige, da en spirituel intervention kan sidestilles 



43

med en rigtig operation. 
 Energien i rummet på Casa’en, hvor alle de spirituelle operationer 
foregår, var meget kraftig. Som ved den seneste intervention 
tre år tidligere satte jeg mig til rette på bænken, tog nogle dybe 
indåndinger og overgav mig i tillid til det, der skulle ske. En 
stemme brød tavsheden og alle os, der sad i rummet og ventede 
på intervention, blev spurgt, om vi ønskede at melde os til en 
fysisk operation. 
 João behandler på to forskellige måder: Usynligt, hvilket vil 
sige en operation eller intervention gennem energien, også kaldet 
en spirituel intervention, eller en synlig operation, det vil sige 
en fysisk operation. Fysiske operationer er ikke nødvendige, da 
alt kan lade sig gøre gennem energien. Den eneste årsag til, at 
João ind imellem foretager fysiske operationer, er for at vise, at 
også dét er muligt. 
 Min krop reagerede instinktivt og øjeblikkeligt, da min arm 
blev strakt i vejret og jeg hørte mig selv sige, at jeg meget 
gerne ville have en fysisk intervention. Jeg blev ført ind i et 
andet rum, hvor jeg skulle svare på adskillige spørgsmål. Jeg 
tænker, at det var for at de kunne få en idé om, hvordan min 
fysiske, mentale og psykiske tilstand var. Alt var okay, og det 
var adgangsbilletten til at komme ind foran stolen, hvor João 
sidder. 
 Når João foretager en fysisk operation sker det uden bedøvelse. 
Med skalpel og nål skraber han mennesker i øjnene for at give 
dem synet tilbage, eller fjerner knuder i kroppen ved blot at 
skære i huden og stikke sin hånd ind for at fjerne det, der skal 
tages ud - eksempelvis en cancerknude. Efterfølgende syr han 
huden sammen med nål og tråd, uden bedøvelse og uden at 
der er synderligt meget blod at se. 
 Det var uden tvivl min nysgerrighed, der endnu engang 
havde drevet mig. Jeg følte mig ganske rolig og uden de store 
spændinger i kroppen, selv om jeg i bund og grund ikke vidste, 
hvad jeg skulle opereres for og om det ville betyde, at João 
skulle skære i mig. Jeg var ikke den eneste, der havde meldt 
sig frivilligt til at få foretaget en fysisk operation, så entiteterne 
skulle vælge. Desværre blev det ikke mig, så den oplevelse har 
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jeg til gode til en anden god gang, hvor jeg igen gæster Casa’en.
 I stedet vendte jeg tilbage til rummet, hvor operationerne 
foregik, og satte mig endnu engang til rette, trak vejret dybt og 
overgav mig i tillid til processen og til de entiteter, der arbejder 
igennem João. Jeg kunne mærke, at energien strømmede igennem 
mig, og en dejlig fornemmelse af ro indfandt sig hurtigt i min 
krop. Kærligheden var omfavnende, og også denne intervention 
var en overvældede oplevelse. Heller ikke denne gang vidste 
jeg, hvad jeg var blevet opereret for, og det betød intet. Jeg var 
overbevist om, at det, der var sket, var sket af en grund, og at 
det uden tvivl var godt for mig. 
 Efter operationen var jeg fuld af taknemmelighed og meget 
afslappet. Jeg satte mig ind i en taxi og kørte de cirka 300 
meter fra Casa’en og Pousadaen, det lille familiehotel, hvor jeg 
boede under hele opholdet i Abadiânia. Jeg var alt for træt til 
at gå, og trætheden fortsatte i de kommende dage. De første 
24 timer lå jeg i sengen og slappede af, og maden blev serveret. 
De følgende dage handlede det om at spare på kræfterne, indtil 
jeg atter kunne komme op på Casa’en. 

Et nyt år
Nytår er både årets sidste og årets første fest med alt, hvad det 
indebærer. Nytåret og nytårsaften er for mange en aften, som 
fejres med pomp og pragt og sammen med familie eller venner. 
Og samtidig er det en overgangssituation, der hos mange giver 
anledning til en del tanker om, hvad fremtiden vil bringe, eller 
hvad skæbnen har planlagt. Eller det er tid til at lave et nytårs-
forsæt om at handle eller leve på en sundere måde i det nye år.
 Sådan havde nytårsaften også været for mig i alle de år, jeg 
kunne huske tilbage. I år skulle det være helt anderledes, og 
jeg skulle ikke, som jeg plejer, hoppe ind i det nye år fra en sofa 
eller stol. Blot få dage efter interventionen var det blevet årets 
sidste dag og tid til at fejre nytårsaften. Det var tid til at sige 
farvel til det gamle år og byde et nyt velkommen. Her var der 
ingen nytårstale fra Dronning, ingen rådhusklokker, der ringede 
til midnat, ingen champagne & kransekage og ingen ’90-års 
fødselsdag’ i fjernsynet. Til gengæld var der masser af glade 
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og kærlige mennesker i hvidt tøj samlet på et at de mest kærlig-
hedsfyldte steder i verden.
 Kulminationen på festlighederne var, da João ankom sammen 
med sin kone og deres lille nyfødte barn. Han holdt nytårstalen 
og ønskede alle et godt og lykkebringende nyt år. Efter talen 
blev der serveret lidt mad og drikke til de besøgende på Casa’en, 
folk hyggede sig og dansede. For at fejre nytårsskiftet blev der 
affyret fyrværkeri til alles store jubel. 
 Jeg savnede på ingen måde den traditionelle nytårsaften. 
Bulder, brag og fest til den lyse morgen var ikke længere det, 
jeg søgte. Jeg havde brug for ro på årets sidste dag, at meditere 
mig ind i det nye år, og på den måde skabe plads til at tage 
imod ny inspiration i det kommende år. Jeg havde ikke behov 
for at være på, at være på vej eller at være noget bestemt for 
mig selv eller andre. Mit behov var blot at være og mærke mig 
selv i stilheden, omfavnet af kærlighed på den smukke og ener-
gifyldte Casa de Dom Ignácio. 

En større klarhed
På samme måde som på Ignatius Healing Center var en stor del 
af behandlingen på Casa’en healingmeditationerne, de såkaldte 
currents. På Casa’en sad man i det samme rum som João, når 
man sad i current. I stilhed og sammen med adskillige andre 
mennesker, hvoraf nogle var João’s fysiske hjælpere (medier). Og 
selvfølgelig var entiteterne også tilstede i rummet. Det skabte 
en fantastisk ro i min krop og mit sind at sidde der. Jeg, og alle 
de andre, der sad i current, var med til at fastholde og styrke 
den healende energi, der arbejdede ind i de enkelte menneskers 
udfordringer, og opløste de blokeringer, som vi var kommet til 
Casa’en for at få hjælp til. 

 Min kræfter var så småt ved at komme tilbage, og jeg glædede 
mig rigtig meget til at komme tilbage til Casa’en og til at sidde i 
current. Jeg vidste, at det ville støtte min healingproces yderligere. 
Og snart var det også blevet tid til at stille sig i køen hos João, 
og endnu engang stå ansigt til ansigt med dette fantastiske 
trancemedie, der har stillet sin fysiske krop til rådighed for 
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entiteterne, så de igennem ham kan hjælpe dem, der har brug 
for en hånd i deres livsproces. 
 Denne gang fik jeg ordineret healingmeditationer, hvilket jeg 
ikke havde prøvet før, og derudover urtepiller, som jeg kunne 
hente på Casa’ens apotek. Urtepillerne havde netop det ind-
hold af energi, som jeg havde behov for, og jeg skulle holde mig fra 
sex, alkohol og stærk mad, mens jeg tog pillerne.
 Urtepillerne var sammen med currents en del af healing-
behandlingen på Casa’en. Derudover var det også muligt at 
komme til det hellige vandfald eller få krystalbadsbehandlinger. 
Da jeg første gang hørte om krystalbade troede jeg, at det var 
et kar med vand og krystaller, jeg skulle dyppes ned i eller ligge 
i. Det var det på ingen måde. Jeg lå på en seng, fuldt påklædt 
og med tildækkede øjne. Henover sengen hang selve krystal-
badet; et apparat bestående af syv meget fine kvartskrystaller, 
hvorigennem der blev sendt lys mod de syv energicentre eller 
chakraer i min krop. 
 Selv om jeg er bevidst om, at mange vil betegne chakrasystemet 
som fiktivt, fordi det ikke er fysisk muligt at observere det, er 
jeg ikke i tvivl om, at det er sådan, vi mennesker er indrettet. 
Tanken bag chakrasystemet er, at vi som mennesker optager 
livsenergi fra universet og fra omverdenen. Via energibanerne 
- de såkaldte nadier eller medianbaner (kendes fra akupunktur) 
- fordeler chakraerne livsenergien rundt i vores krop, og benytter 
energien til at styrke forskellige funktioner i forhold til menne-
skets fysiske og psykiske velbefindende. Hvis der opstår uba-
lance i systemet fører det til sygdom.
 Jeg havde følelsen af, at jeg svømmede væk, en følelse af at 
sove uden at sove, da jeg lå på sengen og mærkede vibrationerne 
fra krystallerne rundt om og indeni min krop. Der var ingen tvivl 
om, at krystalbadsbehandlingen påvirkede min krop, måske 
hver eneste celle. Det var som en udrensning, en balancering 
og en genopretning af energistrømmene i kroppen på én og 
samme tid. 
 Jeg fik krystalbadsbehandling første gang jeg var i Brasilien, 
og havde brugt adskillige timer under krystallerne på Ignatius 
Healing Center. Der var altid stor forskel på, hvad jeg oplevede, 
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og hvilke indsigter, jeg fik. Hver behandling var en oplevelse for 
sig selv, helt fra en summen i kroppen, til svar på nogle spørgsmål 
og indsigter i fortrængte oplevelser fra min barndom. Alt er 
muligt under krystallernes lys og vibrationer, med entiteternes 
hjælp. Fælles for alle behandlinger var, at det altid var en skøn 
oplevelse, både under og efter behandlingen. 

 Turen til vandfaldet var i sig selv en særlig oplevelse. En lille 
grusvej førte ned til vandfaldet. På den første del af turen var 
det tilladt at tale, men efter et bestemt punkt på stien skulle 
man forholde sig i ro. Jeg klædte om undervej, og før jeg nåede 
vandfaldet passerede jeg tre broer - én for fortiden, én for nutiden 
og én for fremtiden. Da jeg gik over den første bro forestillede 
jeg mig, at jeg lagde ting bag sig, jeg slap alle de byrder, der 
tidligere havde tynget mig. Over den anden bro kiggede jeg op 
og rundt, sugede energien fra den smukke natur ind i mit indre, 
og nød nuet og kærligheden omkring mig. Inden jeg nåede til 
vandfaldet og passerede den tredje bro bad jeg for, at jeg i 
fremtiden ville modtage lige netop det, jeg havde brug for i min 
udvikling, og at jeg ville få den nødvendige hjælp til at komme 
igennem de udfordringer, jeg måtte møde på min vej. 
 Det var en kold fornøjelse at stå i bikini under vandfaldets 
brusende og meget kolde vand. Samtidig var det en befriende 
og healende oplevelse at lade det hellige vand skylle ned over 
mig og omslutte min krop. Det gav en fornemmelse af, at jeg 
blev skyllet igennem af en fantastisk energi og fik fjernet alt det 
unødvendige fra krop og sind, som jeg havde bedt om, da jeg 
gik over den første bro. Samtidig blev jeg fyldt af fornyet kraft, 
som var mit ønske, da jeg passerede den sidste bro. 
 Efter badeturen gik jeg tilbage mod det sted, hvor jeg havde 
efterladt min ting. Da jeg stod der alene på stien, lukkede jeg 
øjnene og takkede for oplevelsen og for den kærlighed, jeg 
havde modtaget. 
 Vandfaldet var sammen med krystalbade en hjælp i min he-
alingproces og løsnede blokeringer op i min krop, så energien 
bedre kunne strømme frit igennem mig. Det var, hvad energi-
arbejde og healing handlede om: Når blokeringerne blev fjernet 
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skabte det glæde, ro og harmoni, og gjorde samtidig, at jeg kun-
ne komme i en dybere kontakt med mig selv, finde min indre 
styrke og lære mig selv bedre at kende. Jeg turde at begynde 
at kigge på mine skyggesider – alt det, jeg fornægtede og skam-
mede mig over ved mig selv, og som jeg dømte mig selv på. 
Jeg skulle lære at acceptere mig selv, som jeg er, og føle, at jeg 
var værd at elske og fortjente at mærke kærligheden. Den ube-
tingede kærlighed i livet. 

 Det havde været dejligt med stilhed, ro og tiden alene over 
en længere periode i Brasilien. Jeg havde haft tid til at fokusere 
på mig selv, kigge indad og arbejde med mig selv. Og der var 
ingen tvivl om, at jeg havde sluppet, hvad jeg havde haft behov 
for at slippe, efter afslutningen på det tredje ægteskab i mit 
liv. Rygsækken var endnu engang blevet lettere takket være 
healing og kærligheden på Casa’en. Jeg havde følelsen af, at 
energien atter strømmede frit i min krop. Der var ro, glæde og 
harmoni, og jeg var kommet i en endnu dybere kontakt med 
mig selv og kunne mærke den indre styrke komme mere til 
syne. Jeg havde taget endnu et skridt på vejen mod at lære 
mig selv bedre at kende og forstå, hvem jeg er.
 Energien på Casa’en havde endnu engang vist sig at være 
transformerende. Ikke kun for mig, men også for utallige andre 
mennesker, der havde fundet deres vej til Casa’en. Min taknem-
melighed var stor, og med fornyet kraft var jeg klar til at begive 
mig ud på nye eventyr i mit liv. Jeg glædede mig til at komme 
tilbage til Sostrup Slot & Kloster og aflevere den gave til ejeren 
af stedet, som jeg havde købt på Casa’en, og havde fået velsignet af 
João. En gave, der skulle hjælpe med at løfte den tunge energi 
på slottet, og samtidig hjælpe mennesker til at opnå en bedre 
balance i livet. 
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ET GIVENDE SAMARBEJDE

Det blev aldrig til et samarbejde mellem Ignatius Healing Center 
og Sostrup Slot & Kloster. Til gengæld betød de indledende 
kontakter, at jeg lærte slotsejeren at kende, og vores relation 
udviklede sig yderligere. Hun var én af de personer, jeg følte, at 
jeg altid havde kendt, selv om jeg lige havde mødt hende. 
 Jeg var meget fascineret af hendes vision, det smukke sted, 
omgivelserne og også stedets historie. Sostrup Slot & Kloster 
stod færdigt som et trefløjet slot i 1606, og har været i flere 
adelsfamiliers eje, og i statens eje efter 2. verdenskrig, hvor det 
blev anvendt som flygtningelejr og senere kostskole. I 1960 
overtog en gruppe cisterciensernonner slottet, og lavede det 
om til kloster. I 1992 forestod nonnerne bygningen af Maria 
Hjerte Kloster og Maria Hjerte Kirke, hvor de boede indtil de 
i sommeren 2013 forlod stedet, og overlod det tomt og til sin 
egen skæbne.

 Jeg var ikke kun fascineret af stedet, men også af energien 
på stedet. Jeg var derfor ikke i tvivl om, at det var her, jeg skulle 
holde min lederuddannelse. En uddannelse, der netop gennem 
fordybelse bringer deltagerne i kontakt med sanserne og 
intuitionen - præcis det, som min anden bog ’(R)evolution af 
dit personlige lederskab’ fra 2015, handler om. 
 Sostrup Slot & Kloster blev også stedet, hvor jeg afholdt 
debatter med nogle af Danmark fremtrædende forskere om 
’Videnskab, intuition og spiritualitet’. For mig komplementerer 
de tre begreber hinanden, og en brobygning er derfor nødvendig 
for at skabe et helhedsorienteret billede og en forståelse af den 
verden, vi lever i; hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvordan vi skal 
leve vores liv. Og en diskussion af følgende emner: Hvad er en 
sjæl og er den udødelig? Hvad er bevidsthed og kan den 
udvides? Hvor kommer tanker fra og kan de helbrede? Eksisterer 
tiden og kan man rejse i tiden? 
 Der er så meget mere her i livet end det, vi kan se med vores 
fysiske øjne, og vi har så meget mere styrke, end vi kan forstå 
med vores hjerne. Set med de spirituelle briller handlede debatterne 
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også om bevidsthed og liv efter døden, meditation, healing og 
clairvoyance. Områder, der alle berørte mig dybt, og gennem 
hvilke jeg var overbevidst om, at vi med tiden kunne finde svar 
på nogle af livets store spørgsmål. 

 Da slotejeren i det tidlige efterår 2015 - kort tid efter den officielle 
åbning - spurgte mig, om jeg havde lyst til at hjælpe med at udvikle 
Sostrup Slot & Kloster, var jeg ikke et øjeblik i tvivl. Jeg kunne 
mærke, at det var rigtigt, også selv om det i starten betød, at 
jeg både skulle arbejde med min egen virksomhed i Hellerup 
og samtidig på Djursland, og igen være hjemmefra. Situationen på 
hjemmefronten havde ændret sig siden jeg arbejdede på Ignatius 
Healing Center året før, og denne gang havde jeg nemmere ved 
at overskue, hvordan alting skulle komme til at hænge sammen, 
fordi jeg vidste, at det blot var et spørgsmål om tid før mit 
ægteskab var slut. 
 Jobbet på Sostrup Slot & Kloster og situationen omkring 
jobbet var en præcis gentagelse af jobbet på Ignatius Healing 
Center, blot i en større skala. Jeg havde arbejdet i mange forskellige 
brancher og havde mange års ledelseserfaring, så jeg følte mig 
på alle måder godt klædt på til at varetage jobbet. Jeg var dog 
godt klar over, at denne udfordring ville blive anderledes på det 
mere end 400 år gamle slot med tilhørende nonnekloster og 
slotshave, der nu igen skulle åbnes for offentligheden efter at 
have været lukket og omgærdet af masser af mystik. 
 Med et fundament af intuition, tillid og partnerskab var visionen 
at sætte Sostrup Slot & Kloster på landkortet både lokalt, 
nationalt og internationalt. Slottet indeholder restaurant, saloner og 
bibliotek. Derudover er der en kirke, et kloster fra 1992 med 
25 tilhørende klosterværelser, behandlingsrum, en kampe-
stenslænge fra 1300-tallet med tre konferencerum, værelser 
og lejligheder i Avlsgården, en lade, en rytterstue, en park med 
en lund, og en gårdsplads til større arrangementer. Et sted med 
uanede muligheder og med plads til kulturelle arrangementer, 
konferencer, foredrag, retræter, spisende og overnattende gæster 
og meget mere. 
 Driften og udviklingen af sådan et sted krævede mange 
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arbejdstimer, og det var derfor en stor fordel arbejdsmæssigt, 
at jeg boede på slottet. Tiden var nu kommet til, at jeg efter 
adskillige år på Sjælland skulle retur til Jylland. 

 Som 18-årig pakkede jeg mine ting og flyttede fra Horsens 
til København for at læse til kemiingeniør. Dengang var det en 
stor forandring i mit liv. 25 år skulle der gå, inden jeg i begyndelsen 
af 2016 flyttede tilbage til Jylland. Intet bandt mig længere til 
København eller omegn, som ægteskabet til en vis grad havde 
gjort. 
 Jeg havde endnu engang lyttet til og fulgt min intuition. 
Havde trodset frygten og var sprunget ud i noget nyt. Jeg var 
blevet skilt endnu engang, og havde sagt ja tak til et nyt liv og 
et markant anderledes liv end det, jeg levede i Hellerup. 
 Sostrup Slot & Kloster var nu mit nye hjem. Her ventede min 
skønne hund også på, at vi endelig kunne flytte ind sammen. Den 
sorte, halvstore og meget skønne hund, den synske kvinde og 
håndlæser havde fortalt om, da jeg var ude at spise med hende. 
Den hund var nu blevet en del af min virkelighed, og vi flyttede 
sammen ind i en skøn bolig på slottet.  
 Det var en dejlig fornemmelse af få samlet alle mine ting og 
have et hjem, der var mit eget på slottet. Det betød også, at 
jeg ikke længere skulle tænke på, at jeg skulle til Hellerup ind 
imellem for at kigge efter huset. Jeg kunne hellige mig job-
bet og hjælpe slotsejeren med driften og udviklingen af stedet. 
Det handlede om at få både private og virksomheder til at få 
øjnene op for stedets mange muligheder, og ligeledes få fyldt 
kalenderen op med spændende arrangementer. 

Bevidstheden udfoldes
Et af de meget spændende arrangementer, der blev afholdt 
på slottet, var et foredrag med Ervin Laszlo, den internationalt 
anerkendte forsker, systemfilosof og teoretiker, der to gange er 
blevet nomineret til Nobels Fredspris. Ervin Laszlo er forfatter til 
mere end 70 bøger, der er oversat til 24 sprog, og har udgivet 
mere end 400 artikler og forskningsrapporter. Flere af hans bøger 
handler om bevidsthed, og jeg var ikke i tvivl om, at han var en 
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meget spændende mand, som jeg glædede mig til at møde. 
 Bevidsthed var netop emnet for foredraget, og jeg var nysgerrig 
efter at vide, om hans holdning til bevidsthed var i tråd med 
det, vi havde konkluderet i projektgruppen i ashramen i Indien; 
nemlig at bevidsthed er målbart indenfor en videnskabelig 
ramme, og har en rolle i skabelsen af de impulser, der fører 
til innovation. Eller om han mere var af den overbevisning, at 
bevidstheden er udtryk for et komplekst samspil mellem 
forskellige dele af hjernen - det vil sige udelukkende et produkt 
af aktivitet i menneskets hjerne.
 Heldigvis havde jeg haft tid til at læse hans seneste bog 
’What is Consciousness?’ (’Hvad er bevidsthed?’) før hans 
besøg på slottet. Det er en generel opfattelse, at bevidstheden 
- det vil sige strømmen af erfaringer - genereres af den leven-
de hjerne. Hele vores liv oplever vi bevidstheden som de bille-
der, fornemmelser, tanker og følelser, der produceres af vores 
hjerne. Så længe hjernen fungerer, genererer den en strøm af 
elektroner; elektricitet, samt en strøm af fornemmelser; be-
vidsthed. Når den levende hjerne lukker ned, forsvinder disse 
og bevidsthed eksisterer ikke længere. Ervin Laszlo mente, at 
denne generelle opfattelse var mangelfuld. For ham er bevidst-
hed langt mere end et produkt af hjernen. Det er et fænomen, 
der overskrider vores fysiske væsen. Det er jeg helt enig i. Det 
er interessant, om det en dag bliver muligt at finde ud af, hvad 
bevidsthed i virkeligheden er, eller om det vedbliver at være 
en af livets allerstørste gåder. 
 Ervin Laszlos besøg på Sostrup Slot & Kloster var en stor 
oplevelse, og slotejeren og han knyttede straks en tæt kontakt, 
som betød, at vi havde mange timer i hans og hans kones skønne 
selskab. Efter en tur til stranden, hvor vi havde pakket madkurven 
og nød den blå himmel ved vandet på Djursland, inviterede 
hans os til sin hjemby i Italien. Den efterfølgende måned var 
han vært for en stor todages konference om bevidsthed i det 
smukke Bagni Di Lucca i Toscana. På konferencen mødtes 
internationale og verdenskendte tænkere og videnskabsfolk til 
en debat om bevidsthed. Nærmere bestemt var agendaen og 
det spørgsmål, der skulle forsøges besvaret, måske det vigtigste 
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spørgsmål i vores liv; Er bevidstheden dødelig - hvilket indebærer, at 
den dør med afviklingen af den fysiske krop? Eller er bevidstheden 
en form for grundlæggende fænomen i naturen, der fortsætter 
efter døden, ud over dette liv?  
 Det var yderst interessant for mig at få muligheden for at 
høre forskellige tænkere og videnskabsfolk debattere et emne, 
som lå mig så meget på hjertet. Et eller andet i mig ønskede 
brændende at komme nærmere en forståelse af bevidstheden, 
og om der findes et liv efter døden - eller efter livet, som jeg 
kalder det - som kan påvises, således at man kan fastslå, at 
bevidstheden ikke kun genereres af menneskets fysiske hjerne. 
Jeg vidste, at det ikke ville blive nemt at bevise, men håbet var 
i mit indre. Håbet om, at det ville være muligt at arbejde 
videnskabeligt med fænomenet bevidsthed, og på en eller 
anden måde få et bevis på, at vores bevidsthed lever videre, 
når vi har forladt denne jord. 

 Min virkelighedsopfattelse havde ændret sig markant siden 
jeg havde været på den spirituelle skole i England i 2011. Før 
da var min verden den fysiske verden. Nu ved jeg, at der eksisterer 
en anden og en mere reel virkelighed, som er adskilt fra den 
verden, vi fysisk lever i. En verden, som ikke kan sanses på normal 
vis, og som den menneskelige hjerne hverken rationelt eller logisk 
er i stand til at opfatte. En verden, som er en sammenhængende 
enhed, og som for at kunne opleves kræver, at livet leves fra 
hjertet og ikke blot fra hjernen. 
 En virkelighed og en verden af kærlighed fra livsenergien, 
som strømmer til menneskets chakrasystem. Når denne livs-
energi befinder sig i en stoflig form, i menneskets krop, får mennesket 
sin bevidsthed. I mødet mellem livsenergien og kroppen skabes 
sjælen som et bevidsthedsudtryk på et bestemt udviklings- eller 
bevidsthedsniveau, og udgør forbindelsen mellem livsenergien 
og menneskets personlighed. Kroppen er således blot et for-
gængeligt hylster for sjælen, der er udødelig. 
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 Ervin Laszlos introduktion til konferencen lagde op til to meget 
spændende og intense dage i bevidsthedens tegn i byens 
gamle og meget betagende kasino. Blandt foredragsholderne 
var bevidsthedsforskere, fysikere, læger og psykologer. 
Foruden Ervin Laszlo selv var der kendte ansigter som Eben 
Alexander, Raymond Moody og Stuart Hameroff. Eben Alexander, 
læge og neurokirurg med mere end 25 års erfaring fra blandt 
andet Brigham & Women’s Hospital og Harvard Medical School. 
I 2008 havde han en nærdødsoplevelse, som ændrede hans liv, 
hvilket var emnet for hans indlæg. Raymond Moody, psykolog, 
psykiater, forfatter og ophavsmand til NED (Near-Death Expe-
rience - nærdødsoplevelser) forsker i, hvad der sker, når men-
nesker dør. Stuart Hameroff, anæstesilæge og professor ved 
University of Arizona er kendt for sine studier om bevidsthed. 
Interessante mennesker med megen viden og visdom. 

En ny verdensopfattelse
Hvis vores bevidsthed er udødelig og således ikke slutter med 
afviklingen af vores krop, betyder det, at der er liv ud over dette, 
som vi kender til. Kroppen dør, men bevidstheden lever videre, 
og kan således eksistere uden for den fysiske krop. Mange 
mennesker verden over har kunnet fortælle om nærdødsoplevelser, 
hvor de fra dødslejet har følt, at de svævede over deres krop 
og bevægede sig mod en slags tunnel med lys. Samtidig er der 
mange beretninger om mennesker, der kan huske, at de har 
levet før, og hvis tidligere tilværelse har kunnet efterspores. 
Sådanne beretninger har været kendt og beskrevet i århundreder. 

 Det fik mig til at tænke tilbage på en oplevelse, jeg havde 
haft adskillige år forinden, da jeg kørte galt i min bil. Jeg var 
på vej hjem fra et arrangement på arbejdet i Roskilde på en 
halvmørk landevej, da en modkørende bil delvist kommer over 
i min side af vejen og frontalt rammer min bil. Jeg erindrer, at 
jeg snurrede rundt, som var jeg i en karrusel, hvorefter alt bliver 
lyst. Et lys, jeg erindrer, at jeg var meget tiltrukket af. Om jeg 
var død et øjeblik og blev genoplivet, ved jeg ikke. Jeg kom til 
mig selv igen, med en sprængt airbag og en bil, hvis front jeg 
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kunne se røgen fra. Jeg vidste, at jeg skulle ud af bilen hurtigst 
muligt. Min side af døren var ikke mulig at åbne, så jeg fik 
sikkerhedsselen af, og kravlede over passagersædet og ud. 
 Det var et frygtindgydende syn, der mødte mig, da jeg kiggede 
på bilen. Forenden på bilen var stort set væk, og den holdt med 
bagenden cirka en centimeter fra en lygtepæl. Jeg begav mig 
ud for at finde den modkørende bil for at se, om alt var okay, 
uden at spekulere på, hvorvidt der var sket noget med mig. 
Jeg følte, at jeg havde det fint, og det havde de to personer i 
den modkørende bil heldigvis også. Vi ventede på politiet, der 
skulle optage rapport af uheldet, og en ambulance. 
 Jeg husker tydeligt den ene ambulanceførers reaktion, da 
han så min bil og spurgte, hvem der var fører af den. Jeg meldte 
mig, hvorefter han skældte de to politibetjente ud for at være 
uansvarlige, fordi de ikke havde beordret mig til at ligge ned. 
Med de skader, der var på bilen, var det et under, at jeg var i live 
og nærmest utænkeligt, at jeg ikke havde pådraget mig indre 
skader på organer. Jeg blev lagt ned på et bræt, fikseret og 
med fuld udrykning kørt til traumecenteret på det nærmeste 
hospital. Her kunne de efter utallige undersøgelser konstatere, 
at nogle måtte have holdt hånden over mig, for der var intet 
sket med mig. 

 Der var mere mellem himmel og jord, det var jeg ikke i tvivl om. 
Og slet ikke efter at have hørt hjernekirurgen Eben Alexanders 
indlæg. Det interessante ved ham var, at han med sit indgående 
kendskab til hjernens funktioner måtte afskrive alle sine gamle 
rationelle forklaringer om sine patienters nærdødsoplevelser, da 
han selv blev alvorligt syg og fik en. Han kunne konstatere, at alt 
det, han havde troet, simpelthen ikke kunne passe. Efter sin oplevelse 
vidste han, at der er liv efter døden, og at der findes to verdener: 
Den fysiske, vi kender, og en åndelig verden. Bevidstheden - eller 
sjælens væren - er et kraftfelt, som ikke er uløseligt forbundet 
med den fysiske krop. Når man dør, lever bevidstheden videre, 
indtil den igen forenes med et nyt fysisk liv. Hans liv havde ændret 
sig, og det havde hans verdensopfattelse også.
 Den nye verdensopfattelse ligger langt fra den nuværende 
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og nutidige videnskabelige forklaringsmodel om, at hjernen 
alene producerer bevidsthed. Og det vil med garanti kræve en 
større åbenhed at udvide videnskabens grænser i forhold til 
at rumme en accept af sjælen og dens uforklarlighed. En sjæl, 
der i sin væren er bevidst, er evig, og eksisterer uafhængig af 
tilstedeværelsen af en fysisk krop. Og en sjæl, som inkarnerer 
gentagne gange i den fysiske krop indtil den ved hjælp af men-
neskets personlighed har opnået alle de nødvendige erfaringer 
som menneske. Sjælens læring og gradvise udvikling fører til 
sidst til fuldkommenhed, det vil sige til den rene intuition, så 
kærligheden og visdommen kan komme til udtryk via person-
ligheden. Det er målet for alle levende væsener, og indtil det er 
nået, fortsætter sjælen sine inkarnationer i en udvikling frem 
mod et stadigt højere bevidsthedsniveau. ’Karmaloven’ er en 
sikkerhed for, at et menneske altid vil møde virkningerne af sine 
egne handlinger og på den måde erkende årsag og virkning, 
og skabe læring i sin udviklingsproces.

 Jeg havde allerede oplevet mange interessante foredrag og 
spændende foredragsholdere på konferencen, og var blevet 
beriget med ny og interessant viden. Samtidig kunne jeg mærke, 
at min krop begyndte at reagere og mit hoved blev tungt. Jeg 
skulle tilbage til hotellet hurtigst muligt efter aftensmaden og 
i seng. Det var, hvad jeg havde lyst til og brug for. Var det mon 
karma, jeg var blevet ramt af?
 Karma er loven om årsag og virkning - det vil med andre 
ord sige, at hvad jeg som menneske har sået, det skal jeg også 
høste. Karma er dermed med til at skabe eller genskabe balance 
ved at justere alle handlinger, jeg ikke har været bevidst om, 
det, jeg kun delvist har forstået, og det, jeg har undladt at 
konfrontere mig selv eller andre med. Med mine utallige inkar-
nationer havde jeg sikkert både negativ og positiv karma på 
min karmakonto. Den opsparing, jeg havde i karmabanken, var 
et udtryk for alle de virkninger, jeg som menneske har været 
årsag til i både mit nuværende liv og alle mine tidligere inkarna-
tioner. En opsparing, der før eller siden skal afbalanceres, fordi 
karmaen overlever døden og fortsætter i reinkarnationen. 
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 Og tiden var kommet til en afbalancering. Feberen tog til og 
jeg følte mig mere og mere sløj, fordi min sjæl havde erfaret, 
at jeg havde et karmisk udestående med slotsejeren. Vi havde 
budt hinanden noget i et tidligere liv, som vi ikke var færdige 
med at få bearbejdet, og vi havde sammen brug for at få for-
løst nogle følelsesmæssige blokeringer. Nu var det tid til at min 
sjæl skulle have visket tavlen ren, og det betød, at jeg måtte 
gå igennem lidelse, og at slotsejeren måtte passe på mig og 
varte mig op, mens jeg lå i sengen. Det var en ny måde for os 
at møde hinanden på, og i det kærlige møde fik vi forløst den 
karma og energi, der var bundet mellem os fra et tidligere liv. Et 
liv og nogle handlinger, jeg ikke kendte til, men som jeg intuitivt 
fornemmede, havde fundet sted, og som jeg ikke længere hver-
ken ønskede eller kunne løbe fra. Alt det blev nu ved fælles hjælp 
balanceret. 

 En dag i sengen fik mig til at reflektere: Alt det med sjælen, liv 
efter liv, bevidsthedsniveauer, karma, en fysisk verden i tid og 
rum, og en anden og mere reel åndelig verden uden for tid og 
rum, lærte mig, at mit liv er en proces, hvor mine handlinger skaber 
læring. En proces, hvor jeg som menneske skal lære at forstå, 
at jeg ikke er mit fysiske legeme, at jeg ikke er mine følelser, 
og at jeg ikke er mine tanker. Jeg er en sjæl, der tænker, føler 
og handler i en udviklingsproces - en evig livscyklus, der gradvist 
åbenbarer sjælen, det virkelige menneske, det indre menneske. 
En proces, der åbner til en dybere forståelse af, hvem jeg er. 
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KÆRLIGHEDEN VISER VEJ

Jeg havde ikke været i kontakt med Ignatius Healing Center i 
mange måneder, fordi der var sket så mange forandringer i mit 
liv. En dag, mens jeg sad i min stue på Sostrup Slot & Kloster, så jeg 
på Facebook, at lederen af centeret holdt foredrag i Jylland. Jeg 
kunne mærke, at der var et brændende ønske i mit indre om 
at gense hende, høre hendes foredrag og være i den skønne 
energi med Ignatius og entiteterne, som hun altid kunne skabe 
kontakt til. 
 Gensynsglæden var stor, og det var fantastisk at mærke Ignatius’ 
energi igen i den current, som hun forestod efter foredraget. Jeg 
havde en fornemmelse af at være kommet hjem igen. Hjem i 
den energi og kærlighed, der på alle måder var opløftende for 
mig, og noget, jeg havde brug for, fordi energien på slottet var 
tung at arbejde med og i. 
 Gensynet med lederen af centeret gjorde, at jeg kort tid efter 
var tilbage på det sted, jeg havde boet og arbejdet adskillige 
måneder i mit liv. Denne gang var det for at fejre Ignatius’ Helgen-
dag, en fejring, der foregår hvert år den 31. juli. På denne dag 
kom mange til centeret for at vise deres taknemmelighed til 
Ignatius og de andre entiteter, og for den hjælp og støtte, de 
giver os mennesker i den fysiske verden. 
 I forbindelse med besøget meldte jeg mig til centerets pilgrimstur 
til Montserrat. Det var en tur, jeg længe havde tænkt på kunne 
være interessant, men jeg havde ikke følt, at jeg var klar til det. 
Nu var tiden kommet. 

Pilgrimsturen 
Pilgrimsturen til Montserrat var en ugelang rejse til et helligt 
sted, der er forbundet med noget mystisk, og hvor guddomme-
lige begivenheder, der var større end den menneskelige forstand 
kunne rumme, havde fundet sted. Montserrat, der kan oversættes 
med ’Det takkede bjerg’, er Cataloniens spirituelle kraftcenter 
beliggende nordvest for Barcelona i Spanien. Byen er kendt for 
sit kloster, Abadia de Montserrat, der ligger i bjergene og som 
hvert år tiltrækker millioner af besøgende. 
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 Klostrets historie går tilbage til omkring 1030, hvor de første 
benediktinske brødre flyttede ind. I dag lever der omkring 80 
munke i klostret. Montserrat og bjerget har været et mål for 
pilgrimme, der af religiøse grunde besøger et helligt sted som 
Montserrat for at få fornyet kraft, indsigter eller helbredelse på 
stedet. Jeg vidste fra min tid på Ignatius Healing Center, at Ignatius 
selvfølgelig havde været der, og også at andre mystikere som 
Frans af Assisi havde knælet ved Den Sorte Madonna.   
 Jeg var meget spændt på, hvad rejsen ville komme til at betyde 
for mig. Jeg kendte jo til lederen af Ignatius Healing Centers 
fantastiske måde at samarbejde med Ignatius og de andre entiteter 
på, og det at besøge Ignatius og Den Sorte Madonna på deres 
eget sted, kunne måske give en endnu mere intens oplevelse 
og bringe mig dybere ind i mig selv.  
 Det var et enestående syn, der mødte mig, da mine øjne 
hvilede på det imponerende bjerglandskab og på klosteret. 
Jeg fornemmede hurtigt den fantastiske energi på stedet. Jeg 
kunne mærke, at roen lidt efter lidt begyndte at indfinde sig i 
min krop og i mit sind igen oven på en travl tid på slottet. Jeg 
trængte til at komme lidt væk fra arbejdet, få slappet af og 
søge ind i dybden igen. Jeg var overbevist om, at jeg var komme 
til det rette sted, og jeg var parat til at tage imod alle de indre udfor-
dringer og den læring, jeg vil blive mødt med på turen.  

 Vi havde et stramt program hver dag fra morgen til aften 
hele ugen, der var ingen tvivl om, at det ville blive et intenst for-
løb. De fleste dage stod der kanaliseringer og currents på pro-
grammet. Derudover skulle vi besøge klosteret og den tilhø-
rende kirke, hvor Den Sorte Madonna er anbragt, og hulen, hvor 
hyrder ifølge myten fandt Den Sorte Madonna. En af dagene 
var programsat til et besøg i Manresa, hvor Ignatius’ hule 
ligger, og hvor han skrev ’De Spirituelle Øvelser’. Øvelserne er 
et retræteprogram, hvis hovedformål er at give konkrete anvisninger 
på en spirituel levevis, der fremmer bøn og spirituel vækst. I pauserne 
var der rig mulighed for forskellige pilgrimsvandringer på det 
energifyldte bjerg i den storslåede natur, og vi oplevede kirkens 
drengekor, L’Escolania Boy’s Choir, der har været en del af klosteret 
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i Montserrat siden det 14. århundrede. 
 Hver dag besøgte vi den smukke kirke, Basilikaen. Om mor-
genen deltog vi i Laudes (bønspraksis om morgenen), gik op 
forbi Den Sorte Madonna og mediterede efterfølgende i Our 
Ladys Chapel - et smukt kirkerum inde i Basilikaen. Om aftenen 
deltog vi i Vesper (bønspraksis om aftenen). Det var en fantastisk start 
og afslutning på dagen med morgen- og aftenbøn og munke-
nes sang. Jeg var taknemmelig for at komme ind i meditations-
rutinen igen. Selv om jeg havde alle muligheder for at meditere 
i skønne omgivelser på slottet, fik jeg ikke gjort det hver dag. 
Heller ikke selv om jeg udmærket godt vidste, at det gav mig 
indre ro og glæde og dermed meget mere energi og overskud. 

 Jeg havde et ønske om at finde ind til mig selv, og vidste, 
at det ville betyde, at jeg skulle igennem vanskelige processer. 
Det ville betyde tidspunkter med glæde, men også tidspunk-
ter med stor smerte. At søge det dybeste, det kærligste og 
det lyseste i mit indre, ville samtidig betyde et møde med det 
mørkeste i mit indre. For mig handlede det om at have modet 
til at gå igennem mørket og smerten, og have en intention om 
at møde lyset. Det er intentionen, der bærer energien, og som 
fører transformationen med sig. Og jeg vidste, at det var muligt 
for mig under opholdet i Montserrat, fordi jeg her var omsluttet 
af den smukkeste og kærligste energi. 

 Ignatius’ vise ord er altid berigende og lærende, og han ind-
ledte med følgende ord:

 ’For at I kan opleve kærligheden i en dybere forstand, må I 
undersøge jeres liv. I hvilke områder oplever I kærligheden og 
i hvilke områder oplever I modsatte følelser, der viser sig som 
angst, stolthed, vrede, modvilje, bitterhed og mindreværd. Vær 
venlig at se godt ind i jeres liv. Forstår I, Guds kærlighed manifesterer 
sig igennem jer i den grad, I tillader den at gøre det, eller er 
i stand til det. Guds kærlighed skelner ikke imellem godt og 
ondt. Guds kærlighed dømmer ikke. Guds kærlighed er. Guds 
kærlighed er simpelthen. Guds kærlighed strømmer evigt og 
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generer sig selv hele tiden evigt. Guds kærlighed er inde i jer, 
fordi I er en del af Gud og I er en del af denne evige strømmende 
kærlighed. 
 At komme her giver jer mulighed for at kunne opleve dette. 
Det er en invitation til jer om at vågne op til den dybere virkelig-
hed inde i jer, hvad, og hvem I er i jeres væsens dyb. I må forstå; 
at åbne til disse dybere områder inde i jer er en dyrebar og hellig 
proces, der også er meget smertefuld, fordi den involverer den 
frie vilje. Jeres frie vilje til at sige ja. At sige ja til Gud, som er 
inde i jer. Så se grundigt efter inde i jer for at se, hvor I kan dyrke 
kærligheden mere og hvad der er inde i jer har brug for at blive 
healet, således at I kan lukke op og sige ja til den inderste kerne 
i jeres væsen. Her venter Gud tålmodigt, så når I overgiver jer 
til denne guddommelige forening med Gud, så kan i samskabe 
jeres liv og opfylde jeres formål med livet her på jorden. Gud 
velsigne jer alle.’

En transformerende proces
Det tog lidt tid for mig at lande helt og finde ro fuldstændigt i 
den nye energi, der var markant forskellig fra energien på Sostrup 
Slot & Kloster. Jeg var meget træt og brugte så meget tid 
som muligt på at sove og slappe af, inden vi skulle i gang med 
programmet. 
 Vi sad i en rundkreds, og det var blevet min tur til at spørge 
Ignatius til råds. Jeg fortalte indledningsvis om en episode, der 
var sket et par dage tidligere, hvor jeg var hos en veninde i 
København, dagen inden afrejse til Montserrat. Vi var begge 
trætte og lå i hver vores ende af sofaen. Hun så tv, og jeg lå 
med en IPad og kiggede på Facebook.
 Det virvar af larmende og i min optik uhyggelige lyde, der 
lød i baggrunden fra tv’et, var for meget for mig. Jeg havde ikke 
selv haft tv i adskillige år, fordi jeg ikke frivilligt ønskede at kigge 
på udsendelser, der ikke havde andet formål end at pirre til 
frygten i mennesker. Alligevel kunne jeg ind imellem ikke undgå 
at følge med ud af den ene øjenkrog. På et tidspunkt blev mit 
fokus fastholdt, og jeg så en mand med en skruetrækker sidde 
ved siden af en anden ung mand. Pludselig blev skruetrækkeren 
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ført direkte ind i hjertet på den uskyldige unge mand, og jeg 
gav nærmest et hyl fra mig. Det gjorde fysisk ondt i mit hjerte 
- jeg har aldrig før mærket et så stort ubehag i mit hjerte. 
 Oplevelsen mindede mig på en eller anden måde om den 
proces, jeg var i gang med i livet, og som havde stået på det 
seneste stykke tid. Det var på mange måder smertefuldt for 
mig at komme i en tættere og tættere forbindelse med mit 
hjerte. Jeg så det som et billede på den frygt, der sad i min 
krop og i mit i sind i forhold til at nogle mennesker skulle skade 
mit hjerte. Mit ønske var at finde dybere ind i mig selv og få en 
endnu tættere kontakt til mit hjerte, et ønske om at slippe fryg-
ten og være i hjertet hvert eneste sekund i livet, uafhængigt af, 
hvad jeg lavede, og at mennesker omkring mig på nogen måde 
skulle fordømme mig. Jeg vidste, at det at finde ind til sårbar-
heden - og dermed også styrken - var det, jeg skulle dyrke, for 
altid at kunne agere og træffe beslutninger ud fra hjertet. 

 Årsagen til modviljen, som Ignatius kaldte det, skal findes 
tilbage i min barndom, og nogle af de oplevelser jeg har haft. 
Det er nærmest som om, der instinktivt opstår en lukning i mit 
hjerte. Åbningen af hjertet og vejen indtil sårbarheden er en 
proces, som vil udfolde sig, efterhånden som jeg bevæger mig 
dybere og dybere ind i mig selv. Intentionen i mit hjerte er der, 
og den vil vise mig vejen, sagde han. 
 Jeg vidste, at Ignatius havde ret. Med tiden ville mit hjerte 
og kærligheden udfolde sig mere og mere. Det ville være nød-
vendigt, at jeg satte mig selv fri og det kunne jeg kun gøre ved 
at fortsætte med kigge på det område i mig, der handler om 
mindreværd og angsten for at fejle. En prægning eller et ube-
vidst program fra min barndom, der handlede om, at jeg ikke 
følte mig værdig til at blive elsket. Det var det tema og den 
gamle struktur fra barndommen, der skulle renses, således at 
jeg kan lytte til mit hjerte på en anden og dybere måde, og lære 
at elske mig selv ubetinget. 
 Mens Ignatius talte til mig, bevægede Den Sorte Madonnas 
energi sig ind i mit system, hvilket jeg tydeligt kunne mærke. 
Der opstod en fornemmelse af ro i mit møde med hende og 



63

hendes energi. Hun tog mig på skødet, jeg lænede mig tilbage 
og krøb helt ind til hende, så hendes energi kunne omslutte 
mig. Imens jeg sad ved hende, fortalte jeg hende om alt, hvad 
jeg har længtes efter, siden jeg var en lille pige. Den Sorte Madonna 
fortalte, at hun er min virkelige mor, min åndelige mor, og at hun 
elsker mig og vil passe på mig og omfavne mig. Oplevelsen var meget 
smuk, og jeg lod tårerne trille i taknemmelighed, mens jeg indeni 
mig selv sagde til hende, at kærligheden var gengældt. 
 Jeg havde fået skabt en skøn og hjertevarm forbindelse til 
Den Sorte Madonna på samme måde som jeg havde til Ignatius. 
En forbindelse, jeg havde været taknemmelig for, siden mit første 
møde med ham. Jeg var sikker på, at forbindelsen til Den Sorte 
Madonna også vil være gavnlig for min udvikling og et sted, 
hvor jeg altid kunne søge hjælp og støtte. 

 En anden måde at søge hjælp og støtte på i min proces var 
via et retræteophold. Det virkede helt rigtigt, da jeg hørte om 
det. Og da lederen af centeret samtidig sagde, at jeg kunne 
læse bøger om de mystiske processer for at få en fornemmelse 
af min egen forbindelse til det og på den måde at kunne spejle 
min egen proces og mig selv i det, vidste jeg, at det var meget 
rammende. Der var noget, jeg skulle forstå om mystikken, det 
vil sige den filosofi, der beskæftiger sig med de åndelige og 
oversanselige begreber.

 To gange om dagen - efter en kanaliseringsrunde - blev der 
afholdt currents. Under currents handlede det for mig om ikke 
at være vurderende i mine tanker. Jeg skulle blot lade alt det, 
der er, være som det er, for at komme i en dybere kontakt med 
mig selv. Det var vanskeligt at trænge igennem de dybereliggende 
sår og forkerte oplevelser i sindet. Min egen erkendelse af det 
ville gøre det nemmere for Ignatius og de andre entiteter at 
hjælpe mig. Jeg fik en uvurderlig hjælp, og allerede efter få 
dage kunne jeg mærke en markant forandring i krop og sind. 
Jeg skulle tillade mig selv at møde den altomfavnende kærlighed 
og udfolde mig selv i kærligheden. 
 Der skete altid noget i forbindelse med current. Noget, der 
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gav en lettelse i krop og sind, eller en indsigt, der skabte en ny 
forståelse, eller som hjalp i forhold til en konkret udfordring. 
En af dagene sluttede current med et billede i mit indre af en 
sort trøffel. Det var et overraskende billede, som jeg i første 
omgang ikke vidste, hvordan jeg skulle forholde mig til. Jeg var 
dog ikke i tvivl om, at der lå et budskab gemt til mig i billedet. 
De sorte trøfler – ’det sorte guld’ - er spiselige og meget værdi-
fulde svampe, der lever under jorden og helst i en skov. Italien 
er det land i verden, hvor der vokser flest forskellige og spise-
lige trøffelsorter. Min intuition sagde mig, at dette måtte have 
noget at gøre med det retræteophold, som lederen af centeret 
havde nævnt, kunne være rigtig godt for mig. 
 Da jeg kom tilbage på hotellet googlede jeg ’sort trøffel’ 
kombineret med ’retræteophold’ - umiddelbart en meget speciel 
kombination. De søgeord bragte mig straks til information om 
en stilhedsretræte henover nytår 2016/17 i det smukke Assisi. 
Jeg var ikke i tvivl om, at det var i Italien, jeg skulle fejre nytåret 
i stilhed. Jeg bestilte retræteopholdet og bookede en flybillet 
til Rom. Jeg har klar til at gå endnu et nytår i møde i stilhed. 
Den stilhed, der for mig blot består af, hvad jeg er.  

Flammen tændes
Det intense møde med Den Sorte Madonna, Cataloniens skytsengel, 
havde gjort et stort indtryk på mig og jeg glædede mig meget 
til at skulle fornemme hende endnu mere intenst i både Basilikaen 
og hulen, hvor figuren af hende blev fundet. Den Sorte Madonna 
er det vigtigste emblem på Montserrat. Det siges, at figuren er 
blevet fundet i en grotte (la Santa Cova), som ligger cirka 30 
minutters gang af en sti nedad bjerget fra klosteret, som jeg 
boede i nærheden af. 
 Det var en fornøjelse hver dag at være i Basilikaen, og efter 
hver morgenbøn gik jeg op af en trappe tæt på det rigt udsmykkede 
alter, op til Den Sorte Madonna. Hun er placeret i en glasmontre, 
så jeg havde mulighed for at berøre hendes højre hånd og sceptret, 
hun holder i hånden, og eventuelt kysse det og bede en bøn. 
Der hersker en udbredt tro på, at bønner ved Madonnaen kan 
få mirakler til at ske. Tusindvis af pilgrimme valfarter trofast til 
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det ensomt beliggende middelalderkloster på bjergsiden af 
Montserrat for at bede til Den Sorte Madonna, få syndsforladelse 
eller blot vise deres respekt for hende.
 Jeg blev atter mødt af den altomfavnende kærlighed, da jeg 
i stilhed stod med lukkede øjne foran hende og holdt min hånd 
på hendes scepter. Følelserne strømmede igennem mig og jeg 
mærkede, at jeg havde en dyb og intens kontakt med hende 
igen. På samme måde som da hun trådte ind i mit energifelt i 
forbindelse med kanaliseringen fra Ignatius, og jeg sad i hendes 
skød nogle dage tidligere. Det var en fantastisk følelse, og det 
var den samme følelse, der gennemstrømmede mig hver dag, 
når jeg stod foran Den Sorte Madonna. Jeg bad hver gang om 
hjælp med den proces, jeg var i gang med. Nemlig at slippe det 
unødvendige, jeg havde i min rygsæk, så jeg kunne fortsætte 
min udvikling, og udføre mit spirituelle arbejde, som det er meningen, 
at jeg skal i dette liv.
 Den Sorte Madonna repræsenterer barmhjertighed som en 
indre følelse og samtidig en ydre gerning. Barmhjertigheden 
skaber mulighed for altid at vende sig mod det gode i sig selv 
og i verden, og at åbne sig for kærligheden. Jeg oplevede også 
en dyb forbindelse til det kvindelige aspekt, moderen, og det 
mandige aspekt, styrken - en forening af sårbarheden og styrken, 
som hun også repræsenterer. Netop en af de ting, som jeg 
arbejdede med. At finde modet til at åbne for sårbarheden og 
finde yderligere indre styrke igennem den. Jeg vidste, at hjælpen 
fra Den Sorte Madonna var vigtig i min proces, og jeg var fuld 
at taknemmelighed for at blive ført til Montserrat og være i den 
kærlige og altomfavnende energi. Det havde en meget positiv 
indvirkning på både min krop, mit sind og min sjæl. 

 Den hjælp, jeg fik i Montserrat, var fantastisk, og efterhånden 
som dagene gik, indfandt der sig en større og større ro i min 
krop og i mit sind, selv om jeg havde været nede i alverdens 
lag og havde grædt og grædt. At gå igennem smerten var en 
del af frigørelsen, således at jeg kunne møde livet afklaret og 
leve i nærvær og i nuet. Men jeg var langt fra færdig med den 
proces. Måske ville det slet ikke blive i dette liv, at jeg fik lagt 
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smerten fra mig, og blev i stand til at leve et liv fra hjertet. Men 
jeg ville gøre, hvad jeg kunne hver dag for at udfolde kærligheden 
til mig selv og til livet i almindelighed. Ignatius var en stor støtte 
i dette arbejde, og jeg havde virkelig glædet mig til at besøge 
et sted, hvor Ignatius havde opholdt sig i længere tid. 
 I tilknytning til den hule, hvor Ignatius havde levet, da han 
skrev ’De Spirituelle Øvelser’ var der blevet bygget en kirke. 
Ignatius nåede til et punkt i livet, hvor han ønskede at søge 
væk fra de omgivelser og mennesker, der før havde været en 
del af hans liv. Han valgte hulen i Manresa, og bøn og meditation 
blev hans liv her i ti måneder. Herigennem erfarede han, at det 
menneskelige sind rummer mange tanker, og at det er en vigtig 
del af menneskets læring at lære at skelne mellem stemmen i 
sindet, der fører til ufred, og stemmen, der signalerer en 
tilstedeværelse af Gud i menneskets indre. Tilstedeværelsen 
af Gud i mit indre er for mig min intuition. Månederne i hulen 
alene havde således givet Ignatius en dyb indsigt i, hvordan 
Gud møder den enkelte sjæl, og hvordan man som menneske 
møder sig selv i dette nærvær. 

 Hulen var ikke det første, jeg mødte, da jeg trådte ind af 
døren til kirken. En længere gang førte ned til den forholdsvis 
lille og beskedne hule, hvor han havde opholdt sig, og jeg blev 
berørt, allerede da jeg trådte ind i kirken, og havde en fornemmelse 
af, at det vil blive en meget speciel oplevelse for mig at komme 
ned i hulen. Jeg bevægede mig i meget langsomt tempo ned 
af gangen og videre ned i den smukke hule, hvor jeg satte mig 
på en stol. Jeg lukkede øjnene, tog nogle dybe indåndinger, 
og lod mig omslutte af energien. Det var en fantastisk følelse 
at overgive sig til kærlighedsenergien og blot lade dens kraft 
strømme inde i mig. Hele min krop blev fyldt med energi og mit 
hjerte pulserede på en ny måde. Jeg havde en fornemmelse i 
kroppen, som jeg aldrig før havde haft. Det var befriende, og 
tårerne løb ned ad kinderne på mig i ren lykke. Det var første 
gang i mit liv, jeg fornemmede, at jeg havde overgivet mig fuld-
stændigt til kærlighedsfeltet.
 Det var som at komme ’hjem’, komme hjem til mig selv. 
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Kærlighedsenergien havde skabt et rum, hvor jeg havde en 
dybtfølt fornemmelse af, at jeg ikke kun kom i forbindelse med 
mig selv på en ny og smuk måde, men også at jeg var i forbindelse 
med noget, der var meget større end mig. Det guddommelige 
felt, hvor alting smeltede sammen til et stort hele - uden for tid 
og rum. 
 Efter et par timer i stilhed i hulen fik jeg en indre vished om, 
at jeg skulle gå op i kirken og skrive. Jeg lyttede og rejste mig, 
selv om jeg inderligt ønskede at blive siddende i hulen. Da jeg 
kom op i kirken tog jeg min notesbog frem og skrev følgende:

 ’Tænd flammen. Det er netop det, der skaber den nødvendige 
udvikling og forandring. Den indre flamme – troen. Troen på dig 
selv, troen på andre, troen på altings begyndelse og afslutning, 
troen på kærligheden. En læringsproces, der skaber forandring 
og revolution i livet. Revolutionen, der er nødvendig for at skabe 
mærkbare forandringer, der skaber evolution. Ikke blot en evo-
lution indeni, i det inderste, i den inderste kerne, men også ud-
adtil. Den synlige og mærkbare forandring for menneskeheden. 
Tænd flammen - tænd kærligheden.’
       
 Jeg trængte til at få noget luft, så jeg gik en lang tur alene 
rundt i Manresa. Jeg havde lidt vanskeligt ved at koncentrere 
mig, og i bund og grund havde jeg bare mest lyst til at gå tilbage 
til kirken og ned i hulen igen. Denne gang fik jeg lov til at sidde 
i hulen alene i stilhed, selv om kirken var lukket. Den kontakt, 
jeg havde fået til to høje(re) bevidstheder - Ignatius og nu også 
Den Sorte Madonna - var ubeskrivelig. Min flamme var blevet 
tændt, og jeg havde mødt noget større på en meget intens og 
livsbekræftende måde.

 Jeg havde arbejdet med mange forskellige emner og områder 
af mit liv, jeg havde både grinet og grædt. Den altomfavnende 
kærlighed havde hjulpet mig på vej på smukkeste vis. Jeg havde 
bevæget mig igennem nogle indre lag og åbnet til noget større, 
der havde opløftet mig og skabt en enorm livsglæde i min krop 
og i mit sind. Jeg havde erkendt noget dybere indeni mig selv, 
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og havde mødt noget større end mig selv. Dét at møde noget 
større, at finde ind til Gud, havde lukket op for kærligheden og 
gjort mig lykkelig på en helt ny måde. Jeg kunne ikke længere 
ignorere eksistensen af én Gud. Livsenergien, den universelle 
bevidsthed, Gud. 
 Jeg havde en følelse af at være blevet befriet. En følelse 
af, at kærligheden strømmede igennem hver enkelt celle i min 
krop. Jeg havde været nede i alle mulige lag, og mødt mig selv 
på en ny måde. Jeg havde mødt det guddommelige i mig selv, 
og jeg var kommet hjem, og igennem indsigt og kærlighed fået 
en endnu dybere ro i mit indre. Jeg havde mødt Ignatius og 
Den Sorte Madonna på et dybere plan, og jeg havde genset 
rumvæsnerne fra Indien, der også havde vist sig i hulen.  

 Ignatius sluttede ugen af med følgende smukke ord: 

 ’Tiden er kommet til at I bør udforske jeres egen guddom-
melighed. Dette må gøres på en meget grundig og ærlig måde. 
Hver gang I tillader det lavere sind at være bestemmende, hver 
gang I ikke er opmærksomme på, hvordan I udtrykker jer selv 
og de projektioner, I sender ud, hver gang det er sådan, mister I 
en mulighed for at overvinde jer selv og på den måde forbinde 
jer til de dybere følelser i jer. 
 Forstår I, det handler ikke om at være perfekt eller være forkert. 
Det handler om at se, hvad det er, der foregår i de forskellige 
lag i jer selv. Derfor, for at udforske det guddommelige indeni 
jer, må I også kende jer selv i de mere problematiske områder, 
skyggeområderne, inden i jer, og I må se på dem med medfølelse, 
især det område i jer, som ikke føler sig værdigt. Hver gang I 
overvinder jeres eget sind, det område i jer, der kritiserer jer 
selv eller andre, tager I et skridt dybere ind i det guddommelige 
i jer. 
 Så forstår I, på den ene side handler det om at anerkende 
de guddommelige kvaliteter, som i sandhed er jeres, og på den 
anden side at have bevidsthed på det svigtende lavere sind og 
ikke tillade det at bestemme over jer. Gennem at studere og 
observere jeres eget sind, lærer I meget om jer selv og om den 
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menneskelige natur. Dette giver jer muligheden for ikke at tage 
vanskelighederne i jeres liv så personligt, men i stedet kontinuerligt 
søge at kultivere de dybere aspekter i jer, således at I kan modtage 
den elskede ene Gud indeni jer. Amen.’

 Jeg var fyldt med en dyb taknemmelighed til livet og mit hjerte 
var i en fase af udfoldelse. Turen havde betydet en indre transfor-
mation. Hårdhed, modstand, frygt og mindreværd var ændret 
til blidhed, åbenhed, glæde og nærvær. Jeg var kommet tæt-
tere på det guddommelige, altså kærligheden, indeni mig. Jeg 
vidste dog også, at der var ting, jeg måtte gøre, når jeg kom 
hjem, for at kunne udforske mig selv mere, gøre mig endnu 
mere fri, og på den måde gøre mig klar til det nye, der ventede 
mig i livet. Noget nyt, der på en eller anden måde kunne have 
at gøre med det egyptiske Ankh-kors - også kaldet ’Livets nøgle’. I 
en boghandel i Montserrat var jeg nærmest blevet forført hen til 
en reol, hvor jeg tog en lille bog og slog op på det, jeg umiddel-
bart troede, var en tilfældig side med det velkendte egyptiske 
symbol. Det skulle vise sig, at netop dette symbol kom til at spille 
en væsentlig rolle.
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REJSEN MOD NOGET NYT

Det var blevet november og tid til at stoppe på Sostrup Slot & 
Kloster for at komme tilbage til eget regi og min egen virksomhed. 
Arbejdet på slottet havde på mange måder været fantastisk 
og udviklende, og jeg havde lært rigtig meget om energi, hvor 
mange forskellige typer af energier, der er på et gammelt sted, 
og hvor lang tid, det kan tage at få renset og frigivet energier. 
Jeg vidste, at det krystalbad, som jeg var blevet godkendt til 
at tage med hjem fra Brasilien for at bruge til behandlinger på 
slottet, kunne være en hjælp til at få stedet renset for alle de 
energier, der holdt det tilbage fra at udfolde sig. 
 At få sagt farvel til stedet gav mere ro, og det gav mig tid til 
refleksion på en ny måde. Jeg vidste, at jeg stod i et krydsfelt 
og at noget nyt skulle ske i mit liv. Det var endnu engang tid 
til at udforske verden. Jeg havde haft forskellige mennesker til 
at passe min elskede hund, når jeg var ude at rejse. Jeg vidste 
nu, at det var nødvendigt at finde en permanent løsning og et 
nyt og kærligt hjem til hende. Heldigvis blev jeg vist vejen til en 
skøn familie, hvor jeg ved, at hendes hundeliv hvert sekund vil 
være fuld af kærlighed. Vi var en del af hinandens liv i en periode, 
hvor vi begge havde brug for det, og hun vil altid have en stor 
plads i mit hjerte.  

 En decemberaften i 2016 sad jeg og slappede af, og havde 
for første gange i mange år lyst til at se tv. Jeg var flyttet fra 
Sostrup Slot & Kloster for ikke både at bo og arbejde det samme 
sted. Mine møbler var kommet på lager, og jeg boede til leje 
i et skønt hus på Djursland for en kortere periode. I huset var 
der adskillige tv-apparater, som jeg aldrig havde tændt for. Jeg 
kunne ikke få lyden til at fungere på tv’et i stuen, og tog i stedet min 
IPad, for tv skulle jeg se. Jeg fandt en udsendelse om den britiske 
fotograf og eventyrer, Lev Wood, der vandrede langs Nilen fra 
dens udspring i Rwanda, til Middelhavet - en tur på 6.700 km. - 
og efter syv måneders vandring ankommer til Egypten. Det var 
netop den udsendelse, jeg af en eller anden grund bare skulle 
se. 
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 Allerede da udsendelsen startede skete der noget i mit hjerte, 
og helt umotiveret begyndte tårerne at trille ned af mine kinder. 
Jeg var dybt forundret over det store indtryk, erindringen om 
Egypten skabte i mit sind. Så længe, jeg kan huske, har jeg været 
fascineret af Egypten, og året før min far døde, besøgte jeg 
landet sammen med ham. Det var et stort ønske for os begge 
at se pyramiderne, og en kæmpe oplevelse at gøre det sammen.   
 Gennem udsendelsen var Egypten blevet vækket til live i mit 
indre igen, og inden jeg fik set mig om havde jeg bestilt en billet 
fra Rom, via Kairo og til Aswan, og booket hotel for en uge. 
Det var en god forlængelse af turen til Assisi, hvor jeg skulle på 
stilhedsretræte hen over nytår. Jeg glædede mig meget til at 
skulle tilbage til og gense det skønne Egypten. Med en flybillet 
fra København til Rom før jul og fra Rom til Aswan i det nye år, 
var jeg klar til at fejre jul med familien i mit hjem på Djursland.

Stilhedens magi
Juledagene og familiehyggen var tilendebragt, og det var tid til 
at tage af sted til Italien og det smukke Assisi. Stilhedsretræten 
skulle afholdes på Silent Retreat Center, beliggende midt i den 
skønneste natur lige uden for Assisi. Da jeg ankom til centeret, 
blev jeg overvældet af den skønne energi og stilheden. Centeret 
er en ombygget gammel gård, hvor ejerne bor i stueetagen og 
førstesalen er indrettet med værelser og bad til de mennesker, 
der er på retræte. Det var uden tvivl det helt rigtige sted, jeg 
var kommet til med den skønneste olivenlund i haven og den 
smukkeste udsigt til marker og skove, så langt øjet rakte. En 
meget speciel og energifyldt by med en interessant historie. 
 Assisi modtager hvert år millioner af pilgrimme, på samme 
måde som Montserrat, der alle ønsker at opleve den magiske 
by. Assisi er især kendt for mystikeren Frans af Assisi (1182 
- 1226), og hans kvindelige modstykke Klara af Assisi (1194 - 
1253). Frans af Assisi havde jeg stiftet bekendtskab med på 
Ignatius Healing Center, da han ligesom Ignatius havde helliget 
sig arbejdet for Gud. Frans af Assisi levede i Assisi og på bjerget i 
nærheden. Han grundlagde i 1209 Franciskanerordenen (1. orden) 
for munke. En orden, der senere blev godkendt og velsignet af 
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paven i Rom. Frans var også fortaler for fred, og han inspirerede 
mennesker til at leve i fred med hinanden på tværs af religiøse 
forskelligheder. Derudover stiftede han en tredje orden for 
mennesker, som ville leve et liv efter Frans’ idealer uden at gå i 
kloster, men som en del af deres daglige familie- og arbejdsliv. 
 Frans og Klara levede i hver deres kloster i tæt kontakt med 
det guddommelige, kærligheden i og til livet. Et liv, der stod i 
modsætning til den grådighed og materialisme, der hersker i 
verden i dag. En materialisme og grådighed, der også eksiste-
rede, da de levede, og som de begge distancerede sig fra, for i 
stedet at søge kærligheden og dele, hvad de havde med andre. 
Klara og Frans var begge dybt grebet af kærlighed til Gud, Frans 
prædikede mens Klara levede et liv i bøn og meditation. Frans’ liv 
og virke kendte jeg en del til, men hans kvindelige modstykke 
Klara kendte jeg imidlertid ikke noget til. Det skulle dog vise sig, 
at mit møde med hende var et intenst møde mellem to energier. 

 Det var blevet tid til at stoppe op og vende mig væk fra 
dagligdagen igen, og møde mig selv på en ny måde i Assisi. 
For mig skabte stilheden rum til en intens oplevelse af nuet. En 
skærpelse af min opmærksomhed på min væren og på mine 
sanser. Stilheden skabte plads til at opleve noget af det, som 
jeg var tilbøjelig til at overse på grund af travlhed. Mange 
steder bliver vi mødt med støj fra mobiltelefoner, biler, musik, 
tv, mennesker, der taler og lignende, og vi er blevet vant til, 
at en tanke, der dukker op i bevidstheden, skal omsættes til 
noget fysisk. Fordi støjen er blevet en vane, forbinder mange 
mennesker stilheden med noget ubehageligt. Det kræver mod 
at gå ind i stilheden, og mod til at være alene. Det kræver mod 
ikke at fylde alle tomrum ud, og det var ikke nemt for mig de 
første mange timer, jeg tilbragte i den larmende stilhed. Men da 
jeg først var blevet fortrolig med stilheden, blev den til en del 
af mit liv og noget, som jeg på en eller anden måde var blevet 
afhængig af. 
 I stilheden var jeg alene, jeg lyttede til mine egne tanker, 
og jeg blev konfronteret med min egen indre dialog. En indre 
dialog, der til tider kunne føles som om, den var ude af kontrol. 
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I stilheden mødte jeg tanker og følelser, minder dukkede op, og 
jeg dagdrømte. Den måde, hvorpå jeg før havde stoppet tanke-
strømmen og det ubehagelige, der til tider kunne dukke op, var 
ved at gøre noget aktivt og dermed fylde min bevidsthed med 
støj. For mig har det været ubevidst flugt, jeg har gentaget 
mange gange i løbet af en dag, og mange gange i løbet af mit 
liv. En flugt, jeg nu er bevidst om, og ikke længere behøver. Jeg 
ved dybt inde i mig selv, at jeg ikke har noget at flygte fra. Jeg 
har ikke noget at frygte eller være bange for, og jeg behøver 
ikke at beskæftige min tanker, fordi jeg ikke har behov for at 
fortrænge noget. Stilheden handlede for mig om en væren, og 
ikke en gøren, og når jeg overgiver mig i tillid, oplever jeg dens 
magi på alle tænkelige måder. 
 
 Jeg var i de bedste hænder på centeret sammen med de to 
ejere, et dansk/belgisk ægtepar, og det gjorde det nemmere 
for mig blot at give mig hen. De forelskede sig i det magiske 
Assisi og i det smukke hus, hvor enkeltpersoner og grupper var 
på retræte for en kortere eller længere periode for at komme i 
kontakt med deres oprindelige væren.
 Stilhedsretræten, jeg skulle deltage i henover nytåret, var 
oprindeligt tiltænkt og udbudt til flere personer, således at centeret, 
som det plejede, kunne fyldes med retrætegæster. Det viste sig 
dog, at jeg blev den eneste på denne retræte. Jeg havde tillid 
til, at der var en grund til det, og det havde det skønne ægtepar 
også. Vi vidste alle, at der var en grund til, at det blot var os 
tre. Hvis rationalet og hjernen skulle have truffet en beslutning, 
vil mange sandsynligvis have aflyst retræten på grund af få for 
tilmeldinger, og dermed havde fulgt deres hjerne, og ikke deres 
hjerte.  
 En høj(ere) bevidsthed havde talt, og vi var klar til nogle 
intense dage, hvoraf måltiderne - både den fælles forberedelse 
og spisningen - meditationerne, gåturene i de omkringliggende 
bjerge og besøgene i kirkerne og klostrene foregik i stilhed. 
Det var en fantastisk følelse ikke at skulle gøre noget, men blot 
være fokuseret på mig selv og mit indre. Og en ligeså fantastisk 
følelse var det for mig ikke at skulle sige noget. Jeg kunne blot 
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være tilstede i nuet og sanse. Det var med til at skabe en intens 
stemning og en øget opmærksomhed på, hvad der sker i og 
uden for kroppen, i omgivelserne. Når mine sanser blev skærpet 
på den måde, oplevede jeg selv de mindste ting meget mere 
intenst. 

 Efter den daglige morgenmad, der blev indtaget i stilhed, 
vandrede vi i bjergene, lavede kropsøvelser eller mediterede, 
både siddende og gående. Uafhængigt af om det var meditation, 
gåture eller kropøvelser, indenfor eller udenfor, var der fokus på 
åndedrættet og den naturlige og dybe vejrtrækning. At trække 
vejret dybt øger bevidstheden, styrker krop og sind fra inderst 
til yderst, reducerer stress og løsner op for eventuelle spændinger. 
Og det var noget, jeg øjeblikkeligt kunne mærke. 
 Jeg vidste, hvor vigtigt åndedrættet og den naturlige vejr-
trækning var for mig, og for at jeg kunne have en velfungerende 
krop og et sind i balance. Et menneske tager dagligt cirka 
20.000 åndedræt, og det er ikke noget, der bliver skænket 
mange tanker. Men det er på ingen måde ligegyldigt, hvordan 
vi trækker vejret. Hvis vejrtrækningen ikke er naturlig betyder 
det, at kroppen skal lave forskellige kompensationer for at vejr-
trækningen stadig fungerer. Det er uhensigtsmæssigt for kroppen, 
fordi den ikke ilter optimalt, og det kan medføre en række negative 
reaktioner i kroppen både fysisk og mentalt. 
 Den naturlige vejrtrækning er dyb og kendetegnet ved, at 
vejret trækkes gennem næsen, og at maven først skubbes ud 
ved en langsom indånding. Herefter udvider brystkassen sig, og 
til sidst fyldes luft i den øverste del af lungerne før en langsom 
udånding. Jeg havde i mange år ikke trukket vejret naturligt, og 
måtte indøve den naturlige og dybe vejrtrækning. Det krævede 
træning. Til gengæld fungerede min naturlige vejrtrækning nu 
som et indre brusebad, som jeg kunne bruge overalt og på 
ethvert tænkeligt tidspunkt. Meditation, vejrtrækningsøvelser 
og kropsbevidsthed, på samme måde som i ashramen i Indien 
var en fantastisk måde for mig at starte dagen på, og jeg kunne 
hurtigt mærke den indre ro og harmoni forplante sig i kroppen. 
En ro og harmoni, der blev endnu tydeligere for mig i forbindelse 
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med besøgene i klostrene og kirkerne i Assisi, når vi mediterede 
i stilhed eller deltog i Vesper, som jeg også havde gjort i 
Montserrat. 

Energier mødes
Assisi er en speciel by med masser af kirker og klostre. Efter 
Vatikanet og Peterskirken i Rom er Assisi derfor et af de mest 
søgte rejsemål blandt pilgrimme verden over. Her fik jeg mulighed 
for at se forskellige kirker og klostre, deltage i Vesper, og 
meditere i nogle smukke kirker i den opløftende energi, som 
disse steder repræsenterer. Det var alt sammen med til at 
skabe mere ro, og styrke min krop og mit sind, på samme måde 
som jeg havde oplevet i Montserrat. 
 Basilica di San Francesco ligger meget smukt og tydeligt på 
bakketoppen, og er gravkirken for Frans af Assisi. Basilikaen blev 
bygget i to planer; en forholdsvis lav og lettere dunkel nedre 
kirke, og en høj og lys øvre kirke. Frans af Assisi ligger begravet i 
krypten i den nedre del af kirken. Det var en oplevelse at se det 
smukke bygningsværk, og stifte nærmere bekendtskab med 
Frans i forbindelse med meditation i både den øvre og nedre 
del af kirken. På samme måde var det også en oplevelse at 
gå tur og meditere i Francescos skov, hvor energien var ekstra 
opløftende. Selv om meditation ikke var sat i system i mit liv, 
var det blevet en vigtig del. Og når jeg praktiserede det, gav 
det mig en vigtig følelses af ro og tryghed, og mange gange 
også rigtig god inspiration. Det var den direkte adgang til min 
intuition, det vil sige til, at jeg kunne lytte til min sjæls stemme. 
Roen, den dybe vejrtrækning, og opmærksomheden på den 
indre virkelighed, åbnede på alle måder til dybere og dybere 
lag i mig.  

 I 1212 flygtede Klara fra sin fornemme familie og sluttede 
sig til Frans’ bevægelse. Klara stiftede pendanten til Franciska-
nerordenen for munke, nemlig Klarisserordenen (2. orden) for 
nonner samme år. Basilica di Santa Chiara fra 1265 er beliggende 
i den østlige del af Assisi. Kirken er dedikeret til hende, og hun 
er begravet i kirkens krypt i en glaskiste. Denne kirke fik jeg 
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desværre ikke mulighed for at se, da den var lukket den dag, vi 
var forbi. Jeg var overbevist om, at der måtte være en grund til 
det. Dagen før havde jeg nemlig været i San Damiano, en lille 
kirke med tilhørende kloster, som ligger lige udenfor Assisi. Denne 
kirke spillede en stor rolle for de to helgener, og her blev jeg 
følelsesmæssigt overvældet i mit møde med hendes smukke 
energi. 
 Da jeg stod i det lille kapel ved alteret føltes det som om, at 
jeg stod ansigt til ansigt med Klara. Den intense fornemmelse, 
jeg oplevede under besøget i Ignatius’ hule, var tilbage, og jeg 
kunne mærke kærligheden strømme. En ren kærlighed fra en 
kvinde med renhed i hjertet. En kvinde i hvis hjerte, der kun var 
plads til Gud, som hun havde givet sig fuldkommen hen til. Hun 
havde givet afkald på familie, penge og alt andet, som vi umid-
delbart forbinder med et liv som menneske. Hun havde renset 
sin krop og sit sind ud i det ekstreme, og havde i hengivenhed 
rettet al sin kærlighed mod Gud. 
 Det var som om, at jeg altid havde kendt hende, og som om, 
jeg havde noget tilfælles med denne kvinde med den fantastiske 
energi. Hun havde haft en længsel, som hun havde rettet sin 
opmærksomhed på, havde fundet modet, og i tillid givet slip 
og overgivet sig til noget større. Det havde forvandlet hendes 
smerte, havde givet hende en dybere indsigt, og en tryghed i 
dyb kærlighed. Det var nøjagtigt, hvad det performative værk 
’Opstandelse’, jeg havde lavet med min kunstner-veninde i vores 
fødeby, handlede om. Klara havde oplevet en form for religiøs 
opstandelse, en genforening af sjæl og krop, og havde bragt 
ånden, livsenergien og kærligheden ned på jorden, så Guds 
kærlighed kunne strømme igennem hende og ud i verden. 
 Stilheden var af største betydning for Klara. Hun havde erfaret, 
at al åndelig vækst begynder med stilhed. I denne stille lytten 
gjorde hun sig disponibel for Gud, og det var i stilheden, hun 
erfarede Guds nærvær i sin sjæl. Det var netop det, jeg havde 
oplevet, og som havde været med til at ændre mit liv. Et møde 
med noget større i stilheden. Det var gennem stilheden, jeg var 
blevet bragt tilbage til den reelle virkelighed, hvorfra jeg med 
fornyet styrke og ro kunne vise omsorg og kærlighed til mig 
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selv og til de mennesker, jeg var i kontakt med. Min genforening 
med Klara og hendes kærlighed i stilheden og de glædesfyldte 
tårer, gjorde mig endnu mere bevidst om, at jeg var på rette 
vej - uden rigtigt at vide, hvor min intuition på længere sigt ville 
føre mig hen, og hvad der var mit egentlige livsformål.  

Et vigtigt budskab
Da jeg landede i lufthavnen i Rom og ventede på bussen mod 
Assisi, skrev jeg sammen med en god veninde. Hun boede på 
Sardinien og skulle til Danmark. Vi fik på meget kort tid 
arrangeret, at hun kunne komme til Rom, så vi kunne mødes 
der, inden jeg rejste videre mod Aswan og Egypten og hun 
mod Danmark. Inden jeg skulle mødes med hende til veninde-
hygge, havde jeg tid til at se Peterskirken og Vatikan Museet. 
Det var noget, jeg i mange år havde ønsket. 
 Det var en ubegribelig følelse pludselig at være i Rom og stå 
på pladsen foran den imponerende kirke. En af min fars store 
drømme, mens han levede, var at se pyramiderne i Giza og 
Peterskirken i Rom. Det første ønske fik han opfyldt, da vi var af 
sted sammen, Peterskirken nåede vi desværre aldrig at opleve 
sammen. Selv om min far ikke fysisk var på jorden længere, 
havde jeg ham nu i tankerne, og jeg fornemmede, at han var 
med mig for hvert eneste skridt jeg tog i Rom. 
 Jeg bevægede mig hen imod indgangen til Peterskirken efter 
at have set Vatikan Museet og det på alle måder imponerende 
Sixtinske Kapel, der oprindeligt var tænkt som pavens private 
ceremonisted. Da jeg i stilhed tog det sidste skridt ind i kirken, 
blev jeg overvældet af følelser og tårerne trillede ned ad kinderne. 
Ingen ord kunne beskrive de følelser, der løb igennem mig, da 
jeg trådte ind i verdens største og mest berømte kirke. Den romersk-
katolske kristendoms hovedkirke, som Michelangelo arbejdede 
på i 17 år, og som er bygget over apostlen Peters grav. Da evangeliet 
om Jesus’ død og opstandelse blev spredt, var Rom verdens 
hovedstad, og derfor er kristendommens rødder tydelige i byens 
kirker. Her gik mange martyrer - med apostlene Peter og Paulus 
i spidsen - i døden for det kristne budskab.  
 Jeg var meget fascineret og havde lyst til at se hver enkelt 
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detalje i den enorme kirke, og mærke energien, der var forskellig 
fra energien i kirken og klostrene i Assisi og Montserrat. Hvor 
den i Assisi og Montserrat føltes moderligt omfavnende, føltes 
den her nærmest som en faderlig energi, der favnede turister 
og pilgrimme fra alverdens lande. 
 Jeg satte mig forskellige steder i kirken og mediterede for 
at finde indre ro og opleve energien på tæt hold. Det var en 
skøn fornemmelse. På et tidspunkt mens jeg befandt mig på 
en bænk i kirkens højre side, var der en stemme indeni mig, der 
ønskede at føre mig over i kirkens venstre side. Jeg fulgte intuitivt, 
nærmest paralyseret, med, bevægede mig tværs igennem Pe-
terskirken og satte mig på en ny bænk. Jeg havde ingen for-
nemmelse af, hvad der var foran, bagved eller ved mine sider. 
Jeg sad en stund med lukkede øjne og med et blev min øjne 
åbnet og min mund ligeså. Jeg havde en følelse af, at jeg ikke 
havde kontrol over min krop. Jeg hørte mig selv sige ordene: 

’Ja, jeg vil gerne følge i dine fodspor 
og forkynde kristendommens ord 

– kærlighed.’

 Og lige foran mig var Jesus på korset. Den mand, som i 2011, 
da jeg kom hjem fra den spirituelle skole i England, havde vist 
sig for mig i min lejlighed. En oplevelse, jeg på sin vis havde forsøgt 
at fortrænge, men som med ét igen var blevet en bevidst del af 
mig. Det hele føltes uvirkeligt; jeg havde på samme tid en ro i 
kroppen, en brusende fornemmelse i hjertet, og en fornemmelse 
af panik i hjernen. Jeg havde efterhånden haft mange oplevel-
ser, der ville kunne få mange til at tænke, at jeg nok ikke var 
helt normal. Med dem og møderne med rumvæsenerne i min 
erindring vidste jeg, at der var mere mellem himmel og jord, og 
at alle mine oplevelser, hvor uvirkelige de end kunne føles, 
var virkelige. 
 Jeg forstod ikke, hvad der var sket, men jeg kunne mærke 
en dyb forandring i mit hjerte. Energien strømmede på en ny 
og opløftende måde, selv om jeg kunne mærke både glæde og 
forundring over, hvad det i bund og grund var, jeg havde sagt 
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ja til, og hvad der var min livsmission. Det måtte være netop 
den opgave, som Jesus fortalte mig i Peterskirken, og som jeg 
ydmygt havde takket ja til.
 Kirken lukkede, og det var tid til at finde vejen tilbage til 
hotellet, hvor min veninde ventede. Resten af dagen tilbragte 
jeg i hyggeligt selskab med min veninde i Rom. Det var tiltrængt 
hygge ovenpå en begivenhedsrig dag, hvor det var blevet klart 
for mig, at det kristne budskab om kærlighed og vigtigheden 
af, at man bekæmper sine egne selviske sider, sit ego, for at 
blive i stand til at elske sin næste, sine medmennesker, ville blive 
et fremtidigt omdrejningspunkt i mit liv. 

 Med min tro, der gradvis blev stærkere og stærkere og dermed 
en større del af mit liv, det kristne budskab og nye indsigter, 
var det blevet tid til at rejse videre fra et land med en altover-
vejende kristen tro til et land, hvor Islam og troen på Allah og 
profeten Muhammed var omdrejningspunktet for dagligdagen. 
 Jeg var klar til at rejse videre til en Egypten - i første om-
gang til Aswan, hvor jeg vidste, at mødet med en ny kultur be-
tød nye oplevelser, ny læring og nye indsigter. Lykken boblede i 
mig og mit hjerte var fyldt til bristepunktet af taknemmelighed 
over alt det, som livet gav mig. 
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KULTURFORANDRING

Som sagt har jeg altid været fascineret af Egypten og landets 
historie. Et land, hvor det var muligt at rejse tilbage i tiden til 
de gamle egyptiske faraoers mystiske rige, og udforske landets 
enestående og kæmpemæssige monumenter, templer og grave. 
Et land med en spændende historie, utallige uløste gåder, en 
smuk natur, livskilden Nilen, og mange udfordringer. 
 Takket være den tv-udsendelse, jeg få uger forinden ved et 
tilfælde havde sat mig til at se, var jeg nu atter tilbage i Egypten. 
Jeg glædede mig til at opleve et sted i landet, jeg ikke tidligere 
havde været, og se, hvilke seværdigheder Aswan kunne byde 
på. Jeg havde også et brændende ønskede om at få kontakt til 
lokalbefolkningen for at lære noget mere om kulturen i landet.   
 Aswan er beliggende i den sydlige del af Egypten, på Nilens 
Østbred og cirka 300 km. fra den Sudanske grænse. Byen har 
cirka 200.000 indbyggere, og er kendt for sin imponerende 
dæmning og for sin rosa granit, der kun findes i bjergene ved 
Aswan, og som er blevet anvendt til de fleste egyptiske obelisker, 
blandt andet obeliskerne i Luxor Templet og også til sarkofagen 
i Keopspyramiden i Giza. 

 I Egypten er størstedelen af befolkningen sunni-muslimer, mens 
cirka ti procent er koptere. Herudover tilhører cirka én million 
mennesker andre kristne retninger, mens kun nogle få tusinde 
jøder og shia-muslimer bor i landet.
 Af den ene milliard tilhængere af Islam udgør sunni-muslimer 
langt den største del med 90 procent af verdens muslimer, 
mens shia-muslimer udgør de sidste ti procent. Splittelsen mellem 
verdens muslimer og dannelsen af religionens to hovedretninger 
skete allerede i forbindelse med en diskussion af, hvem der var 
profeten Muhammeds retmæssige arvtager efter hans død. 
Begge retninger er dog enige om, at Koranen er den primære 
kilde til livsførelse, såvel som Muhammed anses som værende 
den sidste profet, det vil sige formidler af Guds ord. 
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 Jeg ankom til Egypten sent på aftenen, og med en bagage der 
viste sig stadig at befinde sig i Kairo. Jeg havde haft på fornemmelsen, 
at den ikke ville dukke op, da der ikke var megen tid mellem 
ankomsten fra Rom og afgangen mod Aswan. For at være på 
forkant havde jeg derfor pakket det nødvendige i min hånd-
bagage og havde alt, hvad jeg skulle bruge, til jeg dagen efter 
kunne hente kufferten i lufthavnen. 
 Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, siger et gammelt 
ordsprog. Og sådan var det lige netop her. Den manglende kuffert 
betød nemlig, at jeg kom i kontakt med mange mennesker, og 
ikke kun i lufthavnen. Da jeg næste dag begav mig ned i re-
ceptionen for at finde vejen ud i lufthavnen for at hente min 
kuffert, var jeg allerede kendt som hende med den manglende 
kuffert, fordi jeg havde stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor jeg 
selv skulle bruge tid i min ferie på at afhente min manglende kuf-
fert i lufthavnen, når det nu var flyselskaberne, der var årsagen 
til, at den ikke var kommet frem samtidig med mig. Men sådan 
var reglerne. Rejste man udenrigs, sørgede lufthavnene for at 
bringe kufferten, hvis man derimod rejste indenrigs, hvilket jeg 
gjorde, fordi jeg var mellemlandet i Kairo, var det min opgave at 
hente kufferten, når den kom frem. Til gengæld fik jeg lufthav-
nen til at betale min taxi frem og tilbage mellem lufthavnen og 
hotellet, hvilket dog betød kontakt med otte forskellige mænd 
på fem forskellige kontorer før jeg kunne underskrive den sidste 
blanket og få udleveret mit tilgodehavende. 
 Disse oplevelser og mødet med en ny kultur, der var meget 
anderledes, var blot begyndelsen på mit Egyptiske eventyr, der 
skulle komme til at strække sig over mange flere måneder, end 
jeg i min vildeste fantasi kunne have forstillet mig. Og oplevelserne 
blev begyndelsen på kontakten til lokalbefolkningen. Det var 
en kæmpe gave at lære de lokale at kende, og for mig betød 
det, at jeg på kort tid lærte meget om egyptisk kultur, levevis 
og selvfølgelig religion. 

 Overalt hvor jeg bevægede mig, blev jeg mødt af åbenhed, 
gæstfrihed og kærlighed. Jeg mødte mange lokale mænd, ikke 
kun på hotellet, men også inde i byen i Aswan. De lokale kvinder er 
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vanskelige at komme i kontakt med, da de i udstrakt grad var 
hjemme for at tage sige at børnene, madlavningen og rengøringen. Det 
var derfor udelukkende mænd, jeg knyttede kontakt med 
under mit ophold i Aswan. Det gjorde dog ikke samtalerne 
mindre interessante. Mødet med mændene både muslimer og 
kristne og i en skøn forening - åbnede for mange meget interessante 
samtaler om alt fra hverdagen i Egypten og Aswan til Gud/
noget større end os/kærlighed, religion/tro, livet før/efter livet/
døden, krig/fred, bøn/meditation, evig troskab/skilsmisse og 
lighed/ulighed mellem mand/kvinde. Det var berigende og lærerigt 
med sådanne samtaler på tværs af kulturer og religioner, hvor 
der var en gensidig respekt på trods af den åbenlyse forskel. 
Det var dejligt at opleve, at jeg kunne have åbne samtaler med 
både muslimer og kristne, og alt, hvad jeg før havde hørt ikke 
kunne lade sig gøre i Mellemøsten, var i hvert fald ikke tilfældet 
her.   
 Der er ingen tvivl om, at kulturen i Danmark og kulturen i 
Egypten på mange måder er væsentligt forskellige, og der er 
en del ting, man skal huske at gøre eller ikke-gøre, når man 
bevæger sig rundt i en kultur, hvor Koranen har en stor indvirkning i 
dagligdagen, og hvor Allah og profeten Muhammed er med fra 
muslimerne står op, til de går i seng.   

Lovbrud
En af de mænd, jeg havde lært at kende, tog mig med på tur 
rundt i byen for at besøge nogle af hans venner, og viste mig 
også mange interessante seværdigheder - nogle af de ting, 
man som turist ikke nødvendigvis får mulighed for at se. En dag 
spurgte han mig, hvad jeg havde lyst til at lave. Jeg have lyst til 
noget koldt og friskt at drikke og gerne på et sted, der ikke var 
for turistpræget. Ikke fordi der var specielt mange turister, men 
der var stadigvæk områder, der fortrinsvis var forbeholdt turister, 
og områder, der var for de lokale. Det var han helt med på, og vi 
begav os af sted med første stop hos én af hans venner, jeg havde 
mødt før. Her hentede han en papkasse med noget indeni og kørte 
så ud af byen i hans, efter danske forhold, meget gamle bil. Han 
stoppede bilen et smukt sted lige uden for byen og helt ned til 



83

Nilen. Vi steg ud og han åbnede bagagerummet, hvorfra han 
tog to øl med appelsinsmag, kolde og friske i smagen.
 Det kunne ikke blive mere lokalt og autentisk end at sidde 
der med udsigten til Nilen og en smuk sol, der var på vej ned 
i horisonten. Den flod, der er helt enestående, fordi Egypten i 
virkeligheden er en kæmpemæssig oase med ørken på begge 
sider. Livet i Egypten er betinget af Nilens vand. Energien fra 
Nilen, varmen og farverne fra solen, selskabet, stilheden, samtalen 
og den kolde øl var en fantastisk kombination og lige i min ånd. 
Efter en stund rejste han sig og sagde, at det var en god idé, at 
vi satte os ind i bilen. Det var en overraskelse for mig, fordi jeg 
selvfølgelig synes, at det var betydeligt hyggeligere at sidde 
udenfor og nyde naturen. Vi havde selvfølgelig mulighed for 
at høre arabisk musik inde i bilen, men jeg fulgte trop uden at 
tænke mere over det. Det var nu også hyggeligt inde i bilen, og 
snakken fortsatte som om intet var hændt.  
 Da vi skulle til at køre, kunne bilen ikke starte. Al strømmen 
var blevet brugt til musikken. Bilen var parkeret på et underlag 
af sand, så det skulle blive meget interessant at se, hvordan vi 
skulle komme derfra. Jeg blev i første omgang sat til at skubbe 
bilen, indtil jeg foreslog, at det nok var bedre at jeg styrede rattet, 
og han brugte sin kræfter på at skubbe bilen væk fra sandet. 
Sammen fik vi skubbet bilen i gang, og motoren begyndte atter 
at ’tale’. Det var jeg utrolig glad for. 
 Vi satte kursen mod byen igen, og ved den først mulige 
skraldespand holdt han ind til siden, steg ud og smed de tomme 
flasker ud. Jeg var forundret over hvorfor. Hans svar var en 
anelse foruroligende. Det var strafbart at drikke offentligt, som 
vi havde gjort, og jeg kunne dermed konstatere, at jeg for første 
gang i mit liv havde lavet en lovovertrædelse i Egypten. Det 
var jeg på ingen måde stolt over, og det mindede mig blot om, 
hvor vigtigt det er at vide det nødvendige om et land, når man 
færdes der. Jeg vidste, at han blot ønskede at være venlig og 
opfylde et ønske hos mig. Jeg havde dog ikke regnet med, at 
det skulle betyde, at jeg skulle være lovbryder, og kunne lige 
forestille mig at være blevet stoppet af politiet uden for byen 
på en strækning, hvor der absolut intet er - med en ånde, der 
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vidnede om indtagelse af alkohol. Det kunne betyde en tur i et 
egyptisk fængsel. Et fængsel, jeg senere skulle komme i berøring 
med, da et af de første mennesker, jeg mødte, da jeg senere 
kom til Dahab i Sinaiørkenen, blev anholdt og kom i fængsel. 
Han skulle angiveligt have deltaget i urolighederne i forbin-
delse med revolutionen i Egypten i 2011, der havde til formål 
at vælge landets præsident gennem 30 år, Hosni Mubarak, og 
dermed skabe et nyt udgangspunkt for blandt andet demokrati 
og ytringsfrihed i landet.  

 Én ’ulykke’ eller uheldig oplevelse kommer sjældent alene, 
og heller ikke i dette tilfælde. Det skulle vise sig, at det ikke 
var sidste gang, at jeg skulle bryde loven under mit ophold i 
Aswan. Jeg kom nemlig til at give en af mændene fra hotellet 
et kram inde i byen i fuld offentlighed. Knus og kram var en 
naturlig ting for mig, uafhængigt af om det var til en mand eller 
en kvinde. Det er derimod en torn i øjet på de mere konservative 
islamiske kræfter at vise den form for medmenneskelig kærlighed 
offentligt, eller at mænd og kvinder i det hele taget kysser og 
krammer hinanden uden at være gift, blev jeg fortalt. Jeg er 
glad for, at ingen politimænd så det, så jeg ikke skulle tilbringe 
tid i fængsel. Jeg er også meget taknemmelig for, at det er 
tilladt og meget udbredt i Danmark at give hinanden knus og 
kram, også blandt mennesker, man ikke nødvendigvis kender 
godt. Jeg er overbevist om, at det er sundt at kramme, og at 
ingen burde være utrygge ved det. 

Et utal af seværdigheder
Aswan byder på et hav af seværdigheder; templer, moskeer, 
kirker, museer og en meget smuk natur. Jeg var rundt at se 
mange forskellige ting, og huskede også at tage mig tid til 
afslapning ved poolen. For mig var det hyggeligt blot at gå 
rundt i byen og få et indtryk af, hvordan det er at bo i Aswan, 
og hver gang, jeg gik en tur, stødte jeg på noget nyt og interessant. 
Blot sejlturen fra hotellet, hvor jeg boede, og til byen, fra den 
ene bred til den anden, nød jeg, og ligeledes, når vi sejlede forbi 
øen, hvor klipperne lignede elefanter i forskellige afskygninger.  



85

 En dag, da jeg var ude at gå, kom jeg forbi en koptisk kirke 
- eller rettere en koptisk-ortodoks katedral - hvis historie stræk-
ker sig tilbage til det andet århundrede, hvor egypterne i stort 
omfang blev kristne. De kristne koptere udgør i dag cirka ti 
procent af den egyptiske befolkning, og er dermed det største 
kristne samfund i Mellemøsten. Udefra fascinerede katedralen, 
der var opkaldt efter ærkeenglen Michael, mig meget. Ærkeenglen 
Michael omtales i Bibelen som en af de få engle, og han betragtes 
som den engel, der i særlig grad bekæmper det onde. Utallige 
mennesker havde placeret sig udenfor kirken, der blev bevogtet 
af politimænd. Jeg henvendte mig til den ene politimand og 
spurgte, om der var nogen mulighed for, at jeg kunne komme 
indenfor. Politimanden gik straks hen til en mand i nærheden 
af indgangen til kirken. Efter et stykke tid kom de begge hen til 
mig, og bød mig indenfor. 
 Det var en meget smuk kirke, og jeg var især tiltrukket af 
Jesus, der hang på korset ovenover alteret. Jeg var helt alene 
i den store katedral, og benyttede mig af muligheden for at 
sidde alene i stilheden, nyde energien og reflektere over 
oplevelsen med Jesus i Peterskirken i Rom og det løfte, jeg 
havde givet ham. Et løfte om at følge i hans fodspor og forkynde 
kristendommens ord - kærligheden. Måske var det derfor, jeg 
allerede skulle mærke hans tilstedeværelse igen og nu blot i 
et andet land? Der var en meget energifyldt oplevelse, og jeg 
var meget taknemmelig, da jeg atter gik ud af kirken og sagde 
mange tak.

 Nilen har givet liv til Egypten, men også ført til oversvømmelse 
af egypternes marker. I dårlige år kunne Nilen skylle de egyptiske 
bønders afgrøder bort, og mangel på vand i floden kunne for-
årsage omfattende tørke og hungersnød. På grund af denne 
usikkerhed besluttede det egyptiske regime i 1950’erne at 
opføre en ny dæmning ved Aswan. Aswan-dæmningen ville, 
når den stod færdig, oversvømme en mængde betydningsfulde 
monumenter fra oldtidens Egypten, heriblandt det imponerende 
Abu Simpel Tempel, jeg havde besluttet mig for at besøge. 
Den egyptiske regering bad derfor UNESCO om hjælp, og hele 
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templet, med statuer og malerier, blev fra 1964-1968 skilt ad 
og flyttet 60 meter op på en sandstensklippe. Her blev delene 
samlet igen, og under hensyntagen til solen dækket af et kunstigt 
bjerg.
 Abu Simpel Templet er beliggende cirka 280 km. syd for 
Aswan, og vi besøgte det på en helligdag. Det var derfor nød-
vendigt at tage af sted meget tidligt for at undgå trafik og ikke 
mindst varmen, når vi nåede til templet. Jeg kørte fra hotellet 
med en turguide og en chauffør klokken 03:30 om natten, så vi 
havde mulighed for at stoppe op i ørkenen og se solopgangen 
på vej mod templet. Jeg satte mig i sandet og glædede mig til 
at skulle opleve en fantastisk solopgang over den vidtstrakte 
ørken. En usigelig smuk kæmpestor og glødende kugle kom 
langsomt til syne på den mørke himmel over ørkenen. Først et 
lille skær, så en bue og så mere og mere indtil hele ildkuglen var 
synlig i horisonten og atter lyste himlen op. 

 Med en fornyet energi i kroppen fyldt op af solen farver og 
stråler, begav vi os videre mod templet. Abu Simpel Templet 
var stort set uberørt, da det blev genopdaget i det 19. århundrede. 
Det lå begravet under enorme sandklitter i tusinder af år. Templet 
blev opført som et tvillingetempel af farao Ramses III som et 
evigt minde om ham selv og hans dronning Nefertari. Ramses 
III betragtes som den største farao, der nogensinde har levet. 
Han regerede i 67 år (1279 f.Kr. til 1213 f.Kr.). 
 Det enorme tempel blev hugget ud af klippen over en periode 
på 14 år. Den største del af templet domineres af indgangen 
med fire enorme statuer af faraoen selv. Ramses III ønskede at 
imponere sine undersåtter, og de enorme statuer af faraoen 
med det karakteristiske hovedklæde og dobbeltkronen er derfor 
hver 20 meter høje. 
 Jeg var forbløffet, da jeg sad udenfor med turguiden og på 
afstand kunne se tvillingetemplet. Det var, som om noget blev 
genvakt i mig, alt imens jeg fortalte om min tidligere rejse til 
Egypten med min far, min fascination af landet og den tilknytning 
til det, jeg følte. Det var på en eller anden måde som at komme 
’hjem’ at være i denne kultur, der var så væsentligt forskellig 



87

fra den danske. Tårerne løb ned af kinderne på mig, mens jeg 
fortalte, også om min fars store drøm, der var gået i opfyldelse 
blot et halvt år inden kræften tog over og sejrede over hans 
krop. Det var, som om en del af mig var kommet ’hjem’ til noget, 
jeg kendte til, selv om jeg vidste, at jeg aldrig havde været her 
før. I hvert fald ikke i dette liv. 

 Efter at have sundet mig var jeg klar til at gå indenfor, ind 
mellem de enorme statuer af Ramses III. Indgangen førte mig 
ind i en stor hal med massive søjler med Osiris-figurer af faraoen 
og bagerst en statue af Ramses III side om side med de tre 
store guder: Ra-Herakte, Ptah og Amon. En klar indikation af, 
at han opfattede sig selv som guddommelig. Templet var bygget 
således, at de tidligste solstråler to gange om året, den 22. 
februar og den 22. oktober, skinnede ind på det inderste 
kammers bagvæg og oplyste de fire guder. Noget af en bedrift, 
der vidner om, at de, der levede i det gamle Egypten, måtte 
have en høj(ere) bevidsthed og vide meget mere om altings 
sammenhæng, end vi mennesker gør i dag.
 Oplevelsen havde været ubeskrivelig og jeg var taknemmelig, 
da jeg satte mig ind i bilen og gjorde klar til at returnere til 
Aswan og hotellet. Jeg var blevet klar over, at Egypten var om 
ikke mit hjem, så i hvert fald mit andet hjem og et sted, hvor 
jeg på alle mulige måder følte mig hjemme. Vejen tilbage gennem 
ørkenen bød på endnu en oplevelse, da jeg så indtil flere 
fatamorganaer, det vil sige optiske bedrag. Endnu et smukt syn 
i det fascinerende land. 

Amerikanske impulser
Efter den lange køretur og alle indtrykkene i Abu Simpel Templet, 
var det blevet tid til at ligge ved poolen, slappe af og reflektere 
over, hvad dagen havde budt på af emotionelle oplevelser. Alt 
imens tankerne fokuserede på dagen og på den smukke blå 
himmel, blev jeg afbrudt af en amerikansk kvindes hilsen. Hun 
arbejdede på det amerikanske universitet i Kairo og var i Aswan 
med en veninde, for at kunne vise hende rundt i den betagende 
by. Vi talte om USA, som var hendes hjemland, og stadig føltes 
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sådan, selv om hun havde boet adskillige år i Kairo. Jeg havde 
tre måneder tidligere været i USA. Jeg havde impulsivt bestilt 
en flybillet og var med kort varsel rejst til Californien på en 
Tinder-date for at besøge en mand, jeg blot havde talt i telefon 
med nogle gange inden vores første fysiske møde i lufthavnen 
i Los Angeles. I øvrigt var det en rigtig hyggelig uge med masser 
af spændende oplevelser, selv om vi begge vidste, at vi ikke 
havde mødt vores livs kærlighed. 

 Vores snak bevægede sig fra USA og det skønne Californien 
til Sankt Katharinas Klosteret i Sinaiørkenen i Egypten. Det var 
ét af de steder, jeg tidligere havde hørt om, og som stod på 
min ønskeliste over steder, jeg gerne ville besøge. Det måtte 
komme, når tid var, det var jeg helt sikker på. Den amerikanske 
kvinde havde været mange steder i Egypten, og havde et solidt 
kendskab til landet. På et tidspunkt nævnte hun byen Dahab, 
og med ét kunne jeg mærke, at mit hjerte reagerede voldsomt - 
på samme måde, som da jeg så udsendelsen med eventyreren 
Lev Wood, der vandrede langs Nilen. Få timer senere havde jeg 
booket en enkeltbillet til Dahab, som viste sig at ligge i Sinaiør-
kenen og blot cirka halvanden timers kørsel fra klosteret. 
 Selv om det danske udenrigsministerium frarådede al unød-
vendig rejse til Sinaiørkenen, var alle egyptere, jeg spurgte til 
råds om risikoen ved at rejse til Sharm el Sheikh og videre gennem 
ørkenen til Dahab, ganske rolige. Jeg havde heller ingen for-
nemmelse af, at der var noget at frygte, vel vidende at der år 
tidligere havde været attentater på Sinai-halvøen. 
 Det viste sig også hurtigt, at jeg kunne få alle de insider tips 
om Dahab, jeg havde behov for. På vej hjem fra pilgrimsrejsen 
til Montserrat sad jeg ved siden af en dansk kvinde i flyet, og vi 
faldt hurtigt i snak. Samtalen fortsatte mens vi fik vores kufferter, 
og videre i ankomsthallen i Københavns lufthavn, hvor vi sagde 
farvel til hinanden. Da jeg skrev et opslag på Facebook om min 
videre rejse, skrev hun tilbage, at Dahab var hendes andet hjem, 
og at jeg endelig måtte sige til, hvis jeg havde behov for hjælp. 
 Jeg var tryg ved at rejse videre mod Sinaiørkenen og 
vidste, at alt den hjælp, jeg måtte få behov for, ville være der 
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på min vej. Mit hjerte var fuld af taknemmelighed. Den videre 
rejse skulle med garanti blive spændende. Jeg havde dog flere 
spændende oplevelser i vente i Aswan, inden det var tid til at 
flyve videre.
 
 Juleaften var nær, selv om den 24. december for længst 
var overstået. For de kristne i den arabiske verden er julen 
en vigtig højtid. Den koptisk-ortodokse kirke, Egyptens største 
kirke med syv millioner tilhængere, fejrer jul den 6. og 7. januar. 
Den 6. blev julen fejret med en midnatsgudstjeneste. Jeg var 
kommet i kontakt med fire ældre italienske mænd på hotellet, 
som skulle til gudstjenesten om aftenen og spurgte mig, om 
jeg havde lyst til følges med dem. Jeg passede på med at 
bevæge mig rundt alene i aften og nattetimerne, så det var 
dejligt, at jeg altid mødte mennesker, jeg kunne følges med. Det 
ville være ærgerligt, hvis jeg ikke havde mulighed for at opleve 
Egypten efter mørkets frembrud og i de sene nattetimer blot 
fordi jeg rejste rundt alene. Omvendte vidste jeg også, at der 
ikke var nogen som helst grund til at løbe nogen risiko. Det var 
vigtigt, at jeg passede på mig selv.  
 Alle var velkomne til festlighederne i den smukke kirke i 
Aswan, der var fyldt til bristepunktet. Alle de tilstedeværende 
egyptere var i deres fineste tøj, og glædede sig til at skulle 
overvære midnatsgudstjeneste. En smuk og en flere timer lang 
gudstjeneste fyldt med bøn, sang og røgelse. Som alle andre 
steder, jeg havde besøgt i Egypten, følte jeg mig velkommen 
og på ingen måde usikker, selv om jeg vidste, at sikkerheds-
truslen mod det kristne samfund i højtider var et stort problem 
for alle kirker og kristne i Egypten, og at en ekstremist år tilbage 
havde åbnet ild efter en midnatsgudstjeneste i en kirke nær 
Luxor og dræbt koptiske kristne og en politimand. Jeg vil ikke 
lade mig stoppe af ekstremister, men selvfølgelig være påpasselig 
i nødvendigt omfang og tage mine forholdsregler. Og jeg vil 
aldrig holde op med at rejse. For mig er at rejse og opleve 
andre kulturer og mennesker at leve. Det er en måde at lære 
mig selv at kende på gennem mødet med andre mennesker. 
 Tænk, at have mulighed for at være med til at fejre julen på 
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en sådan måde i en anden kultur. At kunne sidde med lukkede 
øjne og nyde energien, der summede i kirken, mærke hjertet 
vibrere og kroppen blive fyldt med kærlighed. Jeg var blevet 
beriget med endnu en oplevelse, og kunne på alle måder føle 
lykken i min krop. Jeg var klar til et nyt eventyr i Egypten, der 
for alvor skulle vende op og ned på mit liv.  
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EVENTYRET I ØRKENEN

Da jeg sad i Aswan var det ikke vanskeligt for mig at vælge hotel 
i Dahab i Sinaiørkenen, hvor jeg snart var på vej til. Jeg vidste 
intuitivt, hvor jeg skulle bo, og det skønne hotel Dar Dahab viste 
sig at være det helt rigtige valg. Det var et lejlighedshotel og 
et skønt overnatningssted. Fra jeg trådte ind af døren blev jeg 
mødt af den gæstfrihed og kærlighed, der for mig er kendeteg-
nende for Egypten. 
 Jeg fik lagt min bagage i lejligheden, slappede af en stund 
og nød den ubeskrivelige udsigt fra altanen ud over vandet. En 
udsigt ud over Akababugten, der er beliggende i den nordlige 
ende af Det Røde Hav, og med Saudi-Arabien lige på den anden 
side. Det var ikke kun personalet på hotellet, lejligheden, jeg 
skulle bo i den næste uge, men også byen, der var skøn. Jeg 
mødte en ung mand - ham der senere kom i fængsel - som 
meldte sig frivilligt til at vise mig rundt i Dahab. Det var en 
rigtig god start, og der var noget helt specielt ved denne by. 
Noget, jeg på ingen måde havde mødt før. Det var som en 
stormende forelskelse i en omfavnende og opløftende energi. 
 Uden at kunne beskrive hvordan og hvorfor forstod jeg 
godt, hvorfor den kvinde, jeg havde mødt i flyet på vej hjem fra 
pilgrimsturen til Montserrat, beskrev Dahab som sit andet hjem. 
Her var intet mindre end fantastisk. En smuk by beliggende 
med udsigt til det turkisblå hav, de enorme bjerge og den altid 
blå himmel. Et afslappet sted med geder og af og til kameler 
vandrende omkring i gaderne, hvor dyrene bliver fodret med 
grøntsagsaffald, så intet går til spilde. Et sted, hvor man ser 
legende børn på gaderne, hvor der kører biler, børn på bilernes 
åbne lad, og kørsel i den side af vejen, hvor der er bedst plads 
- for blot at nævne noget af det, man kan stifte bekendtskab 
med i Dahab. Og samtidig et sted, hvor energien er altomfavnende, 
hvor der er kærlighed, og hvor jeg mødte gæstfriheden fra første 
sekund.   

 Efter at have opholdt mig nogle dage i Dahab - dykker og 
windsurfer paradiset på Sinai-halvøen - opstod lysten til at 
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komme ud i ørkenen og opleve den på tæt hold, som en pludselig 
indskydelse. Det eneste tidspunkt, jeg havde været i ørkenen 
i Egypten var, da jeg adskillige år tilbage var i Kongernes og 
Dronningernes Dal i Luxor og ved pyramiderne i Giza, og 
selvfølgelig også på turen til Abu Simpel Templet ved Aswan. 
Derudover havde jeg været i Dubai nogle gange i forbindelse 
med arbejde, da jeg var administrerende direktør. 
 En ting var fælles for alle besøgene i ørkenen; de havde alle 
været af kortere varighed. Denne gang skulle det være for en 
længere periode og med overnatninger, således at jeg kunne 
mærke energien og med garanti også mig selv på en ny måde. 
Jeg havde besluttet mig for min egen stilhedsretræte i ørkenen 
ud fra et indre ønske om at stoppe op, lytte, og fjerne alt det 
unødvendige. For mig var det en måde at give plads til det, 
der allerede var, og øge min opmærksomhed på de simple 
og intense oplevelser, som jeg var overbevist om, at ørkenen 
kunne byde på.
 Jeg talte med en, der var tilknyttet hotellet, og bad om 
hjælp med planlægningen. Jeg vidste intet om, hvordan det 
ville være og hvad, der skulle til for at kunne opholde sig og 
overnatte i ørkenen i januar. Han lovede at være behjælpelig, 
og vi mødtes dagen efter og talte om turen. Jeg fortalte ham, 
at jeg ønskede at være ude i ørkenen alene og i stilhed i en 
uge. Han var overbevist om, at jeg ikke mente det. Han havde 
selv opholdt sig i ørkenen alene, men synes at en uge var lige 
i overkanten. Jeg var af en anden mening og vidste, hvad der 
ville være rigtigt for mig, så jeg holdt fast. Endnu en person, der 
var vant til at tage mennesker med i ørkenen, blev involveret, 
således at han kunne forestå kommunikationen og planlægningen 
med de to mandlige beduiner, der skulle passe på mig og lave 
mad til mig på turen. 

 Det var første gang, de skulle planlægge en tur for en enkelt 
person, der ville af sted alene i stilhed. Normalt tog de af sted 
med grupper af personer. Vi gjorde derfor en ihærdig indsats 
for at planlægge alt bedst muligt og i detaljer. Jeg ville være 
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sikker på, at jeg ikke løb nogle unødvendige risici. Mange i 
Danmark havde reageret, da jeg fortalte at jeg ville rejse til 
Egypten, og modstanden blev kun større, da jeg fortalte om 
min videre rejse til Sinaiørkenen. Jeg var overbevist om, at 
reaktionen ville være voldsommere nu, når jeg fortalte om min 
forestående tur til ørkenen. Eller måske ville de helt holde op 
med at kommentere, og blot i deres stille sind ryste på hovedet 
af mig? Det betød intet for mig. 
 Jeg lyttede til mit hjerte og vidste, at det jeg gjorde, var det 
rigtige, og at jeg gjorde det af en grund. Intet var tilfældigt. Min 
rejse ud i ørkenen var en del af en større plan, der var ved at 
blive udrullet. Der var flere, der var meget usikre på, hvor sikkert det 
vil være for mig at tage af sted, og som derfor var bekymrede 
for mit ophold i ørkenen. Min mor var derimod både forstående 
og rummende, og hendes kommentar til mig var: ’Hvad der gør 
dig lykkelig, Rikke, gør også mig lykkelig.’ Det var en kommen-
tar, der varmede mit hjerte, og som - hvis der var en snert af 
usikkerhed i mit sind - gjorde mig fuldstændig sikker på, at jeg 
var klar til eventyret i ørkenen. Og med fuld tillid til det team, 
der hjalp med planlægningen og udvælgelsen af de to beduiner, 
der skulle med for at holde øje med mig på afstand, var jeg klar 
til nogle dages afslapning og opladning i Dahab. Jeg var helt 
tryg og glædede mig til at se, hvordan jeg ville reagere på at 
opholde mig syv dage og syv nætter i Sinaiørkenens lyse dage 
og mørke nætter. 

Klosteret ved bjerget
Inden afgangen til ørkenen var der tid til at se Sankt Katharinas 
Klosteret, som havde været den primære årsag til, at jeg skulle 
fortsætte rejsen fra Aswan og til Dahab. Det græsk-ortodokse 
kloster, som er verdens ældste fungerende kloster, ligger for 
foden af Sinaibjerget i byen Sankt Katharina i 1.570 meters 
højde over havets overflade og cirka halvanden times kørsel 
fra Dahab. Stedet betragtes som helligt for både jødedommen, 
kristendommen og islam. Klosteret ligner et fort fra middel-
alderen, da der er bygget en stor fæstningsstenmur af granit, 
tårne på dens hjørner samt indvendige bygninger omkring det. 
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Inden for murene er der en hovedkirke, en moské, et bibliotek, 
en have med en kirkegård for munkene samt gæsteboliger. I 
hovedkirken findes en samling på omkring 2.000 ikoner, der 
betragtes som en af verdens vigtigste samlinger, mens biblioteket 
betragtes som verdens vigtigste religiøse bibliotek.
 Jeg var taget af sted på turen sammen med en kvinde, der 
har været bosiddende i Dahab i adskillige år. Kvinden fra flyveturen 
fra Montserrat havde via Facebook sat os i forbindelse med 
hinanden, såvel som jeg via en veninde i Norge var blevet sat i 
forbindelse med en engelsk kvinde, som også er bosat i Dahab 
og gift med en beduin fra byen. Da vi kom til klosteret var det 
lukket, selv om stedet normalt var åbent for turister og andre 
den pågældende ugedag. Det gav os til gengæld mulighed 
for at se nærmere på Sinaibjerget eller Mosesbjerget, som det 
også bliver kaldt. Det gibbede i mig at stå der og vide, at jeg på 
et tidspunkt skulle bestige det bjerg, hvor Moses modtog de 10 
bud. Men det måtte blive efter opholdet i ørkenen.  
 I stedet for at besøge klosteret begav vi os på en længere gåtur 
i bjergene for at besøge en beduinfamilie, hvor vi fik beduin-the 
og hørte faderen spille på et hjemmelavet musikinstrument. 
Beduiner er betegnelsen for en muslimsk nomadestamme, der 
blandt andet bor i ørkenen på Sinai-halvøen. Traditionelt har 
de yderst gæstfrie beduiner ernæret sig ved opdræt af geder, 
får og kameler. Deres oprindelige livsform, deres simple hytter 
og deres dyr kan man se, hvis man kører rundt i ørkenen. En 
livsform, der dog er kraftigt på retur, da flere og flere af 
beduinerne bor i byerne. Ørkenlivet er blevet en aktivitet, som 
de dyrker i deres fritid og sammen med turister. 
 En traditionel beduinfamilie består af et mandligt overhoved, 
der ofte har flere koner - op til fire - og deres fælles børn. Mændene er 
kendetegnet ved deres hvide bukser, den karakteristiske lange, 
hvide skjorte thawb, og det røde og hvide ’arabertørklæde’ vik-
let om hovedet. Kvinderne er derimod iklædt deres sorte abaya 
og med et sort tørklæde viklet om hovedet for at skjule håret 
og dele af ansigtet. Under abayaen bærer kvinderne forskel-
lige former for tøj, også noget, der ligner europæisk tøj, eller 
den traditionelle jalabiay, der kan være almindelig til hver-
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dagsbrug, eller dekoreret ved festlige lejligheder. Tøjet sidder 
løst på beduinerne, og der opstår derfor en stor ventilation, når 
de bevæger sig. Den løse beklædning fungerer nærmest som 
en skorsten, der lader varmen stige til vejrs og ud af toppen af 
dragten.
 Vi fik også lejlighed til at besøge beduinkvinden Salima 
El-Gebaly, der dog ikke var klædt i de oprindelige beduinske 
klæder. Hun boede i Sankt Katharina, og her etablerede hun i 
2002 det lokale foretagende ’Fan Sina’ (The art of Sinai), hvor 
beduinkvinder håndlavede tasker og andre produkter, inspireret 
af den oprindelige nomade kultur. Hendes foretagende havde 
siden 2002 udviklet sig fra at have fem ansatte til nu at sikre 
350 beduinkvinder arbejde og dermed en indkomst. Noget af 
en bedrift af en beduinkvinde, da langt størstedelen af beduin-
kvinderne stadig opholder sig i hjemmet det meste af deres 
liv. Jeg købte en smuk håndlavet taske, som jeg dog senere 
forærede til en af de skønne beduinkvinder, jeg lærte at kende 
i Dahab. Hun havde mere brug for den end mig. 

 Undervejs på vores tur så vi på afstand Mosesbjerget, der 
med sine 2.285 meter er det næsthøjeste bjerg i Egypten efter 
Sankt Katharinas Bjerg, der står lige ved siden af med sine 
2.642 højdemeter. Jeg vidste, at Mosebjerget var nævnt adskillige 
gange i både Toraen, Biblen og Koranen, og jeg glædede mig 
til det tidspunkt, hvor jeg havde vandret de godt to kilometer 
op af bjerget og ville stå på toppen og nyde udsigten og solop-
gangen. 
 På toppen af bjerget findes en moské, der bruges af muslimer, 
og et græsk-ortodokst kapel, der ikke er åbent for offentligheden. 
Det var også her, Moses’ hule var, og her, han modtog de Ti Bud 
fra Gud, efter han havde opholdt sig der i fyrre dage og fyrre 
nætter. Han havde klaret et ophold på bjerget i en længere periode, 
end jeg havde planlagt at være i ørkenen. Jeg følte dog alligevel, 
at jeg var godt på vej. Jeg glædede mig til, at det ville blive min 
tur til at bestige bjerge, men først skulle jeg prøve kræfter med 
mit eget indre og stilheden i ørkenen. Den stilhed, som Moses 
også for mange år siden må have oplevet på bjerget.  
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En speciel oplevelse
Det var blevet morgen og tid til afgang. Ørkenen ventede på 
mig, og jeg længtes efter at stifte et indgående bekendtskab 
med den rå natur. Jeg havde pakket lidt tøj, min tandbørste, 
tandpasta, hårbørste, solcreme, sololie og kokosolie. Alt andet 
havde jeg ladet blive tilbage i lejligheden. Jeg glædede mig til 
at skulle opleve ørkenen på nært hold, alene med mig selv og 
uden de ting, som optog en del af mine vågne timer. 
 Jeg kørte i bil i cirka en time fra Dahab, hvorefter jeg mødtes 
med de to beduiner, jeg skulle med videre ind i Sinaiørkenen. 
Den ene kørte i bilen fyldt med udstyr til vores lejre, og jeg gik 
sammen med den anden beduin den halve time igennem ørkenen i 
størst mulig stilhed. Vi var dog nødsaget til at tale om, hvor jeg 
ønskede min lejr. Beduinen viste mig nogle forskellige steder, 
de kunne sætte min lejr op, og jeg var ikke i tvivl om, hvor det 
skulle være. Et smukt sted omgivet af bjerge til den ene side, 
og med en fantastisk udsigt til den anden. Ikke kun et smukt 
sted, men også et meget energifyldt sted. 

 Der var en verden til forskel fra den skønne lejlighed i Dahab 
med udsigt over vandet, og til lejren, beduinerne havde lavet til 
mig. Den var på omkring fem gange ti meter, og bestod af et 
telt, hvori der lå en madras, en sovepose, to tykke tæpper og en 
pude. Udendørs en madras med en pude ved et ildsted, en festivalstol 
og et værn af tæpper i tilfælde af blæst og sandstorm. Det var 
min nye bolig i Sinaiørkenen, og mit hjem den kommende uge. 
Toilettet kunne jeg selv vælge hvor skulle være, og toiletpapir 
havde jeg fået udleveret. Og så havde jeg fået en stor dunk 
med vand og en halvrusten tom dåse, hvor der engang have 
været flåede tomater eller lignende i. Vandet og metaldåsen 
var til vask af hænder og resten af kroppen, hvis jeg i løbet af 
ugen fik lyst til at tage et bad under åben himmel.
 Roen indfandt sig hurtigt, og jeg glædede mig til at se, hvordan 
min krop og mit sind ville reagere på at være alene og i stilhed 
i en forholdsvis lang periode. Flere af dem, der havde været 
involveret i planlægningen af turen, havde sagt til mig, at jeg på 
ingen måde skulle føle mig forpligtet til at blive i ørkenen hele 
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ugen, og at jeg på et hvilket som helst tidspunkt kunne sige til 
beduinerne, at jeg gerne ville retur til Dahab. Det havde jeg nu 
ikke tænkt mig. Jeg vidste, at jeg ville blive udfordret adskillige 
gange, men det havde jeg indstillet mig på. Jeg vidste også, at 
jeg ville være i stand til at klare de udfordringer, jeg ville møde 
undervejs. Jeg havde allerede mødt en del på min tur til både 
Montserrat og Assisi, og jeg havde lært, at jeg var blevet bedre 
og bedre til at takle mig selv og håndtere den smerte, der var 
forbundet med at kigge ned i sine dybder og skyggesider.  

 Uden et ur havde jeg en formodning om, at min tidsfornemmelse 
hurtigt ville forsvinde. Jeg lavede derfor et system med sten, 
således at jeg hver morgen, når jeg stod op, kunne flytte en 
sten og på den måde følge med i, hvilken dag det var. En eller 
anden form for kontrol havde jeg stadig brug for at have, og 
jeg var også nødsaget til at vide, hvornår det var tid til at pakke 
sammen. Det havde sandsynligvis ikke været nødvendigt med 
det hjemmelavede system, fordi min intuition med garanti ville 
have gjort mig opmærksom på alt, hvad jeg behøvede at vide. 
Psykologisk var det dog på alle måder et godt og hensigts-
mæssigt system for mig, der samtidig sikrede min jordforbin-
delse. Det var vigtigt, at jeg ikke fik tankemylder, at koncen-
trationen ikke svigtede, eller at jeg blev overvældet af følelser 
og bekymret og ængstelig. Jeg skulle have følelsen af at være 
forbundet til noget større, der til enhver tid ville støtte mig i min 
proces. Jeg sørgede derfor for at gå rundt i bare tæer og sidde 
på jorden, ligge på jorden og også af og til have mine hænder 
placeret i sandet, således at jeg til hver en tid følte en form for 
forbindelse med jorden. 

 Vi havde på forhånd aftalt, hvilken form for mad, jeg skulle 
have under mit ophold i ørkenen. Jeg er på ingen måde fanatiker, 
men jeg lever stort set kun af grøntsager og frugt, og med færrest 
mulige mejeriprodukter, pasta, ris og brød. Kød, fjerkræ og fisk 
spiser jeg kun sjældent. Al maden, jeg ville få serveret, ville 
beduinerne sørge for at lave over åben ild. Det så jeg frem til at 
smage og sulten var så småt begyndt at melde sig. Jeg sad lige 
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så stille på en pude ved teltet i solen og nød de nye omgivelser 
og fik serveret den skønneste mad. Nylavet brød og grøntsager 
i en dressing, der blev til en af de bedste sandwichs, jeg nogen-
sinde havde smagt. 
 Inden jeg var taget ud i ørkenen havde jeg tænkt over, om 
det ville føles som lang tid at være der en uge uden at have 
de sædvanlige ting at beskæftige mig med. Det var ikke første 
gang, jeg var i stilhed - det her var bare alligevel anderledes, 
fordi jeg var alene. Beduinerne boede i deres lejr i passende 
afstand fra mig, og vi så ikke meget til hinanden i løbet af ugen. 
Deres opgave var at holde øje med mig, sørge for at jeg havde 
vand, og servere mad for mig tre gange om dagen, det hele i 
stilhed. 
 Timerne gik hurtigt. Solen gik ned, mørket faldt på og det 
var blevet tid til aftensmad. At sidde i en festivalstol i ørkenen 
var som en drøm - en meget smuk drøm. Selv om stjernerne 
var med til at lyse en anelse op kunne jeg ikke se, hvad jeg spiste. 
Det var nu ikke det, der gjorde, at jeg ikke havde nogen 
appetit. Jeg tog et par mundfulde og stillede resten lige udenfor 
lejren. Jeg tænkte, at det nok var alle indtrykkene fra dagen, der 
havde sat sine spor i min krop, og gav mig følelsen af, at min 
krop ikke behøvede yderligere næring. Vand sørgede jeg dog 
for at min krop fik løbende. Tilbage i 2012 havde jeg været på 
vandfaste i fem dage, så jeg vidste, at min krop kunne undvære 
mad, hvis blot den fik rigeligt med vand. Når jeg husker tilbage 
på vandfasten, kan jeg erindre, at selv om jeg ikke indtog andet 
end vand i fem dage, følte jeg aldrig nogen form for sult i maven. 
Sulten sad i hovedet.
 Efterhånden som aftentimerne gik, blev det koldere og koldere. 
Jeg vidste, at det var vinter i Egypten, og at det betød 
temperaturer på cirka 20 grader i dagtimerne. Hvad det betød 
af temperaturer om natten, vidste jeg ikke. Og det var faktisk 
ét af de spørgsmål, jeg ikke havde fået stillet i forbindelse med 
forberedelsen af turen, og som jeg derfor ikke kendte svaret 
på. Det måtte tiden vise. Det var tid til at få noget søvn oven på 
dagens mange nye indtryk. Jeg hoppede i nattøjet; gamacher, 
strømper, en trøje og et halstørklæde, og så ned i soveposen og 
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pakke mig godt ind i tæpperne. 
 Jeg sov fantastisk hele natten uden nogle tanker på slanger, 
skorpioner og hvad der ellers lever i ørkenen. Jeg vidste også, 
at beduinerne var blevet udstyret med opium, som jeg kunne få 
i tilfælde af, at jeg blev bidt af en slange eller en skorpion. Jeg 
vågnede ved solopgang og var overrasket over morgenkulden. 
Jeg kunne se min egen ånde, når jeg trak vejret, hvilket betød, 
at det var koldere, end jeg havde regnet med. Solen var endnu 
ikke stået så meget op, at den kunne varme stedet op, så jeg 
blev trygt nede i min sovepose med alle tæpperne rundt om 
mig, indtil jeg fornemmede, at solen var begyndte at varme i 
lejren. 

 Jeg kunne mærke, at min mave ikke var, som den burde 
være. Trods det var humøret alligevel højt, og jeg var fuld af 
taknemmelighed over at være i ørkenen og opleve en så 
enestående rolig og samtidig energifyldt atmosfære. Roen og 
mit gode humør blev ikke ændret af, at maden jeg fik til frokost 
dagen forinden, havde givet mig dårlig mave. I stedet for at 
være bekymret over, hvordan det ville være at have dårlig mave 
med de interimistisk sanitære forhold og nattekulden, der var 
en del af turen til ørkenen, valgte jeg at se positivt på situationen. 
Det måtte betyde, at min krop skulle udrenses som en del af 
processen i ørkenen. 
 Min krop havde indstillet sig på at udskille i stedet for at 
indtage. Der var som sådan ikke tale om en sygdom, men 
snarere blot en reaktion fra min krop, fordi den havde behov 
for at udskille ophobede affaldsstoffer. Den afgiftning, min krop 
var i gang med, betød, at jeg opnåede en sund tarmbakterie-
flora, fordi jeg kom af med mange af de skadelige forrådnelses-
bakterier, der havde en væsentlig indflydelse på mit helbred og 
mit velbefindende. 
 For at sikre, at beduinerne ikke lavede unødvendigt mad til 
mig, som jeg alligevel ikke kunne spise, samlede jeg adskillige 
sten ind og skrev en besked til dem i sandet med dem: ’Ingen 
mad, kun vand. Tak.’ Dagen efter var beskeden den samme. 
Det var en rigtig god måde at kommunikere på, således at jeg 
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ikke behøvede at bryde tavsheden. Da der ikke var sket nogen 
ændring med min mave, blev beduinerne bekymrede. Jeg fik 
nogle urter fra ørkenen, der dog ikke skabte nogen form for 
bedring i mit system. Dagen efter kørte den ene af beduinerne 
derfor til Sankt Katharina for at hente nogle meget specielle urter, 
der vokser i bjergene i området. Disse urter viste sig at være 
meget virkningsfulde, og allerede dagen efter var min mave 
stort set normal igen.
 For en sikkerheds skyld valgte jeg dog resten af tiden i 
ørkenen ikke at spise tilberedt mad, og beskeden til beduinerne 
var derfor: ’Frugt og nødder. Tak.’ Maden de syv nætter og syv 
dage i ørkenen kom derfor blot til at bestå af den ene sandwich, 
adskillige dage uden mad, og resten af tiden to stykker frugt, 
dadler og nødder tre gange om dagen. 

Stilhedens åbenbaring
I ørkenen kunne jeg lukke af for omgivelserne og støjen og 
trække mig ind i mig selv. For mig var støj ikke blot den fysiske 
støj, men også den psykiske støj - støj, der af og til kunne føles 
som afhængigheder. Støjen fra omgivelserne, musik, telefon, 
samtaler, de sociale medier, tanker, og støjen fra for meget 
arbejde eller fra en usund levevis. Støjen var for mig en form 
for flugt, som jeg ubevidst var tilbøjelig til at gentage ind i 
mellem. En flugt for at fylde bevidstheden og dermed undgå at 
møde sig selv. Det var en måde, hvorpå jeg distancerede mig til 
mig selv, og lukkede af for at lytte til mit indre og til min krops 
signaler. Når støjen var væk, kunne det af og til føles som om 
den falske beskyttelse var væk. Og det er netop det, der kan 
gøre stilheden skræmmende. Den skræller så og sige alt væk, 
og lader en stå nøgen tilbage. Alt det der gemmer sig indeni 
har mulighed for at komme til syne, når støjen og beskyttelsen 
forsvinder og stilheden indtræffer. 
 I ørkenen vidste jeg, at jeg kunne komme derind, hvor der 
var ro, og finde svar. Jeg kunne lytte til mig selv og til de svar, 
der kom fra mit hjerte, og få kontakt til min sjæl. Min oplevelse 
af stilheden i ørkenen overgik al forstand. Stilheden var så 
intens og kraftfuld, at selv støj ikke vil forstyrre stilheden. Det 
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var en stilhed, der var så dyb, at det for mig pludselig ikke længere 
handlede om at gøre eller ikke gøre. Jeg var bare - og det var 
det, der var. Jeg var opslugt i en oplevelse af ikke længere at 
være hverken en tænkende, følende og handlende personlighed. 
Og ud af det opstod en eller anden form for indre balance, 
hvor tankemylderet var stoppet og mit tankesind var bragt 
fuldstændigt til ro. 
 Jeg havde vendt min opmærksomhed og mit fokus væk fra 
den ydre og fysiske verden, og ind i mit mindre indre, og derinde 
i stilheden havde jeg givet slip på mig selv og mistet min 
personlighed. Det var, som om jeg hverken var det ene eller 
det andet, men derimod var alt i stilheden. Fortiden, nutiden 
og fremtiden var smeltet sammen til et nu, jeg var fri af for-
udfattede meninger, personlige ambitioner og egoisme, men i 
stedet uselvisk, i dyb kontakt med min sjæl og i ét med altet. 

 Det, der gemte sig indeni mig, havde behov for at komme til 
syne og blive bearbejdet på den ene eller anden måde. For mig 
var det i stilheden, jeg lærte mig selv at kende. Det var i stil-
heden, mit liv blev åbenbaret. Jeg frygtede ikke længere roen 
og stilheden, sådan som jeg engang havde gjort, og derfor var 
flygtet fra den. Intet var for mig mere levende end stilheden. 
Det var i stilheden, jeg mærkede livet og kærligheden. Det var, 
som om alt var til stede på samme tid, her og nu, i stilheden. 
Jeg var forbundet til noget større, og jeg var forbundet til min 
sjæl. Jeg nød stilheden og hvert eneste minut i ørkenen, og jeg 
nød den proces, der var i gang i min krop og mit sind - også 
selv om det betød, at tårerne en gang imellem fik frit løb. Jeg 
nød naturen i sin storslåethed, og dens energi, der var trans-
formerende. 
 Den største og eneste udfordring, jeg havde i de dage, jeg 
opholdt mig i ørkenen, var det manglende daglige bad. Kombi-
nationen af masser af solcreme, sololie, kokosolie og sand satte 
sit præg på både krop og hår efterhånden som dagene gik. Jeg 
havde fået en stor dunk med vand, der løbende blev fyldt op, 
og som jeg brugte, når jeg vaskede hænder. Dunken stod det 
sted i lejren, hvor der var sol fra tidlig morgen, herefter flyttede 
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jeg den rundt efter solen. Det sikrede, at vandet blev varmet 
bedst muligt op i løbet af dagen. Sidst på dagen kunne jeg 
fylde halvlunkent vand fra dunken over i det halvrustne bæger 
og vaske mig bedst muligt. Det føltes på ingen måde som et 
dejlig varmt bad, og det var derfor begrænset, hvor meget jeg 
blev vasket i løbet af ugen. Hårvask var der ingen af. Jeg var 
taknemmelig for, at jeg sidste år havde været med en god ven 
på telttur et par dage for første gang siden mine teenageår, så 
den form for livsførelse trods alt ikke var helt fremmed for mig. 

 Tiden alene i stilheden i ørkenen var også en måde, hvorpå 
jeg fuldstændig ubeskyttet kunne udforske mine skyggesider. 
Det vil sige det, jeg fornægtede og skammede mig over ved 
mig selv, og som derfor var det, jeg dømte mig selv på. Jeg 
vidste jo godt, at der var egenskaber hos andre, der kunne 
få mig til at reagere ved at blive arrig, irriteret, frastødt eller 
provokeret. Reaktioner, der bundede i noget inde i mig, og at 
jeg inderst inde ikke troede, at jeg var værd at elske, fordi jeg 
havde en opfattelse af, at det ikke var pænt eller acceptabelt 
at have disse følelser. Det havde gjort, at jeg havde undertrykt 
følelserne, mine indre skygger, for at sikre mig, at omverdenen 
ville acceptere mig. Skyggerne var der, hvor skammen var, fordi 
jeg ikke ville have, at andre skulle se eller kende til mine 
hemmeligheder. Det var ikke et nemt arbejde, det vidste jeg 
godt. Men det var her, jeg måtte lede mig selv og tage fat om 
arbejdet, hvis jeg ville videre i min udvikling. 
 Jeg måtte undersøge, hvem jeg var, når jeg var alene. Alene 
i syv dage og syv nætter i Sinaiørkenen og uden nogen som 
helst mulighed for at stikke af fra mig selv. For mig handlede 
arbejdet med mine skyggesider ikke om at slippe fortiden, 
lægge låg på mine følelser eller ikke at tænke negative tanker. 
Det ville blot gøre ondt værre. Derimod handlede det om at 
slippe den sorg, det svigt eller de negative følelser, der var 
forbundet med de oplevelser, der var den bagvedliggende 
årsag til at jeg følte, at jeg ikke var værd at elske. Og at jeg 
derfor ikke fortjente den ubetingede kærlighed - eller kærlighed 
i det hele taget. Det ville give mig friheden til ikke at leve i fortiden, 
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men derimod fuldt ud i nutiden. Og det ville lære mig at finde 
gaven i den enkelte oplevelser, jeg havde haft i hele mit liv, og 
herigennem acceptere hele mig.
 Skyggesiderne skulle frem i lyset i stilhedens åbenbaring. 
Jeg skulle kigge på dem, fordi de alle rummer sårbarheden og 
alle de følelser, som også indeholder visdom. I den visdom ligger 
der en fantastisk styrke gemt, når den bruges rigtigt, og den 
kunne være med til at skabe en ny balance i mit liv. Tiden i ørkenen 
betød et tilbageblik på min barndom, min familie, mine tidligere 
ægteskaber, min perfektionisme, min vrede og mine sygdoms-
forløb. Et tilbageblik, hvor jeg åbnede mig for tilgivelse - både 
af mig selv og mit sårede indre barn, og dem, der havde gjort 
mig uret i livet. Samtidig var det en proces, hvori jeg vedkendte 
alt omkring mig selv, og sluttede fred med min fortid. Det var 
måden, hvorpå jeg kunne heale og åbne mit hjerte og lære at 
elske hele mig, fordi jeg i hjertet kunne mærke, hvor betydnings-
fulde alle de gaver i form af udfordringer, jeg havde fået, var for 
min læring i livet. 

 Min tilbagetrækning i ørkenen, tiden alene og en intens lytning 
til stilheden i en uge, skabte en større forståelse for, hvem jeg 
er, og bragte mig i ro og i en balance, jeg ikke før havde oplevet. 
Samtidig banede det vejen for et sjælemøde. Et sjælemøde, 
jeg havde oplevet én gang tidligere i mit liv, da jeg mødte min 
seneste mand. Det var helt specielt og uforklarligt. Dette 
sjælemøde var anderledes og intenst på en anden måde. Det 
var som at møde en del af mig selv, som om en del af min egen 
sjæl gennemstrømmede mig med kærlighed og aktiverede en 
dybfølt lykke indeni mig. 
 Jeg havde oplevet den fredfyldte tilstand, den magiske 
indre ro og den dybe indre forståelse af, hvor meget styrke en 
fredfyldt tilstand bærer med sig. Jeg havde oplevet stilheden 
og sjælefreden, en tilstand, hvor der i hver enkelt celle i min 
krop herskede ro og fred i pagt med altings væren. En væren i 
kærlighed, hvor jeg nåede ind til den inderste kerne og herinde 
mødte Gud, altet, alt som er, kærligheden, som vi alle er en del 
af, og som ikke kan beskrives, men kun opleves. 
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 Og derigennem oplevede jeg, hvad den dybere mening med 
livet var. Meningen med livet var ikke at blive berømt, direktør, 
få succes, have familie og hus & have. Den dybere mening med 
livet var derimod at komme til et punkt, hvor jeg ikke længere 
tillagde berømmelse, stillingsbetegnelse, et kernefamilieliv og 
materielle ting nogen betydning. Livet handlede om at jeg 
skulle møde mig selv i kærlighed, komme hjem og dermed 
blive mig selv. 

 Jeg var gået den vej, der var den rigtige for mig. Den vej, jeg 
var blevet vist, og som jeg blev draget af. Det havde været et 
middel til at få mig hjem til mig selv. At få mig tættere og tættere 
på kærligheden som den ypperlige vej i livet, og lade fornyelsen 
i mit liv ske i mødet med kærligheden i alle dens forskellige 
former. Den vej, jeg var gået, havde skabt en dybere mening i mit 
liv, og en dybere forståelse af, hvad meningen med mit liv var; at 
jeg skulle elske mig selv betingelsesløst for at kunne elske andre 
og blive elsket. Meningen med livet var at udfolde kærligheden 
i alle dens afskygninger. Oplevelsen og indsigterne i ørkenen 
havde givet en ny retning i livet. Mit hjerte var åbnet, og kærlig-
heden udfoldede sig på smukkeste vis. 
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EN NY BEGYNDELSE

Det havde været en fantastisk oplevelse i ørkenen, og samtidig 
rart at komme tilbage til Dahab til de allerede vante omgivelser 
og de fantastiske mennesker, jeg havde lært at kende inden jeg 
tog ud i ørkenen. Og ikke mindst glædede jeg mig til at få et 
bad og til at se mig selv i spejlet. Det var mange år siden, jeg 
ikke havde set mig selv i spejlet i en uge, og det var et glædeligt 
gensyn at møde mig selv. Jeg kunne se i mine øjne, at turen og 
oplevelserne havde haft en positiv indflydelse på min krop og 
mit sind. Mine øjne talte sit tydelige sprog. 
 Stilheden og mit sinds accept af tankernes tomhed havde 
gjort mig ydmyg og åbnet mig. Opholdet i naturen havde givet 
mig adgang til nye bevidsthedsniveauer, der havde efterladt 
både indsigt, klarhed, eftertænksomhed og tilfredshed. De sidste 
dage i ørkenen havde bevidstgjort mig om, at jeg stod overfor 
en større ændring i mit liv. Beslutningen var truffet, og nu handlede 
det om at føre den ud i livet. Efter jeg havde taget et langt og 
varmt bad ringede jeg til min mor, den vigtigste person i mit liv. 

En stor beslutning
Min mor var selvfølgelig meget interesseret i at høre, hvordan 
ugen i ørkenen havde været. At jeg ville overleve, var hun nu 
ikke i tvivl om. Om end hendes første tanker uden tvivl også 
var faldet tilbage på den ændring, som var sket med mig, da 
jeg kom jeg hjem fra den spirituelle skole i England. Jeg vidste, 
der var sket meget indeni mig - på mange punkter meget mere, 
end forandringerne i England - selv om de var markante og 
absolut ikke noget, jeg hverken kunne eller ville løbe fra. 
 Da jeg havde berettet om den fantastiske tur og svaret på 
utallige spørgsmål, fortalte jeg hende, at jeg havde taget 
beslutningen om at rydde op og ud i mine ting i Danmark og 
flytte til Egypten for en kortere eller længere periode i mit liv. 
Det var på mange måder en stor beslutning, og samtidig en 
meget nem beslutning. Jeg kunne føle dybt i mit hjerte, at det 
var det næste skridt i mit liv. Min mor var fantastisk rummende, 
og hendes svar til min beslutning berørte mig igen dybt og 
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inderligt: ’Hvad der gør dig lykkelig Rikke, gør også mig lykkelig’, 
sagde hun.  
 Lige efter jeg havde lagt røret på, bestilte jeg en flybillet. Og 
denne gang med en returbillet til Egypten og Sharm el Sheikh, 
for til sidst at returnere til Dahab i Sinaiørkenen. Det var blot 
en uges visit i Danmark, jeg kunne se frem til. Og det ville med 
garanti blive en travl uge. Efter tre dage i Dahab sad jeg i flyveren og 
var på vej mod Danmark. Min storesøster hentede mig i lufthavnen, 
så vi kunne have en hyggelig eftermiddag og aften sammen, 
inden jeg skulle videre mod Jylland og hjem til min mor. Min 
mor havde lovet at hjælpe mig med oprydningen i det hus, jeg 
havde lejet på Djursland. 
 Selv om stort set alle mine ting var opmagasineret, var der 
alligevel en del ting i huset. Jeg havde taget en beslutning om 
at skille mig af med de fleste af mine ting og kun tage det med, 
der kunne være i en stor kuffert og i min håndbagage. Det betød, 
at alle mine ejendele skulle videre til andre mennesker, hvor de 
forhåbentlig kunne skabe både glæde og gavn. Jeg skulle have 
ryddet op, og på en eller anden måde føltes det som om det 
var blevet tid til at starte på en frisk. I en alder af 44 år skulle 
jeg begynde en helt ny livscyklus.     

Fremtidsvision
En af de ting, jeg fandt under oprydningen, og som jeg havde 
glemt alt om, var et såkaldt visionboard. Et visionboard er en 
slags kollage. Jeg lavede mit første og eneste visionboard, før 
jeg var på den spirituelle skole i England, og før jeg opsagde 
mit job som administrerende direktør. Når jeg husker tilbage, 
sad jeg blot og klippede noget tilfældigt ud fra nogle af de 
mange blade, der lå på bordet foran mig, og klistrede det op 
på et stort stykke papir. Men intet var tilfældigt kunne jeg se, da 
jeg efter adskillige år kiggede på visionboardet igen. 
 Til min store overraskelse var hovedoverskrifterne ’Bliv klogere på 
kærlighed’, ’Det lykkelige Arabien’, ’Tilbage til naturen’, ’Sund 
mad hele ugen’, ’Lokal – Global’, ’God mavefornemmelse’ og 
’Jeg får et kick af at se nye ideer blomstre’. Det passede meget 
godt med mit liv, og hvor jeg var på vej hen. Der var altså en 
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dybere mening med det visionboard - mere end blot at 
klippe, klistre og samle flotte billeder og interessante citater. 
Det virkede på mange måder som om visionboardet nu dannede 
rammen om mit liv. Jeg havde på en eller andet måde lavet en 
kollage over en del af min fremtid, min fremtidsvision, og den 
var nu ved at blive til virkelighed. 
 Det var en skøn fornemmelse at få ryddet op i alt. Samtidig var 
det også en speciel fornemmelse at alt, hvad jeg havde samlet 
sammen i løbet af mange år, nu skulle skifte hænder. Det passede 
fint med, at én af mine niecer skulle flytte hjemmefra, så hun 
kunne få alt, hvad hun behøvede i sit nye hjem. Samtidig kunne 
min søster få fornyet noget af møblementet i sit hjem, hvilket 
jeg vidste, at hun ville sætte stor pris på. Jeg fik pakket en stor 
kuffert med tøj og nogle få ejendele, som jeg tog med mig 
til København, hvor jeg boede hos en veninde, inden det igen 
blev tid til at vende tilbage til Egypten. Jeg glædede mig til at 
komme til det nye sted, jeg nu kaldte ’hjem’. 

 Jeg fandt et nyt sted at bo dagen efter, jeg kom retur til Dahab fra 
turen til ørkenen. En dejlig lejlighed med en stor balkon og lige 
ved siden af hotellet, hvor jeg havde boet. Det kunne ikke være 
bedre. Det var et fantastisk sted med en strålende energi, og 
smukke omgivelser med den samme udsigt over vandet direk-
te mod Saudi-Arabien. Det land, som jeg af en eller andet grund 
var dybt fascineret og tiltrukket af. Det var her min nye hver-
dag, skulle være i en endnu ukendt periode. En hverdag, hvor 
der fem gange dagligt fra solopgang og til solnedgang blev 
kaldt til bøn fra byens omkringliggende moskeer. Her strøm-
mede lyden ud fra en minaret (tårnet på moskeen) på en sådan 
måde, at man med sikkerhed blev bevidstgjort om, at det snart 
var tid til en af de daglige bønner. En bønspraksis, som har sine 
fordele, og som jeg er overbevist om, er sund: Fem gange om 
dagen vasker man dele af kroppen, det vil sige ansigtet, 
armene, håret og fødderne. Fem gange om dagen fokuserer 
man indad og laver øvelser, der sætter hele kroppen i bevægelse. 
Fem gange om dagen bliver man mindet om, at det er tid til at 
stoppe op og lytte til sit indre.   
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 For mig var en del af hverdagen i et andet land ensbetydende 
med, at jeg skulle sætte mig ind i kulturen. Det var derfor også 
en naturlig ting for mig at forsøge at lære det vanskelige arabiske 
sprog. Det var med garanti en af de helt store udfordringer, jeg 
havde givet mig selv i dette liv. Arabisk er et meget nuanceret 
sprog med mange regler og intet, der umiddelbart relaterer til 
noget sprog, jeg i forvejen kendte til. Andre havde gjort det før 
mig, så selvfølgelig var det også muligt for mig, tænkte jeg. 
 Det forekom mig også naturligt at begynde at studere Koranen 
for at få en større forståelse for den islamiske kultur og tanke-
gang. På rigtig mange punkter var kulturen i Mellemøsten 
væsentligt forskellig fra den kultur, jeg kom fra. Og det viste 
sig ret hurtigt, at der er utroligt meget interessant i Koranen, 
og at jeg absolut ikke var enig med muslimer i alle tolkninger i 
Koranen. Det var noget, der bragte mange interessant samtaler 
med sig forskellige steder i Mellemøsten.
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Jeg var på meget kort tid faldet til i Dahab, og nød hvert eneste 
minut i de skønne omgivelser blandt hjertevarme, imødekommende 
og gæstfrie mennesker. På kort tid havde jeg lært mange mennesker 
at kende og jeg følte mig på intet tidspunkt alene, selv om der 
på mange områder var stor forskel på tidligere liv i Danmark og 
mit nuværende i Mellemøsten. Mellemøsten dækker over adskillige 
lande, heriblandt Egypten. Lande, der alle har forskellige historier, 
og større eller mindre kulturelle forskelle. 
 Jeg havde udsigt til vandet fra min lejlighed, og kunne kigge 
over til Saudi-Arabien. Rejste man tværs over Saudi-Arabien 
fra hvor jeg boede i Egypten, landede man i Bahrain, og det 
var netop dét land, der var dukket op i mine tanker. Tanken om 
Bahrain var dukket op ud af det blå før jeg tog ud i ørkenen - 
uden at jeg kunne relatere det til noget. Jeg kendte ikke andet 
til Bahrain end Formel 1, der bliver afholdt der én gang om året, 
og som jeg i adskillige år har haft et ønske om at overvære et 
eller andet sted i verden. Det var ikke Formel 1-tid, så der måtte 
være en anden årsag til, at min intuition fortalte mig om netop 
det land. 
 Efter at have været tilbage i Dahab i nogle uger, dukkede 
Bahrain op i mine tanker igen, og denne gang meget mere intenst. 
Bahrain er et land ved Den Persiske Golf på Den Arabiske Halvø 
bestående af en gruppe øer mellem Saudi-Arabien og Qatar, 
og er en forholdsvis rig olienation. På trods af, at der er flest 
shiamuslimer i landet, ledes det af den sunnimuslimske konge-
familie Khalifa. Kongedømmet har en 25 kilometer lang direkte 
vejforbindelse til Saudi-Arabien via dæmninger og broer. 
 Den intense følelse i forhold til Bahrain gjorde, at jeg vidste, 
at det skulle være næste stop på min rejse. Samme dag købte 
jeg en flybillet med afrejse den efterfølgende uge. Jeg skulle til 
Bahrain på en forlænget weekend uden nogen som helst plan 
for, hvad der skulle ske. Jeg var dog sikker på, at det nok skulle 
blive spændende og begivenhedsrigt. 
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Livets træ
Livet var fantastisk og foranderligt, når min intuition i stilheden 
fik plads til at tale sit tydelige sprog. Jeg fulgte de intuitive 
impulser, hvilket krævede tillid til både mig selv og til livet 
generelt. Det krævede ikke blot, at jeg var forandringsparat, 
men at jeg havde et sind, der var forandringsdrevet. Den ene 
dag Dahab, den næste Bahrain, og med kort varsel. Begge 
steder med udsigt til det lukkede og fascinerende Saudi-Arabien 
- landet, der måske udgjorde den største trussel mod frihed. 
Jeg havde ingen plan. Til gengæld havde jeg tillid til, at 
intuitionen ville vise mig vej i Bahrains hovedstad Manama, og 
at dagene ville blive både inspirerende og indsigtsfulde. Jeg 
ville med garanti få et indblik i kulturen i Bahrain og landets 
historie, og måske skulle jeg også møde nye mennesker, sådan 
som jeg plejede at gøre, når jeg landede et nyt sted. 
 Allerede i lufthavnen i Kairo mødte jeg en egyptisk mand 
fra Alexandria, den by i Egypten, som var nummer ét på min 
liste over steder, jeg ønskede at rejse til. Det viste sig, at han 
arbejdede i både Egypten og Bahrain, og kunne fortælle om 
kultur og seværdigheder både i hans fødeby Alexandria og 
også i Bahrain, så jeg var godt forberedt, da jeg landede i 
lufthavnen i Manama. Den egyptiske mand havde også fortalt 
mig om, hvordan det var at have forretning i Bahrain, hvilket 
var meget interessant for mig. Bahrain har på mange måder 
forretningsmæssigt en interessant placering i Mellemøsten, så 
måske kunne det være her, jeg kunne få et fremtidigt kontor? 
Alle muligheder lå åbne.  
 Inden vi satte os ombord på flyet, tilbød han mig et lift ind til 
hotellet. Han ville blive hentet af to venner, og de skulle samme 
vej som mig. Uden at betænke mig sagde jeg pænt ja tak. En 
beslutning, som fik min mor til at udbryde: ’Åh nej!’ da jeg for-
talte hende den. Jeg havde overhovedet ikke tænkt over, at jeg 
kunne sætte mig selv i en uheldig situation ved at hoppe ind i 
en bil med de tre mænd. Mit hjerte have responderet positivt 
på tilbuddet, jeg kunne lære nye mennesker at kende, og så 
ingen problemer i det. Nogen gange stopper frygten os, inden 
vi når at få de oplevelser, livet byder os. Sådan et liv ønskede 
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jeg ikke at leve. Jeg ville til hver en tid passe på mig selv, og 
aldrig gøre noget, jeg kunne mærke i mit hjerte ikke ville være 
rigtigt.  
 Det tog lang tid for mig at få mit visum, da vi var landet, så 
jeg regnede med, at jeg skulle ud og finde en taxi til hotellet, 
sådan som jeg efterhånden havde gjort mange gange før. Den 
egyptiske mand stod dog og ventede på mig ved bagagebåndet, 
og sammen fandt vi hans venner. På turen fik jeg yderligere 
information om byen, primært fra den ene af hans venner, som 
var født og opvokset i Manama, den hovedstad, jeg skulle på 
opdagelse i fra morgenstunden dagen efter. På sikreste og 
hyggeligste vis ankom jeg til hotellet og sagde tusind tak for 
køreturen og pænt farvel. 

 Mit førstehåndsindtryk af Bahrain var, at det på mange måder 
mindede om Dubai, hvor jeg har været flere gange i forbindelse 
med mit arbejde, da jeg var administrerende direktør. Bahrain 
kunne dog på ingen måde slå Dubais arkitektur. Til gengæld 
skulle det vise sig, at landet rummede mange spændende 
seværdigheder, god mad, høj service og en muslimsk imøde-
kommenhed og åbenhed. 
 Jeg glædede mig specielt til at opleve en af turistattraktionerne 
i Bahrains ørkenlandskab på øens øde og ufrugtbare sydlige 
halvdel. Netop dér groede et stort træ, der gik under navnet 
’Livets træ’. Træet, et kæmpemæssigt akacietræ, voksede ensomt 
på ørkensletten, uden at nogen havde kendskab til, hvordan 
det fik vand, så det kunne overleve. Den tre kvarter lange taxatur 
fra hotellet til den øde plet i ørkenen var meget inspirerende. 
Chaufføren fortalte om de seværdigheder, vi kørte forbi, blandt 
andet kongefamiliens palads, der strækker sig over et imponerende 
areal. Vi talte selvfølgelig også om Koranen, og havde adskillige 
af Koranens punkter til debat. Det er altid et godt samtaleemne 
i Mellemøsten.   
 På vejen mod ’Livets træ’ kørte vi forbi et meget stort antal 
oliefelter, hvor der bores efter olie, og lejre, hvor mennesker 
har mulighed for at campere i vintermånederne. Og pludselig 
ud af ingenting dukkede træet op - majestætisk i den ellers 
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ufrugtbare ørken. Ved første øjekast var jeg betaget af ’Livets 
træ’. Det var, som om jeg kunne fornemme energien fra træet 
på lang afstand. Jeg glædede mig til at komme ud af bilen og 
gå de sidste 50 meter op til træet, så jeg kunne stå under det 
og indsnuse energien. 
 Det var et træ med en ubeskrivelig energi og historie. Et træ, 
der er mere end 400 år gammelt, og hvis rødder måske går så 
dybt, at de henter vand på mange kilometers afstand. Mange 
mener, at træet lever på grund af Enki - den sumeriske Gud 
for kilder og floder - og at ’Livets træ’ markerer placeringen af 
Edens Have. Eller rettere: At Edens Have ikke var den eneste af 
sin slags, men at hele regionen, kendt som Dilmun, var fuld af 
steder som Edens Have. Steder, man med rette kunne betegne 
som Paradis.

 Dilmun og Dilmun-civilisationen havde jeg stiftet et indgående 
bekendtskab med, da jeg besøgte Bahrains Nationalmuseum 
og lærte om landets spændende historie. Et land, som omfattede 
blandt andet Bahrain før Kristi tid. Dilmun betragtes som en af 
de ældste gamle civilisationer i Mellemøsten, og beskrives som 
en paradisets have. Et land, hvor man ikke ældedes, et helligt 
land uden sygdom og død, som efter sigende har været 
inspirationen til fortællingen om Edens Have. 
 Det var ret interessant, og besøget fik mig til at reflektere 
over, om historien om Adam, Eva og Edens Have var en sand 
beretning om de første mennesker på jorden, eller om det blot 
var en historie med en pointe, der skulle tjene til at give menneske-
heden indsigt? Og om selve Paradiset mere er et udtryk for en 
tilstand, der - hvis Edens Have også var Paradisets Have - 
kunne manifestere sig på Jorden? Hvad var det, Jesus forsøgte 
at fortælle mig, da jeg sad i Peterskirken i Rom? Var årsagen til, 
at jeg var i Bahrain, i virkeligheden at jeg skulle forstå, at en ud-
bredelse af det kristne budskab om kærlighed og vigtigheden af, 
at man bekæmper sine egne selviske sider for at blive i stand 
til at elske sin næste, ensbetydende med, at vi som mennesker 
kunne genskabe Paradiset på jorden? 
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 For mig mindede beskrivelsen af Dilmun civilisationen om 
det forsvundne rige Atlantis, der først blev beskrevet af den 
græske filosof, Platon. Et rige, der til stadighed er et af verdens 
mest fascinerende mysterier, fordi ingen med sikkerhed ved, 
om det rent faktisk fandtes, eller om det blot er en myte. Og 
hvis det fandtes, hvor var det så, og hvor var det forsvundet 
hen? Øen Atlantis beskrives ligesom Dilmun som et paradis, 
et fantastisk og velhavende sted med frugtbar jord og rigeligt 
med vand, foruden en højt udviklet civilisation, der havde 
skabt teknologiske vidundere. Atlantis forsvandt fra jordens 
overflade på blot et enkelt døgn. Baggrunden for den enorme 
ødelæggelse, der fjernede Atlantis og den højtudviklede 
civilisation, var det menneskelige intellekt, der stillede sig i 
vejen for at livsenergien kunne strømme til menneskene. Mørket, 
det menneskelige ego, personligheden, havde banet sig vej, 
og lyset og kærligheden havde vanskeligt ved at klare sig. For 
at redde menneskeheden måtte Atlantis ofres, for at mørket 
ikke skulle få den totale magt over lyset. 
 Det mindede mig om, hvordan verden ser ud i dag, hvor det 
menneskelige ego, personligheden og det individuelle behov 
var fremherskende. Og at det, vi i virkeligheden havde behov 
for, var at lære af en beretning som Atlantis og deres kampe, 
oprør og vanskeligheder. Det ville bringe os tilbage på rette 
spor, væk fra mørket og ind i lyset, således at vi hver især kunne 
forene os med vores sjæl og skabe en bedre verden. 

Det islamiske rum
Som kvindelig turist i Bahrain, såvel som i Egypten, var det ikke 
nødvendigt for mig at være tildækket, sådan som mange kvinder 
var det til daglig. Jeg havde mit almindelige sommertøj på. Der 
fandtes dog steder, hvor jeg skulle være tildækket, hvis jeg 
ønskede adgang. Dette gjaldt blandt andet Den Store Moské 
i Bahrain, som taxichaufføren satte mig af ved på vej tilbage 
til hotellet. Her skulle jeg ikke blot have knæ, albuer og hår 
dækket, men bære en abaya, den lange sorte dragt, og have 
tørklæde om håret. Den Store Moské - også kaldet Al-Faith Moské - i 
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Manama er en af verdens største moskeer med plads til 5.000 
mennesker indenfor, og 2.000 mennesker udenfor i den åbne 
gård. Turister var velkomne her i dagtimerne og uden for bøn. 
Under bøn var det kun mændene, der havde adgang til moskeen, 
både udenfor og indenfor.
 Det var et imponerende syn, jeg blev mødt af, da jeg nærmede 
mig Den Store Moské, det helligste sted i Bahrain. Med den 
gigantiske kuppel på moskeens top var bygningen et sandt 
mesterværk. Jeg gik de første trin op ad trappen, tog skoene 
af og stillede dem på de dertil indrettede hylder. I en moské 
foregår al aktivitet barfodet. Indenfor i venterummet var der 
allerede mange andre turister, der ventede på at blive vist rundt 
af stedets turguider. Jeg blev modtaget med den største 
venlighed og faldt hurtigt i snak med én af guiderne, en Egyp-
tisk ingeniør, der arbejdede for ministeriet i Bahrain, og hjalp 
til i moskeen udenfor sin normale arbejdstid. Vi talte om min 
betagelse af stedet og selvfølgelig også om Koranen, indtil jeg 
blev henvist til at rum, hvor jeg blev iført en meget smuk sort, 
lang abaya, og fik viklet mit hvide tørklæde rundt om hovedet, 
så det dækkede alt mit hår. Jeg havde vænnet mig til altid at gå 
rundt med et tørklæde, fordi jeg aldrig vidste, hvornår jeg ville 
få brug for at skjule mit hår. 
 Den Store Moské i Bahrain er som alle andre moskeer i 
verden muslimernes helligsted for bøn. I moskeerne er der 
fællesbøn hver fredag, men de er også åbne for bøn på alle 
andre ugedage. Sådan var det også i moskeerne i Dahab. Ifølge 
Koranen er det velanset, at en mand beder fem daglige bønner, 
gerne i fællesskab med andre. Kvinder får ifølge traditionen 
størst udbytte af bønnen ved at bede den hjemme, dog 
med undtagelse af fredagsbønnen, hvor flere kvinder og børn 
deltager.

 Det er ikke alle moskeer, kvinder har adgang til, og hvis begge 
køn har adgang, er de adskilte. Mændene sidder i moskeens 
store sal, musalla, alle med hovedet vendt mod Mekka, mens 
kvinder og børn ofte sidder i et andet rum adskilt fra mændene, 
men stadig således, at de kan høre Imamen, der leder bønnen. 
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Adskillelsen af mænd og kvinder i moskeen skyldes tanken om, 
at mænd, såvel som kvinder, kan blive fristet ved at opholde sig 
sammen med det modsatte køn i moskeen. En fristelse, man 
ikke ville være i stand til at håndtere, og som i værste tilfælde 
ville ende i utroskab, skilsmisser og splittede familier. 
 Det er ikke nogen hemmelighed at antallet af danskere, der 
har været deres partner utro, er høj, ligesom skilsmisseraten 
i Danmark. Det gav mig stof til eftertanke om, hvorvidt en 
opsplittelse af kønnene og en kvindelig påklædning, der skjulte 
stort set alt, var den fremtidige vej til at skabe en kultur i 
balance. Det var på ingen måde min holdning. For at skabe 
balance måtte man set med min øjne sætte hinanden fri og 
lære at håndtere de fristelser, man bliver mødt med i livet. 

 Jeg vidste, at det kun var mændene, der i forbindelse med 
bøn havde adgang til den store sal i Den Store Moské, og min 
forundring var derfor stor, da den egyptiske guide spurgte mig, 
om jeg ville med ham, da de første toner lød fra minareten. Jeg 
fulgte efter ham, uden at det rigtig var gået op for mig, at jeg 
skulle overvære bønnen i den store sal i en af verdens største 
moskeer. Adskillige mænd havde taget opstilling på lange lige 
rækker, skulder mod skulder, med Imamen forrest og med 
ansigtet vendt mod Mekka, da jeg trådte ind moskeen. Jeg 
blev henvist til en stol på en stolerække bagerst i salen, lige-
ledes med ansigtet vendt mod Mekka. Det var helt fantastisk 
at have fået muligheden for som kvinde at være i denne store 
sal med plads til 5.000 mennesker, og overvære en muslimsk 
bøn. Bønnen er én af Islams fem søjler, det vil sige de religiøse 
pligter, der udgør fundamentet for den muslimske tro. Derudover er 
der trosbekendelsen, den årlige faste Ramadan, at give penge 
til de fattige, og en pilgrimsfærd til Mekka én gang i livet.  

 Den intense energi i moskeen skabte en indre ro i mig, fik mig 
til at trække vejret dybere og gav plads til en mængde følelser 
i min krop og i mit sind. Sådan var det for mig, når stilheden 
ramte mit indre, og jeg kunne bede om hjælp og styrke til de 
udfordringer, jeg stod overfor i livet, kærlighed til at åbne mit 
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hjerte, eller at sige tak for livet og læringen i livet. Af en eller 
anden grund havde jeg været meget blufærdig omkring det 
at bede, selv om jeg vidste, at jeg hvert evigt eneste sekund i 
livet var omgivet af højere bevidstheder, der hjalp mig, når jeg 
bad om hjælp. Bønnen var i de seneste år blevet en mere og 
mere naturlig del af mit liv, men det var ikke noget, jeg talte om. 
Det skyldtes måske de mange fordomme, jeg frygtede at blive 
mødt med, hvis jeg fortalte, at jeg bad. Bøn er et af de sidste 
tilbageværende tabuer. For mig handlede det ikke om at folde 
hænder eller kaste mig ned på knæ, men om at distancere mig 
fra hverdagen og støjen og trække mig ind i stilheden og møde 
mig selv gennem Gud og kærligheden.

 Efter bønnen hentede guiden mig, og jeg gav udtryk for min 
taknemmelighed. Efterfølgende fik jeg en rundvisning i Den 
Store Moské og hørte om stedets historie, hvorefter vi brugte 
adskillige timer på at udveksle synspunkter om Koranen. Vi 
talte blandt andet om Muhammed som den sidste profet eller 
sendebud. Jeg var af den opfattelse, at Koranen intet siger om, 
at Muhammed skulle være det sidste sendebud, men at det 
derimod var klart, at Muhammed var den sidste profet. Muhammed 
fik en speciel mission af Gud for at hjælpe menneskeheden, og 
han viderebragte det guddommelige budskab om en monoteistisk 
tro, det vil sige troen på én Gud. 
 Muhammed var som Moses, Jesus og David Guds profet, 
fordi han overleverede et helligt skrift, Koranen. Dette står i 
skarp kontrast til et sendebud, som Muhammed også var, men 
som jeg var overbevist om, at der findes utallige af. Et sendebud 
havde fået tildelt en livsopgave fra Gud med det formål at hjælpe 
menneskeheden, men uden at der var sket en overlevering af 
hellige skrifter. Det ville med andre ord sige, set med mine øjne, 
at menneskeheden ifølge Koranen ikke ville blive konfronteret 
med flere hellige skrifter, men det betød ikke, at der ikke ville 
komme flere her på jorden, der fungerede som Guds sendebud, 
og havde til formål at hjælpe med at skabe en bedre verden. 
Det betød ikke, at udviklingen ville gå i stå - tværtimod. Men 
det var blevet tid til at tænke anderledes i forhold til religion og 
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tro. At man kunne tro uden at være religiøs. 
 Inden vi sagde farvel til hinanden - uden at give hinanden 
hånden, som Koranen ifølge hans tolkning foreskriver ikke skulle 
være tilladt mellem en mand og en kvinde - fik jeg en gave i 
form af den originale oversættelse af Koranen sammen med 
ordene: ’Du kunne blive en rigtig god muslim.’ Om det var nogle 
ord, han valgte, fordi han kunne mærke, at jeg efter bedste 
evne forsøgte at sætte mig ind i Koranen og i langt de fleste 
tilfælde havde ligeså mange argumenter, som han havde, på 
grund af den gensidige respekt, der herskede mellem os trods 
uenigheder, eller noget tredje, var jeg usikker på. Den smukke 
gave var jeg taknemmelig for, og den var et godt supplement 
til den arabisk-dansk udgave af Koranen, jeg havde på min mo-
biltelefon. En bog, jeg skulle komme til at bruge utallige timer 
på. Besøget i moskeen og vores samtale havde for alvor gjort 
mig interesseret i Koranen, som på mange måder er et meget 
avanceret skrift. 
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KULTUREL FORSTÅELSE

Det havde været en både begivenhedsrig og lærerig tur til en 
anden del af Mellemøsten. Turen til Bahrain havde også budt på 
flere nye bekendtskaber, og jeg havde fået en større forståelse 
og dybere indsigt i kulturen i Mellemøsten. En tur, der havde 
fyldt min krop med inspiration og indsigt og mit hjerte med 
taknemmelighed. Turen havde også givet mig en ubeskrivelig 
lyst til at lære mere om den muslimske hverdag, og ikke kun 
fra de lokale mænd, som var dem, jeg indtil videre havde talt 
med i både Egypten og i Bahrain. Kvinderne var vanskeligere 
at komme i kontakt med, da de i stor udstrækning var i hjemmet 
for at tage vare på børnene, og tage hånd om rengøring, 
oprydning og madlavning. 

 Én dag, da jeg var på vej hjem fra byen i Dahab, gik jeg og 
funderede over, hvordan det skulle lykkes mig at komme i 
kontakt med de lokale kvinder og få et indblik i deres dagligdag. En 
dagligdag, der uden tvivl var meget anderledes end mændenes. 
Jeg bad i det skjulte en bøn om at få muligheden, og pludselig 
stod hun der foran mig. Hun var iklædt den sorte abaya og 
tørklæde om hovedet, skjult fra top til tå. Det eneste synlige var 
hendes øjne og hendes hænder. Jeg sagde hej til hende med 
et smil på læben, som jeg gør til stort set alle mennesker, jeg 
møder på min vej. Hun sagde hej tilbage og spurgte, hvordan 
jeg havde det. Det blev starten på en samtale, der førte til, at 
hun inviterede mig hjem til den obligatoriske beduin-the; sort 
the med rigtig meget sukker. 
 Hun boede sammen med sin mor forholdsvis tæt ved den 
lejlighed, jeg havde lejet. Et forhæng var hængt op som låge 
ind til huset, der bestod af en åben gård og to rum. Absolut 
ikke et hus, som vi kender det. I Danmark ville sådan et sted 
af forskellige årsager blive kaldt ubeboeligt. Udover hende og 
moderen boede der også syv geder. Stedet bar præg af, at de 
stort set ingenting havde. Moderen sad og samlede perler op 
fra jorden. Perler, som jeg antog hun på et tidspunkt må have 
tabt. Af perlerne lavede hun armbånd, som datteren solgte for 



119

blandt andet at få penge til mad. Hun tjente også penge ved at 
fjerne hår på kvinders kroppe med en speciel blanding af citron. 
Hun fortalte, at hun forsøgte at samle penge ind til at komme 
til Mekka. En af de fem pligter, en muslim har overfor sin Gud. 
Turen til Mekka er en pilgrimsfærd og en renselsesproces, som 
alle skal foretage mindst én gang i livet, hvis de økonomisk og 
fysisk har muligheden. Pilgrimsrejsen til Mekka og cirkulationen 
omkring Kabaen, den sorte rektangulære bygning i moskeen 
Masjid al-Harâm, i Mekka giver syndsforladelse og titlen pilgrim. 
Turen var meget vigtig for hende, fordi det ikke kun handlede 
om hende, men også om hendes far. Han var død uden at have 
besøgt Mekka, så det var hende, der skulle af sted på sin fars 
vegne. 
 Jeg blev mødt med gæstfrihed og imødekommenhed som 
alle andre steder i Egypten. På trods af, at de ingenting havde, 
blev jeg alligevel budt på the. Jeg havde lige været hos den 
lokale grønthandler og købe frugt, så det kunne jeg byde på, 
mens snakken gik lystigt omkring livet i Dahab, og i særdeleshed 
Mekka og den meget specielle sorte sten, der er placeret ved 
Kabaen. Stedet var uden tvivl også en drøm for mig. Jeg vidste 
ikke hvorfor, men jeg var betaget af det ’forbudte’ land Saudi-
Arabien, og ville rigtig gerne dertil. For en ikke-muslim er det 
dog vanskeligt, og for en kvinde kræver det følgeskab af en 
mand i form af ægtemand, onkel eller bror, eller en officiel 
invitation fra et ministerium eller en virksomhed. Dette skyldes 
ikke, som mange tror, Koranen, det er derimod lovgivningen i 
Saudi-Arabien, der foreskriver dette. Og der er ingen åbenhed 
for ikke-muslimer til at besøge muslimernes helligdom i Mekka 
- det er udelukkende forbeholdt muslimer.
 Trods sprogvanskeligheder var det dejligt at tale med en lokal 
kvinde, og jeg så frem til at møde flere. At møde lokalbefolkningen 
er den bedste måde at lære kulturen at kende på, så jeg var 
taknemmelig for, at min bøn var blevet hørt. 
 
En stor familie
En af de mange caféer i Dahab var blevet mit kontor og mit 
andet hjem. Det var her, jeg ofte sad og skrev, og her, jeg mødte 
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mange af de lokale, hovedsageligt mænd. En dag sad jeg og 
talte med en beduin om familier og børn, og vi udvekslede vores 
historier. Hans far, en ældre herre fra en af beduinstammerne på 
Sinai-halvøen, som jeg senere fik lejligheden til at møde, havde 
giftet sig hele fem gange. Den historiske tolkning af Koranen 
giver manden ret til at have fire hustruer samtidig under 
forudsætning af, at han er i stand til at behandle dem ens. 
Dette faktum fortalte mig, at det på ingen måde var muligt i 
praksis for en muslimsk mand at være gift med flere kvinder på 
én gang, fordi det måtte være en umulighed at behandle dem 
ens, idet det ikke blot handlede om at give dem de samme 
materielle vilkår. Det fornemmede jeg var nutidig praksis. Jeg 
måtte nødvendigvis nærlæse Koranen for at få et større ind-
blik i polygyni, det vil sige flerkoneri. Til min store overraskelse 
opdagede jeg noget helt andet; nemlig at flerkoneri i Koranen 
figurerer i forbindelse med en efterkrigssituation, hvor mange 
kvinder havde mistet deres forsøger, og var blevet enker og 
faderløse. Med en forholdsvis større andel af kvinder, der ikke 
var i stand til at brødføde sig selv, kunne flerkoneri umiddelbart 
give mening. Men en efterkrigslignende tilstand var jo langt fra 
den situation, der hersker i de muslimske lande i dag, så det var 
vanskeligt for mig at forstå, at Koranen skulle give mænd ret til 
at gifte sig med op til fire kvinder samtidig. 
 Faderen havde mistet én af sine koner, og havde derfor giftet 
sig igen. Han havde i løbet af sit efterhånden lange liv fået intet 
mindre end 28 børn, hvoraf beduinmanden, som jeg havde lært 
at kende, var ét. I alt bestod deres familie af så mange personer, 
at han ikke kendte det præcise antal. Det var noget anderledes 
med min familie, som bestod af min mor, min søster, mine to niecer 
og mig selv. Det var til at overskue. Og mig, som i en alder af 
44 år havde været gift og skilt tre gange med tre forskellige 
mænd, i modsætning til beduinmanden, der endnu ikke i en 
alder af snart 37 år var blevet gift eller havde fået børn. 
 Jeg fik lejlighed til at besøge familien adskillige gange, og 
hver gang var det en fornøjelse. Jeg blev mere og mere vant til 
at sidde på gulvet både udenfor og indenfor, spise med fingrene 
og drikke af den fælles vandkande, der blev sendt rundt. En 
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familie, hvor jeg altid blev mødt med åbne arme og kærlighed, 
selv om jeg adskilte mig fra dem på mange punkter. Blandt 
andet gik jeg i dansk sommertøj, ofte med bare skuldre, kjoler, 
der gik til over knæene, og åbne sandaler, i modsætning til alle 
kvinderne, der altid var tildækkede, også indenfor hjemmets 
fire vægge. Tørklædet tog de dog af og til af, hvis der kun var 
kvinder og børn til stede, men det blev taget på så snart en 
mand viste sig. 

 Umiddelbart havde vi, beduinmanden og jeg, ikke mange 
ting tilfælles, men vi opholdt os mange timer i hinandens selskab. 
Og én ting havde vi tilfælles; kærligheden til børn. Også selv 
om ingen af os havde nogen. Beduinmanden var tilknyttet en 
børnehave via en fra sin familie, og da han spurgte mig, om jeg 
havde lyst til at besøge den, var jeg ikke et øjeblik i tvivl. Det 
dejligste syn mødte mig, da jeg trådte ind i børnehaven. 20 
smilende børneansigter, der alle gerne ville sige hej og byde 
velkommen på deres helt egne og fantastiske måder, som kun 
børn kan. Mit hjerte blev øjeblikkeligt fyldt til bristepunktet af 
kærlighed. 
 Børnehaven var på ingen måde som en traditionel dansk 
børnehave. Her var intet legetøj, intet at skrive med eller på, og 
hverken borde eller stole. Der var blot et rum med kludetæpper 
på et betongulv, og en gammel tavle med lidt kridt i et ikke 
særligt stort og halvmørkt rum, og udendørs lidt plads i skyggen 
med et par tæpper, mens resten af børnehaven var under åben 
himmel. Det måtte være noget af en udfordring, når tempera-
turen om sommeren kunne runde 45 grader. 
 Den ubetingede kærlighed, jeg mødte blandt børnene og de 
unge kvinder, der tog vare på dem, var fantastisk. Der var en 
umiddelbar glæde og hjertevarme - de åbnede deres arme og 
lukkede mig ind i deres verden. Vi legede udenfor i deres lille 
gård, og jeg måtte improvisere og på bedst mulig vis huske nogle 
af de lege, som jeg legede, da jeg var barn. Jeg var også med til 
undervisningen, som de havde søndag til torsdag, når de var i 
børnehaven. Børnene, som alle var mellem tre og seks år, øvede 
hver dag tal og bogstaver både på arabisk og på engelsk. Jeg 
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fulgte med, da tallene fra 1-10 på arabisk skulle repeteres, og 
ligeledes alfabetet. Her var vi præcist på samme niveau, og jeg 
fik lov til at undervise børnene i tallene og alfabetet på engelsk.   
 Besøget i børnehaven fik mig til at reflektere over, hvor 
forskellige vilkår børn har verden over, og hvor forskellig 
børnehaven i Dahab er i forhold til en gennemsnitlig dansk 
børnehave. Det er ikke nødvendigvis de mange materielle ting, 
der er med til at skabe glæde hos børnene. Det kunne jeg se i 
børnehaven i Dahab. Alligevel var jeg blevet ramt af et eller andet, 
og jeg ville gerne gøre noget for dem. Beduinmanden og jeg 
besøgte den eneste butik i Dahab med legetøj, og fyldte en 
kæmpe papkasse med bolde, spil, klodser, perler, biler, farve-
blyanter, papir, tavlekridt og meget mere til børnene. Min hen-
sigt var på ingen måde at forsøge at ’redde’ dem - jeg ønskede 
bare at bidrage på min egen måde. Jeg vidste, at det ville gøre 
en stor forskel for børnene i deres hverdag i børnehaven, og 
det var skønt at se dem lege med legetøjet og tegne de fineste 
tegninger, som de efterfølgende hængte op i det lokale, hvor 
de blev undervist. 
 Jeg vil gerne dele og i en eller anden form investere i børnenes 
fremtid, i vores fælles fremtid. Og måske ville jeg en dag have 
behov for, at de delte med mig. Jeg var meget velkommen i 
børnehaven, som jeg besøgte flere gange om ugen. Dels for at 
lege og hygge med børnene og lære de unge kvinder at kende, 
men også for at praktisere det arabiske sprog. Samværet med 
børnene, der kun kunne sige få ord på engelsk, betød, at jeg 
efter bedste evne var nødsaget til at kaste mig mere og mere 
ud i det arabiske sprogs finurligheder. 

Frihedstrangen
Hvor end jeg har bevæget mig de seneste måneder, er jeg, på 
trods af store og tydelige kulturelle forskelle, blevet mødt med 
kærlighed. Og på trods af mine utallige og ind i mellem meget 
nærgående, kritiske og personlige spørgsmål, er jeg altid blevet 
mødt med respekt og har fået svar. Med hjælp fra de lokale 
havde det givet mig et uvurderligt indblik i en fremmed kultur, 
og en meget anderledes dagligdag end den danske. En mus-
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limsk dagligdag og kultur, der på mange måder var reguleret af det 
1.400 år gamle regelsæt, Koranen, som Muhammed efterlod 
sig. Islam er ikke blot en religion. Det er en komplet samfunds-
model med et detaljeret politisk system og et retssystem, Sharia. 
Enhver bestemmelse eller lov i Sharia er baseret på henvisninger 
til Koranen eller Sunnaen, bestående af to skriftsamlinger; Hadith 
og Sira, der beskriver personlige detaljer i Muhammeds liv.
 Det første princip i Islam er, at hele verden skal adlyde og 
underkaste sig Allahs lov, og følge Muhammeds Sunna, hvilket 
indebærer, at hele verden som muslimer skal underkaste sig 
Sharia.
 Sharia er ifølge islam hævet over verdslige love og forfatninger, 
og kan dermed ikke reformeres. Den er Allahs - det vil sige 
Guds - lov, og den er perfekt, universel og fuldkommen ifølge 
Sharia. Islam er således både en politisk ideologi og et magt-
fuldt politisk system, såvel som en religion. Set med mine øjne 
var det den politiske islam, der kunne give anledning til bekymring - 
ikke religionen. Koranen er på mange områder åben for fortolk-
ning, og hvor jeg har opholdt mig i Mellemøsten indtil videre, 
er det den historiske fortolkning af Koranens regler, der regulerer 
mange aspekter i dagligdagen, ikke Sharia. Og heldigvis for 
det. 
 Min oplevelse af religionen var derimod, at den er et middel 
til at få mennesker til at stå sammen og tro på noget større. Og 
det har set med mine øjne et fredsskabende formål. Samtidig 
betød Islam dog i praksis, at det, jeg kendte til fra Danmark, og 
som var naturligt for mig, ikke var naturligt i Egypten - eller for 
den sags skyld i resten af Mellemøsten. Der herskede hverken 
demokrati, frihed eller ytringsfrihed, sådan som det var i Danmark, 
og der var langt fra den ligestilling mellem kønnene, som før 
havde været en del af min hverdag. 
 Ligestilling var et vigtigt område for mig, fordi mange af de 
muslimske beduinkvinder, jeg havde mødt, ikke levede med 
den kønsligeværdighed, som Koranen taler om. Ifølge det hellige 
skrift er mand og kvinde skabt ud fra den samme grundcelle; 
fysisk forskellige, men ligeværdige. Og de er skabt til at leve 
i kærlighed og tryghed som hinandens fæller og beskyttere, 
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der er gensidigt afhængige af og forpligtede overfor hinanden. 
Derudover findes der også afsnit i Koranen, der har givet anledning 
til fortolkninger, som har umyndiggjort kvinder og underlagt 
dem mandens autoritet.

 For at sikre fred, demokrati, ligestilling og frihed vil det være 
nødvendigt at gøre op med en række grundlæggende fortolk-
ninger af Koranen, og adskille religion og politik, det vil sige 
Islam som tro og som magtmiddel. Magt og kontrol under religiøst 
dække kan på ingen måde være fredsskabende, og derfor ikke 
et middel til at skabe et demokratisk samfund, hvor alle har 
friheden til at leve det liv, de ønsker. En ting, der var en selvfølgelig-
hed for mig i kraft af det land og den familie, jeg var opvokset i. 
Derfor var det et kulturchok for mig at komme tættere og tættere 
på dagligdagen i det muslimske land. Kønnene og dagligdagen 
var fuldstændig opdelt blandt mange muslimer, og i særdeleshed 
blandt beduiner. Kvinderne tog sig af børnene og hjemmet, og 
nogle lavede også håndarbejde, som de solgte til turister. Mændene 
var derimod uden for hjemmet og sørgede for at tjene penge. 
En hverdag, der lå meget langt fra den hverdag, som jeg var 
vant til. Kulturen var anderledes, og livet og dagligdagen var 
på mange måder reguleret af den historiske fortolkning af 
Koranen.
 Det betød, at det var mændene, jeg knyttede kontakt med, 
da de var i byen i Dahab, hvor jeg også var. Heldigvis har jeg 
været vant til at omgås mænd i mit liv, hvilket på mange måder 
kunne være meget mere simpelt end med kvinder. Det var der-
for heller ikke mærkeligt for mig at sige tak for en invitation til 
en mandlig beduins fødselsdagsfest, hvor der blev serveret en 
dejlig fødselsdagskage fyldt med flødeskum, og jeg kom med 
en flaske vodka som gave, selv om jeg vidste, at jeg ville være 
ene kvinde. Sådan en situation måtte jeg vænne mig til, hvis jeg 
ville lære de lokale at kende. 
 Når vi mødtes, talte vi om løst og fast og i gensidig respekt. 
Vi udvekslede også forskellige synspunkter og tolkninger af 
Koranen, så som Koranen som fuldendelsen af Toraen og 
Biblen, Muhammed som den sidste budbringer, kvinder og 
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tildækning, flerkoneri, belønning og straf, religion som tro og 
støtte eller som middel til magt. Koranen er, som jeg ser det, 
på mange områder åben for fortolkning, og netop det faktum 
betød, at vi havde mange interessante diskussioner. 

 Måske er det i kraft af mit køn, at min interesse for Koranen 
i stor udstrækning handler om kvinderne og deres liv i Mellem-
østen. Jeg følte ikke, at de havde frihed til at leve et berigende 
liv. Det smukke Dahab havde så mange ting at byde på, men 
kvinderne måtte ikke mødes med mig inde i byen for at gå på 
café eller restaurant, og de måtte heller ikke gå med til stranden 
og bade. Når vi så hinanden, var det i starten hos dem, indtil de 
fik modet eller lov til at besøge mig i min lejlighed. Og der 
herskede altid en frygt for, at de ville blive set på vejen hen til 
mig, eller når de var på min balkon. Jeg kunne dog forsikre dem 
om, at det ikke var muligt for nogle beduinmænd at se dem på 
balkonen nede fra stranden. Og hvis det skete måtte jeg gøre, 
hvad jeg kunne, for at redde trådene ud. 
 Vi har hygget og spist frokost og aftensmad i min lejlighed 
og også holdt fødselsdag for en beduinkvinde. For mig var det 
en naturlig ting at invitere på kaffe, the og mad og hygge hjemme 
hos mig, på samme måde som jeg blev inviteret hjem til beduin-
familierne. Og hvis de var på besøg i forbindelse med, at der 
blev kaldt til bøn, fandt vi tæpper frem eller de brugte deres 
tørklæder, gjorde sig klar til bøn ved at vaske sig og bede, som 
de skal. Hvor de befandt sig var ingen hindring i forhold til at 
skabe forbindelse til Allah. 
 Når de sad på min balkon iført deres smukke kjoler, som 
de bar indenunder deres sorte og lange abaya, og med deres 
smukke lange hår, og gav dem selv lov til at slappe af, blev de 
ramt af en følelse af frihed. Den frihed, som jeg fornemmede de 
længtes efter, og som deres kulturelle baggrund gør alt for ikke 
at lade dem mærke. En frihed blandt kvinderne, som jeg mærkede 
en dag, jeg var inviteret til en frokost sammen med cirka 30 
beduin-kvinder. Der var allerede godt gang i selskabet, da jeg 
ankom til lejligheden. Jeg havde taget cola og chokolade med 
og vidste, at der ville blive serveret frokost og the. Der var 
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allerede godt fyldt med kvinder, og snakken gik overalt. Enkelte 
af kvinderne kunne tale engelsk. Det var dog ikke noget problem 
for mig blot at sidde og observere alle disse fantastiske kvinder. 
Det var jeg vant til, når jeg besøgte beduin-familierne. Vi spiste, 
som det er sædvanen; siddende i skrædderstilling på gulvet 
spisende af de samme store fade og skåle, blot med fælles skeer 
til supper, der gik på omgang. Resten af maden blev indtaget 
med fingrene, hvilket jeg efterhånden var blevet vant til, også 
uden længere at tænke over eventuelt at vaske fingrene først. 
Det gør man til gengæld bagefter. 
 Vi fik suppe med små pastastykker, salat, ris og en kartof-
felret med kødstykker. Et måltid, der minder om det, der altid 
bliver serveret, dog med en variation mellem kød, fisk og kylling. 
Det smagte skønt i det dejlige selskab. Efter maden blev der 
serveret the, og så var det tid til, at der for alvor blev skruet 
op for tv’et og musikken, og kvinderne begyndte at danse deres 
obligatoriske mavedans - en af verdens ældste kulturdanse. 
Det er ingen nem dans, og jeg opdagede helt nye måder at 
bevæge min krop på. Nogle bevægelser var nemme, andre var 
usædvanlige, og det krævede en del øvelse og koncentration at 
vænne sig til blot de mest simple af dem.
 En skøn eftermiddag var ved at slutte, jeg var endnu en 
oplevelse rigere, og var kommet tættere ind på livet af nogle 
af de beduin-kvinder, der har deres dagligdag i Dahab. Alle var 
glade efter at have været i hinandens selskab, og for nogle var 
afslutningen på selskabet samtidig et fingerpeg om, at det var 
tid til at komme hjem til et ægteskab, de ikke nødvendigvis selv 
havde valgt eller var specielt lykkelige i. 
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VIDEN OG VISDOM

Jeg havde behov for lidt forandringer i min dagligdag, og havde 
lyst til at få ny inspiration. Turen var kommet til Alexandria og til 
et gensyn med Kairo og pyramiderne i Giza. Alexandria havde 
jeg aldrig besøgt, mens jeg derimod ti år tidligere var i Kairo. 
Min fars sidste ønske, inden han fysisk forlod denne jord, var 
at komme til Egypten, og sammen oplevede vi et at verdens 
syv vidundere i Giza. Hvorfor netop Alexandria var den næste 
egyptiske by på min liste, var jeg ikke klar over. Min intuition 
havde vist mig vejen. Jeg vidste dog, at Egyptens næststørste 
by i antikken var kendt for at have verdens største bibliotek 
og læringscenter. Og det var mit første stop, efter jeg havde 
checket ind på et dejligt hotel centralt i byen. 
 Jeg blev mødt af den egyptiske venlighed og gæstfrihed al-
lerede da jeg bevægede mig ud fra hotellet, og var på vej mod 
byen uden at kende den præcise destination. Bykort blev der 
ikke gjort meget ud af, så jeg var efterhånden blevet vant til at 
spørge mig frem. For at komme til at gå langs med vandet, skulle jeg 
krydse en meget bred dobbeltsporet vej, hvilket umiddelbart 
synes som en umulig opgave. Jeg vendte mig om og spurgte 
den første mand, der kom mig i møde, om hjælp til at få mig 
sikkert over på den anden side. Som sagt så gjort. Vi skulle den 
sammen vej ind mod byen, og han ville gerne følge mig på vej. 
 Det blev til en længere gåtur, som bød på en spændende 
introduktion til Alexandria. Alt det, jeg ikke havde læst som 
forberedelse til turen, fik jeg fortalt på den mest fantastiske 
måde. Den unge mand fortalte blandt andet om byens store 
moské; El Qaed Ibrahim Moskeen, King Farouk Paladset og 
Montazah Paladshaverne. Bestemt nogle af de steder, jeg 
kunne tænke mig at aflægge et besøg. Han insisterede på, at 
jeg skulle besøge biblioteket først, hvilket jeg ikke kom til at 
fortryde. Vi sagde farvel til hinanden, og jeg var igen på egen 
hånd. 

 Indtil biblioteket i Alexandria, Bibbliotheca Alexandria, brændte 
omkring år 400, var det mødested for intellektuelle fra hele verden. 
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Verdens største tænkere valfartede til Alexandria, og da biblioteket 
forsvandt - ingen ved med sikkerhed hvordan - gik uvurderlige 
værker tabt for den akademiske verden. I 2002 åbnede det 
prægtige bibliotek igen, blot i en moderne udgave med det 
formål at være et center for debat om udvikling og reformer i 
den arabiske verden. 
 Selve bygningen var usædvanligt konstrueret. Hovedbyg-
ningen lignede til forveksling en stor tromme, der var stillet på 
skrå. Og den buede ydermur i gråt granit havde indhuggede 
skrifttegn fra nutiden og oldtiden, anbragt i rækker oven på 
hinanden. For mig var det et passende symbol på kundskabens 
byggesten. Jeg bevægede mig indenfor i den åbne læsesal, der 
med sine mange etager fyldte det meste af trommens eller 
cylinderens indre. En enorm mængde viden var samlet her, og 
det var ikke engang fyldt. Det var muligt at opbevare op mod 
8.000.000 bøger på dette smukke sted. 

 Jeg lod min intuition lede mig på vej i de uanede mængder 
af viden i det store bibliotek. Jeg fornemmede blot, hvor jeg 
skulle gå hen, og bevægede mig i stille tempo hen til et specifikt 
sted, der på en eller anden måde trak i mig. Da jeg kiggede 
op stod jeg i en åbning, hvor der ovenover var et stort, sort 
skilt med teksten ’From Knowledge to Wisdom’ (’Fra Viden til 
Visdom’). Jeg vidste, at det var det helt rigtige sted at være 
netop nu. 
 Fra viden til visdom er netop den udvikling, der er nødvendig 
for verden, fordi forskel mellem viden og visdom er betydelig. 
Viden er den faktuelle og målbare størrelse, mens visdommen 
ikke er entydig og logisk, men refleksionen over viden i en større 
sammenhæng. Visdom er for mig en blanding af kundskab og 
kærlighed. Med andre ord en viden, der er blevet skabt i kraft af 
utallige erfaringer, og praktiseret med et godt og kærligt motiv. 
Visdom er for mig ikke en vej, man kan gå. Visdom er selve vejen, 
og måden at blive vis på, er at gå vejen selv. 
 Jeg bevægede mig ind mellem alle reolerne, lyttede til min 
intuition og fandt på den måde frem til den ene interessante 
bog efter den anden. Fra sundhedsvidenskab til Einstein og 
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Jung, og til bøger om lederskab og fænomenologi. Alt sammen 
noget, jeg vidste på en eller anden måde havde eller ville få en 
betydning.
 Viden er nødvendig, og videnskaben har sin plads. Men viden 
var også begrænset, og intellektet kan ikke alene lede til helheden 
og et meningsfyldt og harmonisk liv. Det vidste jeg nu. Jeg havde 
i stilheden søgt indad og afdækket nogle dybere lag i mit væsen, 
for at finde vejen til mit hjerte. Jeg havde mødt kærligheden og 
visdommen og erkendt, at jeg var en del af en større sammen-
hæng. 

 Efter besøget på biblioteket vandrede jeg rundt blandt lokal-
befolkningen i gaderne i den smukke, men også støjende by 
fyldt med mennesker og biler. En stor kontrast til Dahab, hvor 
der ikke var mange biler, og hvor alt åndede fred. Den samme 
fred, som jeg blev mødt med, når jeg gik ind i en moské. Og El 
Qaed Ibrahim Moskeen i Alexandria var ingen undtagelse. 
 Jeg gik op mod indgangen til moskeen i egne tanker, og 
blev forblændet over synet af det imponerende mesterværk. 
På vej op ad trappen blev jeg stoppet. Hovedindgangen til 
moskeen er forbeholdt mænd, så jeg skulle i stedet fortsætte af 
en anden trappe og hen langs siden af bygningen. Jeg tog skoene 
af udenfor og viklede mit ansigt og hår ind i det tørklæde, jeg 
efterhånden altid huskede at have med mig. Indenfor var der 
opstillet nogle få bænke, og jeg satte mig ned ved siden af en 
egyptisk kvinde, der sad og bad. Bag mig sad to kvinder og 
læste op fra Koranen. Jeg nød stilheden og roen i Guds hus. 
 Også i denne moské var kvinderne og mændene adskilte 
under bønnen uden mulighed for at se hinanden. Kvindernes 
forholdsvis beskedne areal i moskeen var lukket af med en væg 
af flere meters højde, som derfor også var den udsigt, de havde 
foran sig, når de bad. Heldigvis lykkedes det mig at få et glimt, 
da jeg var kommet på gale veje, og var på vej ind af mændenes 
indgang til moskeen. Ellers er der stort set ingen mulighed for 
at se moskeens storslåethed på grund af afskærmningen. Jeg 
måtte blot slå mig til tåls med, at jeg trods alt havde adgang 
til moskeen, og at der ikke blot var et enkelt rum, der var 
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forbeholdt mændene, sådan som det var i flere af moskeerne i 
Dahab. 
 Inden hver bøn var det obligatorisk for muslimerne at vaske 
sig, og det skulle gøres uafhængigt af, om bønspraksis blev 
foretaget hjemme eller i en moské. Den rituelle afvaskning 
inden bønnen kaldes ’wudu’. Først vaskes hænderne tre gange, 
så skylles munden og næsen tre gange, derefter vaskes ansigtet 
tre gange. Så kommer turen til armene, som skal vaskes op 
til albuerne tre gange, vand kommes på hovedet, og ørerne 
vaskes udvendigt og indvendigt tre gange. Tilslut vaskes først 
højre fod til og med anklen og fra lilletå til storetå, og derefter 
venstre fod på samme vis. Et ritual, jeg selv prøvede, da jeg fik 
adgang til en moské i forbindelse med Ramadan, muslimernes 
fasteperiode, og bad sammen med adskillige kvinder i én af de 
få moskeer i Dahab, hvor der var et specielt rum tilegnet kvinderne 
i forbindelse med bøn. Renheden var vigtig, og det var ikke tilladt 
for kvinder at gå ind i en moské, når de havde menstruation 
eller blødte efter en fødsel, da disse tilstande blev betragtet 
som urene. På samme måde måtte kvinderne heller ikke bede 
deres fem daglige bønner i den periode, hvor de blev betragtet 
som urene. 

Ligeværdighed og uafhængighed 
Renhed er blot én af de mange regler, der er vigtige elementer 
i hverdagen i et islamisk land som Egypten. Regler, der ofte 
kan føre til en debat om ligeværdighed og ligestilling - et meget følsomt 
emne, det var jeg bevidst om. Ifølge Koranen er manden og 
kvinden også ligeværdige i Guds øjne, og ingen af dem er den 
anden overlegen i nogen henseende. Intet menneske bør være 
underlagt et andet uanset race, køn og seksualitet, og alle skal 
have lige rettigheder, lige muligheder og anses som lige værdige, 
hedder det i Koranen. Til gengæld tildeles kvinden og manden 
forskellige roller og opgaver, hvilket skyldes deres fysiske og 
psykiske forskelligheder. 
 I relation til grundprincipperne i Islam er manden i et 
ægteskab at betragte som forsørgeren, den trygge, den sikre. 
Kvinden i ægteskabet har derimod rollen som den bærende for 
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menneskeligheden og samfundet i kraft af opdragelsen af nye 
samfundsborgere. Hun er på ingen både forpligtet til at gøre 
rent og lave mad, og dermed ikke tvunget til at holde sig væk 
fra arbejdsmarkedet, ifølge Koranen. Muhammed opfordrede til 
at søge viden og videregive den til andre, og det gjaldt naturligvis 
både mænd og kvinder. På hans tid var kvinderne også aktive i 
forskellige erhverv.
 Selvfølgelig er historien i Egypten præget af, at det også har 
været et statussymbol, at kvinden ikke behøvede at arbejde, og 
dermed ikke bidrage til familiens underhold. Det var manden, 
der tjente pengene, og som skulle sørge for kvinden. Kvinden 
har ifølge Koranen ret til livslang forsørgelse, hvilket kan undre 
mig. Men på trods af dette faktum, er der intet sted i Koranen 
nævnt, at kvinder skal være i hjemmet og lade de mere udad-
vendte aktiviteter være forbeholdt mændene. 
 Ligeværdighed er værd at kæmpe for til sidste åndedræt. 
Det er et ønskværdigt, basalt behov for mennesket, og ethvert 
menneske, som er undertrykt, vil have et behov for ligeværdighed 
og retten til at være fri, uafhængig og ytre sin mening på lige 
fod med alle andre. Der er dog stor forskel på principperne 
om ligeværdighed og den virkelighed, der hersker i dele af den 
muslimske verden. Det er en mandsdomineret kultur, som mange 
muslimer har indrettet sig under, og her hersker ingen form for 
ligeværdighed. Kvinderne er mange steder på ingen måde frie 
og uafhængige. Her hersker en tilbagestående samfundskultur, 
der er præget af tidligere tiders syn på kvinder og gamle kulturelle 
traditioner, samt mangel på uddannelse. 
 Ligeværdighed og uafhængighed er en menneskeret, og så-
dan bør det også være i Egypten. Hvor jeg boede i Dahab ople-
vede jeg desværre, at der ikke var en udpræget grad af ligevær-
dighed mellem mænd og kvinder. Størstedelen af beduinkvinderne 
opholdt sig i hjemmet, hvor de tog vare på de huslige pligter, 
og de bevægede sig stort set aldrig i det offentlige rum, hvor 
mændene derimod befandt sig. Kvinderne var økonomisk 
afhængige af deres mænd, da mange end ikke havde lov til at 
tjene deres egne penge.  
 Andre steder i Egypten, hvor samfundet ikke længere i så 
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udstrakt grad er præget af gamle kulturelle traditioner, eksisterer 
der en større ligeværdighed og uafhængighed. Det er dog stadig 
ikke i den grad, vi opfatter ligeværdighed og uafhængighed 
mellem kønnene i den vestlige verden. Oplevelsen havde givet 
mig noget at tænke over, og tændt en flamme i forhold til på en 
eller anden måde at hjælpe kvinderne i Dahab, så de kunne mærke 
den frihed i livet, som jeg mener ethvert menneske har ret til. 
På trods af den åbenlyse forskel mellem kønnene, og den, set 
med mine øjne, manglende ligeværdighed mellem kønnene i 
mange sammenhænge blandt de lokale, blev jeg altid behandlet 
ligeværdigt, som én af mændene, og jeg blev altid mødt med 
kærlighed. Jeg havde allerede mødt mange fantastiske mennesker 
på min vej, og fremtiden ville byde på endnu flere nye bekendt-
skaber og venskaber. 

 Jeg var kommet tilbage på hotellet efter en skøn dag i den 
støjende by, med mange nye indtryk. Det var tid til at slappe 
af og genopleve byen via de fotos, jeg havde taget med min 
mobiltelefon. Der blev også uploaded nogle fotos på Instagram, 
således at venner og bekendte kunne følge med i min færd, og 
jeg selv havde en forholdsvis enkel måde at genopfriske alle 
mine oplevelser på. 
 Kort tid efter jeg havde uploaded et af billederne og angivet 
stedet som Alexandria, modtog jeg en besked fra en mand, jeg 
havde mødt igennem en fælles ven i Dahab. Han spurgte mig, 
om jeg var i Alexandria. Han boede udenfor byen i passende 
afstand til, at han kunne køre til Alexandria med en kammerat 
for at mødes med mig senere på aften. Det var fantastisk at 
være i en ny by, hvor invitationer til at tage i byen og opleve 
nattelivet dukkede op nærmest ud af det blå. 
 Vi mødtes om aften på en hyggelig bar i Alexandria, og fik 
talt om hans besøg i Dahab og vores forelskelse i stedet, og 
om vores fælles ven, som vi alle havde i vores hjerte. Han 
sad desværre stadig i fængsel og ventede på at få sin dom. Vi 
var alle overbeviste om hans uskyld i denne gamle sag fra 2011, 
hvor han havde været på et forkert sted på et forkert tidspunkt 
i forbindelse med nedbrænding af en bygning med gamle 
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bøger under revolutionen i Egypten i 2011. Han var nu blevet 
arresteret, angiveligt fordi en havde stukket ham, og kunne se 
frem til enten en frifindelse eller op til 25 år bag tremmer. 
Heldigvis var det muligt for ham mod betaling at have sin 
telefon i fængslet. Det betød meget for mig, at det var muligt 
at komme i kontakt med ham løbende, så jeg vidste, hvordan 
han havde det, og på bedst mulig måde kunne støtte ham. 
 Han ringede tilfældigvis på sin vens telefon, da vi alle tre 
sad sammen om aftenen på baren og drak frisklavet juice, og 
mændene røg vandpibe. Jeg tog hans vens telefon og sagde 
mit navn, hvilket resulterede i en dyb stilhed i den anden ende 
af røret. Vores ven var overrasket, og havde med garanti kon-
trolleret, om han havde ringet til det rigtige telefonnummer. 
Han blev ved at gentage: ’Min gode Gud! Min gode Gud!’ før 
han brød ud i et stort grin. Det var en stor og glædelig overra-
skelse for ham, at vi mødtes, og for mig endnu en bekræftelse 
på venligheden og imødekommenheden blandt befolkningen i 
Egypten. 

 Dagen efter bød også på et møde med lokale fra Alexandria. 
En af mine gode venner fra Dahab, som også var min lærer i 
arabisk, havde kontaktet en af sine bedste venner og spurgt, 
om hun havde lyst til at give mig en rundvisning i byen. Hun 
havde ringet dagen forinden, og vi havde aftalt at mødes ved 
Den Store Moské. 
 Jeg sad og nød udsigten ud over vandet ved stranden, da 
hun smilende kom mig i møde. Vi mødtes med nogle af hendes 
veninder, besøgte lokale butikker og spiste lokal egyptisk mad, 
alt imens snakken faldt på forskelle og ligheder mellem Danmark 
og Egypten. En snak, der altid er spændende, men til tider også 
udfordrende. Jeg tænkte, at det kunne være hyggeligt, hvis hun 
kunne besøge mig i Dahab, hvor jeg boede, men hun sagde, at 
vores eneste mulighed for at mødes ville være i Alexandria, da 
hun ikke må rejse alene. 
 Det var vanskeligt for mig at forestille mig, hvordan det måtte 
være at være ung kvinde - eller kvinde i det hele taget - og ikke 
have mulighed for at rejse, som man havde lyst til. I øvrigt var 
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det ikke blot en udfordring for kvinderne, men generelt en 
udfordring for egyptere, da de havde vanskeligt ved at få visum 
til andre lande. Det betød, at mange aldrig havde rejst uden for 
landets grænser og derfor ikke havde lejlighed til at besøge 
andre kulturer.

Støj og indre stilhed
Der er ufatteligt mange biler og mennesker i Alexandria, og jeg 
havde brug for ikke kun indre stilhed, men også ydre stilhed. 
Inden det var tid til at rejse videre den følgende dag med taxi 
til Kairo, ville jeg ud og se Montaza Palads. Komplekset består 
af Salamlek Palads, der blev bygget i 1892 af Khedive Abbas II, 
den sidste hersker af Muhammad Ali dynastiet. Anwar El-Sadat 
renoverede paladset til brug for den officielle præsidentresidens. 
Senest var det blevet anvendt af den tidligere præsident Hosni 
Mubarak. I 1932 blev det større Al-Haramlik Palads og de kongelige 
haver føjet til Montaza Paladsets grunde, og fungerede som 
sommerpalads for Kong Fuad I.
 Den store park er en åben landskabspark og et skovreservat, 
hvoraf noget ligger med udsigten over vandet. Det var meget 
smukt, og da jeg opholdt mig her, følte jeg på intet tidspunkt, 
at jeg var i Egyptens næststørste og meget larmende storby. 
Her åndede en fred og ro, som forplantede sig i mig, da jeg 
mediterede i de skønne omgivelser. Meditation er for mig måden 
hvorpå jeg kan opnå ro og selvindsigt, og den meditative til-
stand i stilheden åbner for intuitionen.  Meditation behøver ikke 
at indeholde vanskelige teknikker, men handler egentlig bare 
om at koncentrere sin opmærksomhed, vende sig indad, være 
med sig selv, og være opmærksom på den indre virkelighed, sådan 
som den nu er. Jeg slappede af og var i nuet uden at skulle 
præstere, når jeg vendte min opmærksomhed fra den ydre til 
min indre verden. 
 Det var en fantastisk måde at afslutte oplevelserne i Alexandria 
på. Efter at have ’pruttet’ om prisen med en lokal taxichauffør, 
som mente, at prisen retur til hotellet skulle være dobbelt så 
dyr, som da jeg kørte den anden vej, var det tid til at slappe 
af og gøre klar til at stå meget tidligt op næste morgen, for 



135

at køre tre-fire timer i bil mod Egyptens hovedstad Kairo. Med 
mig i bagagen havde jeg en oversigt over alle de projekter, som 
jeg kunne tænke mig at lave i Dahab. Alt fra affaldsindsamling 
til iværksætteri og en plan for, hvordan jeg med tiden ønskede, 
at min egen virksomhed skulle udvikle sig.  
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ENERGIENS HØJBORG

Kairo var præcist som jeg huskede den: Charmerende på sin 
helt egen måde, med endnu flere mennesker og biler og et støj-
niveau, der overgår de fleste byer i verden. Alligevel var det et 
glædens gensyn med Egyptens hovedstad, som også er kendt 
som ’Verdens moder’. Selve byen har cirka tyve millioner ind-
byggere, og byder på et væld af forskellige kontraster, indtryk og 
kulturelle seværdigheder. 
 Byen er storslået, og det samme er Giza-pyramiderne, der 
er udnævnt til et af verdens syv vidundere. Komplekset består 
af i alt ni pyramider plus Sfinksen, der med sit menneskehoved 
og løvekrop ligger i forgrunden og bevogter pyramiderne. My-
steriet om bygningsværkernes opførelse, formål og anvendelse 
er videnskabeligt set fortsat en uløst gåde. Teorierne rækker 
lige fra anvendelse af pyramiderne som kongegrave til en form 
for elværker, og til et af de mest okkulte centre i det gamle 
Egypten, hvor der blev udført mystiske indvielsesceremonier. 
Jeg var overbevist om, at pyramiderne og deres konstruktioner 
havde haft en helt anden funktion end blot som gravsteder til 
landets faraoer. Dette energifyldte sted, som jeg mere end ti år 
tidligere havde besøgt med min far, var et af de mest specielle 
steder i verden, og rummede en betagende historie. Det var 
energiens højborg. 

Verdens vidunder
Keopspyramiden, den største af dem, var 146 meter høj, da den 
blev bygget, og der er anvendt mere end to millioner blokke af 
kalksten, hver med en vægt på cirka to et halvt tons, til at bygge den. 
Intet mindre end et imponerende bygningsværk både udefra 
og indeni. For hvert eneste skridt, jeg tog på min vej op ad den 
stejle trappe i den cirka en meter brede, 48 meter lange og otte 
en halv meter høje gang, der fører til kongekammeret øverst i 
Keops pyramiden, mindedes jeg min fars og min sidste rejse 
sammen. Jeg fornemmede, at han var med mig igen, og jeg 
huskede, hvordan vi sammen havde bevæget os af de snævre 
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og lavloftede gange, krumbøjede eller kravlende på alle fire, for 
at nå ind i det mørke kammer, hvor den tomme stensarkofag 
er placeret. 

 Pyramiderne har fascineret mig, så længe jeg kan huske. 
Tænk, at det havde været muligt at bygge sådanne kæmpe 
konstruktioner. Teorierne om, hvordan pyramiderne blev byg-
get, er mange. Jeg kunne dog vanskeligt forestille mig, at man 
havde opført nogle ramper til transport af stenblokkene for at 
muliggøre konstruktionen. Ramper, der i højde svarede til 
pyramiderne. Jeg manglede også en forklaring på, hvordan de 
gamle egyptere skulle kunne være i stand til lave de granitsten-
blokke, der var anvendt. De var lavet med en ufattelig nøj-
agtighed og lå side om side, og det var nærmest umuligt at se 
sammenføjningerne mellem stenblokkene.
 Hvad nu hvis de gamle egyptere var i stand til at ophæve 
tyngdekraften, sådan som det sker med astronauter i rummet, 
og som fortællinger om tibetanske munke beretter om? Havde 
de gamle egyptere et større kendskab til naturens kræfter, og 
til anvendelse af energien, som kunne være med til at flytte de 
enorme stenblokke, end vi kendte til? Det måtte være muligt 
at nærme sig nogle svar på spørgsmålene - og vel at mærke 
nogle, der var mere sandsynlige end at Keopspyramiden skulle 
være bygget over en periode på mere end 23 år ved at en 
færdig sten blev lagt på plads hvert andet minut. 

 Inde i Kongekammeret, i selve hjertet af Keopspyramiden, 
der måler fem meter i bredden, 11 meter i længden og seks meter 
i højden, er en stor sarkofag placeret. Den er lavet af den rødlige 
granit fra Aswan. Sarkofagen har en sådan størrelse, at den 
sandsynligvis må være anbragt i Kongekammeret i forbindelse 
med, at pyramiden blev bygget, da den ikke kan komme ind 
gennem indgangen til Kongekammeret. Ligesom stenblokkene, 
der er anvendt til pyramiderne, er sarkofagen udskåret med 
ufattelig præcision og således, at sarkofagens indre volumen er 
nøjagtig halvdelen af dens ydre volumen.
 Da jeg stod ved den sorte stensarkofag i kongekammeret 
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var det, som om bevidstheden i mit hjerte blev vækket på ny. 
En uendeligt kærlig og kraftfuld energi gennemstrømmede mit 
indre. Midt i nydelsen blev jeg stoppet af vagten, som spurgte 
mig, om jeg mediterede. Jeg svarede, at jeg nød energien og 
stilheden. Jeg blev bedt om at åbne øjnene og fjerne mig fra 
stensarkofagen. Energien i pyramiden var fantastisk, og jeg 
havde fornemmelsen af, at mine celler optog al den energi, de 
kunne rumme. En gruppe af spirituelle mennesker havde dannet 
en ring, og i en tilstand, der nærmede sig ekstase, dansede de 
rundt i kreds i midten af kongekammeret uden at vagten kunne 
stoppe dem. Det gjorde bestemt ikke den oplevelse mindre 
energifyldt.
 Pludselig kunne jeg se for mit indre, hvordan det var muligt 
at ophæve tyngdekraften. Det var levitation, det vil sige evnen 
til at svæve i luften uden brug af de fysiske kræfter, vi kender 
til. Det var på akkurat samme måde, som vi havde fået ting til 
at løfte sig og flyve rundt af sig selv én af de gange, jeg var 
på kursus på den spirituelle skole i England. Det handlede blot 
om at hæve energien, hvilket man blandt andet kan gøre med 
sang. Hvis vi kunne få en trompetlignende tingest til at flyve 
i luften ved hjælp af lydvibrationer, var det også muligt i en 
energihøjborg som Giza området at flytte og stable selv store 
og tunge stenblokke ved hjælp af lyd og uden brug af fysiske 
hjælpemidler. Dette betød også, at det var muligt at forklare 
hvorfor sarkofagen ikke kunne komme ud igennem åbningen 
til Kongekammeret. Keopspyramiden var konstrueret indefra 
og ud, og det havde aldrig været hensigten at den åbne ’kiste’ 
skulle igennem døren. Det var hjertet, det helligste i Keopspy-
ramiden, hvorom alt var konstrueret. En konstruktion, der var 
lavet dengang Egypten var en del af det mægtige rige Atlantis, 
den højt udviklede civilisation, der havde skabt teknologiske 
vidundere, heriblandt pyramiderne.

Dualitet og non-dualitet
Gensynet med pyramiderne var glædeligt, og genkendelsen af 
den altomfavnende pyramideenergi skabte ro i mit sind. Jeg 
forlod Keopspyramiden, og på samme måde som jeg nød turen 
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op af alle trapperne, nød jeg også turen ned igen i dens indre. 
Udenfor bevægede jeg mig videre ned mod Sfinksen. Jeg havde 
et ønske om at stå foran Sfinksen, med synet til Sfinksen i forgrunden 
og Keopspyramiden lige bagved. Det måtte være et helt 
specielt syn. 
 På vejen mødte jeg en beduin med sin kærlige kamel, som 
var meget interesseret i at få kram og knus af mig. Han fortalte, at 
pyramidekomplekset bestod af ni pyramider, der ligger på en 
buet linje, som han illustrerede for mig ved at tegne det i sandet. 
Heraf er de tre største opkaldt efter faraoerne Kheops, Khefren 
og Mykerinos. De seks øvrige pyramider er unavngivne. Pludse-
lig gav det mening, hvad jeg for kort tid siden havde tegning i 
min lille notesbog. Jeg havde siddet op af Keopspyramiden og 
skrevet og tegnet umiddelbart efter, jeg var kommet ud af den. 
En tegning, der afbildede netop ni trekanter, hver konstrueret 
ud fra tre streger. Det var på ingen måde en tilfældighed og der 
måtte ligge noget væsentligt, et budskab til mig, i selve trekan-
ten. 
 En venlig politimand sad i passende afstand og holdt øje 
med mig og sikrede, at jeg kunne sidde i fred og ro. Jeg var 
nærmeste blevet overfaldet, på kærlig vis, af egyptere, der 
ønskede at få taget foto med mig. Hele området, som resten af 
Egypten, bar desværre tydeligt præg af, at der ikke var mange 
turister, og det var derfor sjældent, de så en lyshåret kvinde 
vandre rundt alene. Jeg skrev blandt andet: 

’Kærlighedens sprog er også dualitetens sprog.
En forståelse af dualitetens forbindelse til kærligheden 

er vejen ud af lidelsen. 
Vejen ud af ufreden og ind i lyset. 

Ind i lyset, hvor kærligheden for altid vil skinne.’

 Jeg huskede pludselig noget af det, jeg havde set for mit 
indre blik, da jeg var ude i ørkenen. Et billede af tre streger, 
der samlede sig til en trekant, som pegede med spidsen opad, 
og et billede af tre streger, der samlede sig til en trekant, som 
pegede med spidsen nedad. En kobling af de to trekanter til en 
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firkant, der til sidst blev lagt ind i en cirkel. Cirklen symbolise-
rede livsenergien, ånden. Trekanten, der pegede opad, symbo-
liserede Gud, skaberen, og var samtidig udtryk for menneskets 
højere bevidsthed, sjælen, mens trekanten, der pegede nedad, 
symboliserede livsenergien, åndens nedstigning i et fysisk 
væsen, i en krop. Samtidig var den et udtryk for menneskets 
lavere bevidsthed, personligheden. 
 Figurerne gav nu pludselig mening. De var et symbol på, 
hvordan livsenergien og ånden udtrykker sig gennem en fysisk 
krop, og hvordan menneskets bevidsthed opstår ved sjælens 
møde med personligheden. Det var en form for åndelig syntese 
af de modsætninger, der skabes af dualiteten. En non-dualitet, 
hvor de modstridende kræfter er integreret og der er skabt 
en balance og en syntese, som firkanten var et udtryk for. En 
non-dualitet, hvor kun kærligheden eksisterer som det bærende 
fundament. 
 Dualitet var for mig et udtryk for en samtidig tilstedeværelse 
af to modsatrettede tendenser, og umiddelbart uforenelige 
principper som lys - mørke, liv - død, mand - kvinde, maskulin 
- feminin, aktiv - passiv og positiv - negativ. Og dualiteten var 
vigtig for menneskeheden som fundament for en afbalancering 
af sjælen og en integrering af den menneskelige personlighed. 
I dualiteten mødes modsætningerne, hvilket tydeliggøres i vores 
tanker, følelser og fysiske liv i form af modstridende behov, 
således at en udvikling af det enkelte menneske kan finde sted. 
 Det handlede i bund og grund om enten at søge trekanten, 
der pegede opad mod himlen, Gud, en større åndelighed og 
enhedsfølelse, kærligheden, eller at søge trekanten nedad mod 
en større materialisme og egoisme. Jeg havde truffet mit valg. 
Og jeg vidste, at jeg ville gøre, hvad jeg kunne for at fastholde 
kontakten med min intuition, min sjæls stemme, og på den 
måde bringe ånden ned på jorden og udfolde kærligheden.

 Jeg bevægede mig med fornyet indsigt videre i de skønne 
omgivelser, og et fantastisk syn mødte mig, da jeg på afstand 
stod ansigt til ansigt med Sfinksen. Jeg satte mig ned for at 
nyde energien og slappe af. Roen indfandt sig, selv om jeg sad 
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midt i solen og min krop hurtigt begyndte at koge. Jeg tog mit 
tørklæde på for at beskytte mig lidt mod solen. 
 Jeg ved ikke hvor lang tid, jeg havde siddet på den bare jord 
med ansigtet vendt direkte med Sfinksen og Keopspyramiden, 
men pludselig blev jeg vækket af en stemme. Min første 
indskydelse var, at det var én af drengene, der tidligere havde 
været forbi for at spørge om penge, så jeg ignorerede stemmen, 
som jeg nu fornemmede ikke kun tilhørte én, men to personer. 
Efter et stykke tid kiggede jeg frem fra tørklædet. Det første, 
jeg fik øje på, var to pistoler og derefter to politibetjente. Den 
ene betjent sagde til mig, at jeg under ingen omstændigheder 
måtte sidde og meditere her. På samme måde som jeg også 
havde fået at vide inde i Kongekammeret, hvor ingen meditation, 
hverken siddende eller stående med lukkede øjne, var tilladt. 
Jeg var meget forundret, men undskyldte mange gange, rejste 
mig og fandt et andet sted længere væk, hvor jeg stadig sad i 
direkte linje til Sfinksen og Keopspyramiden. 
 Jeg kunne fornemme energien rejse sig over mit hoved - 
den samme fornemmelse som i ashramen i Indien - og jeg 
bevægede min højre hånd foran mig og med håndfladen vendt 
op mod Sfinksen. Alt skete per automatik og kærligheden 
begyndte at strømme igennem mit hjerte og ud i min højre 
hånd. Energien pulserede i min hånd og jeg havde en følelse af, 
at jeg holdt den på en meget varm kogeplade. Alt imens hørte 
jeg følgende ord og så en hånd i mit indre:

’Modtag den hellige ånd.’

 Oplevelsen med de to rumvæsener i ashramen i Indien havde 
været speciel og rørende, men oplevelsen her med udsigt til 
Sfinksen og Keopspyramiden var nærmest ubeskrivelig. Det 
var, som om mit hjerte var blevet åbnet og kærligheden flød 
uhindret igennem. Der var kommet nyt liv i mit indre, al frygt 
var forvandlet til fred, og al angst til glæde. En ny dør var blevet 
åbnet, en dør til det sande liv. Guds virksomme kraft, den hellige 
ånd, havde pustet nyt liv ind i mit indre. Gud havde sendt sin 
ånd ved at overføre sin energi, den usynlige energi, der havde 
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frembragt synlige virkninger i form af mine brandvarme hænder. 
 Smilende og fyldt op af taknemmelighed over denne ene-
stående dag ved pyramiderne i Giza havde jeg en følelse af, 
af jeg nu var klar til en eller anden form for ny begyndelse. En 
begyndelse med hjertet i centrum i alt, hvad jeg fremover ville 
gøre, og alt hvad jeg fremover ville stå for. Et hjerte, der strålede 
i alt og i ingenting. Min krop var træt, mit sind var fyldt af de 
mange oplevelser, og min sjæl jublede af lykke og begejstring 
over dagens oplevelser. Det var tid til at bevæge sig mod hotellet 
for at slappe af og være klar til næste dags oplevelser. 
 Jeg gik udenfor området for at få en taxi og bevægede mig 
ned igennem gaderne i Giza nær pyramiderne. Udenfor mange 
af cafeerne sad der mænd og drak the og røg vandpibe. Som 
mange andre steder, for ikke at sige alle andre steder, blev jeg 
budt på the og en snak. Og sågar også stoppet af en mand, 
der af hele sit hjerte ønskede sig, at vi kunne blive gift. Han 
ville give mig 100 kameler, hvis jeg ville gifte mig med ham. 
Jeg forsøgte på bedste og kærligste vis at fortælle ham, at vist 
var der kærlighed mellem os, men ikke på en sådan måde, at 
vi skulle giftes. Og at jeg ikke vidste, hvad jeg i givet fald skulle 
stille op med 100 kameler. 

 Det var dejligt at være tilbage på hotellet og få slappet af. 
Min eneste udfordring var, at jeg ikke havde mere internettid 
på min egyptiske telefon, så jeg måtte finde en Vodafone 
butik et eller andet sted i Kairo, så jeg kunne få tanket op. Jeg 
havde brug for telefonen, så jeg nemmere kunne finde rundt. 
Det måtte jeg løse dagen efter, og blot sørge for at slappe af 
og komme i seng i ordentlig tid. Jeg ville dog først prøve at 
komme i kontakt med min ven i fængslet i Kairo. 
 Hans sag var berammet til at skulle for retten dagen efter, 
og det ville være dejligt, hvis det betød, at jeg kunne se ham, 
når afstanden mellem os ikke var stor. Selv om jeg havde lyst 
til at finde retsbygningen og overvære retssagen vidste jeg, at 
sagen havde en sådan politisk karakter, at jeg for alles bedste 
skulle holde mig væk. Jeg kunne tydeligt høre frygten i hans 
stemme, og det forstod jeg til fulde. Tænk at være mindre end 
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én dag fra at vide, om han skulle sidde i fængsel i op til 25 år 
eller om han ville være en fri mand i morgen. Det var en utrolig 
psykisk belastning selv om vi begge vidste, at der var en dybere 
mening med alle de udfordringer, vi bliver sat overfor i livet. 

Mødet med troldmanden
Det var blevet morgen, og jeg havde ingen planer den sidste 
dag i Kairo. Jeg tænkte, at et besøg på Det Egyptiske Museum 
og et gensyn med den berømte barnekonge Tut Akn Amons 
guldmaske, der blev fundet sammen med mange andre guld-
effekter i hans grav i Kongernes Dal i Luxor, ville være på sin 
plads. Jeg begav mig derfor af sted, og uden for hotellet blev 
jeg som alle andre steder mødt af taxichauffører, der ønskede 
arbejde. Som altid spurgte jeg om prisen, og som sædvanlig 
var prisen mange gange højere end den reelle pris. Sådan var 
Egypten, og jeg havde lært, at jeg var nødsaget til at sætte mig 
ind i, hvad tingene kostede, hvis jeg ikke ville betale overpris. 
Prisen var helt urealistisk høj, så i stedet for at starte en diskussion 
sagde jeg blot pænt til ham, at jeg ville finde en anden taxi-
chauffør, som gav mig en realistisk pris.  
 Det var et held, at jeg ikke var hoppet ind i en taxi, for længere 
nede af gaden kunne jeg se det røde og hvide Vodafone skilt. 
Jeg sprang over vejen og kunne blot konstatere, at butikken var 
lukket. Jeg spurgte derfor den første og den bedste mand, om 
han vidste, hvor der lå en butik. Det viste sig, at der efter sigende 
skulle ligge en butik i nærheden af Det Egyptiske Museum, hvor 
jeg troede, at jeg var på vej til. Manden skulle samme vej, så vi 
hoppede ind i en taxi sammen.  
 Det viste sig dog hurtigt, at der ikke umiddelbart var en 
Vodafone omkring den trafiktunge Tahrir Plads, der under 
revolutionen i 2011 var det største samlingspunkt for dem, som 
demonstrerede mod præsident Hosni Mubaraks og hans styre. 
Jeg var sikker på, at jeg ville finde en løsning senere på dagen, 
og begav mig mod indgangen til museet, hvor adskillige 
turistbusser var linet op, og der var en forholdsvis lang kø, hvor 
turister ventede i solen på at komme ind og se de mange 
fantastiske historiske skatte. 
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 Inden jeg fik sagt farvel til manden, som var på vej til sit 
hjemmekontor efter et møde, kom en anden mand forbi mig 
for at give mig et godt råd. Han sagde til mig, at det nok var 
en god idé at vente en times tid eller lidt mere, fordi køen var 
meget lang i dag. Jeg sagde pænt tak for hjælpen og spurgte 
ham, om han tilfældigvis kunne være behjælpelig med at finde 
en Vodafone butik. Det var jo en god måde at bruge tiden på. 
Han vidste, at de kunne være behjælpelige i en kiosk i nærheden. 
Jeg sagde farvel til manden, jeg havde kørt i taxaen med, gik 
med den anden mand hen til kiosken, hvor jeg fik betalt, og 
kunne igen komme på nettet på min telefon. 
 Manden spurgte mig, om jeg havde lyst til at gå med ham en 
tur og se på nogle butikker, der var godkendt af turistministeriet 
i Kairo, hvilket efter sigende skulle betyde, at deres priser var 
faste og ikke til forhandling. Det var noget helt nyt for mig i 
Egypten, hvor alt er til forhandling, og hvor man altid skal være 
opmærksom på priserne for ikke at betale alt for meget som 
turist. Jeg nåede lige at tænke, at han nok var som alle de andre. 
At han blot ville sælge. Jeg stoppede op, trak vejret dybt og 
lyttede. Noget andet i mig sagde med en tydeligere stemme: 
’Gå med.’ Jeg valgte at lytte til den autentiske stemme, min 
intuition. Den stemme, der talte fra hjertet. 
 Vi gik gennem gaderne i Kairo, og jeg endte i en af de mange 
papyrusbutikker tæt ved det egyptiske museum sammen med 
en fremmed. At stole på og lytte til intuitionen havde endnu 
engang vist mig vejen til ’noget’, jeg måtte have tillid til, at der 
var en dybereliggende mening med.  Lidt efter kom en mand 
ned af trapperne i butikken. Han henvendte sig til mig og jeg 
mærkede straks, at hans energi var helt speciel. Han sagde hej 
og bød mig velkommen hjem. En ret interessant indgangsvinkel 
på en samtale med en fremmed. 
 Vi begyndte at tale, som om vi altid havde kendt hinanden. 
Noget i butikken havde fanget mine øjne, det viste sig at være 
et kort over Egypten. Ud fra det kunne jeg fortælle, hvor jeg 
havde været, og hvad jeg indtil videre havde oplevet i dette 
smukke land, hvor manden uden tvivl var født og opvokset. 
Han kunne mærke, hvordan jeg brændte for landet. Til trods 
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for det var jeg stadig forundret over, at han havde budt 
mig velkommen hjem, og jeg vidste stadig ikke, hvorfor jeg var 
i butikken. Altså udover, at det var hyggeligt at møde en mand 
med en skøn energi og et smukt hjerte. En mand fuld af kærlig-
hed. 
 Han bød mig velkommen til sin butik på første sal, og da 
jeg bevægede mig op af trapperne og kunne begynde at for-
nemme, hvad der var deroppe, vidste jeg, at det på ingen måde 
var tilfældigt, at jeg var lige netop her. Jeg var blevet ført hertil, 
som jeg var blevet ført til så mange andre steder på min rejse. 
Manden var medicinmand, som medicinmanden i Dahab, hvor 
jeg havde købt nogle urter til min mor og min niece til deres 
ustabile maver, og noget olie til min søster. Jeg kiggede lidt på 
de utallige flasker med olier, der stod på reoler, og satte mig 
tilrette i en stol. Jeg vidste intuitivt, at noget skulle ske. 

 Med ét følte jeg, at trætheden tog over i min krop. Manden, 
som jeg nu vidste måtte være medicinmand, gik direkte hen 
imod mig og holdt sin højre hånd på min pande. Jeg sad lige 
så stille og fornemmede blot ændringerne i energien og ener-
giens indvirkning på min fysiske krop og mit sind. Klokken lød 
fra døren nedenunder, og medicinmanden rejste sig og gik ned. 
Det begyndte at klø på min skulder, og jeg følte en tilstedeværelse 
af en mand i energien, og havde en fornemmelse af, at han tog 
kvælertag på mig. Det var ubehageligt. Samtidig havde jeg 
fornemmelsen af, at jeg var hævet over jorden, som om jeg 
på ingen måde havde jordforbindelse. Og foran mig, længere 
henne i lokalet, fornemmede jeg en orange skikkelse. 
 Manden kom tilbage og begyndte at fortælle, at jeg havde 
noget mørk energi siddende fast i mit energifelt som gjorde, at 
jeg af og til måtte have en fornemmelse af ikke at have jord-
forbindelse. Det måtte være den mand, jeg havde fornemmet 
i energien. Jeg sagde ingenting, lyttede blot og fornemmede 
energien, der strømmede fra manden og mod mig. Skikkelsen i 
baggrunden ændrede farve til gul. 
 Manden gik igen nedenunder og trætheden overmandende 
mig fuldstændigt. Jeg havde ingen anelse om, hvor lang tid der 
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var gået, men én ting var jeg sikker på: Jeg vidste ikke, hvordan 
jeg skulle komme tilbage til hotellet, så træt, som jeg var. Jeg 
vidste ikke engang, hvordan jeg skulle komme hen til trappen 
og nedunder. Jeg havde den samme fornemmelse af træthed 
i kroppen som efter en energetisk intervention, som jeg havde 
prøvet både på Casa’en i Brasilien og på Ignatius Healing Center. 
 Jeg sad uden at kunne bevæge mig i fuldstændig overgivel-
se og tillid til, hvad der skete indeni og omkring mig. Rationelt 
kan jeg godt se, at mange vil kalde det en underlig situation, 
og stille spørgsmålstegn ved om jeg nu virkelig vidste, hvad jeg 
gjorde. Og sådan synes jeg efterhånden, der skete mange ting i 
mit liv, som man, hvis man blot brugte sit rationale, kunne sætte 
spørgsmålstegn ved. Heldigvis fortalte mit hjerte mig noget 
helt andet. Jeg vidste, at der var en mening med ’galskaben’, 
og jeg vidste, at der blev passet godt på mig. 
 Manden kom igen til syne henne ved trappen, gik direkte hen 
og holdt mig om hovedet igen, og med ét var trætheden væk. 
Samtidig fornemmede jeg, at manden i energien trak sig væk 
og vendte ryggen til, og mine fødder blev meget tunge. Jeg 
var landet på jorden. I baggrunden ændrede skikkelsen form og 
farve og var nu blevet til en turkisblå firkant, der roterede, således 
at jeg kunne se, at der var en spids, der pegede fremad. Det 
var en væltet pyramide i turkisblå og to skikkelser, der lignede 
rumvæsnerne fra ashramen i Indien. De havde også fundet vej 
til Kairo. 
 Det var både en fantastisk og på mange måder voldsom 
healing af min krop og mit sind, der havde fundet sted, og jeg 
tænkte kun på at komme tilbage til hotellet og slappe af og 
sove. Jeg købte noget hellig olie, der fremover skulle beskytte 
mit energisystem bedst muligt, og sagde af hjertet tak for hjælpen. 
Min taknemmelighed var stor, og jeg var klar til at flyve hjem til 
Dahab dagen efter. Turen til Alexandria og Kairo havde budt på 
mange indsigtsfulde og livsbekræftende oplevelser. 
 Det eneste skår i glæden var, at jeg ikke så min gode ven 
i Kairo - ham den unge mand, jeg mødte som et af de første 
mennesker og som viste mig rundt, da jeg kom til Dahab. Hans 
sag om involvering i optøjerne i forbindelse med revolutionen 
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i 2011 var blevet udskudt endnu engang, og han sad stadig i 
fængsel i landets hovedstad. Jeg var følelsesmæssigt udfordret, 
og sad tilbage med en følelse af afmagt. Jeg vidste, at det var 
en hård og krævende tid for ham, på trods af hans positive 
indstilling til hans livssituation, sådan som den nu engang var. 
Han var landet i et politisk opgør og ingen vidste, hvornår han 
ville modtage sin dom. Der kunne gå adskillige måneder eller 
måske år. Vi kunne dog begge trøste os med, at vi jævnligt 
kunne tale i telefon sammen, og på den måde være opdateret 
på hinandens liv. 
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LIVET I PARADIS

At komme ’hjem’ til Dahab var for mig at komme tilbage til 
paradis. Jeg glædede mig til atter at være i min lejlighed, til 
hverdagen og til alle de fantastiske mennesker, jeg på meget 
kort tid havde lært at kende der. Der var noget specielt og helt 
ubeskrivelig ved Dahab. Jeg havde dog én ting, som jeg skulle 
have løst og hurtigst muligt, så jeg kunne fortsætte mit liv i 
paradiset. 
 Da jeg returnerede til Dahab fra Kairo havde mit visum været 
udløbet i en lille uges tid. Jeg havde forsøgt at få det forlænget 
ved ankomsten til Alexandria, da det udløb netop den dag, jeg 
landede der fra Sharm el Sheikh. Det var ikke lykkedes, så næste 
mulighed var i Mugamma-bygningen på Tahrir Pladsen i Kairo. 
Mugamma-bygningen er den enorme statslige bygning i Kairo, 
hvor alt papirarbejde udføres af offentlige myndigheder. Her 
lykkedes det heller ikke, da jeg havde opgivet min adresse i 
Kairo og ikke min adresse i Dahab, da jeg indgav ansøgningen. 
Det betød, at jeg skulle til et andet lokalkontor for at få mit 
visum. Man lærer af sine fejl, og det skulle vise sig, at der var en 
årsag til, at jeg ikke blot fik forlænget mit visum i forbindelse 
med mit ophold i Kairo. 
 Lokalkontoret viste sig at ligge i meget kort afstand fra 
hotellet, og her stod jeg i kø af flere omgange for til sidst at 
skulle til interview hos en politibetjent. Han kunne fortælle mig, 
at jeg kun kunne få mit visum forlænget, såfremt jeg havde 
en lejekontrakt med det sted, jeg boede. Det var det eneste, 
han kunne gøre. Hans bedste alternativ var, at jeg skulle tage 
tilbage til Mugamma-bygningen og tilføje en anden adresse på 
visumblanketten. En adresse, som han oplyste mig om, og som 
ville sikre mig en forlængelse af mit visum.
 Indtil videre havde jeg blot forlænget mit visum med en 
måned af gangen, da det havde passet med mine rejser ind og 
ud af Egypten. Denne gang ville jeg gerne have et visum til et 
halvt år. Jeg kiggede på manden og spurgte: ’Som jeg forstår 
dig er løsningen, at jeg skal tage tilbage og tale usandt for at få 
mit visum?’ Han nikkede, hvortil jeg svarede, at det kunne jeg 
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under ingen omstændigheder finde på. Jeg sagde pænt tak for 
hjælpen og forlod kontoret. 
 Jeg er overbevist om, at man kommer længst med sand-
heden - det gælder alt i livet. Og som sagt måtte der være en 
årsag til alt det her visum-halløj. Årsagen var en meget speciel 
beduinkvinde, som jeg skulle på tur med.
 
Beduinkvinden
Jeg mødte den specielle beduinkvinde igennem en anden 
beduinkvinde, jeg havde lært at kende via børnehaven i Dahab. 
Hun var på alle måder fantastisk, og på trods af de åbenlyse 
forskelle mellem hende som tildækket beduinkvinde og mig, 
var det, som om vi smeltede sammen i hinandens selskab. Selv 
når det var tid til bøn, føltes det naturligt. Hun vaskede sig, 
tildækkede sig med sin sorte abaya og sit tørklæde, lagde et 
tæppe klar på gulvet og bad sin bøn. Imens sad jeg ofte blot i 
min egen stilhed og lyttede til stemmerne, der strømmede ud 
fra byens moskeer. Nogle gange bad jeg sammen med hende 
på samme måde som jeg altid gør, inden jeg lægger mig til at 
sove om aftenen; jeg beder om hjælp til mine udfordringer i 
livet, eller takker for dagen og for læringen i livet. Andre gange 
ryddede jeg ud af bordet, vaskede op eller gjorde, hvad der nu 
lige faldt mig ind. 
 Den specielle kvinde var i løbet af kort tid blevet ét af de 
mennesker, jeg holdt ubeskriveligt meget af. Det var hyggeligt 
og det summede af lykke, når vi var i hinandens selskab. Vi 
havde en del sprogudfordringer, fordi mit arabiske stadig var 
på begynderstadiet, og hun manglede det engelske ordforråd. 
Vi håndterede dog altid udfordringerne med et smil og et grin, 
og tyede også til ’Google oversæt’. Det var blevet en rigtig god 
støtte, hvor vi blot slog det manglende ord op, bad maskinen 
om at oversætte til arabisk eller engelsk og satte højttaleren til, 
så vi kunne høre ordet. Det lærte hende flere engelske ord, og 
mig flere arabiske ord.  

 Eftersom hun ikke måtte være inde i byen, hvor jeg brugte 
meget af min tid, når jeg ikke var hjemme, var vores mødested 
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i hendes mors hus, hos nogle af hendes kvindelige familiemed-
lemmer, veninder eller hos mig. Vi foretrak begge at være hos 
mig - ikke fordi det ikke var hyggeligt i alle beduin-hjemmene, 
for det var det altid, men hos mig kunne hun også føle sig fri. 
Hun nød, som mig, at sidde udenfor på balkonen med udsigten 
over vandet. Hos mig havde hun friheden til at bevæge sig 
rundt. Og vi nød at lave mad sammen, høre musik, snakke og 
bare slappe af og nyde hinandens selskab. 
 Vi havde aldrig været ude af Dahab sammen, men med mit 
manglende visum viste muligheden sig. Hun fik lov af sine for-
ældre til at tage med mig til Sharm el Sheikh for at få fornyet 
mit visum. Jeg var lykkelig for, at det ikke var lykkes mig i hverken 
Alexandria eller i Kairo, for så var jeg nok ikke kommet på tur 
med den specielle kvinde, som havde en stor plads i mit hjerte. 
 
 Indtil videre forbandt jeg blot Sharm el Sheikh med lufthavnen, 
hvor jeg efterhånden havde været adskillige gange. Sharm el 
Sheikh, der ligger på sydspidsen af Sinai-halvøen, har udviklet 
sig fra at være et lille fiskerleje til at blive en turistby. Engang 
var det Egyptens største turistby, men som alle andre steder i 
Egypten kommer der nu langt færre turister på grund af de terror-
angreb, der desværre har været i landet gennem de senere år. 
 Jeg glædede mig til at opleve byen i dejligt selskab med 
den skønne kvinde og en af hendes mandlige venner, der skulle 
køre os frem og tilbage. Og jeg vidste, at glæden over at skulle 
på tur sammen til Sharm el Sheikh var gensidig. Det gjorde så 
ondt i mit hjerte at være vidne til, at de kvinder, jeg mødte på 
mine rejser rundt i Egypten, ikke har deres frihed. Den frihed, 
som for mig er en selvfølgelighed, og én af de vigtigste ting 
i livet. At jeg har min frihed til at gøre, hvad jeg har lyst til at 
gøre. Det er jo mit liv. Sådan er det ikke i Egypten og mange 
andre steder i Mellemøsten - og med garanti heller ikke i andre 
dele af verden. 
 Jeg havde vanskeligt ved at forestille mig, at min fornemste 
opgave skulle være altid at være i mit hjem og tage mig af 
rengøring, madlavning, tøjvask og børn. Ikke at der er noget 
i vejen med det. Det springende punkt er, at mange ikke har 
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friheden til at gå fra deres hjem og nyde al den skønhed, der 
er i for eksempel en by som Dahab, friheden til at have mobil-
telefon, til at være på de sociale medier, have en kæreste eller 
vælge den mand, de af hjertet ønsker at tilbringe deres liv sam-
men med.
 De tanker gjorde min taknemmelighed endnu større over, 
at vi nu var på tur sammen - oven i købet uden for Dahab. Vi 
startede i den offentlige bygning i Sharm el Sheikh med min 
visumfornyelse, og min veninde indledte processen med at få 
sit første pas. Hendes store drøm var - som mange andre egyp-
tere - at kunne rejse ud af landet og opleve en anden kultur, der 
var forskellig fra den mellemøstlige. Jeg havde undersøgt, hvor 
mange lande verden over egypterne kan rejse til uden visum, 
og det er ikke mange. Til de fleste øvrige lande kræver det 
visum, som de har vanskeligt ved at få, da egyptere er i kate-
gorien ’risikofyldte mennesker’, fordi landene frygter, at de ikke 
returnerer til Egypten, hvis de først har fået indrejsetilladelse 
til et andet land. Jeg drømte om engang at kunne vise hende 
Danmark og den danske kultur, og at ikke alt er en drøm i 
landene uden for Egypten. 
 Vi havde fået adgang til et privat sted, hvor vi sammen havde 
mulighed for at bade, spise og hygge. Solen var det kun mig, 
der nød. For mange kvinder i Dahab var det at være lys et sta-
tussymbol, og de ønskede for alt i verden ikke at få mørkere 
hud, end de havde i forvejen. Jeg er vild med solen og synes, 
det er fantastisk, når min hud får farve. Fra tid til anden 
sammenlignede jeg min hudfarve med nogle af beduinkvinderne, 
og de elskede det, hvis de havde mindre farve end mig. Min 
holdning var lige den omvendte. 
 Efter en hyggelig dag blev vi hentet sidst på eftermiddagen 
af hendes ven, der havde været i Sharm el Sheikh på egen 
hånd. Vi kørte sammen ind til midtbyen og gik på sightseeing 
i en by, der er meget forskellig fra Dahab. Sharm el Sheikh er, 
hvad man kan kalde en rigtig turistby med mange restauranter, 
meget larm og lys i alle farver, som jeg kendte det fra andre 
steder i verden. Jeg var glad for, at det ikke var her, jeg boede 
til hverdag.  
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 Vi sluttede en skøn og begivenhedsrig dag på en god 
restaurant inde i byen. Under middagen fortalte hendes ven 
chaufføren, at han snart skulle giftes. Jeg lykønskede og spurgte, 
hvordan et beduin-bryllup foregik. Han fortalte, at han regnede 
med, at der kom mellem 500 og 1.000 mennesker, og at de 
havde indkøbt 300 kg. ris. Man hyggede, spiste og dansede. 
Det lød meget som et dansk bryllup, men inderst inde vidste 
jeg godt, at det var forskelligt - og på ét punkt væsentligt 
forskelligt. Mænd og kvinder opholdt sig ikke sammen under 
brylluppet - det skulle jeg senere komme til at opleve på nært 
hold, da jeg fik en invitation til beduin-brylluppet i ørkenen. 
 
 Nu var det blot at køre retur til Dahab, for igen at tage den 
samme tur næste dags morgen, fordi mit visum allerede da var 
klar til afhentning. Denne gang havde vi dog besluttet at tage 
en hurtig tur frem og tilbage, og blot se en de for mig mest 
interessante turistattraktioner i Sharm el Sheikh, byens nye 
moské. 
 Moskeen Al-Sahaba ligger i turistområdet Old Market i 
Sharm el Sheikh, og det er den næststørste moské i byen efter 
Al-Mostafa moskeen. Byggeriet startede i 2011, men blev for 
en periode stoppet på grund af revolutionen. Det var et sandt 
arkitektonisk mesterværk, der mødte mine øjne, da jeg stod på 
pladsen foran og kiggede op på et tag, der var 36 meter højt 
(Rundetårn er til sammenligning 42 meter højt) og to minareter, 
der hver stak 76 meter op i vejret. 
 Min veninde skulle blot tage sine sko af og stille dem på 
hylden, for at kunne bevæge sig videre ind i moskéen. Hun 
var fuldt ekviperet. Jeg skulle derimod have både skoene af 
og iklædes tørklæde og den obligatoriske sorte dragt, som jeg 
også havde på under mit besøg i moskeen i Bahrain. Lige så 
storslået, Al-Sahaba moskeen var udefra, lige så smuk var den 
indeni. At stå inde i den var som at være en del af et eventyr. 
Bygningen havde plads til 3.000 besøgende i det største rum, 
der er forbeholdt mænd i forbindelse med bøn. Der fandtes 
et andet og mindre rum til brug for kvinderne. Da vi var på vej 
ind i det store rum, blev jeg til min store forbløffelse stoppet af 
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en mand, der arbejdede på stedet. Jeg fik at vide, at jeg ikke 
kunne gå derind, da jeg var udlænding. Jeg antog, at han med 
det mente, at jeg ikke var muslim, hvilket var korrekt. Jeg blev 
anset for ’uren’, og kunne derfor ikke få adgang til det hellige 
rum. 
 Jeg forsøgte at lade som ingenting, men jeg kunne godt 
mærke, at jeg var blevet ramt. Overalt var jeg blevet mødt med 
venlighed og imødekommenhed, uden skelen til religiøs over-
bevisning. Jeg havde selvfølgelig fuld forståelse for og accep-
terede, at der var nogle steder der var forbeholdt mænd, som 
jeg derfor ikke måtte få adgang til. Men her var det noget helt 
andet. Her var jeg ikke velkommen, udelukkende fordi jeg blev 
anset som værende mindre ’ren’ end en muslim. Alkohol blev 
angivet som et eksempel på en ’urenhed’, men jeg orkede ikke 
engang at begynde at forklare, at jeg ikke drak alkohol, og at 
jeg nok var en del ’renere’ end mange muslimer. Jeg funderede 
over situationen, og min veninde gjorde, hvad hun kunne, for at 
få mig med ind, mens jeg så på herligheder fra afstand. Sådan 
blev det, men det gjorde på ingen måde vores tur mindre skøn. 
Jeg var blot blevet en oplevelse rigere. Tiden var kommet til, at 
vi skulle retur mod Dahab, og jeg var nu i besiddelse af et pas 
med visum til endnu seks måneders ophold i Egypten.  

En synlig forskel
Når noget fylder meget i mit hjerte, har jeg lyst til at gøre alt, 
hvad der står i min magt, for lige netop det. Sådan har det altid 
været, og netop sådan havde jeg det med Dahab. Byen havde 
givet mig så meget i løbet af den korte tid, jeg havde været der, 
og alt, hvad jeg kunne give tilbage til den, ønskede jeg at give 
tilbage. Hvis Dahab ville tage imod, var jeg sikker på, at vi sammen 
kunne gøre en mærkbar forskel. 
 En af de ting, jeg havde vanskeligt ved at forstå, var alt det 
affald, der lå mange steder i den ellers så smukke by. I gaderne, 
på stranden og i vandet. Det skar i hjertet at se på, og en dag, 
hvor jeg havde været ude at se på en lejlighed, og gik hjem 
langs stranden i den modsatte ende af, hvor jeg plejede, mødte 
jeg et syn, der var dråben, der fik bægeret til at flyde over. 
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På den smukke strand, i det smukke paradis, kunne man på et 
stykke af stranden knapt se stranden. Et større areal var fyldt 
med affald - og vel at mærke affald, der kunne ende i vandet, 
hvis det ikke blev samlet op nu. 
 Jeg besluttede mig for, at nu skulle der ske noget. Der skulle 
samles affald ind i byen. Jeg fik dannet en lille gruppe af frivillige, 
og der blev indkøbt store sække til affaldet og plastikhandsker, 
som alle deltagerne kunne gøre brug af. Jeg fik lavet en flyer, 
der blev delt rundt i forbindelse med det hyggelige marked, der 
er hver fredag over middag i Dahab. Og selvfølgelig lavede jeg 
også et opslag og en begivenhed på Facebook. Affaldsindsam-
lingen, der var sat til en bestemt dato og et bestemt tidspunkt, 
måtte desværre udskydes på grund af voldsomt blæsevejr. For 
mig var det vigtigt, at indsamlingen ikke blev en kamp mellem 
de frivillige og blæsten – det skulle være en god og hyggelig 
oplevelse. Og det blev det, da vi 14 dage efter samlede affald 
ind. 
 Vi mødtes på en af de lokale cafeer, hvor ejeren donerede 
til affaldsprojektet ved at uddele gratis drikkevarer til alle de frivillige 
deltagere. Det var skønt at mærke opbakningen. Alle de frem-
mødte var glade, og i løbet af de par timer, indsamlingen varede, 
blev der fyldt rigtigt mange sække med affald, som det lokale 
renovationsfirma efterfølgende hentede. Det havde været en 
succes, og selv efter en uge kunne man heldigvis stadig se en 
mærkbar forskel der, hvor vi havde været. 
 At håndtere affaldsproblematikken i Dahab - og for den sags 
skyld i alle de byer, jeg havde besøgt i Egypten - krævede, at 
man informerede folk, og ikke blot ryddede op efter dem. Det 
var nødvendigt med en kulturændring, og at alle uanset alder 
blev involverede. Der skulle en helt anden opmærksomhed på 
problematikken, og de lokale skulle være aktive deltagere i 
processen. Derudover skulle der gøres noget ved omfanget af 
forbruget af plastik, i særdeleshed plastikposer og plastikflasker, 
der var nogle af de helt store syndere, og som desværre kunne 
ses både til lands og til vands. 
 Kort tid efter vores succesfulde affaldsindsamling var Dahab’s 
NGO, en miljøorganisation, officielt blevet stiftet, og ville fremover 
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fortsætte med at arrangere og gennemføre affaldsindsamling 
både på stranden og i vandet. Det varmede mit hjerte og jeg 
vidste, at vi sammen kunne gøre en mærkbar forskel, når vi tog 
ansvar og handlede, og ikke blot ignorerede tingenes tilstand.  
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EN BETAGENDE ENERGI

Sankt Katharina var dukket op i mine tanker adskillige gange i 
den forgangne tid, og jeg vidste, at det snart var ved at være 
tiden til at tage af sted igen til den smukke by med den betagende 
energi. Jeg ville bestige Mosesbjerget, det bjerg, hvor profeten 
Moses modtog de ti bud. Hver nat mødes pilgrimme og turister 
i Sinaiørkenen for at bestige det 2.285 meter høje bjerg. 
Opstigningen begynder om natten for at gøre det muligt at 
opleve solopgangen på toppen. Jeg havde set frem til turen og 
lidt afslapning i en hyggelig beduin-camp i Sankt Katharina. 
Venligheden og gæstfriheden er altid den bedste, når man er i 
selskab med beduiner, og jeg skulle ikke af sted alene. 

 Jeg ved ikke, hvornår jeg så ham første gang i Dahab, men 
jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at der var et eller andet specielt 
ved ham. Måske var det energien. Han var beduin, og lignede 
til forveksling alle de andre beduiner med hvidt tøj og araber-
tørklæde. En beklædning og et udseende, der set med mine 
øjne generelt gør beduinerne til et overset sexet folkefærd. Vi 
’connectede’ på Facebook, selv om vi ikke havde andet end 
blot hilst på hinanden via fælles venner og bekendte. Han var 
ikke én af de beduiner, der, som mange af de andre, opholdt sig 
adskillige timer på cafeer rundt om i Dahab. Jeg kunne dog se 
på Facebook, at han bestyrede en beduincamp og et hotel 
i Dahab. Og netop hans beduincamp blev rammen for vores 
første gensyn, uden at jeg i første omgang var bevidst om, at 
det var hans sted. 
 Jeg var blevet inviteret ud at spise af en sydafrikansk mand 
sammen med to af hans venner fra byen; en hollandsk kvinde 
og en franskmand. Vi skulle spise et sted, hvor de efter sigende 
lavede rigtig god og autentisk beduinmad. Og der stod han så 
pludselig, manden med den betagende energi. Vi skulle spise i 
hans camp, og blev mødt med den velkendte gæstfrihed, så vi 
kunne føle os hjemme og godt tilpas. Maden var fortræffelig og 
selskabet var opløftende. Efter at have indtaget vores måltid, 
blev jeg enig med sydafrikanerne om, at vi ville gå længere ned 
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ad stranden til en strandbar, hvor der denne aften var musik og 
dans. 
 Vi startede i baren, og af en eller anden ukendt årsag besluttede 
jeg mig for at drikke alkohol. På det tidspunkt havde jeg i 
adskillige år stort set ikke drukket alkohol. I aften skulle det 
være, og den ene drik tog den anden i aftens og nattens løb 
i hyggeligt selskab med rigtig mange venner og bekendte. 
Heldigvis - eller måske nærmere desværre - spekulerede jeg ikke 
i nattens løb over, hvordan jeg ville have det, når jeg vågnede 
dagen efter. Det burde jeg have gjort, for det var ikke første 
gang i mit liv, jeg skulle kæmpe mig igennem adskillige dage 
med tømmermænd. Dage, hvor jeg på ingen måde følte, at jeg 
var mig selv. Og ganske rigtigt: Jeg vågnede op med én eneste 
tanke i hovedet: Hvad jeg skulle gøre for at komme igennem 
dagen, sådan som jeg havde det! 

 Jeg startede med at gå en tur ned til børnehaven og de 
skønne børn, og håbede, at det var en kur mod tømmermændene. 
Det var en god måde at få tankerne væk fra en krop, der føltes, 
som om den var blevet hærget. Det var den også, taget i 
betragtning at det første, der mødte mine øjne, da jeg vågnede 
om morgenen, var mine sko, der stod på bordet og ikke på 
gulvet, hvor jeg normalt foretrækker, at min sko står. Børnene 
viste sig for en stund at være en fantastisk medicin mod tøm-
mermændene.
 Jeg vidste, at jeg intet arbejde ville få lavet, og havde derfor 
ladet min computer blive hjemme, og blot taget badetøj inden-
under mit tøj og lagt et håndklæde i tasken. Jeg ville lægge 
mig ned på min stamcafé, mit kontor og mit andet hjem og 
slappe af og forhåbentlig sove. Alt imens jeg lå og forsøgte 
at komme til hægterne med en ny forståelse af, at jeg ikke var 
helt ung længere og derfor ikke skulle være den, der lukkede 
og slukkede i nogen som helst bar med alt for megen alkohol i 
blodet, modtog jeg en besked på Facebook, hvori beduinmanden 
forsøgte at forklare mig, at kram kunne være et ret godt middel 
mod tømmermænd. Jeg måtte være tilbøjelig til at give ham 
ret. Også selv om jeg vidste, at en muslim og en dansker ikke 
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har de samme holdninger til kram, sex og hvad man må før et 
ægteskab. 
 I islam, der grundlæggende har de samme idealer om sex 
og ægteskab som jødedommen og kristendommen, er grund-
tanken, at sex eller anden form for seksuel samkvem er noget, 
der foregår i ægteskabet, og ikke før eller for den sags skyld 
udenfor. Det er ikke noget, der skal dyrkes ude i samfundet på 
kryds og tværs, af frygten for, at denne form for frihed ikke 
ville kunne administreres. Utroskab er en af de værste synder i 
islam, og der tages mange forholdsregler for at undgå dette i 
dagligdagen. Ugifte må som regel ikke være alene sammen, og 
kvinderne bærer tørklæde og skal være mere eller mindre til-
dækkede for ikke at vise deres hår og dele af deres ansigt, der 
kan friste andre mænd. Jeg antog, at det også var derfor kram 
var forbudt, eller forbundet med noget seksuelt.
 Beduinmanden var ikke gift, og det havde bestemt også 
været min grænse. Jeg havde ikke til hensigt på nogen måde at 
være intim med en gift muslimsk mand. Men en ugift muslimsk 
mand i hvide bukser og lang hvid skjorte og med arabertørklæde 
om hovedet var noget helt andet. Også selv om det ikke var 
lovligt i det land, jeg opholdt mig i. 

 Tømmermændene var stadig for kraftige til, at det skulle 
være kram den samme dag, men vi aftalte at ses den efterfølgende 
dag hos mig. Jeg var vant til fra Danmark og de mennesker, jeg 
omgik der, at kram var en naturlig del af den måde, vi mødtes 
på. Der var som udgangspunkt ingen berøringsangst i forhold 
til den fysiske intimitet, et kram var et udtryk for, når to mennesker 
holdt om hinanden. Det var et udtryk for kærlighed, og danskerne 
var begyndt at kramme hinanden meget mere end tidligere. 
Der var sågar en mand, som indtil flere gange havde stillet sig 
op i Århus bymidte og uddelt gratis kram. 
 Men det, der var naturligt for mig, var ikke nødvendigvis naturligt 
i andre kulturer. Det var én blandt mange ting, jeg havde erfaret 
i Egypten blandt de lokale beduiner. Det var kulturelt betinget, 
hvor komfortable mennesker havde det med at give kram og 
være tæt på andre mennesker. Vi har en intimsfære, en grænse, 
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indenfor hvilken mange ønsker at have kontrol. Og man kan 
tydeligt mærke, hvis denne usynlige grænse bliver overskredet 
- både hos os selv og i mødet med andre mennesker. På grund 
af vores intimsfære er der forskellige måder at kramme på. Det 
kendte jeg til i forbindelse med de muslimske mænd, jeg havde 
lært at kende på min rejse gennem Egypten. Her var det normalen 
at mænd kunne give hinanden et kram, men at mænd og kvinder 
generelt ikke rørte hinanden. 
 Det var derfor til min store overraskelse, at den første beduin 
en aften gav mig et kram. Det blev starten på mange interessante 
oplevelser, da jeg ville se, om en ’nul-kram-kultur’ ligeså stille 
kunne ændre sig. Det kunne den, og efterhånden var der flere 
og flere både muslimske mænd og også beduiner, jeg nu kunne 
give kram i fuld offentlighed. Med de beduinske kvinder var det 
anderledes. Vi mødte altid hinanden i et kram, men aldrig 
offentligt. 
 Kram var uden tvivl sundt, vi har behov for at møde mennesker 
tæt på i kærlighed. Krammets karakter kunne også ændre sig, 
efterhånden som man blev mere fortrolig med hinanden. Nogle 
mennesker stak bagdelen bagud, når de krammede, så man på 
ingen måde kunne komme tæt på. Det var ikke nødvendigvis 
fordi personen ikke kunne lide det, men det måtte ikke blive for 
intimt. Og så efterfulgtes krammet ofte af et klap på skulderen 
eller ryggen. Der var også det kram, hvor kroppene mødtes i 
forening i krammet, og sidst, men ikke mindst, det dybtfølte 
kram, hvor alting nærmest stod stille og ingen havde behov for 
at slippe krammet. 
 På et tidspunkt talte jeg med en beduin om, hvordan vi 
krammede tæt i Danmark. Han stod fuldstændig uforstående 
overfor, at man kunne kramme med kroppe tæt til hinanden. 
Han spurgte, om det virkelig var sådan, at underliv og overkrop 
rørte hinanden. For ham var det forbundet med noget seksuelt, 
og han var utryg ved, at han i sådan en situation kunne blive 
seksuelt opstemt.   

 Jeg vidste, at bare det at han skulle komme til min lejlighed, 
ville være en udfordring. Beduinmændene havde vanskeligt ved 
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at komme op i min lejlighed til en kop the eller snak, fordi de 
var bange for at blive set, og at der ville gå rygter om, hvad der 
skete bag de lukkede døre. Beduinmanden var knapt kom-
met ind af døren, før vi mødtes i et kram, og vel at mærke ikke 
et af de kram med numsen bagud eller klap på skulderen, men 
derimod et dybtfølt kram, hvor to fysiske kroppe og to sjæle 
gradvist blev forenet og smeltede sammen.  Alt var naturligt 
mellem os og vi havde begge en følelse af, at vi kendte hinan-
den, selv om vi på daværende tidspunkt ikke fysisk havde til-
bragt lang tid sammen. Jeg var meget taknemmelig for at have 
mødt ham, og glædede mig til at finde ud af, hvad vores møde 
ville betyde, og hvad læringen i vores relation ville være. En ting 
vidste jeg dog: Han var én af de få, jeg følte var ærlig, og som 
jeg kunne have tillid til, og derfor kunne tale med om alt. 
 Ærligheden var vigtig for mig, fordi jeg til daglig blev mødt 
af små hvide løgne fra mændene, som gjorde det for egen vindings 
skyld, eller fordi de ville undgå at tabe ansigt. Eller fra kvinderne, 
hvis hverdag var fyldt med de små løgne, fordi deres liv på 
mange måder var kompliceret. Løgne er selvfølgelig ikke til-
ladte ifølge islam, kun, hvis det kan redde menneskeliv. Ærlighed 
fører til godhed, og godhed fører til Paradiset, mens løgne fører 
til Helvede. Som muslim kan man selvfølgelig blive tilgivet ens 
egne synder, hvis man beder Allah om tilgivelse og virkelig fortryder, 
hvad man har gjort. 
 Jeg vidste, at jeg kunne stole på ham, og det var vigtigt for 
mig at opbygge et solidt venskab baseret på ærlighed og tillid. 
Jeg gjorde altid selv alt for at handle efter det, jeg inderst inde 
mente var moralsk forsvarligt, således at jeg ikke havde behov 
for at tilgive mig selv for mine handlinger, eller for den sags 
skyld bede Gud om tilgivelse. 

Mosesbjerget 
Min gode beduinven havde sørget for at arrangere turen til 
Mosesbjerget. Han kendte Sankt Katharina, og havde besluttet 
sig for at tage med mig til den beduin-camp, hvor han plejede 
at overnatte. Et hyggeligt sted, hvor der var alle muligheder for 
at slappe af og nyde omgivelserne. 
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 Det var blevet over midnat, og jeg var klar til at tage af sted 
med en beduin, der var vant til at gå turen til toppen af bjerget. 
Min ven var stået op for at ønske mig god tur. Vi gav kærligt 
hinanden hånden i det offentlige rum, og jeg begav mig på vej 
i halvmørke. Ruten op mod bjerget lå i et tungt mørke, som 
gjorde, at jeg skulle være opmærksom. Himlen var smuk og 
stjerneklar, og månelysets skær var netop stærkt nok til, at jeg 
ikke satte mine fødder forkert og snublede på min vej. Moses 
var ifølge Det Gamle Testamente over 80 år, da han gik denne 
tur, så det måtte jeg også kunne klare. Foruden beduinen havde 
jeg mødt en skøn lys hund. På vej mod foden af Mosesbjerget 
kom hunden hen til mig og kastede sig om på ryggen for fødderne 
af mig. Jeg satte mig ned og kærtegnede den på brystet. 
Vores øjne mødtes, og vi begyndte at tale sammen. Hunden 
ville følge mig op til toppen af bjerget. 
 Jeg sank ind i mig selv og fokuserede på hvert skridt, jeg 
tog, mens jeg fornemmede temperaturen, der gradvis faldt. 
Jeg havde fokus på mine fødder og mit hjerte, og et balanceret 
åndedræt gjorde, at jeg nærmest følte, at min krop gik af sig 
selv. Jeg havde koblet hovedet og sindet fra, og oplevede turen 
mod toppen som en lang række af nu’er, der fulgte efter hinanden. 
 Efter lidt mere end tre timers vandring med nogle få indlagte 
pauser nåede vi det plateau, hvorfra Moses gik det sidste stykke 
alene til toppen af bjerget, og jeg kunne nyde stilheden og 
udsigten. Vi var forud for solopgangen og hvilede derfor en 
times tid, inden jeg gik den sidste del af turen mod toppen af 
bjerget alene. Det meste af turen var foregået ad brede stier. 
Den sidste del af turen foregik derimod på cirka 750 klippetrin. 
Ingen var lige høje og ingen var lige store, og ofte var der ingen 
væg, jeg kunne støtte mig op ad. 
 Det var et ubeskriveligt øjeblik at nå toppen, hvor Moses 
fastede i 40 dage og nætter, hvorefter han modtog de 10 bud. 
Det var på den samme top, hvor Muhammeds hest Buraq steg 
til himmels, og bjerget var derfor også helligt for muslimer. Der 
var stadig kun få mennesker, og endnu cirka en halv time til sol-
opgang. Jeg nød stilheden på toppen, og i skumringen at kunne 
skimte bjergene i det omkringliggende landskab. 
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 Stilheden omfavnede min krop, mit sind og min ånd, mens 
jeg stod med lukkede øjne og lod energien og kærligheden 
gennemstrømme mig. Jeg følte mig med ét som en del af 
noget større, samtidig med at jeg oplevede en indre fred og 
harmoni. Den tilstand af indre stilhed, som kommer af at føle 
sig ét med naturen, og som jeg genkendte så tydeligt fra mit 
ophold i ørkenen. En tilstand, der var god for mig at være i, 
fordi jeg vidste, at mit liv var under forandring, og at det netop 
var i den tilstand, at ideer og tanker kunne ramme min bevidsthed, 
eller jeg kunne blive overvældet af følelser. Inde i mig herskede 
en helt særlig stemning af velvære og dyb afslappethed i denne 
dybt religiøse kontekst. 
 Flere mennesker var stødt til, og en større gruppe af ortodoks-
kristne havde gjort opstilling ved siden af mig og Den Hellige 
Treenighed med udsigten til en begyndende solopgang. Farverne 
begyndte så småt at ændre sig på himlen, da solen lidt efter 
lidt dukkede op bag bjergene. Alt imens solen dukkede frem 
og farvede Sinais landskab gult, begyndte de ortodoks-kristne 
at synge. Et bevægende og kærligt øjeblik. Alt åndede fred på 
toppen af det energifyldte Mosesbjerg. Jeg blev overvældet af 
tårer, taknemmelighedens tårer. En ubeskrivelig taknemmelighed 
over at få lov til at være netop der, hvor jeg var, og over den 
hjælp, jeg modtog på hvert et eneste skridt på min rejse. 

 Solen fik mere og mere magt, og landskabet og de stejle 
trin kom til syne. Det virkede næsten urealistisk at have forceret 
et så uvelkomment terræn i mørke uden at falde. Også taget i 
betragtning at flere at de mennesker, der var på toppen, var ældre 
- nogle med stok eller bærende på kæmpe trækors. Jeg var 
trods alt i rimelig form, og jeg havde haft den fantastiske hund 
med undervejs til at støtte mig i energien. Efter et par timers 
vandring i den opløftende energi var vi tilbage i dalen, hvor 
verdens ældste kloster, det græsk-ortodokse Sankt Katharina 
Kloster, ligger. Et sted, der betragtes som helligt for både 
kristendommen, jødedommen og islam. Jeg var endnu engang 
blevet beriget både fysisk og åndeligt af energien i den storslåede 
natur og de smukke omgivelser. 
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Natur og omtanke
Jeg var tilbage i beduin-campen og klar til at få nogle timers 
søvn, inden det var tid til at besøge den lokale medicinmand, 
og derefter tage tilbage til Dahab. Til trods for en rimelig form 
havde jeg følelsen af, at hvert eneste skridt op og ned af bjerget 
sad solidt plantet i mine lår. Den unge medicinmand i byen boede i 
gåafstand fra campen. Byens ældre medicinmand og faderen 
boede derimod i bjergene, så det måtte blive en anden gang, 
jeg skulle besøge ham. Medicinmanden boede et skønt sted 
omgivet af en have fyldt med urter, som han dyrkede til brug 
for de mennesker, der kom forbi hans konsultation for at få 
hjælp. 
 Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at disse naturprodukter ville 
hjælpe min krop og mit sind til yderligere balance. Og det var 
den eneste form for medicin, som jeg ønskede at tage. Det var 
efterhånden adskillige år siden, at jeg havde smidt al medicin 
ud i skraldespanden. Den medicin, som medicinalindustrien 
producerede og tjente styrtende med penge på, og som i bund 
og grund blot var kopier af den medicin, som findes som det 
naturligste i vores omgivelser. Vi måtte blive meget bedre til at 
bruge naturen og alle de gaver, naturen giver os, bruge naturen 
med omtanke i stedet for at tro, at kunstigt fremstillet medicin 
var en farbar vej til sundhed. Det var netop ved hjælp af urter 
fra bjergene omkring Sankt Katharina, at min mave var blevet 
kureret meget effektivt, da jeg opholdt mig i ørkenen.  
 Jeg blev budt indenfor og fik serveret the. Medicinmanden 
spurgte, hvorfor jeg var kommet. Jeg fornemmede dog, at han 
kunne se igennem mig, og jeg valgte derfor at kaste spørgs-
målet tilbage til ham med ordene: ’Jeg er sikker på, at du kan 
fortælle mig meget mere om, hvad jeg har behov for, end hvad 
jeg selv ved.’ Han begyndte at fortælle om mig, og alt hvad han 
beskrev, var ganske rigtigt. Jeg havde nogle udfordringer med 
min lever på grund af en dybtliggende indestængt vrede fra 
barndommen, som jeg havde arbejdet med i hele min proces. 
Jeg vidste, at det var årsagen til mine udfordringer med leveren, 
og også galdeblæren. Det ville være dejligt, hvis jeg kunne få 
nogle urter, der kunne hjælpe denne proces yderligere på vej. 
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Jeg havde også brug for at få styrket mit immunforsvar, således 
at jeg kunne få mere energi. Jeg fik tre forskellige slags urter; 
to af dem skulle jeg drikke som the, den sidste urt skulle jeg 
blande op med 500 gram honning og spise rent. 

 Netop brugen af naturen med omtanke var baggrunden for 
en idé, der blev født, imens jeg var i Sankt Katharina. Manden, 
der havde beduin-campen, hvor vi boede, havde sammen med 
en udenlandsk kvinde igangsat et projekt for de lokale kvinder. 
De syede tasker, som de solgte til turister, for at have et arbejde 
og for at tjene penge. Det samme, blot i en mindre skala, som 
Salima El-Gebaly havde skabt i Sankt Katharina. Måske kunne 
det også lade sig gøre at lave et sådant projekt i Dahab - og 
oveni købet lade sig gøre at kombinere det med det lokale 
affaldsindsamlingsprojekt? Det ville være fantastisk, hvis det 
plastaffald, der var i Dahab, på en eller anden måde kunne 
genbruges, og der kunne laves tasker eller indkøbsposer af 
det. Det ville være overskueligt at komme i gang, og jeg kunne 
mærke, at en idé var født. En idé, der kunne give arbejde til 
nogle lokale beduinkvinder og sikre dem en indkomst og deres 
egne penge. En indkomst, der var vigtig i deres bestræbelse på 
mere frihed, som var noget både de gifte og de ugifte kvinder 
higede efter.
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BRYLLUP I ØRKENEN

I islam (såvel som i jødedommen) anses det som fundamentalt 
forkert, hvis man lever som ugift, da det er Allahs (eller Jahves) 
hensigt, at en kvinde og en mand skal forene sig for at videre-
føre slægten og dermed livet. Allah har skabt mand og kvinde 
som de to individer, der skal supplere hinanden og forene sig. 
Ved at indgå ægteskab opfylder en muslim således en vigtig 
forpligtelse i forhold hans eller hendes Gud. 
 Ægteskabet giver også kvinden og manden mulighed for 
(endeligt) at tillade seksuel aktivitet, der mellem ægtefolk ses 
som værende både skabende og bekræftende. Udover at være 
grundlaget for menneskers reproduktion og dermed familie-
dannelse, tjener sex også til at styrke det fysiske og mentale 
bånd mellem ægtefællerne, og er en del af menneskets glæder 
ifølge islam. Religionen anerkender således den menneskelige 
trang til at have seksuelt samkvem med det andet køn (homo-
seksualitet er ikke tilladt).
 Troende muslimer opfordres derfor til at gifte sig, når de 
føler trang til at dyrke sex. Det vil med andre ord sige typisk i 
de sene teenageår. Det anses således som bedre at være gift 
end at begå den synd, det er, at dyrke sex før eller for den sags 
skyld udenfor ægteskabet. Det er meget forskelligt fra Danmark, 
hvor der er en seksuel lavalder på 15 år. Det vil sige, at det er 
ulovligt at have samleje eller andre former for seksuel kontakt 
med en person under 15 år. Reglen i Straffeloven er lavet for at 
beskytte børn og unge. 
 Jeg ville umiddelbart have vanskeligt ved at forestille mig, 
at mit seksualliv skulle være betinget af indgåelse af et ægteskab. 
Jeg kunne godt se, at det kunne have den konsekvens, at man 
kunne have et ønske om hurtigst muligt at blive gift og som 
mand gøre alt for at samle de penge sammen, der skulle til for 
at blive gift, så man kunne få sin lyst styret. For mig er seksualiteten en 
vigtig del af livet, og det at gå på opdagelse i seksualitetens og 
sanselighedens verden en måde, hvorigennem jeg også havde 
lært mig selv at kende. Energien og drivkraften afspejlede på 
en eller anden måde alle områder af mit liv, og min seksuelle 
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energi var på den måde et direkte billede på, hvordan jeg havde 
det. Samtidig var den kraftfulde energi en kilde for mig til at finde 
personlig styrke og livskraft, en drift, der skulle udleves for at 
forløse energi og for at mærke glæde, samhørighed og enhed 
med et andet menneske. En kraftfuld og berusende energi, 
som kan udnyttes ved at fokusere på at gøre seksualiteten til 
en væren, og ikke en gøren. 
 Min opfattelse var dog, at det på trods af Koranens formaninger 
om seksuel afholdenhed før ægteskab var socialt acceptabelt, 
at mænd med en muslimsk baggrund fornøjede sig med en 
kæreste, eller havde en eller anden form for affære. Men selv 
om disse unge muslimske mænd bryder med islam, hvad angår 
seksualitet uden for ægteskabet, stiller de alligevel krav til de 
muslimske piger, deres søstre og endda deres fremtidige brud. 
Det var i mine øjne også på det punkt på tide, at mændene 
ændrede deres syn på kvinder radikalt og indså, at der i alle 
livets forhold bør være ens spilleregler uafhængigt af kønnet. 

 Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel beduinen og hans kom-
mende kone, jeg var inviteret til bryllup hos, var. Jeg glædede 
mig blot over at få muligheden for at komme med til et bryllup 
med mange fantastiske mennesker i ørkenen. Hvorvidt de havde 
deres seksuelle debut til gode, vidste jeg heller ingenting om. 
 Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle gøre i forhold til tøj. Jeg 
besluttede mig for at bevare min tøjstil og samtidig tilpasse 
mig den egyptiske kultur mest muligt. Det vil med andre ord 
sige, at jeg ikke mødte op som alle de andre hundredvis af kvin-
der i sort dragt fra skulder til jord og sort tørklæde om hovedet, 
men derimod i en sort kjole med lange ærmer, som gik til under 
knæene, og ikke noget tørklæde om hovedet. Jeg var nødsa-
get til at følge mit hjerte og dermed tage det tøj på, som føltes 
rigtigt for mig - også selv om jeg ville være markant anderledes 
end de andre kvinder. 
 Jeg mødtes med min gode veninde, og blev udstyret med 
smykker om det ene håndled og om anklen, i sort og guld. 
Smykkerne passede meget godt til et ørkenbryllup, og var samtidig 
langt fra noget, jeg ville møde op med til et dansk bryllup. Vi 
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fulgtes til ørkenen med min venindes veninde, hendes mor og 
lillebror. De tre pakkede sig godt ind og hoppede om bag på 
ladet og sad udendørs hele vejen, selv om vi skulle køre adskillige 
kilometer. Min veninde og jeg sad indenfor i bilen. Vi ankom til 
brylluppet i den landsby i ørkenen, hvor brudgommens familie 
boede. Jeg havde været der før med ham og min veninde og 
besøgt hans familie, da vi var på vej for at forny mit visum. Der 
var allerede mange biler, og dermed også mange mennesker. En 
dyb og inderlig glæde og kærlighed gennemstrømmede mig. 
Tænk, at jeg havde fået muligheden for at opleve et beduin-
bryllup i Sinaiørkenen! 

En bindende kontrakt
Et muslimsk ægteskab er at opfatte som en kontrakt mellem 
to mennesker, der forudsætter, at bruden frivilligt indvilliger i 
ægteskab. I visse tilfælde kan der være tale om, at bruden gives 
væk mod sin vilje, selv om hun ifølge profeten Muhammed har 
ret til at sige nej. I langt de fleste muslimske samfund tager 
man afstand fra tvangsægteskaber. I juridisk forstand er ægte-
skabet blot et troskabsløfte, der kan brydes af begge parter. 
Traditionelt kan det dog være vanskeligt at bryde aftalen om 
ægteskab, specielt for kvinder, og det kan have konsekvenser, 
fordi det kan krænke familiens ære. 
 En central del af kontrakten er den brudegave, som brud-
gommen er forpligtet til at give sin brud. Brudegaven er øko-
nomisk og betyder, at hvis parret bliver skilt, får kvinden en 
økonomisk erstatning, så hun ikke står uden et sikkerhedsnet. 
På den måde er der heller ikke ligestilling. En kvinde har ret til 
at blive forsørget livet igennem af sin mand, og hvis hun ikke 
er gift af sin far, søn, bror eller værge. Heller ikke selv om en 
kvinde har penge, er hun på forpligtet til at bidrage.
 Selv om det muslimske ægteskab er en civil kontrakt, kan 
brylluppet også foregå i en religiøs ramme, ofte i en moské, 
hvor ceremonien forestås af den lokale imam. Når ægteskabs-
kontrakten er indgået og ægteparret er blevet viet, holdes der 
ofte en bryllupsfest, større eller mindre efter økonomisk formåen. 
Bryllupsfesten er den offentlige bekendtgørelse af ægteskabet. 
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Festen, jeg var inviteret til, var en stor fest med mange mennesker, 
god mad og musik. På den måde ligner de mange danske 
bryllupper. 
 Første gang, jeg blev gift, gik vi blot på rådhuset i byen, 
hvor vi boede, uden at nogen - ikke engang min mor - vidste 
det. For min mand og jeg var det blot en simpel foranstaltning, 
fordi vi havde købt hus sammen. Min mor blev skuffet over, at 
jeg kunne finde på at gifte mig uden at hun vidste det, og var 
med til vielsen. Anden gang, jeg giftede mig, var det derfor 
en selvfølgelighed, at min mor var inviteret med sammen med 
min anden mands mor, hendes mand og to børn, til vielse på 
Rådhuset. Tredje gang blev jeg viet hjemme i haven af byens 
borgmester, og holdt en stor fest med familie og venner. Denne 
fest var anderledes og meget større end vores med cirka 100 
gæster hjemme i haven i smukke omgivelser. Her var mellem 
500 og 1.000 mennesker. Og det er ikke som i Danmark, hvor 
der sendes invitationer ud, og man melder til eller fra. Alle 
møder bare op. 
 På et væsentligt punkt var festlighederne til dette bryllup 
forskelligt fra mit seneste bryllup og de bryllupper, jeg havde 
været til. Kvinder og mænd opholdt sig ikke sammen før til en 
speciel dans efter mørkets frembrud. Første punkt på programmet 
var hygge med kvinderne og børnene over den obligatoriske 
beduin-the med masser af sukker. Der var lavet et hyggeligt, 
afskærmet område midt i ørkenen med tæpper, hvor kvinderne 
talte højtlydt. Selskabet var fantastisk, og selv om kun få talte 
engelsk og mit arabiske stadig ikke var helt forståeligt, fandt vi 
en vej i snakken. Og jeg kunne få lang tid til at gå med blot at 
observere. 
 Der blev kaldt til bøn, og imellem the-kopperne og de store 
kander med vand, der gik på omgang, blev ansigt, fødder, hænder 
og arme vasket, og der blev gjort klar til bøn. Ikke alle bad bøn, 
og de, der gjorde, fandt blot en plads imellem de andre kvinder 
og børn, og færdiggjorde deres bønspraksis. Det lod ikke til at 
forstyrre, at der var megen støj fra alle de talende beduinkvinder.
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 Mørket faldt på, og vi rykkede alle ud under den fuldstændige 
fantastiske stjerneklare himmel. Vi havde været heldige med 
vejret netop den dag, fordi det dagen forinden havde regnet så 
meget, som det ikke havde gjort længe på Sinai-halvøen. Vejret 
var fantastisk, og luften var ren. Mændene kom kørende i deres 
biler med store fade med mad. Maden bestod af ris og kød, 
som på sædvanlig beduinmanér blev indtaget med fingrene og 
denne gang i mørke under åben himmel - kun oplyst af månen 
og stjernerne.
 Jeg var efterhånden blevet vant til, at alle fade og skåle blev 
stillet midt på gulvet eller jorden, når der skulle spises, og at 
alle delte og blot tog fra fadene med fingrene. Når der blev 
serveret suppe skiftedes vi til at spise med den samme ske og 
af den samme skål. Der er noget helt specielt og hyggeligt over 
det. Det var dog stadig en udfordring for mig at sidde i næsten 
mørke og få lavet nogle fornuftige ris-og-kød-klumper, jeg 
kunne få placeret i munden med min højre hånd uden at tabe 
alt for meget, eller få ris og kød ud over hele hånden og mun-
den. Men maden smagte skønt, og det var et dejligt selskab i 
smukke omgivelser. 

Musik og dans
I Danmark sidder vi ofte længe over maden, når vi er til fest. Vi 
taler meget, og maden når ind i mellem at blive halvkold. Sådan 
er det ikke, når jeg spiser med beduinkvinderne. De har en evne 
til at spise meget mad meget hurtigt, og tale samtidig. Efter 
maden var indtaget blev der ryddet op, og da ørkenarealet atter 
så ud som om ingen havde været der, var det tid til at fortsætte 
festen i et smukt dekoreret udendørs rum. Inden vi gik ind i 
dansesalen var der en del af kvinderne, der mødtes i et af husene 
i landsbyen. Der skulle lægges ekstra make-up og ordnes hår, 
og så skulle tørklædet på igen i tilfælde af, at de mødte en 
eller flere mænd, når vi bevægede os mod diskoteket i ørke-
nen, hvor musikken bankede ude af højttalerne. 

 Indenfor på det dertil indrettede bryllups-diskotek var der 
fyldt med de smukkeste kvinder i de skønneste kjoler, som de 
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bar indenunder deres sorte og lange abaya. Jeg havde set kvinderne 
uden deres sorte abaya og tørklæde om hovedet, når de 
besøgte mig i min lejlighed, og når jeg besøgte dem i deres 
hjem, når der ikke var mænd tilstede. Men jeg havde aldrig set 
så mange kvinder på én gang, der ikke var tildækkede. Jeg 
kunne mærke deres glæde, og den fyldte rummet, mens de 
dansede med hinanden. Mange af kvinderne havde bundet tør-
klædet om livet, så man rigtigt kunne fornemme hofternes og 
mavens bevægelse i mavedansen. Det var en anden form for 
frihed, jeg oplevede i dette rum, og det gjorde mig på den ene 
side ufatteligt glad, og på den anden side mindede det mig om, 
hvordan deres liv også er, og hvordan mange af dem ikke har 
den frihed, som for os andre er en naturlig del af livet. 
 Det var en skøn aften med masser af dans og vand, der blev 
sendt rundt til deling i store kander for at dulme tørsten hos alle 
de dansende. Vi blev afbrudt af en hvid bil, der kom kørende 
ind på området, dækket af ægte tæpper, og ud steg bruden og 
brudgommen. De gik direkte op på en scene, der var lavet i den 
ene ende, og dansede. Bruden var i en smuk hvid brudekjole og 
strålede af skønhed og glæde. Det var fantastisk at være vidne 
til. 

 Aftenen og brylluppet sluttede med den traditionelle 
beduindans, hvor mændene står på en lang række, stamper 
med fødderne i sandet, klapper med håndfladerne og synger, 
alt imens en eller flere kvinder, tildækkede og med store tørklæder 
udfoldet bag nakken, danser og bevæger tørklædet, som var 
det vinger. Vi bevægede os mellem de forskellige grupper af 
mænd, der havde taget opstilling over et stort areal i ørkenen. 
En fantastisk oplevelse under den stjerneklare ørkenhimmel, 
hvor vi nærmede os midnat og det var tid til at bevæge mig 
mod lufthavnen i Sharm el Sheikh, hvor min familie snart ville 
ankomme.

 Min veninde og jeg gjorde os klar til at forlade bryllupsfesten 
og begive os mod lufthavnen. Jeg havde aftalt med taxichaufføren, 
at vi skulle komme ud til hovedvejen, hvilket var nogle kilometer 
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fra den landsby, hvor brylluppet foregik. Jeg havde tænkt, at 
det ikke var noget problem at komme derud, med det skulle 
det vise sig at blive. Telefonnettet virkede ikke så langt ude i 
ørkenen, så jeg havde end ikke mulighed for at kontakte chauf-
føren og bede ham om at hente os i landsbyen midt i ørkenen.
 Vi begyndte at begive os væk fra landsbyen og sandet og 
ud på vejen. I ørkenen er der ingen lysmaster, så det eneste, vi 
havde med, var lyset fra vores mobiltelefon. For hvert skridt, vi 
tog på den mørke vej, håbede vi at kunne opfange et mobilsig-
nal. Der kom en bil forbi, fyldt med mennesker, som jeg stop-
pede, og min veninde spurgte meget forlegent om de kunne 
ringe til chaufføren og eventuelt bede ham om at komme og 
hente os, når de kom i nærheden af et mobilsignal. 
 Tiden nærmere sig mere og mere mødetidspunktet ved 
landevejen mod lufthavnen. Til sidst besluttede jeg mig for - 
noget mod min venindes vilje, da det kunne være nogen, hun 
kendte - at stoppe den førstkommende bil i håbet om, at vi 
kunne hoppe op på ladet og blive transporteret ud til landevejen. 
Det lykkedes, og der stod vi så til min venindes store forun-
dring. Det virkede, som om det var noget af det mest mærke-
lige, hun nogensinde havde været med til. At to kvinder stod 
midt om natten i ørkenen ved landvejen i Sinaiørkenen og ven-
tede på en taxi, der tilfældigvis var forsinket, så vi rigtigt kunne 
få lov til at stå og blomstre. Vi gjorde dog alt for at gemme os, 
hvilket ikke var helt enkelt i et åbent landskab, da hun var be-
kymret for at blive genkendt. Og jeg lovede, at jeg aldrig mere 
ville sætte hende i en lignende situation. 
 Endelig kom taxaen og vi satte os ind. Vi havde ikke kørt 
særligt langt før min veninde sagde, at hun ikke havde sit 
legitimationskort med. Et kort, som egyptere altid skal bære 
som identifikation, og som på forlangende skal vises, når man 
for eksempel skal gennem checkpoints, når man forlader 
Dahab. Det havde allerede været en meget interessant dag, og 
den skulle vise sig at blive endnu mere interessant. Risikoen 
ved ikke at have kortet med sig kunne være, at hun ikke kom 
med igennem de checkpoints, vi skulle igennem undervejs, og 
derfor var nødsaget til at hoppe af og først blive samlet op 



172

igen, når vi kørte den anden vej. Jeg lovede hende, at jeg ville 
stå af sammen med hende, hvis det blev nødvendigt, og blot få 
taxichaufføren til at hente min familie i lufthavnen. Så måtte vi 
blive samlet op på tilbagevejen om nødvendigt. 
 Alt gik heldigvis fint indtil vi kom til lufthavnen, hvor hun 
blev bedt om at vise legitimation. Hun fik at vide, at proceduren 
for lufthavnen tilsiger, at man ikke kan komme ind i lufthavns-
området, hvis man ikke kan tilkendegive via sit legitimations-
kort, hvem man er. En fin sikkerhed, så vagterne har kendskab 
til, hvem der bliver lukket ind på lufthavnens område. Der var 
ikke andet at gøre for hende end at hoppe ud af bilen, hvilket 
hun på ingen måde syntes om. Det var ikke en rar tanke for 
hende at skulle stå en sen nattetime ved lufthavnen i selskab 
med fremmede mænd, det vidste jeg godt.  
 Vi havde lavet en aftale, og jeg hoppede selvfølgelig også 
ud af bilen for at vente sammen med hende, så hun ikke skulle 
stå alene. Og så gjorde jeg et forsøg på at få hende med indenfor 
hegnet. Jeg begyndte at holde den helt store tale til chaufføren 
om at finde min familie, et skilt, osv. Den lange tale resulterede i, 
at vi begge fik lov til at hoppe ind i bilen igen og blive kørt til an-
komsthallen. Dog på den betingelse, at min veninde skulle blive 
siddende i bilen. Jeg tror, at politibetjentene havde fået med-
lidenhed med chaufføren med alle de oplysninger, jeg havde 
givet ham, og at det var årsagen til, at de så igennem fingrene 
med deres procedure. Vejen tilbage gik også uden problemer, 
da hun på bedste vis gemte sig bag blege danske ansigter, når 
vi ankom til de forskellige checkpoints. 
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BESØG FRA DANMARK

Min beslutning om at flytte fra Danmark til Dahab blev taget 
med kort varsel efter jeg kom hjem fra en uge i stilhed i ørkenen. 
Det var nu fire måneder siden, jeg var taget en uge til Danmark 
for at rydde ud i mine ting, og dengang havde jeg kun kort tid 
sammen med venner og familie. Jeg glædede mig derfor ufatteligt 
meget til, at de skulle komme og besøge mig i mit nye hjem.   
 Mens jeg var i Danmark, blev jeg inviteret til spisning hos 
min niece og hendes kæreste sammen med min anden niece. 
En dejlig aften med skøn mad, hvor emnet faldt på Egypten 
og det dejlige vejr dernede. Der var bred enighed om, at det 
kunne være dejligt, hvis de kunne få tid i kalenderen til at tage 
min mor og min søster med på besøg til Dahab. Jeg ville selv-
følgelig elske at se dem, og min lejlighed var stor nok til, at vi 
alle kunne bo sammen. 
 Vi ankom til Dahab om natten, og der var ikke meget andet 
at gøre end blot at lægge os til at sove efter at værelserne var 
blevet fordelt. Jeg faldt i søvn og sov som en sten udenfor på 
min balkon - afskærmet af myggenet og med en fantastisk for-
nemmelse i kroppen ved tanken om, at hele familien var samlet 
for første gang siden jul; min mor, min søster, mine to niecer og 
den enes nieces kæreste. Alt var skønt. 
 Jeg glædede mig til at vise dem Dahab, så de måske bedre 
kunne forstå, hvorfor jeg var blevet stormende forelsket, da jeg 
ankom til byen. Og jeg var ret overbevist om, at de også kunne 
gå hen og blive forelskede. Ikke på den måde, at de ville flytte 
fra Danmark, men på en måde, så de bedre kunne forstå min 
beslutning om at forlade Danmark, i hvert fald for en tid. 

Turplanlægning og oplevelser
Jeg havde på bedste vis forsøgt at planlægge nogle ture på 
forhånd for min familie, så der både var tid til hygge, afslapning 
og at få set Dahab og omegn. Beduinen med den betagende 
energi havde hjulpet til for at gøre planlægningen nemmere, så 
jeg var sikker på, at vi fik set alt det, der var muligt at se i løbet 
af de ti dage, deres ophold varede.
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 Dahab er et sandt paradis for dem, der kan lide at snorkle 
og dykke. Det er jeg ikke nået til endnu. Min lejlighed ligger lige 
ud til vandet, så i løbet af få sekunder, er det muligt at hoppe 
i vandet og snorkle, og det benyttede familien sig af. Det blev 
også til en tur til Blue Hole, som er omkring 120 meter dybt, 
og et af Egyptens mest berømte og berygtede dykkersteder. 
Udover vandet havde jeg også et stort ønske om, at min familie 
skulle have en oplevelse af ørkenen og den smukke natur, så vi 
havde planlagt en tur i bjergene med klatring, og overnatning i 
ørkenen. 
 Et par dage inden vi skulle af sted læste jeg i nyhederne, at 
en politimand var blevet dræbt og fire andre såret, da bevæbnede 
mænd havde angrebet en kontrolpost i nærheden af klosteret i Sankt 
Katharina. Islamisk Stat havde taget skylden for angrebet på 
samme måde som de kun halvanden uge tidligere havde taget 
skylden for at 45 kristne egyptere mistede livet, da militante 
ekstremister detonerede deres selvmordsbomber i to kirker 
under gudstjenester palmesøndag i Alexandria og Kairo. Målet 
for de to terrorangreb var kristne koptiske kirker, hvor der blev 
holdt gudstjenester for at markere helligdagen palmesøndag. 
Endnu et tragisk angreb på uskyldige mennesker. 
 Det var det sted, vi havde planlagt at sove i ørkenen på vej 
mod Sankt Katharina. Jeg fortalte min familie om angrebet, og 
vi blev enige om at tage ud i ørkenen tættere på Dahab, og 
køre tilbage til min lejlighed igen om aften og overnatte der. Vi 
tog af sted om eftermiddagen og begav os først op i bjergene 
for at klatre. En stor oplevelse, hvor min friske mor på 74 år 
også besluttede sig for at hoppe i klatreskoene og begive sig 
op af den stejle bjergside. Overnatningen i ørkenen, der med 
garanti ville have været interessant for hele familien, blev i stedet 
erstattet af en nogle skønne timer i den energifyldte ørken, 
og beduinmad under åben og stjerneklar himmel. Min søster 
havde desværre fået et maveonde og måtte blive hjemme, så 
vi havde hende i vores tanker, da vi alle lå på ryggen i den alt-
omfavnende ørken, kiggede op på stjernehimlen og forsøgte at 
finde ud af de enkelte stjernebilleder og nød universets storhed. 
 Efter bombningen i Alexandria og Kairo, indførte det egyptiske 
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parlament en tre måneder lang undtagelsestilstand i landet, og 
i områder af den nordlige del af Sinaiørkenen er der permanent 
undtagelsestilstand. Udtagelsestilstanden indebærer, at politiet 
har udvidede beføjelser til at foretage anholdelser, til at over-
våge og beslaglægge. Samtidig kan borgernes bevægelsesfrihed 
begrænses. Angrebene betød i det daglige blot, at der var ekstra 
fokus ved checkpoint, og at kontrollen var intensiveret. Ellers 
mærkede vi intet til det. 
 Trods undtagelsestilstanden i Egypten og nu også et angreb 
mindre end 100 km. fra, hvor vi befandt os, var min familie ikke 
bekymret. De har den samme holdning som mig: Man skal være 
opmærksom og mærke efter, men på ingen måde lade sig styre 
af frygten. En helt anden holdning mødte jeg fra mange men-
nesker i mit netværk, som slet ikke kunne forstå, hvorfor jeg 
opholdt mig i et land i undtagelsestilstand. Det danske uden-
rigsministerium gav udtryk for, at der var stor risiko for terror-
angreb i hele landet, at man skulle udvise forsigtighed i storby-
erne og turistområderne, og ikke rejse til det nordlige Sinai. 
 Den frygtbaserede holdning er selvfølgelig den altovervejende 
faktor i svaret på, hvorfor der er så få udenlandske turister i 
Egypten. En ærgerlig tendens, da landet har så meget smukt 
at byde på. Intet sted i verden er længere sikkert, desværre. 
Jeg er dog ikke af den holdning, at det skal stoppe os fra at 
rejse og opleve os selv og livet. Jeg havde på intet tidspunkt i 
de adskillige måneder, jeg havde rejst rundt alene på kryds og 
tværs i Mellemøsten, følt mig mindre sikker end jeg ville gøre i 
Danmark eller noget andet sted i verden. Vi ved desværre ikke, 
hvornår og hvor terrororganisationer sætter det næste angreb 
ind. 

Gensynsglæde
Ti skønne og oplevelsesrige dage med familien var knapt over-
stået, før jeg atter skulle i lufthavnen i Sharm el Sheikh. Denne 
gang for at hente en dansk veninde. Forholdet til min veninde 
var specielt, det har det været fra første gang vi mødte hinanden. 
Der er en kærlighed mellem os, som omfatter ærlighed og omsorg. 
Der ligger en underforståethed og en dyb samhørighed mellem 
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os på en måde, jeg ikke før havde mødt hos andre veninder eller 
venner.
 Vi mødtes kort tid efter, jeg var flyttet til Sostrup Slot & Kloster på 
Djursland. Kokken på slottets restaurant havde et møde med 
hende, og han vidste bare, at vi skulle møde hinanden. Trods 
travlhed var jeg heller ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg skulle 
smide, hvad jeg havde i hænderne og tale med hende. Denne 
samtale blev indledningen til en relation, jeg for evigt vil være 
taknemmelig for. Vi havde haft mange skønne timer sammen, 
og med hende havde jeg fra første øjeblik kunnet mærke følelsen 
af kærlighed. Kærligheden binder os sammen, selv om vi på 
rigtig mange måder er væsentligt forskellige. En kærlighed, 
som har lige så mange former, som der er mennesker på denne 
jord. Former, der alle har kærlighedsfølelsen til fælles, og som 
er en ubeskrivelig og uforklarlig størrelse.  

 Det var ikke blot kærligheden, der bandt os sammen. Det 
gjorde spiritualiteten også. På samme måde som kærligheden 
på mange måder er en ubeskrivelig og uforklarlig størrelse, som 
det er vanskeligt at beskrive, hvad dækker over, er det også 
vanskeligt at definere, hvad begrebet spiritualitet dækker over. 
Oprindeligt blev spiritualitet forstået som en naturlig del af det 
religiøse felt. Sådan så jeg det ikke længere. Jeg oplevede mere 
religion og spiritualitet som hinandens modsætninger - dog 
med troen tilfælles. For mig som spirituelt menneske var troen 
essentiel, troen på én Gud, men ikke i en religiøs sammenhæng. 
Og dermed ikke troen på noget nedskrevet i form af en Tora, 
en Bibel eller en Koran. For mig handlede troen om eksistensen 
af noget større end mig, og om hvordan den kærlige intention 
fra mit hjerte kunne føre mig tættere på Gud. Spiritualiteten 
var for mig en personlig søgen efter et eksistentielt ståsted, en 
søgen efter min personlige mening med livet. Det at gøre mine 
egne erfaringer i livet ved at lytte til, stole på og handle efter 
min intuition, mit hjerte. En søgen, der havde bevidstgjort mig 
og givet mig troen på eksistensen af noget større, og som jeg 
gradvist bevægede mig tættere og tættere på. 
 Min veninde og jeg er enige om, at der findes noget, der er 
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større end os, og at der er meget mere mellem himmel og jord 
end det, vi umiddelbart kan se og fornemme med vores sanser. 
Det skabte for mig et frirum at være sammen med hende, fordi 
vi kunne tale om alt i en atmosfære af en umiddelbar og gensidig 
forståelse af altings sammenhæng. 
 
 Vi vidste begge, at selv om jeg ikke var i Danmark og vores 
kontakt derfor var sporadisk, ville vi altid have hinanden. Vi slap 
hinanden, når det var meningen, at vi skulle, og vi havde tillid 
til, at vi ville blive genforenede, hvis det var meningen. Efter en 
længere periodes fravær dukkede hun op i mine tanker netop 
som jeg var kommet tilbage til Dahab efter min tur i stilhed i 
Sinaiørkenen. Jeg vidste, at jeg skulle skrive til hende, selv om 
vi ikke havde haft forbindelse i flere måneder. Og det viste sig, 
at der var en god grund til, at min bevidsthed pludselig havde 
sat fokus på hende. Det hus, hun boede i sammen med sine 
børn, havde været udsat for en sodskade, og de skulle genhuses. 
Selvfølgelig gerne på Djursland, hvor de boede, og dermed i 
nærheden af børnenes skole. 
 Jeg fortalte hende, at jeg var på vej til Danmark for at ryddet op 
i det hus, jeg havde lejet på Djursland, fordi jeg havde besluttet 
at flytte til Egypten. Jeg forhørte mig hos ejerne af huset om 
det var muligt, at de kunne møde min veninde med henblik 
på at hun kunne overtage huset efter mig for en periode. Fire 
dage senere var jeg i Danmark, huset var ryddet for mine ting, 
og alt var klart til at hun kunne rykke ind i et skønt hus i smukke 
omgivelser med sine børn. Det skabte altid glæde i mit sind, 
når tingene faldt i hak og passede sammen. Når alt gik op i en 
højere enhed. 
 Vores korrespondance om huset betød, at vi også havde 
fået genetableret vores kontakt, og det vidste vi også begge, 
at der var en grund til. Det var blevet tid til, at vi skulle mødes 
igen, og glæden var derfor stor, da hun kort tid efter skrev til 
mig, at hun rigtig gerne ville besøge mig i Egypten. Det var 
som om, at der var noget, der kaldte på hende. Og det var ikke 
kun mig. Selvfølgelig var hun velkommen.
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I kloster
Vi havde nogle hyggelige og afslappende dage i Dahab med 
masser af snak om, hvad der var sket i hvert vores liv de seneste 
måneder, inden vi sammen tog af sted til Sankt Katharina. Min 
veninde havde brug for at få ladet sine batterier op efter adskillige 
ugers sygdom. Det var en af grundene til, at hendes intuition 
havde ført hende til Egypten. Jeg vidste, at Sankt Katharina 
med sin fantastiske energi og de omkringliggende bjerge, ville 
være en rigtig god medicin for hende, så hun kunne genfinde 
balancen. Vi sagde farvel til hinanden, og hun begav sig af sted 
med en guide på en anden tur, end den jeg havde været på til 
Mosesbjerget. Jeg vidste, at hun ville få en oplevelse for livet, 
og ville komme tilbage med fornyet energi. 
 Imens hun var væk havde jeg tid til at slappe af, nyde stilheden 
og fordybe mig. Det trængte jeg til ovenpå alle de dage, jeg 
havde haft gæster. Jeg er sådan indrettet, at jeg har et stort behov 
for at være alene - jeg er alene i adskillige timer hver dag, og 
ofte flere dage i lange stræk. Uden tiden alene og stilheden har 
jeg følelsen af, at jeg forsvinder. At være i selskab med mine 
egne tanker er næring for mig, som en vitaminindsprøjtning 
for krop og sind. Det er i mit eget nærvær, jeg er sammen med 
mine følelser, og her jeg finder inspiration. I stilheden kan jeg 
mærke og lytte til, hvad min krop og sjæl ønsker at fortælle 
mig. Og den opmærksomhed ville jeg ikke i samme grad give, 
hvis jeg aldrig var alene og i stilhed. Stilheden og tiden alene er 
min vej mod mere nærvær, og det gør mig meget mere nærværende, 
når jeg var sammen med andre. 

 Min veninde kom tilbage fra turen i bjergene dagen efter, så 
vi havde aftenen til at udveksle vores oplevelser i Sankt Katharina. Jeg 
kunne tydeligt både se og mærke de forandringer, der var sket 
med hende i løbet af de dage, hun havde været væk. Det var 
fantastisk at være vidne til, og hun havde bestemt fået energien 
tilbage. Vi havde talt om at se klosteret i byen, og da vi næste 
dag bragte det på bane igen, var vi klar over, at vi skulle af sted. 
 Min venindes guide og ham beduinen fra Dahab med den 
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betagende energi skyndte på os, fordi vi gerne skulle nå frem 
til klosteret inden middag, hvor det lukkede for offentligheden. 
Jeg havde ved tidligere besøg blot set klosteret udefra, og glædede 
mig til blandt andet at se et af jøde- og kristendommens største 
undere: Den Brændende Tornebusk. Lige da vi nåede til indgangen 
til klosteret, begyndte klokkerne at ringe, hvilket indikerede, at 
klosteret var lukket. Vi fulgte efter de to beduiner, der i hastigt 
tempo ledte os rundt på klosterområdet. Det føltes, som om vi 
for alt i verden skulle indenfor, og at de ville gøre alt, hvad der 
stod i deres magt, for at gøre det muligt for os. Vi havde ikke 
heldet med os, da vi kom til hovedindgangen, så vi fortsatte 
ufortrødent hen til klosterets gamle indgang, hvor der også var 
lukket. De to beduiner gav sig til at tale med en mand - antageligt 
for at overbevise ham om vigtigheden af, at vi kom ind for at 
opleve stedet og dets energi på nært hold. 
 Foran indgangen blev jeg ramt i hjertet af den specielle 
energi på stedet, og vidste, at det var tid til at stoppe op, trække 
vejret dybt, forbinde mig med energien og bede en bøn. Vi 
vidste begge, at hvis det var meningen, at vi skulle indenfor 
murene og se Den Brændende Tornebusk og Moses Brønden, 
så ville det ske. Sådan var det med alt i mit liv, og sådan var 
det også her. En fra klosteret henvendte sig til beduinerne, og 
døren til klosteret blev åbnet. I stilhed listede vi forbi moskeen, 
hvor munkene havde indledt deres middagsbøn, og videre - 
uden at vide, hvor vi var på vej hen. Forrest gik en ung mand 
med tilknytning til klosteret, herefter de to beduiner, og min 
veninde og jeg bagerst. 
 Det næste, der mødte mine øjne, var en af de mange brønde på 
klosterets område, den hellige brønd, Moses Brønden, Bir Musa, 
der efter sigende aldrig vil tørre ud. Det var ved den brønd, 
Moses mødte præsten Jethro’s syv døtre, som var i færd med 
at vande deres faders får. Moses, som var flygtet fra Egypten, 
beskyttede døtrene fra angreb af nogle fjendtlige lokale hyrder, 
som også var ved brønden for at hente vand. Han blev invite-
ret med hjem, og det møde endte med, at han blev gift med 
den ældste af døtrene, Zipporah. Da jeg så brønden begyndte 
tårerne at trille ned ad mine kinder. Måske var det fordi den 
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mindede mig om et af mine tidligere liv, hvor jeg havde slået to 
børn ihjel i en brønd. Sandsynligvis den bagvedliggende årsag 
til, at jeg ikke skulle have mine egne børn i dette liv.
 
 På et tidspunkt for nogle år tilbage, fik jeg foretaget en 
regression. Det vil sige, at jeg fik hjælp til at bevæge mig tilbage 
til både min barndom og også til tidligere liv. Det kunne være, 
at hemmeligheden bag mine daglige begrænsninger lå gemt i 
nogle lag fra barndommen, som jeg havde fortrængt, eller fra 
tidligere liv. Hvis jeg kunne komme ind til hemmeligheden og 
forstå den, kunne det være vejen til at få dybtliggende bloke-
ringer opløst. Jeg var overbevist om, at min sjæl var udødelig, 
og at jeg havde levet rigtig mange gange før. Min sjæl havde 
udviklet sig for hvert liv, jeg havde levet i en fysisk krop, og 
hvert liv havde derfor på en eller anden måde været en rundtur 
i et tidligere liv for at skabe en forståelse af, hvad jeg skulle lære 
i det pågældende liv. Vi stod på hver vores side af brønden, og 
jeg bad om hjælp til, at vandenergien kunne heale og rense det 
i min krop og i mit sind, der måtte have behov for det, give mig 
den nødvendige selvindsigt og gøre det ubevidste bevidst, 
således at der kunne skabes balance. 

 Beduinerne havde holdt sig i baggrunden, men kom hen til 
os, fordi der var noget mere, vi skulle se. Vi fortsatte hen ad 
gangen, til vi stod ved den Brændende Tornebusk. Det var ved 
netop denne busk, at Gud første gang talte til Moses. En busk, 
der stod i flammer, uden at den blev fortæret. På dette sted fik 
Moses at vide, at han var udvalgt af Gud til at befri israelitterne 
fra slaveriet i Egypten, og bringe dem til landet Kanaan. Efter 
Moses af flere omgange havde forsøgt at undslippe opgaven, 
ofrede han sig til sidst og påtog sig opgaven, som kom til at 
vare resten af hans liv.
 Jeg bevægede mig fra vandet i brønden til ilden ved torne-
busken. At jeg fysisk bevægede mig fra vand til ild, skabte på 
en eller anden måde en forandring indeni mig. Vandet, følelsernes 
element, og mit andet chakra (hara), var blevet healet, og jeg 
havde bevæget mig over i ilden, viljens element og mit tredje 
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chakra (solar plexus). Det var vigtigt at få balanceret det tredje 
chakra, fordi det fungerer som en form for energikammer, hvor 
jeg kunne lagre al den overskydende livsenergi, jeg opsamlede. 
Healingen var blevet min nye levevej for snart seks år siden, og 
jeg havde brug for den energi og livskraft, fordi det netop var 
fra det lager, jeg overførte energi til mennesker, når jeg healede 
dem. Jeg skulle også bruge energien til at udføre den livsopgave, 
hvis indhold snart skulle blive klart for mig. 

 Det var blevet tid til at vende tilbage til Dahab. Vi sluttede 
dagen af med alle fire at gå ud og spise på en skøn restaurant 
med udsigt ud over vandet. Den perfekte afslutning endnu en 
oplevelsesrig dag, som havde skabt en forståelse for, hvem jeg 
er - både i tilknytning til mit nuværende jeg, men også til tidligere 
liv. 

 Kort tid efter min veninde var taget af sted og jeg atter var 
blevet alene, begyndte min indre stemme igen at hviske Luxor. 
Det var atter blevet tid til at pakke kufferten. Jeg huskede på 
de ord, min veninde havde sagt, da jeg fortalte hende, at jeg 
havde på fornemmelsen, at jeg snart skulle til Luxor: ’Cleopatra 
vil være med dig på din tur, og du kan søge hjælp og støtte hos 
hende, hvis du får brug for det.’ Det ville jeg huske på. 
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UNDENDØRS MUSEUM

Luxor var dukket op mange gange i mit sind, uden at jeg havde 
reageret. Pludselig kunne jeg mærke, at nu var det nu. Jeg skulle 
gense det sted, som jeg havde besøgt ti år forinden. Luxor er 
den by i verden, der rummer flest oldtidsmonumenter, blandt 
andet ruinerne af tempelkomplekset ved Karnak, Luxortemplet 
og Kongernes og Dronningernes Dal. Byens livsnerve er stadig 
Nilen, der giver det omkringliggende landbrug adgang til vand, 
og samtidig forsyner Luxor med krydstogtsskibe og turister. 
Jeg glædede mig til igen at skulle opleve verdens største uden-
dørs museum. 
 Jeg var blevet indlogeret på et dejligt hotel centralt i byen 
på østbredden og i gåafstand fra Luxortemplet, der var det 
sted, der stod først på min to-do liste. Mange faraoer havde 
henover årene spillet en rolle i byggeriet af templet. Det var 
som andre ægyptiske templer bygget bagfra med det helligste 
først. Den ældste del ligger således altid bagest, og den nyeste 
del ligger forrest.
 Indgangen og det nyeste af templet bestod oprindeligt af to 
obelisker, som et symbol på Øst- og Vestbredden, og gangen 
imellem som et symbol på dualiteten og på Nilen, der opdeler 
Egypten i to dele. Obeliskerne, der blev rejst af Ramses II ca. 
1250 f.Kr., er lavet af granitsten, som blev udhugget i Aswan. 
Den tilbageblevne obelisk er 25 m. høj, mens den anden i dag 
står på Place de la Concorde i Paris. 

 Jeg havde bevæget mig igennem de imponerende haller, 
gårde, gange og ind mellem søjlerne i den imponerende tempelgård. 
Jeg stoppede op, foldede mit tørklæde ud og satte mig ned, 
lukkede øjnene og tog en dyb indånding.
 Luxortemplet er interessant på mange måder. Dets grundplan 
blev i sin tid formet som et menneskelegeme, og det blev bygget 
efter principper og proportioner, der relaterede sig til menneskets 
skabelse, spirituelle udvikling og åndelige mål. 
 Måske var det også en del af min spirituelle udvikling, at 
jeg var her. Jeg kunne mærke energien vibrere i mig, da lyden 
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begyndte at strømme ud fra minareten lige i nærheden af, hvor 
jeg havde placeret mig. Jeg sad lige ved siden af Abu el-Haggag 
Moskeen, der tidligere har været en kristen basilika. Den blev 
bygget på toppen af søjlerne i den åbne tempelgård cirka otte 
meter over jorden. For mig var det et interessant sted at 
placere en moské, og jeg var overbevist om, at der måtte være 
en skøn udsigt over tempelområdet derfra. 

 Jeg bevægede mig ud fra området og havde til hensigt at 
finde ud af, hvordan jeg kunne komme ind og se moskeen. Der 
var festival i byen, og derfor mange mennesker på pladsen 
udenfor og på den lange trappe, der førte op til moskeen. Det 
vrimlede med muslimer til og fra stedet. Jeg skjulte mit hår 
med det tørklæde, jeg altid havde med mig, og begav mig op 
af trappen som den eneste turist i miles omkreds. Sådan havde 
det været på det meste af min rejse rundt i Egypten. 
 Også her blev jeg mødt med gæstfrihed og budt indenfor i 
den smukke moské, der var fyldt med mennesker på grund af 
festivalen i byen. Moskeen er viet til Abu el-Haggag. Han blev 
født i Damaskus cirka år 1150, levede en periode i Mekka, inden 
han flyttede i Luxor, hvor han boede de sidste 50 år af sit liv. 
Han anses som værende en helgen, og hans fødselsdag bliver 
fejret hvert år i Luxor. Han nedstammer fra Muhammed gennem 
Hassan, som er søn af profetens søster, Fatma. 
 Moskeen lignede nogle af de andre moskeer, jeg havde haft 
mulighed for at kigge indenfor i. Her var det dog interessant at 
stå i adskillige meters højde og kigge ud over Luxor Templet 
med dets smukke søjler fyldt med egyptiske tegn og symboler. 
En hyggelig rundvisning i byens berømte moské blev afløst af 
en invitation til aftenens fest indenfor i moskeen, som jeg dog 
på bedste vis fik takket nej til. Det havde været en lang dag, og 
jeg havde efterhånden brug for at komme tilbage til hotellet og 
slappe af. En ny dag med oplevelser ventede dagen efter.

Renselse og bøn
Via Sfinks Alléen er Luxor Templet forbundet med Karnak 
Templet, og det var det sted, jeg havde planer om at besøge 
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den følgende dag. Jeg skulle dog først hvile og reflektere over alle 
dagens oplevelser. Da jeg kom ind på det enorme tempelområde, 
som Karnak Templet dækker, vidste jeg intuitivt, at jeg skulle 
søge mod højre. Jeg vidste, at jeg skulle bevæge mig gennem 
tempelkomplekset og mod det fjerneste højre hjørne. På min 
vej mødte jeg en ung mand, der ville vise mig noget undervejs. 
Jeg holdt fast på, at jeg blot ville gå i denne bestemte retning, 
og han fulgte mig. Vi ankom til den hellige sø. Et meget smukt 
område, hvor der tidligere er udført daglige og natlige renselses-
ritualer i det hellige vand før deltagelse i tempelceremonierne. 
Den unge mand ledte mig hen til et sted rundt om søen, hvor 
det var muligt at komme i berøring med vandet. 
 Jeg tog mine sko af og satte mig ned på et af de trin, der 
førte ud i søen. Jeg sad lige så stille og sank dybere og dybere 
ind i mig selv, mens det hellige vand omsluttede mine fødder. 
Mine hænder sank ned i vandet, og jeg begyndte langsomt at 
afvaske først den ene arm og derefter den anden arm, indtil 
turen kom til ansigtet og til håret. Den samme form for afvaskning 
og rensning, som når muslimerne beder deres bøn fem gange 
om dagen. Jeg gav mig selv tid til at nyde omgivelserne og 
oplevelsen, og bad en bøn med tak.
 Jeg rejste mig og gik videre. Heller ikke denne gang var jeg i 
tvivl om, hvor jeg skulle hen. Jeg skulle blive i den bageste ende 
af komplekset, og blot bevæge mig over i det modsatte hjørne. 
En anden guide tog over, og det virkede som om han vidste, 
hvor jeg var på vej hen, uden at vi sagde noget til hinanden. 

 Vi kom til et lille tempel, ét ud af omkring 20 mindre templer 
på området. Templet er viet til Osiris, der er den egyptiske Gud 
for de døde, og Gud for genopstandelsen til det evige liv. Manden 
tog låsen af og åbnede døren ind til templet, så jeg kunne få lov 
til at træde indenfor. Der var noget helt specielt over energien på 
netop det her sted. Templet bestod af tre rum. Jeg gik igennem 
det første rum og bevægede mig direkte hen i hjørnet i det 
andet rum, hvorfra jeg kunne se ind i templets lille kapel. Endnu 
engang var alt timet til præcision. Jeg lagde mit tørklæde på 
jorden, satte mig tilrette, og idet jeg lukkede øjne og trak vejret 
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dybt, startede middagsbønnen. 
 Jeg trak mig dybt ind i mig selv og mærkede energien 
strømme igennem mig. Alt var roligt og jeg vidste, at det snart 
var tid til at tage det næste skridt dybere ind i mig selv og 
komme tættere på, hvem jeg er. Jeg åbnede øjnene, og manden 
kom hen imod mig. Han ville vise mig det helligste rum i templet, 
nemlig det lille kapel. 
 Jeg fortsatte med ham ind igennem det lille rum og vidste, 
at jeg skulle stille mig med ansigtet tæt på muren. Foran mig 
var der tre Ankh-kors - det ældgamle egyptiske kors, der også 
kaldes ’Livets nøgle’. Mange steder i Egypten ses de egyptiske 
guder og gudinder med Ankh-korset i hånden afbildet i en scene, 
hvor de giver korset til faraoen i næsehøjde som et symbol på, 
at han indånder ånden eller tager ånden ind i det fysiske liv, 
såvel som i livet efter døden eller efter livet. 
 Manden tog blidt fat i mit baghoved og trykkede forsigtigt 
mit hoved ind imod muren, således at Ankh-korsene og min 
pande kom i berøring med hinanden. Jeg var taknemmelig for, 
at jeg levede et liv i tillid til det, der skete, for at stå med en 
fremmed mand, der holder ens hoved mod en mur i et tempel i 
Egypten, kan måske virke en anelse grænseoverskridende. Jeg 
var helt rolig, og stod blot og sugede energien til mig, mens 
jeg fornemmede vibrationerne i de ord, han sagde. Jeg antog, 
at det var en form for bøn. Jeg kunne mærke, at energien be-
gyndte at pulsere i mit ansigt, og havde en fornemmelse af, at 
mit ansigt blev fyldt og var ved at sprænges. Jeg trak vejret 
dybt og lod energien omslutte mig. Jeg overgav mig til kærligheden, 
og lod tårerne få plads til at løbe ud af mine øjenkroge. 

 Jeg vidste ikke, hvad der skete, men jeg var opløftet og klar 
til at tage det næste skridt i livet, hvad det end måtte være. Vi forlod 
det lille kapel og gik tilbage til hvor vi kom ind. Jeg drejede 
rundt og stod foran noget, der lignede døre, uden at være det. 
Jeg førte langsomt mine hænder frem og tilbage hen over det, 
der skulle forestille at være dørkarme, og det var, som om hele 
min krop og hele mit sind åbnede sig, og jeg fik en fuldstændig 
og intens forbindelse til min sjæl, og til den universelle bevidsthed. 
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Det var, som om min fysiske krop forsvandt, og alle de mange 
atomer, den er lavet af, kom til syne i et stort netværk. Et stort 
edderkoppe-lignende netværk af atomer, hvori alt var forbundet. 
 Jeg vidste ikke, hvor jeg stod, men energiudvekslingen var 
enorm, og de tårer, der før kom en efter en lige så stille, blev nu 
forvandlet til en lavine af tårer. Energien og kærligheden var så 
intens og omfavnende ved det sted, der skulle vise sig at være 
Osiris’ syv falske døre til ’Underverdenen’. Underverdenen er 
ikke en betegnelse for helvede, for den uhyggelige og skumle 
verden, man kan risikere at havne i efter døden. Det er derimod 
betegnelsen for det sted, den indre verden, hvor ånden, sjælen 
eller menneskets højere bevidsthed befinder sig. Jeg trådte ind 
i underverdenen, og dermed ind i en ubeskrivelig smuk verden 
af lys. En verden af ren kærlighed, som jeg ikke behøvede at 
være død for at kunne mærke. Jeg mærkede det sted, den 
indre verden i dette øjeblik, hvor jeg stod i det lille Osiris Tempel 
midt i Karnak komplekset i Luxor i Egypten. En følelse, som jeg 
kunne genkende fra blandt andet Ignatius’ Hule i Montserrat og 
ashramen i Indien. 

 Med et opløftet sind og en usvigelig glæde i mit indre var 
det blevet tid til afslapning ved poolen. Min krop og mit sind 
var fyldt, og jeg havde brug for at kapere alt, hvad jeg havde 
oplevet. Det føltes, som om hver en celle i min krop var blevet 
regenereret, og havde fået ny vitalitet. 
 På vej tilbage til hotellet fik jeg taxaen til at stoppe midt i 
byen ved pladsen ude foran moskeen, så jeg kunne se mere 
af byen. Efter en omgang fodbold på pladsen i nærheden af 
moskeen med en gruppe af drengene fra byen, fortsatte jeg 
gennem byens bazar med en af de lokale unge mænd. Han ville 
gerne vise mig rundt, hvis vi samtidig kunne tale sammen, 
således at han kunne øve sig på sit engelske. Der var ikke man-
ge turister, så det var meget begrænset, hvornår han fik talt 
andet end arabisk. Det var en rigtig god løsning for os begge, 
han fik talt engelsk og jeg havde en god lokal guide til at vise 
mig rundt. 
 Da vi sagde farvel til hinanden, inviterede han mig til middag 
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hos sin familie. Også her takkede jeg pænt nej, og begav mig i 
retning mod hotellet. En ting fik mig dog til at stoppe undervejs. 
Et vejskilt med navnet ’Cleopatra St.’ Det mindende mig om, 
hvad min veninde fra Danmark havde sagt til mig, inden hun 
rejste fra Dahab: ’Cleopatra vil være med dig på din tur.’ Hende 
den bjergtagende smukke kvinde, der var dronning af Egypten 
51-31 f. Kr., og dermed den sidste græske hersker over Egypten, 
som sammen med Julius Cæsar fik en søn. Jeg vidste, at hun 
fulgte mig for hvert et skridt, jeg tog, og hvis jeg ind imellem 
glemte hende, skulle jeg nok blive mindet om hendes eksistens. 
 På vejen tilbage mod hotellet mødte jeg en kvinde med en 
skøn lille pige. Jeg havde også mødt dem og kvindens veninde 
dagen inden, og var faldet i snak med dem. De solgte tørklæ-
der for at få penge til dagen og vejen. De havde ingen mand 
til at forsørge dem, og kvinden med pigen skulle også tjene 
penge til, at hendes datter kunne gå i skole. De boede på den 
anden side af Nilen og rejste hver dag frem og tilbage for at pi-
gen kunne komme i skole, og moderen kunne tjene penge ved 
at sælge, hvad hun havde til sin rådighed på gaden. 
 Mens vi sad og snakkede kom en yngre mand forbi. Det var 
kvindens bedste ven, som af og til hjalp hende med penge. 
Senest, da datteren havde været syg, havde han været 
behjælpelig med medicin. Han var uden tvivl en mand med et 
stort hjerte. Han havde lovet pigen, at hun kunne komme med 
ud at sejle i hans turist motorbåd, hvori han fragtede mennesker 
fra den en side af Nilen til den anden. Hun ville gerne have, at 
jeg tog med, så vi tre begav os ned mod Nilen og hoppede ombord 
på den smukke båd, mens moderen gjorde sit for at tjene penge.  
 Det var nogle ubeskrivelige oplevelser og glæder, jeg havde 
fået, fordi jeg takkede ja til de ting, der virkede rigtige, og som 
jeg følte for. Vi havde nogle fantastiske timer på vandet, hvor 
der blev snakket, malet i malebog, hygget og drukket the. Vi 
sluttede dagen og aftenen af med at sejle kvinden og datteren 
over på Vestbredden, hvor de boede, inden den yngre mand 
insisterede på at følge mig hele vejen til hotellet, fordi det var 
blevet mørkt. Endnu et gæstfrit og hjælpsomt menneske, som 
så mange andre, jeg havde mødt på min rejse. Den gæstfrihed 
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og hjælpsomhed, der er så udpræget i Egypten, kunne mange 
danskere godt tage ved lære af. Vi er på ingen måde så gæstfrie 
og har så åbne hjerter som dem, jeg havde mødt i Egypten. 

Livsopgaven
Jeg havde endnu en spændende oplevelse til gode i Luxor, inden 
det igen var tid til at vende hjem til Dahab: Et genbesøg i 
Kongernes og Dronningers Dal. I Kongernes Dal finder man 63 
grave bygget i oldtiden fra ca. 1550 til 1070 f.Kr. til egyptiske 
faraoer, og i Dronningernes Dal er faraoernes hustruer begravet. 
Dalene ligger på den vestlige bred af Nilen overfor Luxor, altså 
der, hvor vi dagen inden havde sejlet kvinden og datteren til. 
 Jeg havde allieret mig med en taxichauffør, der hentede mig 
på hotellet i Luxor og fragtede mig over på den modsatte side 
af Nilen. Jeg foretrak at arrangere turene selv, frem for at gå 
gennem nogle af de virksomheder, der arrangerer ture. For at 
kunne gøre det, var det nødvendigt for mig at være i kontakt 
med de lokale, som samtidig kunne tjene lidt ekstra penge, fordi 
der ikke var en mellemmand, der også skulle tjene penge. Man 
kan på kort tid sejle fra den ene til den anden side af Nilen, men 
jeg valgte køreturen for at opleve mere af Luxor. Og det skulle 
vise sig at være et rigtigt godt valg, for vi passerede mange 
smukke steder på både Øst- og Vestbredden på turen. 
 Første stop var Kongernes Dal, hvor jeg efter at have købt 
billet satte mig op i det lille tog, der skulle fragte mig og de øvrige 
turister ud til gravområdet. Alle gravene var forskellige, og alle 
var i større eller mindre grad udsmykket med relieffer og grav-
malerier af særligt uddannede håndværkere, der boede i en 
mindre landsby tæt på. Malerierne i kongegravene forestillede 
faraoer med forskellige guder og gudinder. På de tilhørende 
hieroglyftekster på væggene kunne man blandt andet læse 
anvisninger på, hvordan faraoerne kom sikkert frem til dødsriget 
og til deres genfødsel.
 Et af de interessante steder i Kongernes Dal var barnekongen 
Tut Ankh Amons grav. Den blev i 1922 fundet næsten intakt 
af englænderen Howard Carter. I graven blev der fundet mere 
end 5.000 værdifulde genstande. Det vigtigste fund var hans 
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sarkofag, der stod i begravelseskammeret, og som jeg havde 
set på Det Egyptiske Museum i Kairo, da jeg besøgte stedet 
sammen med min far.
 Det var dog en anden grav, der gjorde det største indtryk på 
mig denne gang. Det var Seti II’s grav, en Farao, jeg ikke tidli-
gere havde hørt om, men hvis grav, jeg blot intuitivt vidste, at 
jeg skulle se. På væggene i templet var der lavet en gengivelse 
af rejsen mellem fjerde og femte division i ’Underverdenen’, en 
verden, jeg var i forbindelse med, da jeg besøgte Karnak Templet 
i Luxor. Rejsen stammer fra ’The book of Gates’, hvori det er 
beskrevet, hvordan kongen i en båd rejser gennem 12 divisioner, 
svarende til 12 timer, til underverdenen i forbindelse med sin 
død. Rejsen var symboliseret ved ild og vand, og afhængigt af 
ens holdning og tilstand, kunne vandet ændre funktion. Bræn-
dende vand indebar adgang til den indre verden og en højere 
bevidsthed. Denne kombination af vand og ild havde jeg ople-
vet, da jeg besøgte verdens ældste kloster i Sankt Katharina i 
Sinai ørkenen med min veninde fra Danmark. 

 Jeg var klar til at køre videre til Dronningerne Dal, hvilket jeg 
allerede havde aftalt med chaufføren. Jeg fornemmede dog, at 
der var et eller andet, der ikke var rigtigt med den beslutning. 
Jeg fortsatte ud mod parkeringspladsen, og med ét huskede jeg, 
at jeg nogle uger forinden havde siddet med en fransk forfatter 
på en café i Dahab. Han havde fortalt, at der var et overset, men 
meget interessant tempel i Luxor. Det var det sted, jeg skulle 
besøge, ikke Dronningernes Dal. Jeg kunne huske, at jeg havde 
lavet nogle noter på min telefon og heldigvis havde jeg et egyptisk 
telefonnummer og altid internetforbindelse, således at jeg hur-
tigt kunne finde frem til stedet. Navnet var Medinet Habu Temp-
let, Ramses III’s dødetempel, beliggende på Vestbredden. Det 
viste sig at ligge i kort afstand fra Kongernes Dal. I dødetemplerne, 
der også fungerede et gravtempel, men adskilt fra selve graven 
i Kongernes Dal, blev der dagligt afholdt ceremonier for den af-
døde farao. 
 Jeg var en anelse træt efter at have gået rundt i varmen 
i Kongernes Dal, da sommertemperaturerne på mere end 40 
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grader så småt var begyndt at vise sig. Jeg var efterhånden 
ved at vænne mig til varmen, der langt oversteg temperatu-
ren på en god dansk sommerdag, og væskeindtaget var også 
meget større, end hvad jeg normalt kunne drikke. Så det var i 
et meget stille og roligt tempo, at jeg bevægede mig fra ind-
gangen mod venstre og til enden af templet, vendte om, og gik 
tilbage mod indgangen. Det var første gang, jeg havde været 
på et sted, hvor jeg ikke rigtig kunne føle, hvad der skulle ske, 
eller hvorfor jeg var netop på det sted. Det var, som om der 
ingen energi var. Min hjerne forsøgte at overbevise mig om, at 
det nok var trætheden i min krop, der spillede mig et puds, og 
at jeg blot trængte til at komme tilbage på hotellet og slappe 
af. Mit hjerte sagde mig derimod noget helt andet. Selvfølge-
lig var der en årsag til at jeg var netop på det her sted, også 
selv om jeg lige nu ikke kunne mærke noget. Intet på min rejse 
havde hidtil været tilfældigt. Og faktisk havde jeg den opfat-
telse, at intet i mit liv var tilfældigt. Alt det, jeg lavede, alle de 
mennesker, jeg mødte på min vej, og alt det, jeg oplevede, var 
en del af en større plan. En del af noget, der virkede i en større 
sammenhæng. 
 Lige før jeg kom tilbage til udgangen krydsede jeg fra mid-
ten af tempelpladsen over mod venstre, hvor mit blik havde 
fæstnet sig ved en indgang til et rum, velsagtens et tempel. Jeg 
gik et skridt indenfor, kiggede lige frem, lukkede øjnene og trak 
vejret dybt. Som en refleks blev min krop drejet 90 grader mod 
venstre, mit hoved blev bøjet nedad, mine øjne blev åbnet og 
foran mig så jeg et Ankh-kors og en trekant, alt imens jeg hørte 
følgende ord i mit indre: ’Dette er din livsopgave.’  
 Jeg vidste, at Ankh-korset eller ’Livets nøgle’ havde samme 
betydning som korset, og at det bestod af to dele. Øverst var 
der en oval del, der symboliserer menneskets sjæl. En ufuld-
kommen sjæl, der stræber efter guddommelighed ved gennem 
inkarnationer at udvikle sig via læring i den fysiske verden her 
på jorden. Derudover bestod ’Livets nøgle’ af en korsform, der 
var et udtryk for et menneske, der stod med samlede ben og 
udstrakte arme, og med en strålende aura om hovedet. Et symbol 
på det oplyste menneske. 
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 Hvad denne ’Livets nøgle’ præcis betød i relation til min livs-
opgave, havde jeg intet klart billede af - heller ikke selv om jeg 
umiddelbart satte det sammen med trekanten, der i Egypten er 
et billede på Gud. Trekanten med spidsen opad symboliserede 
Gud som skaberen, og på et menneskeligt niveau var den 
opadvendte trekant et symbol på menneskets højere bevidsthed. 
 Trekanten symboliserede Treeningheden; Faderen, Sønnen 
og Helligånden - krop, sind og ånd samt det bevidste, det un-
derbevidste, og det overbevidste. Den symboliserede også den 
åndelige syntese, non-dualiteten, og den tilstand, hvor to mod-
sætninger, der skabtes af dualiteten, var integreret. En non-
dualitet, hvor der er sket en sammensmeltning og hvor blot 
kærligheden eksisterer. Totallet - et udtryk for dualiteten - kunne 
afbildes som to lige linjer, der aldrig kunne skabe nogen form 
for rum. Når der blev tilføjet en vandret linje, der symboliserede 
det fysiske plan, gav det samtidig udtryk for, at de positive/
negative og maskuline/feminine kræfter var bragt i balance og 
integreret på det fysiske plan. Trekanten viste på den måde, at 
ånd og stof er forenet i sindet.
 Jeg vidste, at jeg på en eller anden måde skulle koble tre-
kanten og Ankh-korset sammen med det løfte, jeg havde givet 
Jesus, da jeg sad i Peterskirken i Rom om at ville følge i hans 
fodspor og forkynde kristendommens ord - kærlighed. Og jeg 
havde tillid til, at de sidste brikker i puslespillet i forhold til, at 
jeg skulle forstå min livsopgave til fulde, nok skulle vise sig, når 
tid var. Sådan var det hele tiden i mit liv. Jeg kunne være sikker 
på, at jeg modtog alt det, jeg havde brug for, og præcis på det 
rigtige tidspunkt. Nogle gange handlede det blot om at være 
tålmodig og afvente. 
 Nu glædede jeg mig til at komme hjem til Dahab og forholde 
mig til alt det nye, der var sket. Samtidig havde jeg en fornemmelse 
af, at et eller andet nyt var under opsejling. 
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DEN FORBUDTE GRÆNSE

Jeg havde glædet mig til at komme hjem og sove i min egen 
seng, selv om jeg efterhånden var blevet vant til at sove i for-
skellige senge og følte mig godt tilpas, hvor end jeg befandt 
mig. Mit hjem var ikke længere et fysisk sted, mit hjem var i mit 
hjerte, alle steder og ingen steder på samme tid. Ét var lejligheden, 
noget andet var alle de fantastiske mennesker, jeg havde lært 
at kende i Dahab. Dem glædede jeg mig også utrolig meget 
til at se igen, selv om jeg løbende havde været i kontakt med 
mange af dem på telefon og via de sociale medier.  
 Efter udpakning og en god nats søvn fornemmede jeg en 
voldsom støj udefra. Jeg kunne ikke umiddelbart finde ud af, 
hvor den kom fra, men det var en irriterende støj, og jeg kunne 
høre den selv om alle vinduer og døre var lukkede. Jeg åbnede 
døren til balkonen, og lyden blev intensiveret. Jeg tænkte: ’Åh 
nej, hvad sker der?!’. Jeg kiggede ud over balkonen og kunne 
konstatere, at lejligheden i stuen, der havde stået tom et stykke 
tid, måtte være blevet solgt, for der gik håndværkere, som var 
ved at bryde væggene ned, dernede. 
 Jeg vidste intuitivt, at det var signalet til, at jeg skulle videre til 
et nyt sted. Fornemmelsen, jeg havde haft de sidste par dage, 
havde været helt rigtig. Sådan som den plejede at være. Jeg 
var alt for sensitiv til at kunne opholde mig i larmen. Jeg gik så 
småt i gang med at pakke mine ting og vidste, at jeg allerede 
dagen efter ville befinde mig et nyt sted - uden at ane, om det 
ville være i Dahab, et andet sted i Egypten eller uden for Egyptens 
grænser. Med kort varsel skulle jeg omstille mig til at sige farvel 
til mit paradis, hvor jeg havde boet i adskillige måneder, og 
videregive den til nogle søde danskere, der var her for at dykke. 
De ville gerne flytte ind i min lejlighed, der havde en af de bedste 
balkoner i Dahab. Og i modsætning til mig var de sikre på, at de 
godt kunne leve med støjen. 
 Alt gik meget hurtigt, og jeg måtte blot overgive mig i tillid til, 
at det eller andet ville dukke op, så jeg vidste, hvor jeg skulle 
sove den efterfølgende nat. Timerne gik, og det var blevet sen 
eftermiddag, da jeg modtog en besked fra hende, der bestyrede 
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hotellet, hvor jeg boede, da jeg første gang kom til Dahab. Hun 
skrev, at hun havde tænkt over min situation, og at Nuweiba 
kunne være et godt sted at tage hen. Da jeg læste hendes besked, 
var jeg ikke et øjeblik i tvivl. Nuweiba var mit næste stop, og 
kort tid efter havde jeg booket et hotel i byen uden at ane noget 
som helst om, hvad der skulle ske der. Jeg havde hørt byens 
navn blive nævnt blandt beboere i Dahab, men kendte ellers 
ingenting til stedet. Jeg bookede mig ind på et hotel, jeg havde 
set en reklame for under en af mine utallige flyvninger med 
landets flyselskab. 

 Jeg spiste aftensmad med gode venner, der til trods for, 
at de efterhånden kendte til min intuitive livsførelse og mine 
utallige rejser, var forundrede over min hurtige beslutning. Mit 
hjerte havde talt, og jeg lyttede selvfølgelig. Dagen efter fik 
jeg pakket de sidste af mine ting og afleveret min rygsæk med 
vintertøjet fra Assisi og Rom hos beduinmanden. Jeg havde en 
stor og en lille kuffert, hvilket udgjorde alt, hvad jeg ejede, og 
jeg fornemmede ikke, at der var nogen grund til også at bære 
rundt på vintertøjet. Det måtte jeg finde ud af at få på et senere 
tidspunkt - jeg var sikker på, at jeg nok skulle komme tilbage til 
Dahab før eller siden. 

Arbejdslejren
Taxaen bragte mig cirka en times kørsel nordpå på Sinai-halvøen, 
og nærmere den israelske grænse. Den grænse, som det danske 
udenrigsministerium frarådede, at man som dansker rejste til 
på grund af faren for terrorangreb. Alt synes dog fredeligt på 
vejen, også da jeg ankom til hotellet i Nuweiba. Et skønt sted 
helt ud til vandet og med den fineste udsigt til Saudi-Arabien, 
præcis som jeg var vant til fra Dahab.  
 Jeg havde booket en uge på hotellet, og det skulle vise sig, 
at der på ingen måde stod afslapning på programmet. Jeg var 
ankommet til et sted, hvor energien støttede op omkring mit 
arbejde og min bogskrivning, og der var ikke blot tale om at 
skrive videre på fortællingen om mit liv. Yderligere to bøger 
blev født i Nuweiba.  
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 Det var smukt i Nuweiba, som alle de andre steder, jeg havde 
besøgt i Egypten. Det eneste, der desværre var uændret sam-
menlignet med mange andre steder, var den kendte udfordring 
med affald. Sådan var det også i Nuweiba, og i særdeleshed i 
vandet. Det var frygteligt for mig at se alt plasten ligge i vandet, 
og hver gang jeg badede, samlede jeg affald op og lagde det 
i skraldespanden. I løbet af en uge fik jeg samlet en del affald 
ind. Tænk, hvis vi alle gjorde blot en lille indsats, så ville det hele 
se meget bedre ud. 
 Det var ubegribeligt for mig, at man ikke gjorde mere for at 
passe på en natur, der på alle måder var fantastisk. På grund af 
terrortrusselsniveauet i Egypten havde landets store indtægts-
kilde, turismen, siden revolutionen i 2011 været nedadgående. 
Tænk, hvis blot en procentdel af befolkningen havde brugt bare 
lidt af deres tid på at samle affald ind. Men sådan var det desværre 
ikke. Ingen tog det fornødne ansvar, hvilket gjorde, at det var 
endnu vigtigere for et sted som Dahab, at NGO’en var blevet 
etableret. Det var nødvendigt med en eller anden form for 
konstellation, der kunne påtage sig ansvaret og sikre den 
nødvendige involvering af lokale frivillige. 

 Der var ikke internet på værelset på hotellet, så jeg sad i 
receptionsområdet og arbejdede fra morgenstunden. En dag 
kom en beduin hen til mig. Han havde lige sat nogle turister 
af ved hotellet, og så sit snit til at spørge mig, om jeg var interes-
seret i at komme på nogle ture. Jeg sagde til ham, at jeg havde 
en fornemmelse af, at jeg skulle til et eller andet oase-lignede 
sted. Jeg kunne se en eller anden form for større vandhul for mit 
indre blik. Han nævnte et sted, men jeg kunne blot sige, at jeg 
ikke fornemmede, at det var det rigtige. Vi udvekslede telefon-
numre, og jeg sagde, at jeg ville vende tilbage, hvis jeg fik brug 
for hans hjælp i form af transport. 
 Jeg lod det ligge, og et par dage efter googlede jeg sevær-
digheder i Nuweiba. Her dukkede det smukke Castle Zaman 
op - et sted, der tidligere havde fungeret som bindeled mellem 
Sankt Katharina, hvor jeg havde været flere gange og Israel, 
som det senere skulle vise sig, at jeg også skulle besøge på 
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min rejse. Uden at kigge yderligere på det vidste jeg, at Castle 
Zaman var det sted, jeg skulle til for at slappe af og få en pause 
fra den intensive bogskrivning. Det skulle vise sig, at det var en 
oase i de smukkeste omgivelser, og også stedet, hvor jeg kom 
til at kigge ind i de smukkeste, dybe mørke mandeøjne.  

 Fra Nuweiba gik turen længere nordpå til grænsen til Israel - 
den forbudte grænse, som udenrigsministeriet fraråder al rejse 
til. Byen Taba havde jeg stiftet bekendtskab med, da jeg goog-
lede seværdigheder i omegnen af Nuweiba. En lille egyptisk 
by, hvorfra der er udsigt til både Jordan, Saudi-Arabien, Israel 
og Egypten. Byen var den sidste del af Sinai-halvøen, som 
israelerne gav tilbage til Egypten, efter parterne i 1979 underskrev 
den fredsaftale, der afsluttede Israels besættelse af Sinai. En 
besættelse, der havde varet siden Seksdageskrigen i juni 1967.
 I Taba, der også huser den længste grænseovergang mel-
lem Egypten og Israel, var der kun få huse, nogle kasinoer og 
to hoteller, hvoraf jeg boede på det ene. Byen var oprindeligt 
en lille beduinlandsby, og hotellerne blev i dag hovedsageligt 
besøgt af israelere. Jeg slappede af ovenpå en uge i Nuweiba 
med masser af arbejde og bogskrivning, nød udsigten fra 
balkonen, og badede i poolen og ved vandet.

 Da jeg checkede ind på hotellet i Taba spurgte jeg, hvorvidt 
de fra hotellets side kunne være behjælpelige med at arrangere 
en tur til Israel. Det kunne de, og allerede den næste dags aften 
var jeg klar til at krydse grænsen mellem Egypten og Israel og 
begive mig i Jesus fodspor til Betlehem og Jerusalem. Jeg havde 
dog en udfordring, som jeg havde brug for at få hjælp til, og 
det var mit seksmåneders-visum. 
 Med det visum, jeg havde fået, kunne jeg ikke forlade Egypten 
i seks måneder, og jeg bad derfor hotellet om at undersøge, om 
der var nogen mulighed for, at jeg kunne beholde mit visum. 
Jeg blev overrasket over at få positivt svar samme dag. Da jeg 
vågnede op dagen efter havde jeg en stærk fornemmelse af, at 
det svar, jeg havde fået, ikke var rigtigt. Jeg bad derfor hotellet 
om endnu engang at undersøge sagen, og gerne direkte med 
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en mand ved grænsen. Og ganske rigtigt; når jeg krydsede 
grænsen og kom tilbage til Egypten, kunne jeg kun få et 15 
dages-visum, og blot til Sinai området. Jeg var glad for, at jeg 
på forhånd vidste, hvad jeg gik ind til, og glæden var stor den 
sene aftentime, da jeg gik fra hotellet og skulle krydse grænsen 
til Israel. Så måtte jeg håndtere min visum-situation senere. 

I Jesus fodspor
Efter mere end fire timers ventetid ved den israelske grænse og 
mere end 15 minutters interview, som skulle sikre israelerne, at 
jeg ikke havde i sinde at blive i Israel, fik jeg endelig mit israelske 
visum og kunne krydse grænsen, bevæge mig ind i det smukke 
land og som det første opleve solopgangen i Eilat. 
 Første stop på turen var en morgensvømmetur i Det Døde 
Hav i Jordan. Det Døde Hav eller Dødehavet er verdens lavest 
beliggende sø med et meget højt saltindhold. Den høje 
koncentration af salt i vandet tillader kroppen at flyde komfortabelt 
på overfladen, og skabe en afslappende og behagelig oplevelse. 
At forsøge at svømme i Det Døde Hav er fuldstændig nytteløst. 
Det er blot at læne sig tilbage, flyde og nyde at blive båret af 
det saltholdige vand, og se Jordan i horisonten. 
 Det var en smuk oplevelse og gjorde tanken om, at vand-
standen i Dødehavet i øjeblikket falder med en meter om året, 
nærmest uudholdelig. Hvis der ikke bliver gjort noget, vil Døde-
havet være udtørret i løbet af de næste 50 år, fordi en stor del 
af det vand, der skal løbe ud i søen, bliver brugt til kunstvanding, 
drikkevand og vand til industrien langs kysten ved søen. 

 Fra Dødehavet gik turen mod byen Yardenit, som ligger ti 
km. øst for Jeriko og det sted ved Jordanfloden, hvor det menes, at 
Jesus blev døbt af Johannes Døberen. Stedet, der har navnet 
Qasr al-Yahud, er det tredjehelligste for mange kristne, efter 
Fødselskirken i Betlehem og Gravkirken i Jerusalem, som jeg 
senere skulle besøge på min tur. Tusinder af pilgrimme kommer 
til det hellige sted for at blive døbt eller gendøbt. Mange mennesker 
havde skiftet tøj, og var iklædt en hvid lang bluse eller kjole, 
der gik til under knæene. De bevægede sig ned af trapperne 
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og ned i vandet, hvor de badede og døbte sig selv, alt imens 
jeg sad og kiggede på. Lidt væk sad der en kvinde, der holdt en 
mand i den ene hånd og en kvinde i den anden hånd. Hendes 
øjne var meget intense og fokuserede på, hvad der skulle ske. 
Kort tid efter dyppede hun hele kroppen og hovedet ned under 
vandet. Jeg antager, at det var en form for officiel dåb. 

 Pludselig følte jeg trang til selv at komme i berøring med 
vandet, uden at kunne forklare hvorfor. Jeg havde ikke købt 
den hvide lange bluse og havde ikke noget skiftetøj med, og 
derfor ingen mulighed for at hoppe i vandet, der heller ikke så 
ud til at være specielt rent. Jeg tog mine sko af og satte mig 
ned på et af de trin, der førte ud i floden. Det var fantastisk at 
mærke vandet omslutte fødderne. Jeg sad ligeså stille og sank 
dybere og dybere ind i mig selv. Mine hænder sank ned i vandet, 
og jeg begyndte langsomt at afvaske først den ene arm, så den 
anden arm, indtil turen kom til ansigtet og håret. Processen og 
oplevelsen var den samme som ved Den Hellige Sø i Karnak 
Templet, da jeg var i Luxor. 
 Jeg satte mig tilbage, stadig med fødderne i vandet. En ube-
skrivelig lettelse havde indfundet sig i min krop og i mit sind. 
Som om en byrde - uden at jeg ved hvilken byrde - var taget 
væk fra mine skuldre. Jeg sad og nød mødet med noget nyt i 
mit indre, den indre stilhed og den smukke udsigt på stedet, 
hvor Jesus var blevet døbt af sin fætter Johannes. Jeg var også 
selv blevet døbt juleaften cirka halvanden måned efter, jeg blev 
født den 11. november 1972. Dåben er en tilkendegivelse af, at 
Gud tager hånd om den døbte, hvilket ikke rigtigt havde haft 
nogen betydning for mig før. Med denne form for gendåb føltes 
det helt anderledes. Det var som om jeg gennem denne dåb 
blev født på ny, som om jeg nu også fysisk kunne mærke, at jeg 
blev en del af en større sammenhæng end den, jeg var født ind 
i. Jeg havde skabt en større og stærkere forbindelse til Gud.  
 Det var tid til at bevæge sig videre, og jeg fandt mine sko og 
vidste, at jeg skulle op til venstre og se et eller andet. Deroppe fik 
jeg øje på det lille og meget smukke kapel. Jeg beundrede det 
udefra, men noget trak i mig. Jeg måtte indenfor og stå i det 
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smukke bedested lige nedenunder kuplen med korset, der stak 
til vejrs. Øjeblikkeligt fyldtes jeg med fred, og tårerne strømmede ned 
af kinderne i taknemmelighed over den kærlighed, jeg kunne 
mærke strømme igennem alle de milliarder af celler, min krop 
indeholder. Jeg takkede i ydmyghed og taknemmelighed over 
at være på dette forunderlige sted. Jeg tørrede øjnene, tog en 
dyb indånding, og var efter de fantastiske oplevelser klar til 
at fortsætte rejsen mod Israel og Betlehem og Jerusalem. Det 
land, hvor de tre monoteistiske religioner jødedommen, kristen-
dommen og islam alle har dybe rødder.

 Det hellige land Israel er præget af konflikt. Israel-Palæstina-
konflikten er en af verdens længste konflikter, og har skabt et 
dybt fjendskab mellem jøder og arabere. Årsagen er, at de 
to befolkningsgrupper - jøderne og palæstinenserne - begge 
kræver både historisk og religiøs suverænitet over området.  
 Det første stop i Israel var Betlehem, i dag beliggende i den 
palæstinensisk kontrollerede del af Vestbredden. Ifølge den 
kristne tradition blev Jesus født i Betlehem, der på det tids-
punkt blot var en lille landsby. Den romerske kejser Konstantin 
den Store tog i 326 e.Kr. initiativ til opførelse af Fødselskirken, 
den ældste kirkebygning i Israel og i de palæstinensiske områder. 
Kirken er bygget over den grotte, hvor man mente, at Jesus 
blev født. Kirken var under restaurering, og der var en lang kø 
for at komme frem i kirken og til nedgangen til fødselsgrotten, 
der befinder sig et niveau under selve kirkebygningen. Vi 
bevægede os i langsomt tempo ned af trinnene og ind i grotten. 
Nede i hjertet af Fødselskirken var Jesus’ fødested markeret 
med en sølvstjerne i gulvet. 
 Det gjorde et dybt indtryk på mig at være i grotten, og jeg 
mindedes besøget i Ignatius’ hule i Montserrat. Følelsen og 
energien var ikke så intens som ved det besøg, men jeg var 
rørt, og jeg havde lyst til at blive der. Jeg fandt en plads læn-
gere tilbage i grotten, hvor jeg stod i stilhed sammen med to 
andre mennesker og væk fra køen med alle dem, der lagde sig 
på knæ og kyssede sølvstjernen. Jeg lukkede øjnene, tog en 
dyb vejrtrækning, sank ind i mig selv og forsvandt nærmest i 
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den altomsluttende kærlighed, der fyldte rummet. Tænk at være 
tilbage ved udgangspunktet for Jesus’ liv. En skikkelse, som jeg 
efterhånden havde mødt mange gange på min rejse, og som 
efterhånden var blevet en naturlig del af min hverdag. Ham, jeg 
havde lavet en aftale med. En aftale, jeg først senere kom til at 
forstå det fulde omfang af. 
 Det næste skridt på rejsen i Jesus’ fodspor var Jerusalem. 
Byen, der er jødernes helligste by, muslimernes tredjehelligste 
by efter Mekka og Medina, og som længe har været et mål for 
kristne pilgrimme. 
 Gravkirken i Jerusalem var noget helt for sig selv. Den var 
opført omkring Golgata-bakken, hvor Jesus blev korsfæstet. I 
kirken var salvelsesstenen, hvor Jesu legeme blev klargjort til 
begravelse. Og i Golgata-kapellet krøb jeg ind under alteret og 
stak en hånd i et hul i klippen, der ifølge traditionen markerede 
det sted, hvor Jesu kors stod. Og i selve graven - eller opstandel-
seskapellet - så jeg en vægmosaik af de tre hovedhændelser i 
Jesus’ lidelsesberetning, der fandt sted i Gravkirken: Korsfæstel-
sen, ligsalvingen og gravlæggelsen. 

 Det havde været nogle lange dage, og jeg kunne godt mærke 
trætheden i kroppen efter de mange indtryk. Jeg gik stille 
rundt og fornemmede kirken, som på mange måder mindede 
mig om Peterskirken i Rom, hvor jeg havde været i begyndelsen 
af året, mens jeg reflekterede over, hvad der var sket - ikke blot 
nu, men i de seneste måneder i mit liv. At gå i Jesus’ fodspor og 
have set de mange hellige steder, havde givet mig en dybere for-
ståelse for, hvem Jesus var, hvad hans livsopgave var, og hvad 
jeg igennem ham kunne lære om åndelig udvikling. Jeg havde 
fået en dybere forståelse for hans sande budskab - kærligheden. 
Jeg var blevet henvist til mit hjerte som stedet, hvor jeg fik 
genskabt en kontakt med min indre verden, og fik styrket kon-
takten til min sjæl.
 På min indre rejse var jeg blevet klar over, at jeg er andet og 
mere end min krop, mine følelser og mine tanker, og at mine 
sanser ikke kan give mig svar på alting. Det var usynligt for 
mine fysiske sanser, men havde været med til at åbne mine 
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øjne, mine ører og ikke mindst mit hjerte. Jeg var kommet tættere 
på Gud og på en forståelse for, hvem jeg er.   

 Det var blevet tid til at se det sidste på turen til Israel, inden 
jeg skulle vende næsten hjem mod Egypten og Taba. En tur 
gennem Den Gamle Bys basargader, kaldet Sukhen, hvor det 
emmede af dufte, lyde og ikke mindst liv i alle afskygninger. 
Den tur førte mig frem til det sted, jeg havde haft en ubeskrivelig 
længsel efter at se, Grædemuren. Grædemuren er jødedommens 
næsthelligste sted, kun overgået af Tempelpladsen. Muren bliver 
kaldt Grædemuren, fordi det var her, jøderne græd over øde-
læggelsen af det hellige tempel. Templet var det sted, hvor Gud 
blev anset for at være mest til stede, og Grædemuren er den 
eneste rest af det hellige tempel. 
 Det var fredag, og jeg ankom til Grædemuren, da de ortodokse 
jøder startede deres bøn ved Grædemuren som indledning til 
Shabbat, der er den ugentlige hviledag i jødedommen. Tilsvarende 
beder muslimerne om fredagen med ansigtet vendt mod Mekka, 
hvilket også foregik på pladsen, blot lige ovenover. 
 Det var unægteligt endnu en stor gave at have mulighed for 
at overvære fredagsbønnen på et så smukt sted som Jerusalem, 
der er centrum for tre verdensreligioner, hvor romersk-katolske, 
græsk-ortodokse og koptiske præster, muslimske imamer, 
ortodokse jøder og gadesælgere skaber en atmosfære uden 
sidestykke. 
 Jeg sugede indtryk til mig, mens jeg stod og iagttog jøderne, 
der bad ved grædemuren, og grupper af dansende mennesker. 
Alt var smuk og balanceret, da en fornemmelse ramte mig blidt 
i hjertet. Lige netop her fornemmede jeg meget stærkt, hvorfor 
Israel kaldes Det Hellige Land, også i vores tid. Jeg fokuserede 
al min energi i mit hjerte og bad en bøn for fred, forening og 
gensidig respekt mellem de forskellige befolkningsgrupper og 
religioner på verdensplan. 
 Besøget i Jerusalem på en fredag under bøn var den sidste 
og afgørende indvielse på min tur. Jeg var nu klar til at tage 
tilbage til hotellet i Taba, slappe af og fordøje alle oplevelserne, 
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inden jeg skulle til det sted, jeg ikke vidste hvor var. Jeg var blot 
åben for, at det kunne være overalt i verden. 

De næste skridt
Danmark var dukket op flere gange, og det kunne meget vel 
være en mulighed, selv om jeg inderst inde ikke havde den 
store lyst til at skulle tilbage, hverken for en kortere eller for 
en længere periode. Jeg følte, at Egypten eller et andet sted 
i Mellemøsten var mit hjem, og dér, jeg havde lyst til at bo og 
leve. Men valget var ikke mit. Jeg vidste, at jeg ikke kunne gøre 
noget, men at jeg blot måtte vente til jeg intuitivt fornemmede, 
hvad der skulle ske. Jeg havde efterhånden lært, at jeg ikke 
kunne tænke mig frem til en løsning, selv om det af og til kunne 
føles som værende meget lettere. Jeg måtte smide kontrollen 
og leve i tillid til at informationen, jeg skulle bruge, ville komme 
til mig præcist, når jeg havde brug for den. Og faktisk gjorde 
det mit liv meget mere enkelt ikke at skulle fylde min hjerne 
med alle muligheder for fremtiden, og dermed en masse tanke-
virksomhed på noget, der alligevel ikke kunne bruges til noget.
 Dagen inden, jeg skulle rejse fra hotellet i Taba, gik jeg ned til 
stranden umiddelbart efter jeg var vågnet. Jeg sad lige så stille i 
visheden om, at min intuition skulle have mulighed for at tale sit 
tydelige sprog. Kort tid efter havde jeg booket flybillet og hotel. 
Næste stop på min rejse efter Taba var Kairo. Jeg kunne mærke 
dybt i mit hjerte, at det var der, jeg skulle til. Der var en mand, jeg 
skulle se igen. En mand, som jeg ikke længere kunne løbe fra. Jeg 
måtte se min frygt for at mødes og kærligheden i øjnene. Jeg 
måtte ud på rejsen fra det nordligste til det sydligste Sinai for at 
tage flyveren fra Sharm el Sheikh til Kairo. Jeg skrev til ham, at 
jeg ville være i Kairo den efterfølgende dag, og at jeg håbede, 
han havde tid til at spise frokost med mig. Det havde han. Og han 
glædede sig til, at vi atter skulle ses, sagde han. Jeg glædede mig 
til igen at skulle kigge ind i de smukke, mørke egyptiske øjne. 
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KÆRLIGHEDEN UDFOLDER SIG

Vi mødtes første gang på slottet Castle Zaman midt mellem 
byerne Nuweiba og Taba. Det middelalderlige slot var nærmest 
majestætisk placeret på toppen af en ørkenklippe, ved en 
privat strand med uberørt sand og krystalklart vand. Et smukt 
og jomfrueligt sted, som tidligere var forbindelsesled mellem 
klosteret i Sankt Katharina og Israel. 
 Jeg trængte til at slappe af ovenpå adskillige intense dag 
med bogskrivning. Fra første øjekast var jeg betaget af stedet, 
de smukke omgivelser og den skønne energi på stedet. Ved 
ankomsten blev jeg mødt af en kvinde med et smilende 
ansigt, og jeg vidste med det samme, at dagen her i disse 
unikke omgivelser ville give min krop, mit sind og min sjæl 
næring og fornyet energi. Det eneste, der kunne sætte prikken 
over i’et, ville være massage, så jeg kunne slappe endnu mere 
af ovenpå en intens uge i Nuweiba. Det var desværre ikke noget, 
som stedet kunne tilbyde denne dag. 
 Det var netop sådant et paradisisk sted, min krop, mit sind 
og min sjæl havde længtes efter at komme til. Efter at have fået 
lidt at drikke, begyndte min intuition at tale sit tydelige sprog. 
Jeg skulle bevæge mig nedenunder, så jeg gik ned af trapperne 
mod den specielle pool, og til venstre ind i et rum. Jeg satte 
mig ned, trak vejret dybt og kiggede ud gennem beplantning 
og to åbninger i bjergsiden. Energien omsluttede mig, og roen 
sænkede sig i min krop. Jeg vidste intuitivt, at jeg senere skulle 
tilbage til netop det sted på slottet, uden at vide, hvad der skulle 
ske. 
 Jeg gik en tur rundt på stedet og faldt i snak med den vidunder-
lige dame, der bestyrer slottet. Vi talte om alle udfordringerne i 
Egypten, imens vi legede med hendes hunde, der havde bopæl på 
slottet. Et rigtigt hundeliv. Hun havde hørt, at jeg havde spurgt 
om mulighederne for massage, og mens vi talte sammen ringede 
hendes telefon. Det viste sig, at en healer og massør helt impulsivt 
var på vej fra Dahab til slottet, han ville komme forbi senere for 
at heale hendes hunde. Måske ville det betyde, at jeg også kunne 
få massage? Det ville være prikken over i’et. 
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 Jeg sad og spiste en sen frokost, mens jeg kiggede ud over 
vandet, nød dagen og omgivelserne. Det var sådan et sted, 
man skulle holde bryllup, var én af de tanker, der dukkede op i 
min bevidsthed. Og lige i dét trådte han ind af døren. Fra første 
øjekast var jeg betaget af ham. Hans øjne lyste, og hele hans 
energi varmede. Jeg blev nærmeste blæst bagud ved synet af 
ham. Han satte sig i baren, og vi faldt i snak. Jeg nærstuderede 
ham, og jeg havde en fornemmelse af, at betagelsen var gensidig. 
Det viste sig, at han var massøren og healeren, og at han havde 
sagt ja til at massere mig. 
 Da det blev tid til massage lidt senere, hentede han mig, 
og vi gik sammen ned af trapperne og ind til venstre - netop 
ind til det rum, hvor jeg var blevet ført ned, da jeg ankom til 
stedet. Det var altså her, jeg skulle mødes i energien med ham. 
En mand, som jeg ved første øjekast havde tillid til, og som jeg 
havde en formodning om kunne hjælpe mig med den mørke 
energi, jeg vidste, jeg stadig havde i mit energifelt. En energi, 
som både healeren i Kairo, medicinmanden, og en læge i Dahab 
havde forsøgt at få væk eller formindske ved at bede bønner 
for mig og give mig hellige olier.
 Det var en ubeskrivelig oplevelse, der fjernede mange bloke-
ringer i min krop og mit sind, og efter to timers intens massage, 
et knus og et kram, var det blevet tid til at gøre mig klar til at 
tage af sted. Han nåede dog at spørge mig, om jeg havde lyst 
til at mødes senere, drikke en kop the og snakke. Jeg var usik-
ker på hans invitation, noget indeni mig ville rigtig gerne, men 
noget andet i mig pegede i den anden retning. Jeg takkede nej, 
og tog af sted med taxaen tilbage til Nuweiba. Jeg havde tillid 
til, at hvis det var meningen, at vi skulle mødes, så skulle det 
nok ske på den ene eller anden måde. 
 Det viste sig, at han skulle til Kairo dagen efter, et afrejse-
tidspunkt, som han dog udskød med én dag. Dagen efter hørte 
jeg fra ham igen; han ville virkelig gerne mødes. Jeg havde rigtig 
meget lyst til at se ham, og jeg skulle forbi Castle Zaman fra 
Nuweiba til Taba. Flere gange overvejede jeg at ændre turen, 
men noget i mig frygtede at mødes med ham igen, så det endte 
med, at jeg tog direkte til Taba med en begyndende forkølelse, 
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og skrev til ham, at vi ikke havde mulighed for at ses. 
 Vi fortsatte skriveriet og lidt efter lidt fornemmede jeg atter 
den tryghed, som han fra første øjekast havde været i stand til 
at skabe i mit indre. Det var en skøn fornemmelse, og min interesse 
for ham blev lige så stille større og større, og frygten blev overtaget 
af tillid og kærlighed. Han var noget helt specielt, det var der 
ingen tvivl om. Jeg havde fået lyst til at mødes med ham, og 
jeg var begyndt at forstå, at årsagen til, at jeg havde afvist ham 
af flere omgange, var fordi, jeg havde fornemmet hans dybe 
kærlighed. Og der er intet i livet, jeg frygter mere end kærligheden. 

Kærlighedens intensitet
Jeg glædede mig over, at det var en selvfølgelighed for ham 
at komme og hente mig i lufthavnen, og vi var begge lykkelige 
over at skulle gense hinanden. Jeg var sikker på, at vi ville få 
nogle hyggelige timer sammen på vores første date, og det betød 
ikke noget, at jeg skulle rejse adskillige hundrede kilometer for 
at se ham. Turen mindede mig til dels om min rejse sidste år, 
hvor jeg efter en kort betænkningstid fløj til Californien i USA 
på en Tinder-date. En tur, der ikke kom et forhold ud af, men 
til gengæld bød den på skønne oplevelser i dejligt solskinsvejr 
sammen med en mand, som jeg stort set tilbragte dag og nat 
sammen med i en uge. Jeg vidste, at dette møde med massøren 
og healeren var noget helt andet. 
 Fra første øjeblik havde der været en stærk tiltrækning mellem 
os, der havde udviklet sig til en dyb længsel efter hinanden. Og 
gensynet var ikke mindre fantastisk. Jeg havde mødt en sjæleven. 
Jeg havde mødt kærligheden, og jeg stod overfor en dyb og 
transformerende læring i livet. Det var jeg på ingen måde i tvivl 
om. Det føltes anderledes end forholdet til beduinen i Dahab, 
selv om jeg også nærede en dyb kærlighed til ham. I mødet 
med min sjæleven havde jeg det som om, der ingen vej var 
tilbage. Der var intet andet valg end at gå vejen, og jeg vidste, 
at det ville blive en udfordring for mig at åbne mit hjerte mere 
og mere undervejs. Jeg vidste også, at der ingen forening ville 
være, før vi begge var fuldkomne nok til at kunne det, og dermed 
var klar til kærligheden. 
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 At sige ja til kærligheden betød også, at vi sagde ja til en 
læring og dermed en udfordring. Og vi ville med garanti blive 
mødt med mange udfordringer undervejs, som vi sammen 
skulle have viljen og modet til at håndtere. Allerede da jeg ankom 
til lufthavnen, blev vi mødt af en udfordring. Jeg ankom til et andet 
sted i Kairos lufthavn end jeg plejede, og ligegyldigt hvad, vi 
gjorde for at finde hinanden, tog det tid og vi gik hele tiden forgæves. 
Det var som om der var ’noget’, der ikke ønskede, at vi fysisk 
skulle mødes. Noget, der prøvede at holde os fra hinanden. Jeg 
tænkte tilbage på min oplevelse med medicinmanden, lægen 
i Dahab og healeren i papyrusbutikken i Kairo, som alle havde 
sagt, at jeg havde noget mørk energi siddende fast i mit energifelt. 
Og så var der min egen fornemmelse af manden, der var til 
stede i min energi, i butikken i Kairo. 
 Jeg tror ikke på himmel og helvede, for mig er det gammel 
overtro eller noget symbolsk. Til gengæld tror jeg på lyset og 
mørket, på dualiteten i livet. Mørket er nødvendigt, for uden 
mørket vil vi ikke kunne se eller forstå lyset. Mørket er også et 
led i at forstå og mærke kærligheden. Hvis der ikke er nogen 
modsætning til kærligheden, vil det være vanskeligt - hvis ikke 
umuligt - at forstå, hvad kærlighed i virkeligheden er. Jeg havde 
bare ikke til fulde forstået, hvorfra mørket også kommer.
 Mørket, og dermed ondskaben, stammer fra mennesker, og 
ikke nødvendigvis fra en eller anden mærkelig skabning. Manden 
med de smukke øjne fortalte mig om den mørke energi, jeg bar 
rundt på, og jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at det var en mand 
fra skolen i England, som for alt i verden ville afholde mig fra 
andre mænd. Han ønskede at have mig for sig selv, og derfor 
angreb han min energi. Det viste sig også, at han angreb manden 
med de smukke øjne, som heldigvis var vant til at arbejde med 
den mørke energi, og som derfor kunne modarbejde den og 
sikre, at energien slap mit energifelt.
 Som mennesker kan vi skabe det mørkeste af al mørke, hvis 
vi vælger at gøre det. Mørket stammer fra vores negative følelser 
som sorg, vrede og frustration. At jeg kunne blive ramt af mørket 
eller af en eller anden form for ondskab, bevidst eller ubevidst, 
fra andre mennesker, gjorde mig opmærksom på, at jeg ikke 
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altid var i balance. Hvis jeg altid var i balance og i kontakt med 
mit hjerte, ville jeg konstant udsende lys og kærlighed. Mørket 
ville ikke overleve lyset, men ville til enhver tid kæmpe mod sin 
egen undergang. 
 Jeg kunne ikke ændre de mennesker, der var omkring mig, 
og havde på ingen måde til hensigt at gøre det. På samme 
måde ønskede jeg ikke, at nogen skulle ændre på mig. Et sådant 
forsøg på at få kontrol fører blot til endnu mere sorg, frustration 
og vrede, og dermed til mørket. Jeg vidste, at jeg måtte forholde 
mig til de knapper i mig, som stadig kunne aktivere de negative 
følelser, fordi det netop var herigennem, at det kunne lade sig 
gøre for andre at få kontrollen over mig. 
 Vi havde ikke blot udfordringer på det energetiske plan, 
men også på det fysiske. Han var i et forhold, godt nok ikke 
velfungerende. I vores første skriverier tog jeg afstand, fordi 
min moral siger mig, at jeg ikke skal indlede en relation med en 
mand, der har en kæreste. Men jeg måtte sande, at kræfterne 
her var stærkere, og jeg måtte overgive mig til skæbnen, selv 
om ærlighed og tillid for mig er fundamentet for kærligheden. 
Det var hverken muligt for mig at forene eller fjerne mig, jeg 
kunne hverken holde fast eller give slip, jeg kunne ikke styre og 
kontrollere eller vende ryggen til, jeg kunne ikke forvente eller 
ignorere. Det var, som om det var hverken ja eller nej, sandt eller 
falsk. Jeg måtte fjerne mig fra den dualistiske tankegang om 
rigtigt og forkert, lytte til mit hjerte og følge kærligheden. 

 Vi, manden med de smukke øjne og jeg, ønskede på ingen 
måde at få kontrollen over hinanden, selv om vi begge var 
skorpioner. Akkurat som det var tilfældet med min seneste 
mand, der også var skorpion. Vi mødtes for at være med til 
at hjælpe hinanden i vores udvikling. En krævende udviklingsvej, 
fordi vi sammen skulle heale de områder i os, der fastholdt 
sorg, vrede, kontrol, frygt og den begrænsede kærligheds evne 
og smerten i hjertet. Og samtidig var mødet et møde med os 
selv og vores modsætninger. Det var et møde mellem sjælens 
dualitet på jorden og vejen til den betingelsesløse kærlighed, 
der kunne skabe fuldendelse for os begge, hvis vi kunne slippe 
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egoets kontrol, følge vores hjerter og udfolde kærligheden. Vi 
var begge bevidst om, at det var en dyb og gennemgribende 
proces og transformation. Og vi måtte give slip og være i komplet 
tillid til vores hjerter, uden den rationelle måde at løse udfordringer 
på. Vi skulle turde at give os hen til livet. 

 Tiden fik en anden dimension i det døgn, vi var sammen i 
Kairo. Et døgn, som føltes meget længere, og hvor alt føltes så 
naturligt. Der var intet, vi ikke kunne tale om. Det var et møde, 
hvor der ikke var nogen vej tilbage til den gamle kendte måde 
at elske på, og hvor den indlærte dualistiske forståelse kom til 
kort og ikke kunne bruges mere. Vi havde en trang til at blive 
forenet i et stærkt begær, og møde os selv og hinanden i en 
betingelsesløs kærlighed. Alt mellem os var noget helt særligt. 
Og den seksuelle tiltrækning var meget intens og stærk, til tider 
magnetisk, og der foregik en stor energiudveksling imellem 
os - jeg kunne mærke, at der blev forløst mange spændinger 
og blokeringer i min krop og i mine energicentre. Oplevelserne 
med ham kunne ikke sammenlignes med noget andet. Han satte 
alle mine følelser i kog.
 Jeg havde længe søgt og haft en trang til at møde denne 
fantastiske kærlighed. En grundlæggende, dyb trang til at finde 
frem til det, der er den dybeste mening med mit liv på jorden. 
At blive forenet med den altfavnende og betingelsesløse 
kærlighed, hvori jeg kunne forbinde mig til det guddommelige 
lys, jeg er opstået af og som vil bringe mig til evig lykke og 
fred. Efter mange måneders rejse i Egypten og indeni mig selv, 
havde jeg fundet, hvad jeg søgte. 

 Dagen inden jeg vidste, at jeg skulle videre på min rejse, 
vågnede jeg med tanken om, at jeg skulle ’hjem’. Jeg havde tænkt 
på Danmark flere gange, men kunne ikke forholde mig til, at det 
skulle være næste sted, jeg skulle rejse til med al min bagage. Jeg 
lyttede intenst til stilheden og stemmen, der lige havde gjort mig 
opmærksom på, at det var tid til at rejse hjem. Stemme fortsatte 
med ordene: ’Til Dahab.’ Jeg var lykkelig, og samtidig meget 
overrasket. Få uger forinden havde jeg pakket alle mine ting i 
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Dahab og var rejst nordpå på Sinai-halvøen, og jeg havde 
intet mindre end 42 kg. bagage med, da jeg tog flyet fra Sharm 
el Sheikh til Kairo. Og nu skulle jeg tilbage til det sted, jeg var rejst 
fra. 

 Jeg åbnede øjnene og kiggede ind i de smukke brune øjne, 
gav ham et kys og smilede af hele mit hjerte. Jeg skulle rejse fra 
det ene paradis til det andet. Fra en fantastisk og hjerteåbnende 
oplevelse i mødet med min sjæleven, til det, jeg kalder ’hjem’. 
Heldigvis var min lejlighed i Dahab ledig, larmen var ovre, og jeg 
kunne flytte ind i de vante omgivelser. 

 Hvert sekund efter min hjemkomst til Dahab kunne jeg føle 
kærligheden. Når jeg tænkte tilbage på vores dag sammen i Kairo, 
blev jeg fyldt med lykke og taknemmelighed over, at jeg havde 
fået den fantastiske gave at møde ham. For mig var han noget 
ganske særligt, og det vil han altid være. Det varmer mit hjerte, 
når jeg tænker på ham, og mit hjerte længes efter ham. Samtidig 
frygter min hjerne at miste ham. Tanker og følelser, jeg vidste, at 
jeg måtte lære at håndtere. 
 Jeg havde intet at frygte, for ligegyldigt hvad der skete, kunne 
ingen tage den kærlighed fra mig, som jeg havde følt så dybt i 
mødet med ham. Hvis det var meningen at det skulle være os, 
ville det blive os. Længslen efter at se ham igen var dybtfølt, men 
jeg vidste, at vores møde var styret fra et helt andet sted. Alt var 
tilrettelagt, og det kunne jeg ikke med min vilje ændre på. Vi skulle 
møde hinanden for at igangsætte vores individuelle processer og 
skabe yderligere udvikling hen imod en dyb og betingelsesløs 
kærlighed til os selv og livet - uanset om vores møde ville betyde, 
at vi ville få et fysisk liv sammen. 
 Jeg måtte lære at håndtere min længsel, og i stedet søge ind 
i mit hjertes indre. Jeg måtte lære at blive endnu bedre til at leve 
i nu’et og have forbindelse til mit indre – derinde hvor ingen frygt 
eksisterer, og hvor alt, hvad jeg længes efter findes. Når jeg ikke 
længere længes efter kærligheden til ham eller andre, og elsker 
mig selv betingelsesløst er jeg i stand til at elske ham eller et andet 
menneske betingelsesløst. 



209

Ramadan og bøn
Jeg levede én dag af gangen, i nuet og med fokus på mit hjerte. 
Det gjorde det muligt at sætte mig ud over de mønstre, et 
dualistisk liv på jorden førte med sig. I nuets kærlighed kunne 
jeg glæde mig over det, der var, og ikke føle smerte, længes 
efter, eller spekulere over det, der ikke var. Alt var præcist, som 
det skulle være, og det var en nyttig spirituel lærdom for mig. 
 Netop den spirituelle lærdom var omdrejningspunktet for 
Ramadan, den helligste måned i den islamiske kalender, der 
markeres hvert år af en femtedel af verdens befolkning. Ramadan 
og fasten er et af de fem grundlæggende krav i islam, én af 
de fem søjler, og dermed en central begivenhed. Muslimerne 
har siden 623 e.Kr. fastet i ramadan-måneden. Man markerer 
den første åbenbaring, som Muhammed modtog gen-
nem ærkeenglen Gabriel. Yderligere faster muslimerne for at 
gennemføre en spirituel renselse og bekæmpe materielle og 
kødelige fristelser.
 Jeg glædede mig til at opleve ramadan for at forstå formålet 
med, at man som muslim ikke skulle spise, drikke, ryge og give 
afkald på sex i timerne fra solopgang og til solnedgang. Selvom 
fasten er en pligt, er gravide, syge, rejsende og ældre muslimer 
ikke pålagt at faste under ramadanen. Fasten kunne blot udskydes 
til et andet tidspunkt. Mit fokus var umiddelbart på de fysiske 
aspekter af fasten, men det viste sig også, at ramadan satte 
gang i nogle spirituelle og åndelige mekanismer, der havde en 
positiv indvirkning, og som skabte en større eftertænksomhed 
og inderlighed blandt muslimerne. 
 Fasten startede med et måltid inden bønnen, som alle muslimer 
bad inden solopgang, og den blev brudt ved solnedgang med 
et måltid, som alle så frem til. Gæstfriheden gjorde, at jeg både 
blev inviteret til at bryde fasten på den tiende dag inde i byen i 
Dahab, hvor mange var samlet, og hjem til de lokale beduinfamilier til 
spisning på stranden. Det var altid en fornøjelse at nyde måltidet 
i fællesskabet. Fastens 30 dage afsluttes med en stor festlighed 
kaldet Eid al-Fitr, hvor det var forbudt at faste.
 For nogle var det hårdt at gå fra en normalt og nærmest 
automatisk indtag af mad og drikke, til absolut intet i cirka 19 
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timer om dagen. Derfor valgte nogen den nemme løsning; at 
bytte rundt på nat og dag, således at de først gik i seng efter 
bønnen inden solopgang, og stod op ud på eftermiddagen, 
selv om det ikke var det, der var meningen med fasten. 
 Jeg havde tidligere prøvet at faste i ti dage, hvor jeg blot 
fik væske - og fem af dagene kun vand. Jeg erfarede, at jeg på 
intet tidspunkt følte sult i maven, den sad i hovedet. Min krop 
indstillede sig blot på at rense ud i stedet for at indtage. Faste 
og udrensning har været kendt og brugt i tusinder af år som en 
del af den fysiske og psykiske sundhed. Stort set alle kulturer 
har gennem tiden kendt til udrensning og faste i kortere eller 
længere tid. Jeg havde en oplevelse af, at min krop og mit sind 
blot tunede ind på en ny virkelighed, hvorefter jeg kom i kontakt 
med nogle nye sider af mit liv, fik en dybere kontakt til mig selv 
og min intuition, og en klarhed i forhold til de udfordringer, jeg 
mødte i livet. 
 For mig var afholdenhed det, der satte gang i nogle dybere 
og sunde spirituelle mekanismer. Jeg var en del af et samfund 
med et ydre fokus, hvor det materielle og forbruget var den 
bærende del. Jeg var vant til at stille mine fysiske behov, så 
snart de opstod, fordi jeg havde mulighed for det. Var jeg sulten, 
spiste jeg, og var jeg tørstig drak jeg. Det store fokus på det 
ydre og det kropslige havde betydet, at det spirituelle i en lang 
periode i mit liv ikke var blevet næret i nødvendigt omfang. Jeg 
havde givet min krop næring, men havde glemt min sjæl. Og 
begge dele af mig havde brug for næring. 
 Det var netop, hvad ramadan handlede om; muslimerne 
distancerede sig fra de fysiske behov for at nære de spirituelle 
behov, for at komme tættere på sig selv og få genskabt fokus 
på de indre værdier og kærligheden til sig selv og omverdenen. 
Og det virkede, kunne jeg se. Selvfølgelig nærede jeg et inderligt håb 
om, at det også ville fortsætte efter at ramadanen var overstået, 
fordi man var blevet opmærksom, havde fået genskabt eller 
havde fået styrket forbindelsen til sit indre og til hvem, man i 
virkeligheden er. Håbet for en muslim, der går ind i ramadanen, er at 
komme ud af den som en mere harmonisk person.
 Jeg vidste, at jeg ikke skulle deltage i fasten. Muslimerne var 
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fra barndommen trænede til at undvære mad og drikke - den 
træning havde jeg ikke fået og jeg vidste, at vand var vigtigt for 
mig i varmen. Jeg benyttede dog lejligheden til fra tid til anden 
ikke at spise før om aftenen, fordi det på mange måder havde 
en gavnlig effekt på min krop og mit sind. En anden måde for 
mig at styrke forbindelsen på, der var gavnlig for mig, var bøns-
praksis. 

 Bønnen var blevet en mere og mere vigtig del af min hverdag, 
og hver gang jeg var sammen med ham med de smukke øjne, 
bad vi også sammen. Bønnen var et middel for mig til at fast-
holde en tændt flamme i mit hjerte, og fastholde forbindelsen 
til mit indre. Og jeg kunne mærke, at der gradvist skete en forskel 
fra blot at sige ordene, mens tankerne blev ved med at være 
der, til at jeg kunne stoppe strømmen af tanker ved gentagelse 
af bønnen, og dermed koncentrere mig om indholdet. Det betød 
et skift fra den ydre til den indre verden og et fokus i hjertet, 
således at jeg gradvist kunne overgive mig til kærlighedsfeltet.
 Da jeg var i Bahrain og besøgte Den Store Moské havde jeg 
fået mulighed for at få adgang til et for kvinder lukket område: 
Nemlig at observere mænd under deres bønspraksis. Jeg havde 
haft en stor lyst til at komme ind i én af moskeerne i Dahab, og 
havde forhørt mig hos flere af de lokale. Jeg havde altid fået 
det samme svar: ’Du kan ikke få adgang til en moské under bøn, 
fordi du ikke er muslim.’
 Den 27. dag i ramadanen om eftermiddagen var der en 
stemme indeni mig, der sagde, at jeg skulle sørge for at få adgang 
til en moské den samme aften. Min første indskydelse var heldigvis 
ikke, at det ikke ville kunne lade sig gøre. Hvis det var meningen, 
ville jeg selvfølgelig få adgang. Jeg skrev til beduinmanden med 
den betagende energi med det samme i håbet om, at han ville 
kunne hjælpe mig. Svaret fra ham var det samme, som jeg tid-
ligere havde hørt. Han gjorde mig dog opmærksom på, at der 
var en moské i Sharm el Sheikh, hvor jeg som ikke-muslim og 
kvinde kunne få adgang. Det virkede bare ikke rigtigt. Jeg vidste, 
at det skulle være i Dahab, og jeg måtte have tillid til, at der 
vil komme en eller anden form for løsning på min udfordring. 
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Og det kom der. En time senere skrev han tilbage til mig, at han 
havde været forbi én af byens moskeer, hvor jeg var meget vel-
kommen til aftenbønnen. Jeg skulle dog huske at klargøre mig 
til bønnen.
 Jeg ankom til moskeen og gik op i det forholdsvis lille aflukkede 
rum på første sal i moskeen. Det rum, der var forbeholdt kvinderne 
under bønnen. Mændene var nedenunder i moskeens smukke 
sal. Kvinderne, der alle var i deres sorte dragt og med tørklæde, 
smilede og hilste alle pænt på mig, selv om jeg var i jeans, havde 
ikke-henna neglelak på tæerne og makeup, og ikke havde fået 
sat mit tørklæde efter forskrifterne. 
 Bønnen var også blevet en måde for mig at ære mig selv og 
selve livet på. Det var en form for taksigelse, og jeg glædede 
mig til at fornemme energien på nært hold. At deltage i bøn 
var blot én af de mange aktiviteter, der foregik under ramadan, 
som på mange måder også var en social måned, hvor man kom 
hinanden mere ved. 
 Jeg tog skoene af, og fik hjælp til sætte tørklædet, så jeg 
var sikker på, at det blev siddende under hele bønnen. Jeg var 
godt klar over, at bønnen ikke foregik stillesiddende. Adskillige 
kvinder havde taget opstilling på lige rækker, skulder mod skulder 
og med ansigtet vendt mod Mekka, da jeg trådte ind moskeen. 
Jeg stillede mig i en af rækkerne ved siden af en kvinde, og 
snart sluttede en anden kvinde sig til ved min venstre side.
 Bønnen bestod af forskellige kropspositioner, som jeg huskede 
fra den bøn, jeg havde overværet i Bahrain, fra beduinkvinderne 
og fra hvad jeg havde fået fortalt. I starten vidste jeg ikke, hvornår 
jeg skulle stå, bøje mig forover, være på knæ, støtte panden mod 
gulvet eller dreje mit hoved mod højre eller venstre, eller hvor-
vidt jeg skulle have min arme langs siderne eller foran ansigtet. 
Jeg kiggede derfor på kvinderne ved mine sider, og gjorde 
blot som dem. Jeg opfangede hurtigt, hvilke af imamens ord, 
der svarede til de forskellige kropspositioner. Og det var en 
letteste fordi det betød, at jeg ikke længere skulle have fokus 
på det fysiske i bønnen, men kunne trække mig ind i mig 
selv og nyde oplevelsen og mærke min energi på en helt ny 
måde. Det var som om en helt ny verden åbnede sig for mig, 
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og jeg kunne mærke, hvordan energien i min krop cirkulerede og 
mine hænder blev varmere og varmere på grund af energiens 
intensitet. 
 Jeg var meget taknemmelig for, at jeg som ikke-muslim 
havde fået muligheden for at bede sammen med kvinderne i 
moskeen i Dahab. For mig handlede troen om intentionen fra 
hjertet, og tro var vigtigt. Jeg vil betegne mig selv som troende, 
men ikke som religiøs, selv om jeg havde det væsentlige til fælles 
med muslimerne, at jeg også troede på én Gud. Jeg behøvede 
dog ikke - i hvert fald ikke for nuværende - religion og andres 
erfaringer. Jeg havde ikke behov for et sæt regler, som en religion 
jo er udtryk for. For mig tilhørte medmenneskelighed og kærlighed 
ikke nogen bestemt religion. Det handlede om intentionen i 
hjertet. 
 Jeg havde derimod brug for at gøre mine egne erfaringer 
og lære af dem, og på den måde få en dybere forståelse for 
troen. Jeg skulle lære at lytte til mig selv, til min intuition og til 
mit hjerte, og følge det i alle livets forhold. Kærligheden var min 
tro, og den, jeg ønskede at udfolde i alle livets forhold.  

Kærligheden løfter
Jeg vidste, at jeg havde mødt manden med de smukke øjne, 
fordi vi skulle hjælpe hinanden i vores udvikling, og at vores liv 
sammen - i en kortere eller længere periode - havde et spirituelt 
kald. Der var en højere mening med, at vi mødtes i dette liv. Det 
vidste vi begge. Et kraftfuldt møde, der satte meget stærke 
følelsesmæssige reaktioner i gang, som var med til at sikre 
vores videre udvikling. 
 Vi havde ikke mødt hinanden for fysisk at løfte hinanden. 
Derimod var vores møde en vej, hvormed vi hver især kunne 
forfine vores energi, udvikle vores følelsesregister, og dermed 
løfte hinanden sjæleligt. Vores møde handlede om noget større 
end os selv på det fysiske plan, og formålet med det handlede 
udelukkede om vores sjæls udvikling til at blive et fuldkomment 
menneske på jorden. Et menneske, der kan rumme hele følelses-
registeret fra den ene yderlighed til den anden. 
 Gennem denne form for udvikling ville vi være i stand til at 
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rumme alt i os selv og i livet på godt og ondt, og få den hele 
og fulde fred og accept således, at vi hver især kunne leve et 
fuldt liv med os selv - og måske også med hinanden en dag. 
Et udviklingsforløb, der ikke ville være uden forhindringer - det 
vidste vi begge. 
 
 Jeg var på kærlighedens vej og i den betingelsesløs kærlighed, 
hvor alle modsætninger forenes. Det var, som om alt smeltede 
sammen. Jo tættere jeg kom på mit hjertes indre, jo mere hel 
følte jeg mig. I mit hjertes indre var der lys, lykke og kærlighed. 
Her var jeg i stand til at elske mig selv fuldt og helt, og igennem 
den kærlighed blive forenet med både mig selv og ham. Jeg 
kunne mærke, at min kærlighed til mig selv gjorde, at jeg var 
i stand til at elske andre mennesker på en helt ny måde, og at 
elske den fantastiske mand med de smukke brune øjne med et 
hjerte af betingelsesløs kærlighed.

 Hvis jeg ville videre i min udvikling, måtte jeg se mig selv, 
som jeg virkelig var. Jeg måtte fjerne mig fra den følelsesmæssige 
dualitet, og jeg måtte slippe den tryghed, der lå i følelsernes 
tag i mig. Jeg måtte ofre trygheden og den uvished, der er 
forbundet med at leve i det emotionelle område. Og forlade 
tanken om en sort og hvid verden med godt og ondt, hvad jeg 
kunne lide og ikke lide og ønskede og ikke ønskede, selv om 
den holdning til livet gav tryghed og gjorde livet mere overskueligt for 
mig. Jeg kunne ikke komme ud af de negative følelsers magt, 
uden også at komme ud af de positive. Jeg kunne ikke komme 
ud af dualiteten ved blot at vælge den ene side. Jeg kunne ikke 
fastholde det positive og tro, at jeg samtidig kunne slippe for 
det negative. Følelserne var som et pendul: Svingede det positivt ud, 
måtte det nødvendigvis også svinge negativt ud, lige så langt 
og lige så dybt. Jeg måtte i stedet transformere den emotionelle 
energi, fordi den følelsesmæssige frihed ville give mig et mere 
nuanceret syn på livet, en højere bevidsthed og dermed en dybere 
oplevelse af energien, af mig selv, af menneskene omkring mig 
og af selve livet. 
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 Jeg var blevet mødt med mange udfordringer i den rela-
tivt korte tid, jeg havde kendt manden med de smukke øjne, 
og læringen havde været enorm. Hvor mødet med ham ville 
føre mig hen, vidste jeg ikke. Det var heller ikke vigtigt for mig. 
Mødet havde ført mig tættere på mit hjertes indre, og jeg havde 
oplevet følelsen af ubetinget kærlighed. Ubetinget kærlighed er 
for mig ensbetydende med, at man elsker sig selv og hinanden 
uanset, hvad der sker. Uafhængigt af, hvad livet byder en, og 
uanset hvilke udfordringer, vores relation ville blive udsat for. 
I en relation, der rummer tryghed og dybde, samhørighed og 
ligeværdighed, en relation der bygger på ubetinget kærlighed, 
vil der altid kunne findes en løsning til fælles læring. Det over-
skyggede alt andet, og jeg var dybt taknemmelig.
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PROLOG - HVEM ER JEG?

Da jeg sagde mit job som administrerende direktør op, vidste 
jeg ikke, hvad det ville føre med sig. Jeg har startet en bevægelse, 
der er rettet mod en fornyelse af mit liv. Jeg fandt modet, brød 
med det kendte og trygge, og begav mig skridt for skridt ud på 
ukendte veje. Jeg var drevet af længslen efter at mærke livet 
mere intenst, og drevet af at finde kærlighed. Jeg er 
kompromisløs i forhold til at gå min vej - den vej, som jeg føler 
mig inspireret til. Jeg har lyttet indad og mærket i hjertet, hvilken 
vej, der er min, og den har jeg fulgt. Jeg har sluppet frygten og 
begivet mig ud på en rejse gennem alle mine tidligere liv og 
frem til nu’et, for til sidst at smelte sammen som hele mig. En 
rejse, der har hentet dybe erkendelser frem i mit sind. En rejse 
på kærlighedens vej for at komme tættere på, hvem jeg er. 
 Den indsigt, jeg har fået undervejs, har forandret mig og jeg 
ønsker, at verden forandrer sig med mig. Den læringscyklus i 
mit liv, der startede i juli 2011 på skolen for psykisk videnskab 
i England. Præcis der, hvor denne cyklus også kommer til at 
slutte, når jeg i slutningen af juli 2017 atter sætter kursen mod 
skolen. De seneste seks år har jeg åbnet mig for nye energier 
og for en ny forståelse af, hvem jeg er som menneske, hvor 
jeg er på vej hen, og hvorfor jeg netop er på vej derhen. Lige 
nu opererer jeg i det små, men jeg ønsker inderligt, at jeg vil 
vokse i min tro på en anden og bedre verden, og at andre kan 
blive inspireret til at gå den samme vej. Sammen kan vi blive 
allierede, og sammen kan vi kæmpe. Ikke slås, men kæmpe for 
kærlighed og medmenneskelighed, og igennem medfølelse og 
forståelse skabe de nødvendige forandringer. 
 For mig bør krig og ufred være slut, det bør høre menneskets 
fortid til. Fremtiden for mig består af kærlighed i en verden af 
kærlighed og lys. En verden, hvor vi lader lyset skinne indeni, 
for jo mere lys, vi bærer indeni, jo mindre mørke vil der være. 
Indtil den dag, hvor vi kun er lys, og der ikke er noget mørke. 
Den dag, hvor vi som mennesker har udviklet os meget åndeligt, 
at vi har kontakt med vores hjerter og den indre verden, har 
kontakt til sjælen og til kærligheden.
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 Jeg har truffet mit valg og ved, at jeg med mit liv vil gøre, 
hvad jeg kan, for at fastholde kontakten med min intuition, min 
sjæls stemme, og på den måde bringe ånden ned fra himlen til 
jorden, legemliggøre sjæl og ånd og udfolde kærligheden.

Altings sammenhæng
Jeg har lyttet til min intuition og rejst til forskellige dele af verden, 
drevet af længsel efter at komme tættere på, hvem jeg er. Jeg 
har søgt stilheden for at genetablere forbindelsen mellem den 
fysiske verden og den ikke-fysiske verden. Forbindelsen mellem 
min personlighed, mit indre og kærligheden, forbindelsen til 
min sjæl. Jeg har søgt en erkendelse og en accept af sjælen.
 Vi har alle en sjæl, en evig og guddommelig sjæl, der sættes 
fri, når den befries fra kroppen. En sjæl, der har et guddommeligt 
formål, som en del af en større guddommelig plan. Forbindelsen 
til sjælen skaber forbindelse til det guddommelige formål, som 
vi hver især har i livet.  
 Jeg har accepteret, at jeg har en sjæl, jeg har accepteret 
min indre guddommelighed, jeg har accepteret, at mit liv har et for-
mål, og jeg har accepteret, at der findes en guddommelig plan. 
Ligesom jeg har accepteret, at jeg som menneske er en celle 
i et større organ, menneskeheden, som er en del af en større 
organisme, planeten Jorden. Mit formål som menneske er at sikre et 
velfungerende organ, som er nødvendig for organismens sundhed 
og velvære. 
 Det har krævet et tilstrækkeligt roligt sind, en vilje, der er 
stærk nok, og en kærlighed, der er omfattende nok at skabe 
forbindelsen. Og selvfølgelig modet til at gå ind i stilheden, og 
tillid til, at fornyelse af livet finder sted i mødet med kærligheden 
i alle dens forskellige former og afskygninger. 
 Hvis vi som individer vil være fredfyldte og leve i en fredfyldt 
verden, må vi anerkende og acceptere sjælen. Jeg havde mødt 
kærligheden; kærligheden til mig selv, mit indre, min sjæl og til 
livsenergien. Til det evige, der eksisterer. Til ånden. Vejen ind til 
sjælen og mødet med det guddommelige havde været en pro-
ces, som havde været adskillige år undervejs i mit liv. Tidligere 
havde jeg haft vanskeligt ved at forholde mig til det, og havde 
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altid forbundet religion med roden til meget ondt i verden. Jeg 
havde forbundet religion og tro. 
 Efter at have rejst fra kristendommen i Italien og Spanien til 
Mellemøsten og islam og videre til Israel og jødedommen, gav 
det mig også en forståelse for, hvorfor jeg havde taget afstand 
fra religion. Religion er troen på andres erfaringer, og jeg ønskede 
at lytte til min egen intuition, mit eget hjerte, og gøre mig mine 
egne erfaringer i livet. Det var netop det, jeg forbandt med 
spiritualitet; at gøre sine egne erfaringer i livet. 

Troen på noget større
Jeg tror på religion som et middel til at få mennesker til at stå 
sammen og til at tro på noget større, og ikke som et middel til 
magt og kontrol. Religion kan lære os hvorfor håb, tillid, kontekst 
og indlevelse er forudsætningen for at tro, også selv om vi ikke 
tror på én Gud. Jeg er ikke religiøs, men stærk i min tro. En tro, 
jeg kan forstå nu, fordi jeg har oplevet den i mit indre. For mig 
handler det ikke om en Gud eller ej, men om tro, inspiration og 
indsigt i en bredere forstand. En søgende tilværelse, hvor 
nysgerrighed og ydmyghed er udgangspunktet, og hvor der 
også er plads til at tro på det, som hjertet viser. For mig 
handler livet om kærlighed. 
 Jeg tror på noget større, jeg tror på kærligheden uden at 
være religiøs. I dag kan jeg sige: ’Ja, jeg tror på én Gud, på 
skaberkraften, på livsenergien.’ Jeg tror på den ene Gud, der 
findes, på samme måde som muslimerne tror på én Gud, 
Allah. Det gør jeg, selv om det aldrig bliver videnskabeligt 
muligt at bevise, at Gud eksisterer, på samme måde som det 
aldrig bliver muligt at bevise, at Gud ikke eksisterer. Der eksisterer 
mere, end vi kan se, en større verden, som ikke er adskilt fra 
den fysiske verden, vi som mennesker lever i. En større verden 
af bevidsthed uden for vores fysiske krop. 

 Måske bliver det en dag muligt at bevise, at kærligheden er 
bag alt. Kærligheden til en selv, kærligheden til ens medmennesker, 
menneskets kærlighed til Gud, og Guds kærlighed til mennesket. 
Jeg er gået langt ind i kærligheden til mig selv. En proces, der 
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har ført mig til en accept af mig selv, og dermed også en accept 
af andre mennesker. Og som har ført mig ind i lyset, så jeg kan 
se, at jeg er en kærlig, åben og medmenneskelig sjæl, der gør 
alt, hvad der står i min magt for at bryde igennem og vise verden, 
hvem vi virkelig er, hvad vi virkelig er i stand til, og hvad heller 
ikke du kan lade være med inden længe. 
 Jeg har åbnet for nye energier og en ny forståelse for, hvor 
menneskerne er på vej hen. På det smukke subtile plan gemt 
væk fra hverdagen opererer jeg i det små lige nu med en over-
bevisning om, at jeg vil vokse i min tro på en anden og en bedre 
verden. Jeg vil blomstre og stå i mit fulde flor, og det er mit 
håb, at andre vil følge med. Jeg ved, at jeg er frontkæmper og 
har allierede. Og jeg vil få flere. Jeg er ’krigeren’, som i kærlighed 
går forrest med mit sværd højt løftet, og viser vejen for andre. 
Jeg vil finde de stier, andre skal gå, og jeg vil skabe troen hos 
andre på, at det er muligt at ændre det, der sker på jorden. 
 Jeg ved, at der er nye og smukke tider i gang, selv om det 
går langsomt. Jeg længes dog så meget efter det nye, at jeg 
slet ikke kan lade være med at betræde disse forandringens 
veje. Sammen vil vi kæmpe, ikke slås, men kæmpe igennem 
kærlighed og medmenneskelighed, igennem medfølelse og 
forståelse. Det er tid til de helt store forandringer. Tid til at slå 
fast, at krig og ufred er slut, at det hører til fortiden, til menneskets 
fortid, og at fremtiden består af kærlighed til os selv og til andre.

 Det indblik, jeg har fået, har gjort mig i stand til at se mig 
selv og mit samspil med alle andre lysende sjæl. Jeg har set 
min sjæl, og ved at se min sjæl, har jeg set mig selv, som jeg er, 
i lyset.
 Jeg ved ikke, hvad der venter, udover den kærlighed, jeg ken-
der på sjælsplan. Og jeg ved intuitivt hvad det er, jeg går efter, 
og hvad jeg arbejder for. At flytte denne smukke klode ind i 
lyset. Jo mere jeg går lysets vej, jo mere åbner kærligheden sig 
for mig.
 Jeg ved, at jeg får hjælp og støtte på min vej, uanset hvor, 
jeg er, og hvad, jeg gør. Jeg ved, at jeg er elsket. Guidet i den 
kærlighed, jeg har mærket efter jeg har åbnet for den inde i 
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mig selv, og etableret forbindelse til min sjæl. Jeg ved, at jeg er 
elsket, uanset hvad der sker i mit liv.  
 Jeg mærker min sjæl mere og mere, og jeg får vist vejen. 
Jeg har modet til at følge den vej, jeg bliver vist og ved, at mine 
drømme vil gå i opfyldelse. Mirakler og held vil nogen kalde det, 
når de ser, hvad der kommer til at ske. Jeg ved bedre. Jeg ved, 
at jeg fundet hjem indeni mig selv. Jeg er hjemme.

 Hvem er jeg? 
 
 Jeg er min historie - mine oplevelser og min læring i livet og 
min skæbne. Jeg er en sjæl i en fysisk krop, der har en opgave 
her på jorden i dette liv. En opgave, der indebærer at fortælle 
min historie om, hvordan min intuition gennem stilheden og 
fordybelsen har vist mig vejen til min sjæl og til kærligheden. 
Dette gør jeg med ønsket om, at vi kan mødes i troen på noget 
større, i troen på kærligheden, og skabe en kærlighedsrevolution, 
der vil gøre verden til et bedre sted. Et sted, hvor en højtudviklet 
civilisation lever i lyset og i kærligheden, sådan som beretningerne 
fortæller, at det engang har været på jorden. 
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OM FORFATTEREN

Rikke Topp har en baggrund som kemiingeniør og en HD i 
Organisation og Ledelse. Hun har mere end 20 års erfaring fra 
dansk erhvervsliv fra forskellige stillinger og brancher, senest 
som topdirektør i en multinational virksomhed.
 I 2011 fik Rikke sin spirituelle opvågning, da hun var på kursus 
på den førende skole for psykisk videnskab i England. Kurset 
vendte op og ned på hendes syn på verden, og gav hende modet 
til at vælge at gøre det, hun følte, var det rigtige at gøre. Livet 
og jobbet som administrerende direktør gav ikke længere mening 
på samme måde som før kurset i England. Hun besluttede sig 
derfor for at sige op og begive sig ud på ukendt farvand. Hun 
lyttede til sin intuition og valgte med hjertet.
 Bevidstheden om intuitionen, forståelse for den og det at 
stole på og følge den, skabte positive forandringer i hendes liv, 
og var hele tiden med til at lede hende i retningen af et større 
potentiale.
 Bogen ’Fra topdirektør til energetisk leder’, er Rikkes egen 
beregning om at følge sin intuition og finde sit potentiale. 
Rikke er også forfatter til bogen ’(R)evolution af dit personlige 
lederskab’, der er en bog til de mennesker, der ønsker at udfol-
de deres intuitive potentiale og revolutionere deres lederskab 
– både i privatlivet og i arbejdslivet. Bogen giver en dybere 
indsigt i intuitionens muligheder, og hvordan koblingen af 
rationalet og intuitionen kan åbne op for et nyt selvforståelses-  
og bevidsthedsniveau, som drivkraft til helhedsorienterede for-
andringer. 
 
 I dag kombinerer Rikke sin akademiske viden med sin erhvervs- 
og ledelseserfaring, når hun som executive advisor i Life Component 
bruger sin intuitive kapacitet til at styrke fremtidens ledere. 
 
 Hvis du ønsker yderligere information om Rikke Topp og hendes 
sessions, executive program, mentor program eller foredrag, kan 
du besøge hendes hjemmeside på www.lifecomponent.dk 
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